Al-Ta’rib
Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
IAIN Palangka Raya
Vol. 10, No. 1, June 2022, 97-114
p-ISSN 2354-5887 | e-ISSN 2655-5867
DOI: https://doi.org/10.23971/altarib.v10i1.3929

Mahmud Yunus Thoughts on Functional Objectives in Arabic
Language Learning: Its Application in Indonesian Islamic
Boarding School

 تطبيقها يف املعاهد اإلسالمية أبندونيسيا:أفكار حممود يونس يف األهداف الوظيفية لتعليم اللغة العربية
Muhammad Yusuf Salam1*, Yovan Luksfinanto2, M. Abdul Hamid3
1Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Indonesia
2Al Azhar University, Cairo, Egypt
3Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
*E-mail: yusufsalam@iainbatusangkar.ac.id
Abstract
This study aims to reveal Mahmud Yunus' ideas about functional Arabic learning
objectives, and the application of Arabic learning objectives based on Mahmud
Yunus' ideas at Gontor Modern Islamic Boarding School 9. This study used a
qualitative design with two approaches: library research and case study. Research
data were obtained through documentation, observation, and in-depth interview.
The verification of the correctness, applicability, and reliability of the data was
carried out through data triangulation. This study resulted in the following
conclusions: 1) the purpose of learning functional Arabic was to use social, practical,
and natural functions as a tool to master listening skills (understanding spoken
language), reading (understanding written language), oral expression and written
expression, 2) the application of Mahmud Yunus thoughts on the objectives of
teaching Arabic in modern Islamic boarding schools in Gontor was illustrated in
language, cultural, and communicative goals. The conclusion of the research
illustrates that the objectives of learning Arabic from the perspective of Mahmud
Yunus and its implementation in Gontor Modern Islamic Boarding School is to use
social, practical, and natural functions as a tool in realizing the objectives of learning
Arabic which are language, cultural, and communicative goals.
Keywords: Thoughts of Mahmud Yunus, Learning Arabic, Gontor Modern Islamic
Boarding School
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: 1) gagasan Mahmud Yunus tentang
tujuan pembelajaran bahasa Arab fungsional, dan 2) Penerapan tujuan
pembelajaran bahasa Arab berdasarkan gagasan Mahmud Yunus di Pondok
Pesantren Modern Gontor 9. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan
dua pendekatan; studi perpustakaan dan studi kasus. Data penelitian diperoleh
melalui teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam. Verifikasi

kebenaran, penerapan, dan keandalan data dilakukan melalui triangulasi data.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berikut: 1) tujuan pembelajaran bahasa
Arab fungsional menjadikan fungsi sosial, praktis, dan alami sebagai alat untuk
menguasai kemampuan mendengarkan (memahami ucapan lisan), membaca
(memahami ucapan tertulis), ekspresi lisan dan ekspresi tertulis, 2) aplikasi
pemikiran Mahmud Yunus pada tujuan pengajaran bahasa Arab di pondok
pesantren modern Gontor digambarkan pada tujuan berikut: tujuan bahasa, tujuan
budaya, dan tujuan komunikatif. Kesimpulan penelitian menggambarkan bahwa:
tujuan pembelajaran bahasa Arab dari perspektif Mahmud Yunus dan
implementasinya di pondok pesantren Modern Gontor adalah untuk menjadikan
fungsi sosial, praktis, dan alami sebagai alat dalam mewujudkan tujuan
pembelajaran bahasa Arab, yaitu tujuan bahasa, budaya, dan komunikatif.
Kata kunci: Pemikiran Mahmud Yunus, Pembelajaran Bahasa Arab, Pondok
Pesantren Gontor

املقدمة

يعترب دخول اللغة العربية مصاحبا بدخول اإلسالم يف إندونيسيا ،فمنذ تلك الفرتة ،بدأ املسلمون

يشعرون أبمهية اللغة العربية ومكانتها كوسيلة لفهم تعاليم اإلسالم .وكان الغرض من تدريس اللغة العربية
يف ذلك الوقت هو القدرة على القراءة واالستيعاب فق ط دون الرتكيز على مهارات التحدث ،وهي من
أهم املهارات اللغوية ).(Maturedy, Nur, Hidayanti, & Haikal, 2020
ومع مرور الوقت أن أهداف تعليم اللغة العربية تتصل مبهارة احلديث يف إندونيسيا فقد صدرت يف
أوائل الثالثينات من القرن العشرين وهي مرحلة األ وىل يف التجديد ،ووزارة شؤون الدينية يف جمال أوسع يف
أوائل السبعينات ( .)Wahida & Saidah, 2020ويؤكد فؤاد أفندي وأصدقائه يف تطوير تعليم "اللغة
العربية إب ندونيسيا بقوله :قد بدأ هذا النوع من التعليم يف سومطرة الغربية .وتعترب املدارس يف هذه املدينة
(وهي املدرسة األدبية لألستاذ عبد هللا أمحد واملدرسة الدينية للبنني وللبنات حتت إشراف األستاذ زين
الدين اليونوسي ورمحة اليونوسية ونورمال سكول لألستاذ حممود يونس ،هي الرائدة يف هذا اجملال ( Efendi,
.)2015
استنادا إىل املقاالت السابقة اليت تتعلق ابلبحث اليوم ،بينما كان البحث يعانيها من جانب من
ً
اجلوانب األخرى ،وتلك الدراسات كما يلي بيانه :مسقان عن اللغة العربية  :تعليمها وتعلمها يف إندونسبا
احلديثة (قراءة واقعية منوذجية) ونتائج البحث قد أشارت على دور حممود يونس يف تطوير أهداف تعليم
اللغة العربية بقوله لقد وضع أحد رواد هنضة تعليم اللغة العربية (حممود يونس) أهداف تعليم اللغة العربية
هذا البلد ،اليت هتدف إىل اكتساب املهارات أي الفنون اللغوية األربع ) .(Masqon, 2012وابلتايل ،حبث
عبد هللا عن " جتديد أفكار حممود يونس يف الرتبية اإلسالمية وصلتها ابلرتبية احلديثة " .بقوله :حممود
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يونس من أشهر محلة جتديد أهداف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا )عبد هللا .( 2020 ،وكان له نصيب
ودور كبري جدا يف تطوير أهداف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا.
انطالقا من هذا ،طبق حممود يونس أهداف تعليم اللغة العربية اجلديدة يف املدرستني  ،ومها اجلامعة
اإلسالمية للشيخ طيب عمر وهو أستاذ حممود يونس ومدرسة نورمال اإلسالم اليت أقامها شهر أبريل
1931م معدة لرتبية وإعداد املدرسني ) .(Aslan, 2018وقد نفذها فيهما أبن ينحى منهجا جديدا
أنسب واستبدل األهداف القدمية ابألهداف اجلديدة اليت تناسب مبقرر الدراسة (Ramayulis dan
) . Syamsul Nizar, 2005وهذا النوع إسهامات علمية ابرزة يف العديد من األفكار الثمينة .وهي
اجتاهات حديثة وضعها حممود يونس يف أهداف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا مث أتبعه بعض رجال
املعاهد الذين تلمذوا على يديه لتنفيذ أفكاره.
ومن خالل هذه األمور ،أن معهد دار السالم كونتور التاسع الذي يقع يف سومطرة الغربية بقرية
سوليت أئري فرع معهد دار السالم كونتور املركزي فونوروكو .وابلنسبة ألهداف تعليم اللغة العربية جيب
ملعهد كونتور التاسع اتبع اتم إىل نظام كلية املدرسني يف كونتور املركزي ( . )Wardun, 2016كما عرف
أن لكونتور املركزي فونوروكو أساسي حمفوظ ومورث إىل اآلن بربانمج الرتبية اجلديدة ابسم كلية املعلمني
اإلسالمية من كياهي احلاج إمام زركشي (1985-1910م) (Nurhakim, 2018)(Zarkasyi,
) .2020وقد أتسس كلية املعلمني اإلسالمية كونتور يف سنة 1936م بعد عودته من نورمال اإلسالم قيادة
حممود يونس يف ابدانج ).(Malik & Abu, 2021و أما اسم كلية املعلميني اإلسالمية لكونتور فهو برانمج
الرتبية اجلديدة وكان بعض مناهج دراستها تؤخذ من املناهج الدراسية ملدرسة "نورمال اإلسالم (Nata,
). 2004
واعتمادا على الدراسات السابقة أن األحباث تتعلق مبحاولة حممود يونس يف تطوير أهداف تعليم
اللغة العربية إبندونيسيا بشكل عام .ويركز الباحث هذه الدراسة على إبراز الصورة الواضحة عن أفكار
حممود يونس يف أهداف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا حيث خيتلف هذا البحث عن املقاالت السابقة أبن
يهدف إىل وصف االجتاه الوظيفي ألفكار حممود يونس يف أهداف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا وواقع
تطبيق أفكاره يف أهداف تعليم اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور التاسع الذي يقع يف منطقة سولوك
مبحافظة سومطرة الغربية.
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املنهجية
تصميم البحث

استخدم هذا البحث تصميم البحث النوعي .ويهدف إىل معرفة الظواهر امليدانية اليت حتدث

وتوصف من خالل التحليل الوصفي ابلكلمات ( .)Rijali, 2018ويف الوقت نفسه مت اختيار الدراستني:
الدراسة املكتبية ودراسة احلالة .وأما الدراسة املكتبية فقد أجريت من خالل مجع البياانت يف املكتبة وقراءة
بعض مؤلفات حممود يونس لتوفري املعلومات ذات الصلة مبوضوع أهداف تعليم اللغة العربية .أما دراسة
احلالة فقد أجريت من خالل رؤية احلقائق بطريقة شاملة يف أهداف تعليم اللغة العربية مبعهد دار السالم
كونتور ابلنظر على أفكار حممود يونس الوظيفية.
تقنيات مجع البياانت
وتقنيات مجع البياانت يف هذا البحث ابستخدام ثالث األدوات ،وهي الواثئق الرمسية واملالحظة
واملقابلة املعمقة .أما الدراسة الواثئقية فهي تتعلق أبفكار حممود يونس الوظيفية يف أهداف تعليم اللغة
العربية ومنهج تعليم اللغة العربية يف كونتور وفروعه .وأما املالحظة يف هذا البحث ابستخدام دليل
املالحظة اليت تتكون من أوراق املالحظة املستخدمة ملعرفة تطبيق أهداف تعليم اللغة العربية لرجال معهد
دار السالم كونتور التاسع يف ضوء أفكار حممود يونس .وأما املقابلة املعمقة فقد حصلت هبا البياانت اليت
تتعلق بتطبيق أهداف تعليم اللغة العربية يف كونتور وفروعه .وأما جمتمع البياانت فعدده  125طالبا.
واسخدم فيه العينة اهلادفة ومث أخذ بياانت أهداف تعليم اللغة العربية يف كونتور وفروعه من خالل املقابلة
الشخصية مع مخسة عشر طالبا وتسعة مدرسني.
تقنيات وحتليل بياانت

وحتليل بياانت البحث حصل مبنهج التحليل النوعي الذي جيري أبربع مراحل وهي ،أوال؛ مجع
البياانت اليت تتعلق أبفكار حممود يونس يف تعليم اللغة العربية أبندونيسيا و أهداف تعليم اللغة العربية مبعهد
دار السالم كونتور التاسع  ،اثنيا؛ ختفيض البياانت ،هي اختيار البياانت املخفضة من البياانت املخصصة
يف أفكار حممود يونس يف حتديد أهداف تعليم اللغة العربية وتطبيقها مبعهد دار السالم كونتور التاسع،
وهي البياانت يف نواحي أهداف تعليم اللغة العربية ،واثلثا؛ تقدمي البياانت يف نواحي أفكار حممود يونس

اليت تتعلق بنواحي أهداف تعليم اللغة العربية الوظيفية ،وتطبيقها مبعهد دار السالم كونتور التاسع ،ورابعا؛
اإلستخالص أو استنتاج النتائج أو التحقق منها عن أفكار حممود يونس الوظيفية اليت تتعلق أبهداف تعليم
اللغة العربية ،وتطبيقها يف معهد دار السالم كونتور التاسع (Prihatsanti, Suryanto, & Hendriani,
).2018
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نتائج البحث و املناقشة
أفكار حممود يونس يف أهداف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا

واألهداف جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية ،بل هي الغاية اليت يرجى حتققها من العملية

التعليمية أو التعلمية .ومن هنا نظر حممود يونس أمهية تعيني أهداف تعليم اللغة العربية يف نقطة البداية،
كما أشار ذلك ،بقوله" :لكل درس أهداف خاصة يقصدها املدرس وجيب أن تكون معروفة لدى تالميذ
من أجل التعاون بني املدرسني والتالميذ لتحقيقها .والتالميذ الذين ال يعرفوهنا من قبل املدرسني مثل الذين
ميشون يف الظالم الدامس" .ومن هنا فاألهداف تكون قائدة يف العملية التعليمية

(Mahmud Yunus,

).n.d.

وعلى هذا األساس رأى الباحث أن البياانت الواثئقية اليت تتعلق أبفكار حممود يونس فقد أشارت
أمهية تعيني أهداف تعليم اللغة العربية يف نقطة البداية يف أوائل الثالثينات أو قبل استقالل إندونيسيا أبن
يصنفها حممود يونس إىل األهداف الرئيسية واألهداف الفرعية َّ .
وإن األهداف الرئيسية من تعليم اللغة
العربية تشمل على أربعة أشياء وهي )1 :أن يفهم املتعلم اللغة العربية املقروءة يف الصالة متام الفهم و )2أن
يعرف معاين القرآن حىت يستطيع االسرتشاد واكتساب العلم منه و )3أن يقدر العلوم االسالمية املوجودة

يف الكتب العربية مثل علوم التفسري واحلديث والفقه وغريها و )4أن يستطيع تعبري اللغة العربية لساان وكتابة
حىت يتمكن له االتصال مع اجملتمع اإلسالمي خارج البالد إذ أهنا لغة املسلمني يف العامل بل أصبحت اللغة
العربية اآلن لغة علمية شائعة ) .(Yunus, 1975واتضح من األهداف الرئيسية األربعة أن تعليم اللغة
العربية األساسية – عند رأي حممود يونس -يستهدف إتقان استخدام اللغة العربية وسيلة يف فهم التعاليم
وكتابة ).(2018 , Mihrang

والعلوم االسالمية وترقية استطاعة املتعلم مبهارة التعبري لساان
أما األهداف الفرعية هنا فهي ما يتفرع من تلك األهداف الرئيسية.
) Dasopang, 2017فقد حاول حممود بوضع األهداف الفرعية التالية:

(Pane & Darwis

أهداف درس املطالعة :لقد أشار حممود يونس إىل أهداف درس املطالعة يف كتابه (الرتبية والتعليم)
بقوله :إن أهداف درس املطالعة هو تعويد التالميذ على فهم ما قرؤوه من الكتب وغريها فهما جيدا سريعا
من غري مشقة ،مث جودة النطق وحسن اإللقاء حىت يسهل على السامع أيضا فهم األراء واملعاين اليت يراد
توصيلها إليه ( .)Mahmud Yunus, 1981ومن خالل ذلك ،أكد أهداف درس املطالعة أيضا يف كتابه
( )Metode KhususPengajaran Bahasa Arabبقوله )1 :تدريب قدرة التالميذ على القراءة
وسرعتهم فيها ،وجودة نطقهم وأدائهم وفهمهم للمعىن ،و )2تنمية قدرة التالميذ على فهم املقروء فهما
صحيحا ومتييزهم بني األفكار األساسية اليت تتضمن فيها ،و )3تنمية ميل التالميذ للقراءة و )4تزويد
التالميذ حبصيلة وافرة ومتجددة من املفردات اللغوية والرتاكيب اجليدة ،و )5تدريب التالميذ على التعبري
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الصحيح عن معىن قرأوا  ،و )6فهم ما قرأوا فهما صحيحا ،و )7دفع التالميذ إىل االطالع على ما
أنتجته قرائح االدابء وعقول العلماء يف خمتلف العصور ،و )8تنمية الرتبية اخللقية بقراءة األساليب اليت
حتتوي املواعظ والرتبية ،و ) 9تدريب التالميذ على حبث الكتب اليت تنتج اجلوهر العلمي (Yunus,
).1975

يفرق حممود يونس أهداف تدريس املطالعة ابلنسبة إىل قدرة التالميذ ،كما
ومبالحظة هذا املعىنُ ،
أشار يف كتابه ( )Metode KhususPengajaran Bahasa Arabبقوله :إن مجيع هذه األهداف ختتلف
يف نوعها واتساعها وعمقها .ويف املدرسة لرتبية املدرس الديين األول (املعروف اختصارا بـ  ) PGAPأو ما
أشبه ذلك (املبتدئني يف تعليم اللغة العربية) ،تستهدف املطالعة على إجادة النطق ورعاية خمارج احلروف
وحسن األداء بوجه عام من خمارجها الصحيحة ) .(Yunus, 1975وأما يف املدرسة لرتبية املدرس الديين
األعلى (املعروف اختصارا بـ  ) PGAAأو ما أشبه ذلك ،تستهدف املطالعة على تدريب التالميذ للقراءة
اجليدة ،وهي رعاية املد والقصر وعالمة الرتقيم مع فهم املقروء عند القراءة .ويف مستوى اجلامعة يتجه درس
املطالعة إىل غاية أدق وأمشل فيجب للطالب تنفيذ مجيع أهداف درس القراءة أبن يستقل فيها ابلقراءات
املنوعة .ويعتمد فيها على نفسه.

أهداف درس احملادثة فهي متعددة متطورة تبعا لتطور التالميذ ،فتكون عند حممود يونس كاآليت:
 )1تعويد التالميذ على احملادثة ابللغة الفصيحة ،و )2تدريب التالميذ لقدرة توضيح ما يتبادر إىل القلب
مع الكلمات الصحيحة ،و )3تدريب التالميذ ليستطيعوا تعبري األراء الصحيحة ويوضحوها ابألقوال
الواضحة غري املرتددة ،و )4تعويد التالميذ ليختاروا الكلمات ويركبوها وفقا للقاعدة اللغوية ويضعوها يف
مواضعها .و يتضح مما سبق أن احملادثة هلا هدف مهم يتمثل يف جعل الطالب معتادون على التعبري عن
أفكار واضحة بلغة بسيطة وبليغة إىل درجة ميكنهم فيها فهم ما يقال هلم وما يقال هلم من أفكارهم.
أهداف دروس اإلمالء متعددة .وقد بدأ حممود يونس بتعيني اإلمالء من الفرع العريب  ،ملا له من
أمهية خاصة يف هذه الفروع  ،كونه مسؤول عن صحة الكتابة وسالمة التعبري .إنه أساس مهم للتعبري عن
األفكار كتابة بطريقة الكتابة .لإلمالء أهداف تتجلى يف )1 :تدريب الطالب على رسم احلروف
والكلمات بشكل صحيح وف ًقا للمبادئ الفنية املتفق عليها من أهل اللغة الذي حيكم التحكم يف
الكتابة ،و ) 2تطوير حس اإلمالء واستخدامهم إلتقان الكتابة ،وهذه احلواس (البصرية والسمعية
واليدوية) كلها العمل التعاوين من أجل الكتابة الصحيحة )3 ،تعويد الناشئة على الدقة والنظام واملراقبة،
 ) 4تزويدهم ابملعلومات الالزمة لتحسني مستوى تعليمهم وزايدة توازهنم الثقايف  ،مبا يف ذلك اخلربات
وال ثقافة والفنون واملعرفة املختارة ،و )5تدريبهم حبيث ميكن هلم تسجيل وكتابة ما مسعوا بسرعة ووضوح،
Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya Vol. 10, No. 1 |97-114
Al-Ta’rib | p-ISSN 2354-5887 | e-ISSN 2655-5867
102

و )6تعويد اهلدوء حينما مسعوا ،و )7اختبار معرفة التالميذ يف كتابة الكلمات املدروسة ،و )8مساعدهتم
لدراسة اإلنشاء ).(Yunus, 1975
تبني مما سبق أن حممود يونس أشار أن اإلمالء يقتصر على رسم الكلمات بشكل صحيح وال
شيء أكثر من ذلك .على الرغم من أنه يذهب أبعد من هذا اهلدف .والكلمات الصحيحة هلا أهداف
أبعد وأوسع من دروس إيقاف التهجئة  ،ولكن أبعد من ذلك  ،تساعد التالميذ على تطوير لغتهم
وإثراءها ونضجهم العقلي وتعزيز كفاءهتم الثقافية ومهاراهتم الفني ة  ،فهي إحدى الطرق لتمكني التلميذ
من كتابة الكلمات بطريقة يتفق عليها أهل اللغة ،وهو على استعداد الختيار الكلمات ووضعها يف
اهليكل الصحيح مع داللة من األفضل أن تظل صامتة .
أهداف درس القواعد (النحو والصرف) :ومل حيدد حممود يونس اهلدف اخلاص لدرس القواعد ،بل

أشار إىل ذلك يف اهلدف العملي والتهذييب من تعليم اللغة العربية .واهلدف العملي )1( :تعليم التالميذ

التحدث ابللغة الصحيحة واالبتعاد عن األخطاء  ،و ( )2تعليم التالميذ الكتابة الراقية أبسلوب متني.
واهلدف التهذييب ) 1( :يفهم التالميذ على الوضع االجتماعي ألهل اللغة وطبيعة البلد الذي يعيشون
فيه ) 2( ،القدرة على تطوير مهارات املالحظة وتطوير فهم شامل ملتطلباهتم للمقارنة مث احلكم على
طريق التشابه أو التناقض (.)Mahmud Yunus, 1981
وهنا شيءٌ قد تكو ُن اإلشارةُ إليه مفيدةً يف تفسري هذا اهلدف من درس القواعد ،أبن يهدف إىل
إدراك مقاصد الكالم وفهم ما يسمع ،أو يتحدث ،أو يقرأ ،أو يكتب به فهما صحيحا تستقر معه املفاهيم
يف ذهن املؤدي أو املتلقي وتتضح به املعاين واألفكار وضوحا ال غموض فيه وال لبس وال إهبام لدى
املتحدث ،أو املستمع ،أو القارئ ،أو الكاتب .وهناك هدفان رئيسان لتدريس القواعد النحوية ،أوهلما
اهلدف النظري واثنيهما اهلدف الوظيفي ،تندرج حتتهما األهداف اآلتية )1 :تقومي اعوجاج اللسان
وتصحيح املعاين واملفاهيم وذلك بتدريب التالميذ على استعمال األلفاظ واجلمل والعبارات استعماال
صحيحا يصدر من غري تكلف ومتكني التالميذ من القراءة والكتابة واحلديث بصورة خالية من أخطاء
اللغة ،وذلك بتعويدهم التدقيق يف صياغة األساليب والرتاكيب حىت تكون خالية من اخلطأ النحوي الذي
يذهب جبماهلا )2 .تيسري إدراك التالميذ للمعاين والتعبري عنها بوضوح ،وجعل حماكاهتم للصحيح من اللغة
اليت يسمعوهنا أو يقرؤوهنا مبنيا على أساس مفهوم بدال من أن تكون جمرد حماكاة آلية.
أهداف درس البالغة :يهدف درس البالغة ىف جمال تعليم اللغة العربية إىل عدة األهداف ،ميكن

إمجاهلا ىف النواحي التالية )1 :تنمية القدرة على فهم النصوص األدبية وتذوق معانيها وإدراك خصائصها
ومزاايها الفنية والوقوف على أسرار مجاهلا ،و )2تبني نواحي اجلمال الفىن ىف األدب ،وكشف أسرار هذا
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اجلمال ومصدر أتثريه ىف النفس ،و ) 3تنمية الذوق األديب يف التالميذ ،ومتكنهم من حتصيل املتعة
واإلعجاب والسرور مبا يقرؤون من اآلاثر الرائعة مع تدريبهم إلنشاء الكالم اجليد ،حماكاة هلذه االمناط
البالغية ،و ) 4متكينهم من التمييز بني األدابء واملفاضلة بينهم وتقومي نتاجهم األدىب تقوميا فنيا سديدا)5 ،
الوقوف على ضروب املهارات الفنية الىت ميتاز هبا األديب وما يصوره من نفسيته ولون عاطفته والتمكن من
استخدام اللغة استخداما يعينهم على ترمجة أفكارهم ومشاعرهم ونقلها إىل القارئ أو السامع بسهولة ويسر
يستطيع معها إدراكها ومتثلها متثال كامال ).(Yunus, 1975
فمن العرض السابق ،يبدو أن أهداف تعليم اللغة العربية عند حممود يونس تنقسم إىل األهداف
ط ارتباطًا وثي ًقا ابألهداف
الرئيسية واألهداف الفرعية .وابإلضافة إىل األهداف الفرعية ،فيبدو أهنا ترتب ُ
الكالم ِ
ِ
املتقدِم ،أن أهداف املطالعة تعويد التالميذ فهم ما يقرؤون من
الرئيسية .وقد فهم الباحث من
الكتب وغريه فهما جيدا سريعا من غري مشقة .وهي تؤيد اهلدف األول والثاين والثالث من األهداف
الرئيسية .وأهداف احملادثة تعويد التالميذ حسن التعبري عما جيول يف نفوسهم وما يقع حتت حواسهم ،وهي
تؤيد الغرص الرابع من األهداف الرئيسية .وأهداف علوم اللغة العربية قواعد كانت أو البالغة تعليم التالميذ
التكلم بلغة صحيحة والكتابة الراقية ابألسلوب املتني .وهي تؤيد مجيع األهداف من األهداف الرئيسية من
تعليم اللغة العربية.
فعلى سبيل التفصيل ،تشتمل األهداف السابقة على مجيع غاايت أهداف تعليم اللغة العربية،
وهي غاية دينية ،وغاية مهنية ،وغاية علمية ،وثقافية ،كما قال عز الدين البوشيخي إن هناك أربع غاايت
تتعلق بتعلم اللغة للناطقني بغريها ،وهي أ -غاية دينية  :وختتص املعنيني بتعلم اللغة العربية بغرض التمكن
من قراءة القرآن الكرمي و النصوص الدينية األخرى ،ب -غاية مهنية :وختتص املعنيني بتعلم اللغة العربية
ابعتبارها أداة للتواصل الشفوي والكتايب ىف جماالت حمددة كمجال اإلدارة أو التجارة أو الديبلوماسية أو
السياحة أو غريها ،و ج -غاية علمية  :وخيتص التالميذ املعنيني بتعلم اللغة العربية لدراستها ابعتبارها أداة
للتواصل الشفوي والكتايب أو ابعتبارها موضوعا للبحث اللساين أو غريه ،و د -غاية ثقافية :وختتص
املعنيني بتعلم اللغة العربية لالطالع على احلضارة العربية اإلسالمية ىف مظاهرها الثقافية والتارخيية والفنية
وغريها ). (’Izuddin Al-Busyaiky, 2005
وابلنسبة هلذا اجلانب قد أكد رشدي أمحد طعيمة أهداف تعليم اللغة العربية برأيه ،وهو) احلفاظ
على كتاب هللا وسنة نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم وإدراك مبادئ اإلسالم وأسس شريعته واالعتزاز
حبضارة األمة اإلسالمية ،و )2تقوية القدرة اللغوية لدى التالميذ وإكتساهبم مهارة التعبري الصحيح ،و)3
تقوية ملكة التالميذ األدبية لتذوق أساليب اللغة وإدراك مواطن اجلمال فيها ،و )4تعويد التالميذ على
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االستفادة من املكتبة العربية والرجوع إىل أمهات الكتب ،و )5تعويد التالميذ على فهم املادة املقروءة
والتعبري عنها بلغتهم اخلاصة حبيث يشجعهم ذلك على التفكري واالبتكار ،و )6تنمية قدرات التالميذ
ومهاراهتم اخلطية واإلمالئية حبي ث يستطيعون الكتابة الصحيحة مع ضرورة استعمال عالمات الرتقيم ،و)7
تدريب التالميذ على استخدام القواعد النحوية والصرفية أثناء القراءة والكتابة والتعبري ،و )8النهوض بلغة
أمتهم والسعي لنشرها (.)Thu‘aimah, 1989
ويضاف إىل ما سبق ذكره ،ميكن القول أن حممود يونس وجه أهداف تعليم اللغة العربية توجيها
وظيفيا أبندونيسيا  .ويقصد به أن يهدف تعليمها إىل حتقيق القدرات اللغوية عند التالميذ حبيث يتمكن
من ممارستها يف وظائفها الطبيعية العملية ممارسة صحيحة يف أربع وظائف أساسية ،وهي االستماع (فهم
الكالم املنطوق) والقراءة (فهم الكالم املكتوب) والتعبري الشفوي والتعبري الكتايب.
قد حدد حممود يونس األهداف الرئيسية واألهداف الفرعية يف تعليم اللغة العربية .هذا التحديد
أشار إىل جمموعة القواعد األساسية يف تعليم اللغة ينبغي مراعاهتا عند البدء ،وهي :حتديد األهداف بوضوح
وأن تكون األنشطة التعليمية انعكاسا ألهداف التعليم والتوازن بني األهداف واألنشطة ).(Ufuk, 2018
مما ال ريب فيه أن حتديد األهداف يساعد على توضيح الرؤية .فأي عمل انجح ال بد أن يكون موجها
حنو حتقيق أهداف حمددة ومقبولة .وإال أصبح العمل نوعا من احملاولة واخلطأ اليت تعتمد على العشوائية
واالرجتالية ويف هذا ضياع الوقت واجلهد واملال ،مما ال تستطيع طاقتنا أن تقبله أو تتحمل عواقبه .هذه
العشوائية يف حقيقة األمر هي ما نود أن نتجنبه يف تدريسنا ).(Makinuddin, 2015
رأى الباحث أن حممود يونس شديد االهتمام والعناية يف حتديد األهداف بوضوح ينبغي للمدرس
أن يفهم مضمون اللغة احملددة لألهداف املوضوعة .ويف هذه احلالة فإن حممود يونس وضع أربعة أهداف
رئيسية يف تدريس اللغة العربية بوضوح .واهلدف األول أن يفهم املتعلم اللغة العربية املقروءة يف الصالة متام
الفهم ،واهلدف الثاين أن يفهم القرآن حىت يستطيع االسرتشاد واكتساب العلم منه ،واهلدف الثالث أن
يفهم العلوم االسالمية املوجودة يف الكتب العربية مثل علوم التفسري واحلديث والفقه وغريها واهلدف الرابع
كهدف مهم يف تعلم اللغة العربية عند حممود يونس إذ الصالت بني إندونيسيا و العرب واجملتمع االسالمي
يف العامل متقاربة .واألهداف الفرعية تتفرع من تلك األهداف الرئيسية .وهي أهداف درس املطالعة
ط ارتباطًا وثي ًقا ابألهداف الرئيسية .واألهداف الفرعية تؤيد
واإلنشاء والقواعد والبالغة فيبدو أهنا ترتب ُ
األهداف الرئيسية من انحية نتائج عملية التعلم.
ولعل هذه األهداف األربع تساعد على هنضة تعليم اللغة العربية واقعية عند حممود يونس –على
رأي الباحث – هو وضوح أهداف تعليم اللغة العربية املرسومة لتدريس املهارات اللغوية وعناصر اللغة،
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وذلك ألن وضوح األهداف يساعد على اختيار مادة تعليم اللغة العربية (احملتوى) والطرائق واألساليب
واألنشطة وأمناط التقومي .وحتديد أهداف تعليم اللغة العربية يساعد أيضا على وضوح الغاية واملعرفة ،إذ أن
وضوح الغاية شرط أساسي لبلوغها ،كما أن هذا التحديد يساعد على اختيار الطريقة املناسبة لتحقيق
اهلدف ،إذ مل تعد هناك طريقة واحدة تصح لتحقيق األهداف مجيعا ،فإذا كان اهلدف واضحا وحمددا
اختريت الطريقة املناسبة ،إذ عندما يكون اهلدف واضحا حيسن االختيار ،وهذا ما ينطبق على الوسائل
واألدوات أيضا ،ويضاف إىل ذلك أن حتديد األهداف يساعد على عملية التقومي.
ومن خالل ذلك ،أن صياغة أهداف تعليم اللغة العربية وفروعها عند أفكار حممود يونس إشارة
لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني (اإلندونيسيني) ،وتدل على أهنا تالئم نظرية أهداف تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها" اليت تشتمل على أهداف لغوية وأهداف ثقافية وأهداف اتصالية () Ismail, 2014
أتسيسا على هذا يقول هكرت هامريل :يف النظرية املعتدلة املتوازنة ميكن حتقيقها من طريق التصور
التايل ) 1( :الكفاية اللغوية هي جوهر الكفاية يف اللغة الثانية اليت بدورها ( )2تستخدم لالتصال من
خالل ( )3السياق الثقايف للغة اهلدف-انظر الشكل ( .)Hector Hammerly, 1994وابملقارنة على
األهداف العامة عند هكرت اتضحت أن غاية دينية تعترب من خصائص نظرية أهداف تعليم اللغة العربية
حملمود يونس ما زالت تتقيد إىل حد كبري ابلغاية الدينية .وأهم هذه األهداف متكني املتعلم فهم القرآن
ويظهر من صياغة األهداف ،اليت جاء هبا حممود يونس ،أنه توقف
واحلديث وغريمها من النصوص الدينية.
ُ
فيها إىل عدة مصادر أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،كما أشار رشدي أمحد طعيمة إىل ذلك
بقوله :ومن أمهها ما يلي-1:الثقافة اإلسالمية ،و-2اجملتمع احمللي ،و-3االجتاهات املعاصرة يف التدريس،
و-4سيكولوجية الدارسني ،و-5طبيعة املادة (.)Thu‘aimah, 1989
بناء على نظرية تعليم اللغة العربية الصحيحة .فمن املفروض أن أهداف تعليم اللغة العربية عند
حممود يونس اشتملت على مجيع املهارات اللغوية وال ترتكز يف مهارة واحدة بل ال بد من االجتاه ابملناهج
إىل الناحية العملية وذلك بتدريب التالميذ على املهارات اللغوية األربع واستبعاد املوضوعات اجلافة الثقيلة
اليت ال تتصل اتصاال مباشرا ابلوظائف األساسية .وقد أيدها دحية مسقان من قول نقل من إدوارد.م.
ستاك ( )Edward M. Stackيف االجتاه األمثل اليوم يف تعليم اللغة األجنبية بقوله :اهلدف املرسوم من
تعليم اللغة األجنبية هو جعل الدارسني يقدرون على الفهم والكالم والقراءة والكتابة بلغة اهلدف ابلسرعة
الطبيعية غري املتكلفة ).(Masqon, 2012
ومن خالل ذلك ،يؤكد حمسن علي عطية أمهية اللغة يف حياة اإلنسان واجملتمع يف اآليت-1 :
الوظيفة الفكرية  ،فاللغة هي أداة العقل البشري الذي يؤدي من خالهلا مجيع وظائفه  ،مبا يف ذلك
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اإلدراك والتخيل وحتديد العالقات -2 .الوظيفة االجتماعية ،فاللغة من أهم وسائل االتصال والتفاهم
بني األفراد واجلماعات  ،فاألفراد قادرون على فهم آراء ورغبات اآلخرين والتعبري من خالهلا عن آرائهم
واحتياجاهتم وآماهلم وآالهتم - 3 .الوظيفة الثقافية تتجلى الوظيفة الثقافية للغة يف احلياة من خالل
تسجيل تراث البشرية ونقله من شعب إىل آخر -4 .الوظيفة الرتبوية  ،فاللغة هي وسيليت التعليم
والتعلم .إنه ما يعلمه املعلمون  ،وما يتعلمه املتعلمون  ،والوسائل اليت يكتسبون من خالهلا املعرفة واخلربة
والقيم والبحث .لذلك فهو أسلوب تعليمي يسبق كل الوسائل من خالل اللغة -5 .األداء النفسي:
حيتاج الفرد يف كثري من مواقف احلياة إىل إقناع اآلخرين والتأثري عليهم ليتبعوا الطريقة اليت يريد أن
يتصرف هبا والطريقة اليت يتحدث هبا -6 .الوظيفة الدينية  ،فاللغة هي وسيلة ضبط النفس اليت يتعامل
هبا الناس مع دينه ). (’Athiyah, 2008
بناء على ما تقدم ،ظلت الرتبية يف العصور القدمية تنظر إىل اللغة على أهنا مادة دراسية تعلم
لذاهتا ،وقد غالت تلك الرتبية القدمية التقليدية يف هذه النظرة وأمهلت كثريا من النواحي الوظيفية للغة .فقد
حظيت نظرية الرتبية احلديثة إىل تعليم اللغة ،أبن اللغة وسيلة ال غاية ،إهنا أداة الفرد يف فهم النواحي
الثقافية وعلى أداة اجتماعية متكن الفرد من االتصال بغريه والتفاهم معه .إن كل حماولة لتدريس اللغة جيب
أن تؤدي بشكل أو أبخر إىل حتقيق هذا اهلدف .وأساس هذه النظرة أمران ومها :ا -أهنا وسيلة اجتماعية
للتفاهم بني األفراد -2 ،أهنا جيب أن تدرس على أساس أمهيتها الوظيفية يف احلياة وذلك ليدرك املتعلم أنه
يتعلم شيئا حيتاج إليه يف حياته :أي توظيف اللغة خلدمة االتصال االجتماعي الفعال بني الناس.
ورأى الباحث أن حملمود يونس اجتاهات حديثة يف حتديد أهداف تعليم اللغة العربية جبانب
اجتاهات قدمية .وهي االجتاه الوظيفي ،واملقصود به حتقيق القدرات اللغوية عند التالميذ حبيث يتمكنون من
ممارستها يف وظائفها الطبيعية العملية ممارسة صحيحة .وكذلك من االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة بنظر
اللغة على أساس وظيفتها يف احلياة؛ أي توظيف اللغة خلدمة االتصال االجتماعي الفعال بني الناس (Al-
) .Khresheh, , 2020واالجتاه الوظيفي يعد من أهم االجتاهات احلديثة ىف تعليم اللغات القومية؛ حيث
ينظر إىل اللغة على أهنا أداة اجتماعية ،أى ذات وظيفة اجتماعية ،وقد أدى إىل ذلك الوعى أبمهية
االتصال اللغوى الفعال لتدارس الشئون اإلنسانية داخل اجملتمع وخارجه.
أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد دار السالم كونتور ابلنظر على ضوء أفكار حممود يونس.
ويسعي دار السالم كونتور التاسع يف ضوء هذه األهداف إىل إعـداد املدرسني املهنيني يف حقل
اللغة العربية .ولقد اكتشف الباحث خالل مسحه امليداين يف معهد دار السالم كونتور التاسع أن هذه
األهداف يف الواقع تشتمل على األهداف العملية والسلوكية .وبناء نتائج املقابلة الشخصية مع املدرسني
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علم أهنم أجروا تعليم اللغة العربية ابلنظر إىل األهداف الرئيسية واألهداف الفرعية لتعليم اللغة العربية
).(Sutrisno, 2011
 .1األهداف الرئيسية
وقد عني األستاذ أفريذل إحسان أهدافا رئيسية من درس اللغة العربية يف معهد دار السالم كونتور
التاسع .وهي":اهلدف من تعليم اللغة العربية يف معهد كونتور التاسع أن يستطيع التالميذ استخدام اللغة
العربية جيدا يف الصالة وقراءة القرآن ومطالعة الكتب العربية واملعاملة هبا ".وأكد دحية مسقان األهداف
الرئيسية بقوله :أن أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد دار السالم كونتور وفروعه تشتمل على األهداف
العملية والسلوكية ).(Masqon 2012
األهداف العملية  ،وهي )1:تزويد املتعلمني ابملهارات اللغوية األساسية  ،مما ميكنهم من ممارسة
اللغة العربية ابلطريقة اليت ميارسها أهلها العرب )2.الوصول ابلدارسني إىل مستوى اإلتقان اللغوي الذي
يستطيع به أن يفهم الل غة عندما يستمع إليها ،وأن ينطقها نطقا صحيحا ،وأن يفهم هبا الرتاث احلضاري
العريب واإلسالمي ،وأن يكتبها بدقة  )3 .أن تكون اللغة العربية وسيلة لفهم التعاليم اإلسالمية والعربية
والثقافة اإلسالمية بشكل صحيح وتزويدهم ابلقيم والتوجهات واملفاهيم اإلسالمية الصحيحة .واألهداف
السلوكية وهي )1 :الوقوف على األحوال االجتماعية ألهل اللغة ،وعلى طبيعة البالد اليت يعيشون فيها.
 )2فهم خمتارات من األدب  )3 ،تنمية ملكة املالحظة ،وتربية اإلدراك الكلي ملا تستلزمه من املقارنة ،مث
احلكم ابلتشابه أو التضاد )4 ،تربية قوة االستدالل والتعليل  )5 ،االعتماد على املمارسة .وعلى ِ
وفق هذا
التعميم ،يرى الباحث أن األهداف السابقة تشتمل على مجيع غاايت تعليم اللغة العربية ،وهي كفاية لغوية،
وكفاية اتصالية  ،وكفاية ثقافية.
 .2األهداف الفرعية
األهداف الفرعية هي أهداف لكل مواد فروع اللغة العربية .وقد حصلت منها البياانت الواثئقية
من املنهج الدراسي ملعهد دار السالم كونتور التاسع ) .(Gontor, n.d.وهي املطالعة واإلنشاء واإلمالء
والقواعد العربية والبالغة .وحتقيقا هلذه األهداف يعتمد املدرسون ابستخدام املصادر األساسية ،وهي
كتاب " أصول الرتبية والتعليم" و"املنهج الدراسي ملعهد كونتور".
أما أهداف درس املطالعة فقد أشار سوترسنو وغريه أهداف دروس املطالعة يف الكتاب املقرر
ملعهد كونتور بقوله :تعويد التالميذ فهم ما يقرؤون من الكتب وغريها فهما جيدا سريعا من غري كد أو
مشقة ،مث جودة النطق وحسن اإللقاء حىت يسهل على السامع أيضا فهم األراء واملعاين اليت يراد توصيلها
إليه  .ومن خالل ذلك ،أكدها املنهج الدراسي أيضا ابألهداف التالية-1 :متكني التالميذ على القراءة
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جيدا صحيحا ،و-2متكني التالميذ من فهم املقروء جيدا سريعا من غري كد أو مشقة ،و -3متكني
التالميذ من النطق ابلكلمات نطقا سليما ،و-4متكني التالميذ على تعبري اللغة العربية جيدا صحيحا
(.)Sutrisno, 2011
والظاهر َّ
ط ارتباطًا وثي ًقا ،أبهداف دروس املطالعة حملمود يونس.
أن أهداف املطالعة للمعهد ،ترتب ُ
مرده إىل ما أشاره بقوله :تعويد التالميذ فهم ما يقرؤون من الكتب وغريها فهما جيدا
ولعل هذا كلهُّ ،
سريعا من غري كد أو مشقة ،مث جودة النطق وحسن اإللقاء حىت يسهل على السامع أيضا فهم األراء
واملعاين اليت يراد توصيلها إليه .واتضح يف هذه األهداف إشارة صرحية إىل أن األهداف يف املنهج الدراسي
ال ختتلف كثريا أبهداف تدريس املطالعة اليت أشار إليها حممود يونس.
أما أهداف درس اإلنشاء فقد حدد معهد دار السالم كونتور اإلنشاء التحريري ابألهداف
التالية -1 :متكني احتياطهم يف اختيار الكلمات وتركيب اجلمل و -2متكني التالميذ من التعبري عما يف
نفوسهم ،أو عما يشاهدونه ،بعبارة سليمة صحيحة و -3متكينهم من توضيح األفكار ابستخدام
الكلمات املناسبة واألسلوب املناسب و -4التالميذ لديهم شعور اللغة الصحيحة .وأهداف درس اإلمالء:
قد أشار املعهد أن قواعد اإلمالء وسيلة لتقومي القلم وصحة الكتابة من اخلطأ ،واهلدف من تدريس
اإلمالء يتجلى يف  -1متكني التالميذ على الكتابة العربية رمسا صحيحا -2 ،مترين حاسة البصر والسمع
واليد لدى التالميذ ،و )3تعويد الناشئة على الدقة و النظام وقوة املالحظة.
ابلنسبة إىل أهداف درس القواعد (النحو والصرف) يتجهها املعهد إىل اهلدف العملي من درس
القواعد العربية ،وهو-1 :تعليم التالميذ التكلم بلغة صحيحة بعيدة عن اخلطأ -2 ،يستطيع قراءة القرآن
الكرمي و احلديث الشريف والنصوص األدبية قراءة صحيحة وفهم معانيها -3 ،تعليم التالميذ الكتابة الراقية
األسلوب املتني-4 ،ت زداد لدى الطالب دقة املالحظة و التمييز بني الصواب و اخلطأ فيما يسمع أو يقرأ،
 -5يتمكن من فهم بنية الكلمة العربية على حنو يزيد من معرفته خبصائص اللغة العربية وميكنه من الرجوع
إىل املعاجم .وأما أهداف درس علم البالغة فحدد املعهد تدريس البالغة ابألهداف التالية -1 :معرفة
التلميذ أسرار اللغة العربية -2 ،قدرة التلميذ للتعبري الشفوي والتحريري يف اللغة اللعربية وفقا لالمناط
البالغية -3 ،قدرة التلميذ للتعبري الشفوي والتحريري يف اللغة البالغية مطابقا ملقتضى احلال-4 ،إتقان
التلميذ أسرار اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي و السمو البياين يف احلديث الشريف.
ط ارتباطًا وثي ًقا ابألهداف الرئيسية اليت حتتوي على
وابإلضافة إىل األهداف الفرعية ،فيبدو أهنا ترتب ُ
األهداف العملية واألهداف التهذيبية املهارات .وتشتمل على أربع مهارات (مهارة االستماع ،ومهارة
الكالم ،ومهارة القراءة ،ومهارة الكتابة) .وقد فهم أن األهداف الفرعية (املطالعة ،واإلنشاء ،واإلمالء،
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والقواعد العربية ،والبالغة) تؤيد األهداف الرئيسية من تعليم اللغة العربية .إضافة إىل ذلك ،رأى الباحث أن
أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد دار السالم كونتور التاسع ال ختتلف مبا جاء به حممود يونس لتحقيق
تعليم اللغة العربية اليت حتتوي على األهداف اللغوية واألهداف الثقافية واألهداف االتصالية.
وقد ذكر الباحث يف الفصل السابق أن أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد دار السالم كونتور
التاسع تنقسم إىل األهداف الرئيسية واألهداف الفرعية .أن األهداف الفرعية تؤيد األهداف الرئيسية من
تعليم اللغة العربية .واألهداف الرئيسية تشتمل على األهداف العملية ،واألهداف السلوكية .واتضح منهما
أن يستهدف تعليم اللغة العربية يف معهد كونتور التاسع إتقان استخدام اللغة العربية وسيلة يف فهم التعاليم
والعلوم االسالمية وترقية استطاعة املسلم مبهارة التعبري لساان وكتاب ).( Ninoersy et al. 2019
إن صياغة أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد دار السالم كونتور التاسع أشارت إىل أن
األهداف مطابقة بنظرية أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها" اليت تناولت على أهداف لغوية،
وأهداف ثقافية ،وأهداف اتصالية .هناك حقيقةٌَّ .
البد من اإلشارة إليها ،هي أن األهداف الرئيسية ملعهد

دار السالم كونتور التاسع ،ليست مقصورة على األهداف اخلاصة ،وهي قراءة الكتب الدينية فقط ولكنها
تناولت لديه لالتصال .وإمنا تؤدي أهداف تعليم اللغة العربية ابلعمل ،على جعل اللغة العربية لساان
وكتابة.
بناء على ما تقدم ذكره ،وجد الباحث أن أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد دار السالم كونتور
التاسع تتوافق مع نظرية الرتبية احلديثة إىل تعليم اللغة ،فرتى أن اللغة وسيلة ال غاية ،إهنا أداة الفرد للنجاح
يف التكيف ضمن البيئة اليت يعيش فيها ،ونتيجة هلذه النظرة احلديثة حنو اللغة بدأ املدرس بتغيري طرائقه،
فأصبح يدرب التالميذ على االستعمال الصحيح للغة ،ال حتفيظ مفرداهتا وقواعدها ،وأصبح خيتار أمثلته
ومفرداته من اللغة املستخدمة ،ال لغة الدارس ،وبدأت املناهج تسعى يف أهدافها إىل إكتساب املتعلمني
املهارات اللغوية األربع ( االستماع ،واحلديث ،والقراءة ،والكتابة )(.)Shaath, 2020
يرجع اهلدف األساسي من تعلم اللغة العربية يف كونتور التاسع إىل بناء جمموعة من الكفاايت
التواصلية وتنمية خمتلف املهارات اللغوية اليت جتعل التالميذ قادرين على التواصل ابللغة العربية بطريقة
صحيحة وسليمة لغواي .وعلى ِ
كل حال ،فإن املعهد ،مل يغفل أن يوجه تعليم اللغة العربية توجيها وطيفيا،
وهو يهدف تعليمها إىل حتقيق القدرات اللغوية عند التالميذ حبيث يتمكن من ممارستها يف وظائفها
الطبيعية العملية ممارسة صحيحة .واتضح مما سبق ذكره أن أهداف تعليم اللغة العربية مبعهد دار السالم
كونتور التاسع ال تقتصر على القدرة على القراءة والفهم فقط ،بل تناولت يف جمال أوسع بوصفها لغة
التخاطب ولغة األخوة الدينية اإلسالمية .إضافة إىل ذلك أن أهداف تعليم اللغة العربية عند املعهد موافقة
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ألفكار حممود يونس اليت حتتوي على األهداف اللغوية واألهداف الثقافية واألهداف االتصالية
).Shlowiy, 2019
ومن خالل ذلك أن تصميم أهداف تعليم اللغة العربية حملمود يونس السابقة وتطبيقها يف كونتور
(Al

يعترب على نقطة االنطالق حلركة التجديد يف جمال أهداف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا .وليس تطور هذا
النوع من التعليم يهدف مهارة الكالم والكتابة فقط وإمنا أيضا مهارات لغوية أخري بشكل متكامل.
اخلامتة
أهم نتائج هذا البحث فيما أييت )1 :صياغة أهداف تعليم اللغة العربية وفروعها عند حممود يونس
إشارة أهنا تالئم نظرية أهداف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها" اليت تشتمل على أهداف لغوية،
وأهداف ثقافية ،وأهداف اتصالية .وهي اجتهت اجتاها توظيفيا )2 .أهداف تعليم اللغة العربية يف معهد
كونتور التاسع سوليت أئري سومطرة الغربية جرت فيه اتما حبيث كان أهداف تعليم اللغة العربية يشتمل
على األهداف اللغوية ،والثقافية ،واالتصالية.
نظرا لقلة الدراسات ألفكار حممود يونس يف تعليم اللغة العربية وتطبيقها يف املعاهد اإلسالمية فإن
هناك اقرتاح أمام املهتمني هبذا النوع من اجملال إلجراء البحوث والدراسات الستمرار هذا البحث على
املوضوعات اليت تتعلق أبهداف تعليم اللغة العربية احلالية وعالقتها أبفكار حممود يونس فيها وما أشبه
ذلك.
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