
1 
 

Ta’lim al-fashl li Qism Ta’lim al-Lughah al-‘Arabiyyah bi Jami’ah 

Antasari al-Islamiyyah al-Hukumiyyah bi Banjarmasin 

M. Imam Fakhrurrozy 

 

 لقسم تعليم اللغة العربية بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية ببنجرماسين تعليم الفصل
 رزيالمحمد إمام فخر 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 

Kalimantan Selatan, Indonesia 

Email: imamrozy1199@gmail.com  

 

 مقدمة -أ
تااها  االمرال  ، متعددة االمدبرة مقصودة هادفة يةتواصل التدريس هو عملية

المعلم في لارة الدراسة بهدف توفير كافة الخبرا  المربية الالزمة لتحقيق النمو  االمهرا  يديره
إلى نحو لم يكن لديهم من قب   يتعدل سلوكهمامن ثم ، ام  االمتكام  االمتوازن للمتعلمالش

 عملية أتالة التدريس هو 1.التفاع  مع الخبرا  مختلفة، فتنمو شخصياتهم ايتعدل سلوكهم
 الخبرا  في الفص  بين المعلم االمتعلم.

اللغة العربية جامعة أنتساري  تعليمقسم  7102محاضر القديم يدخ  إلى الفص  "ب"   
سلم من المحاضر. ثم  ون، ثم سلم على الطلبة، ثم الطلبة يايباإلسالمية الحكومية بنارماسين

ض يعر المقالة. تالمحاضر يتبين الطلبة الموجود االغائب بالغياب. المحاضر يكلف الطلبة ليعرض 
قالة كان المحاارة بين كاتب المقالة االامهور عن مادة المقالة. بعد خلص المقالة المحاضر مال

يستخدم اسائ  ا الة ف بالغ مرتبط بمادة المقعليق على المقالة. ثم المحاضر يضايعطي ت
ن ه. ثم المحاضر يستنتج ععلى الطلبة ليسأل بيان مناسبالتعليم. بعد ذلك المحاضر يعطي 

 التعليم ايختتم التعليم.

                                                           

العزيز الربعي، هدى محمد إمام صلح، االتااها  الحديثة في تدريس اللغة العربية )الرياض، دار  محمد عبد 1 
 .01م( ص. 7107الزهراء، 
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اللغة العربية جامعة  تعليمقسم  7102محاضر الاديد يدخ  إلى الفص  "ب" ال  
، ثم سلم على الطلبة، ثم الطلبة يايب سلم من أنتساري اإلسالمية الحكومية بنارماسين

 لغياب. المحاضر يكلف الطلبة لتقديمالمحاضر. ثم المحاضر يتبين الطلبة الموجود االغائب با
الامهور عن مادة المقالة. بعد كان المحاارة بين كاتب المقالة ا   ،قالةمالمقالة. في يعرض ال

ف بالغ مرتبط بمادة الة. ثم المحاضر يضاعليق على المقالمحاضر يعطي ت ،المقالة تقديم
يستخدم اسائ  التعليم. بعد ذلك المحاضر يعطي مناسبة على الطلبة ليسأل. ثم ا المقالة 

التعليم  غ المحاضر. ثم المحاضر يستنتج عنالمحاضر ممارسة مادة التي يتواجد من المقالة ابال
 ايختتم التعليم.

 لاسة السمع مث  إذاعة  الراجيو ابرمج  مختبر المعينا  السمعية هي التي تقدم تااه 
اللغة اغيرها. تستخدم المعينا  السمعية غالبا لتدريب الدارس على االلتكاك االنطق االستماع 

م الوسائ  المعينا   البصرية ياالستيعابى. المعينا  البصرية مايتوجه إلى لاسة  البصر. تقس
)على الشاشة( اما التحتاج إلى جهاز العرض.  عادة إلى قسمين، هما ما يعرض باهاز العرض

من الوسائلين مذكور للمتسااى ااالختالف، المتسااى إلستخدم الحواس. االختالف، اسائ  
السمعية استقى الخبرا  بحاسة السمع يعني لاسة  األذان اإستخدم آلة الوسائ  مث  مكبر 

قى الخبارا  بحاسة بحاسة الصو  اجميع استخرج صو  الخبارا . االوسائ  البصرية است
الباصر يعني لاسة العين اإستخدم آلة الوسائ  مث  الشاشة االصورة اجميع الخبارا  استطاع 

 تواجد بحاسة الباصر.
 

 والوسائل قر م الطو مفه -ب
 االطريقة عند بعد العلماء: 2.الطريقة لغة الخط في الشيء 
بواسطتها تنظيم الماال الخراجي طريقة التدريس التي هي ماموعة األساليب التي يتم  -0

 3للمتعلم، من أج  تحقيق أهداف تربوية معينة.

                                                           

 (01)جلد:  722م(. ص. 7112، )لبنان، دار الكتب العلمية، لسان العربابن منظر،  2 
)الرياض، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء ،  طرائق تعليم اللغة العربيةعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  3 

 .71-77م(، ص. 7117النشر، 
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طريقة هي ترتيب الظراف الخارجية للتعليم اتنظيمها ااستخدم األساليب التعليمية  -7
المالئمة لهذا الترتيب االتنظيم، بحيث يؤدي ذلك إلى االتصال الايد مع المتعلمين 

 4لتمكينهم من التعليم.
ل اخطوا  منظمة لتحقيق البغية ا تحقيق االتص القولين السبقين عرفنا أن طريقةامن 

 تعليم.لالايد بين المعلم االمتعلم في 
 5الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الغير، االامع الوس  االوسائ .

  التي تساعد على زيادة الفهم أا تاكيد العطى اتاسيد المفهوما  الماردة، الاأل -0
  6المتوخي من الموقف النطيمي.اتحقيق الهدف 

 7ااالرتقاء بهذا العم .   التي تساعد المعلم في توصي  المادة التعليمية،األال -7
امن القولين السبقين عرفنا أن األال  التي تساعد المعلم يتطور الفهم المادة على 

 الني  األهداف.المتعلم ليسه  
 

 والوسائل قأنواع الطر  -ج
     قأنواع الطر 

 الطريقة القواعد االترجمة -0
ألنها تهتم بتدريس القواعد، بأسلوب نظري مباشر، اتعتمد على الترجمة من  

اللغة األم اإليها؛ ليث يتم التدريس باللغة األم، اتسترجم إليها القواعد االكلما  
   8االام .

                                                                                                                                                                                

 
، )عمان، دار اللغة العربية مناهاها اطرائق تدريسهاطه علي لسين الدليمي اسعاد عبد الكريم الوائلي،  4 

 .72م(، ص. 7112الشراق للنشر االتوزيع، 
 (00. )جلد: 722م(.7112ة، ، )لبنان، دار الكتب العلميلسان العربابن منظر،  5 
 .20م(، ص. 7117، )الهرم، الدار العالمية، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعمر الصدديق عبد الله،  6 
 .27، )األردن، علم الكتاب الحديث(، ص. تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاالحافظ عبد الرليم الشيخ،  7 
،  )الرياض، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء طرائق تعليم اللغة العربيةعصيلي، عبد العزيز بن إبراهيم ال 8 

 .17م(، ص 7117النشر، 
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 الطريقة الطبيعية -7
عن الطرائق التي تعتمد أنها تهتم بالفرد اتراعي طبيعته اإلنسانية، اتكون بديلة  

   9على النظرا  الفلسفية المنطقية اتقوم على الترجمة.
 الطريقة المباشرة -1

بيت الكلمة االشيء أا بين العبارة االفكرة، من  ألنها تفترض اجود عالقة مباشرة 
 10غير لاجة إلى اساطة اللغة األم أا تدخلها.

 الطريقة القراءة -7
جاهزة، ربما    معينة، اترديد عبارا  اجم تنتج طالبا قادرين على لفظ كلما 

تكون شائعة االستعمال، غير أنهم غير قادرين على القراءة االكتابة باللغة الهدف، ام  
اقلة االهتمام بمهارتي القراءة ذلك إال بسبب الهتمام الزائد بمهارتي الفهم االكالم، 

  11االكتابة.
 الطريقة السمعية الشفهية -2

هي تامع بين االستماع إلى اللغة أاال، ثم إعطاء الرد الطريقة السمعية الشفهية  
   12الشفوي بعد ذلك مع اجود عنصر مرئي أا بدانه.

 الطريقة الصامتة -2
يشاع الداسين على النطق االكالم باللغة الهدف قدر اإلمكان، مستعينا في أن  

اغير ذلك مما يتيح للدراسين  ذلك بالوسائ  المعينة من عصي األوان ارسوم الركا 
 13فرصا للتفكير ااالكتشاف االربط، بدال من التلقين االترديد االحفظ.

 
 أنواع الوسائ 

                                                           

 .27، ص  نفسهجع مر ال 9 
 .27، ص  نفسهجع مر ال 10 
 .22، ص  نفسهجع مر ال 11 
م(، 7117للنشر االتوزيع، )الايزة، الدار العالمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عمر الصديق عبد الله،  12 

 .12ص. 
 .701-712، ص  نفسهجع مر ال 13 
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هي التي تقدم تااه لاسة السمع مث  إذاعة الراديو  الوسائ  المعينا  السمعية -0
ابرامج مختبر اللغوية ا غيرها. تستخدم المعينا  السمعية غالبا لتدريب الدراس 

 14ى االلتكاك االنطق ااالستماع االستيعابي.عل
الوسائ  المعينا  البصرية ما يتوجه إلى لاسة البصر. تنقسم الوسائ  المعينا   -7

البصرية عادة إلى قسمين، هما ما يعرض باهاز العرض )على الشاشة( اما ال 
 15تحتاج إلى جهاز العرض.

رس في تقديم المادة الوسائ  المعينا  السمعية البصرية ما يستعيين به المد -1
 16الدراسية ليتناالها الدارسون عبر لواس سمعهم  ابصرهم معا.

 
 التحليل -د

لعدة  قسم تعليم اللغة العربية باامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية ببنارماسين
ن من محاضر القديم إلى محاضر الاديد، ك  المحاضر لطريقة التعليم ااسيلة يالمحاضر 

محاضر القديم اليتفرق في الترتبين هو التعليم متنوع في التعليم. في هذه المبالثة البالث 
طريقة القواعد االترجمة محاضر القاديم أغلب يستخدم التعليم المحاضر الاديد. في ا 

ألم أا ترجمة ا المادة باللغة ألن في هذه الطريقة أغلب يفسر، االوسيلة المعينا  البصرية
محاضر الالمعينا  البصرية هي آلة عرض. ا  اليسه  التعليم فمحضر يستخدم الوسيلة

المعينا  الطريقة المباشرة االوسيلة المعينا  السمعية االوسيلة الاديد أغلب يستخدم 
ألم إال اصطراري لتى يعود مهارة ا، ألن في هذه الطريقة المحاضر ال يستخدم اللغة البصرية

الوسيلة المعينا  السمعية هي  محضر يستخدمالالتعليم فالتعليم في اللغة العربية ا ليسه  
 المعينا  البصرية هي آلة عرض.متعلق بالسمع االوسيلة 

 

 الخالصة -ه
                                                           

 .2م(، ص. 0222)ماالنج،   الوسائ  المعينا  في تعليم العربيةإمام أسرارى،  14 
 .2، ص. نفسهجع مر ال 15 
 .2، ص. نفسهجع مر ال 16 
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الذي قديم أن تقسيم نوع المحاضر في قسم تعليم اللغة العربية هو نوعان. األال محاضر 
الذي القواعد االترجمة االوسيلة المعينا  البصرية. االثاني محاضر جديد طريقة  يستخدم طريقة

 المعينا  البصرية. إذن، هنا تفريقطريقة المباشرة االوسيلة المعينا  السمعية االوسيلة  يستخدم
بين هما في استخدام طريقة التعليم. افي نالية اسيلة التعليم، محاضر جديد يكّم  محاضر 

 المعينا  البصرية.الوسيلة المعينا  السمعية االوسيلة قديم باستخدام اسيلتان اهما 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 
 

 المصادر
 الكتب العلمية(.م، قاموس لسان العرب )لبنان: دار 7112لسان العرب، ابن منظر، 

 المراجع
 الكتب:

م، االتااها  الحديثة في تدريس 7107الربعي محمد عبد العزيز اهدى محمد إمام صلح، 

 اللغة العربية )الرياض، دار الزهراء( 

م، طرائق تعليم اللغة العربية،  )الرياض: فهرسة مكتبة 7117العصيلي عبد العزيز بن إبراهيم، 

 النشر(الملك فهد الوطنية أثناء 
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م،  اللغة العربية مناهاها اطرائق 7112الدليمي طه علي لسين اسعاد عبد الكريم الوائلي، 

 تدريسها، )عمان: دار الشراق للنشر االتوزيع(

 م،  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، )الهرم، الدار العالمية(7117عبدالله عمر الصدديق، 

 لغة العربية لغير الناطقين بها، )األردن، علم الكتاب الحديث(الشيخ الحافظ عبد الرليم، تعليم ال

 م، الوسائ  المعينا  في تعليم العربية  )ماالنج(0221أسرارى الدكتورانداس إمام، 

 
 

 

 


