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 مستخلص البحث

. إحدى الناطقني هبا كثريةلغري إن العوامل اليت تؤثر يف جناح تعليم اللغة العربية  
كتب الدراسية هي كتاب العربية بني يديك. ويستخدم دار اللغة العربية ببندا أتشيه ال

ابملدخل اإلتصايل. ويركز  وعناصرها هذا الكتاب يف تعليم مجيع املهارات اللغوية األربع
دار اللغة يف هذا البحث يف كيفية تعليم اللغة العربية ابستخدام كتاب العربية بني يديك 

هذا البحث البحث الوصفي، واملقابلة الشخصية والتوثيق من أدوات . أتسيهببندا  يةالعرب
ببندا  دار اللغة العربية يفاملدير واملدرس هو البحث فيها. املستجب يف هذا البحث 

تستخدم الطريقة فيها كانت عملية تعليم اللغة العربية  ونتائج البحث هي:. أتشيه
وا كونعلى أن يطلبة إال ابلعربية. يدفع املدرس الطلبة املباشرة واليتصل املدرس وال

ية حىت عربخارج الفصل ابلالطلبة  مع ويتصل املدرس اللغة العربية.  ميف تعل نيانشط
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ويعتمد  س املدة الدراسية شرحا واضحااملدر  يشرح العربية. دث اللغةحتميرس الطلبة يف 
 .ةاملدروس التدريبات املتنوعة إلتقان املوادكثرة ب

    الكلمات املفتاحية: املدخل اإلتصايل، العربية بني يديك
Abstract 

 Many factors influence the success of learning Arabic for non-native 

speakers. One of the textbooks is the Al-Arabiyyah Baina Yadaik book. Darul 

Lughah Al-Arabiyyah Banda Aceh uses this book in learning four language skills 

and their elements with a communicative approach. This research focuses on 

learning Arabic using the “Al-Arabiyyah Baina Yadaik” in Darul Lughah Al-

Arabiyyah Banda Aceh. This research is descriptive, where the data is collected 

through interview and documentation. The resource persons in this study were the 

Director and one of the teachers at Darul Lughah Al-Arabiyyah Banda Aceh. The 

result shows that: The process Arabic teaching learning uses direct methods, 

where the teacher and students communication in Arabic, again the teacher 

encourages students to be involved in the Arabic learning process. In addition, 

The teacher is in use himself to speak Arabic with the student outside the 

classroom. The teacher explains the Arabic language skills learning material and 

its elements well and uses many exercises to master the materials being studied. 

Keywords: Communicative Approach, Al-Arabiyah Baina Yadaik  

Abstrak 

 Sesungguhnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

dalam pembelajaran bahasa Arab untuk non-penutur asli. Salah satu buku ajar 

adalah buku Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Darul lughah Al-Arabiyyah Banda 

Aceh menggunakan buku ini dalam pembelajaran empat keterampilan bahasa dan 

unsur-nsurnya dengan pendekatan komunikatif. Dan penelitian ini berfokus pada 

cara pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan buku Al-Arabiyyah Baina 

Yadaik dengan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran empat keterampilan 

bahasa dan unsur-unsurnya di Darul Lughah Al-Arabiyyah Banda Aceh. 
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Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, wawancara dan dokumentasi adalah 

instrumen dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah Direktur 

dan salah satu guru di Darul Lughah Al-Arabiyyah Banda Aceh. Hasil dari 

penelitian ini adalah: Proses pengajaran bahasa Arab menggunakan metode 

langsung, guru dan siswa hanya berinteraksi dengan bahasa Arab, guru 

mendorong siswa untuk aktif didalam proses pembelajaran bahasa Arab. Guru 

juga berkomunikasi dengan siswa diluar kelas dengan bahasa Arab sehingga siswa 

terbisa dalam percakapan bahasa Arab. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

keterampilan bahasa Arab dan unsur-unsurnya dengan baik dan menggunakan 

banyak macam latihan-latihan untuk menguasai materi yang dipelajari. 

Kata kunci: Pendekatan Komunikatif, Al-Arabiyah Baina Yadaik 

 مقدمة

متنوعة، تستخدم  اا أمهية كثرية وأغراضاللغة العربية اليوم أصبحت ضرورية ألن هل 
ت د حضر قصري لالتصال واملعلومات حول العامل خصة للدوال اإلسالمية. هذا الع

ا، وتشتمل عليمهتنهج عديدة من مؤسسات التعليمية اليت تدرس فيها اللغة العربية يف م
لطلبة على  ايتقن ية لتلك املؤسسات مؤسسة رمسية وغري رمسية. أهداف تعلم اللغة العرب
 هارات األربعا امل. أمكفاايت اللغوية من  مهاراهتا وعناصرها اليت ترتبط بعضها البعض
صوات هي األفلغة فهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة. وأما عناصر ال

ظيا يف صل لفلتوااواملفردات والرتاكيب النحوية. وهبذه الكفاايت سيستطيع الطلبة 
 اليومية.الفصل واحلياة 

وللوصول إىل أهداف تعلم اللغة العربية حيتاج إىل العوامل الكثرية، منها استخدام   
عصر احلاضر جاءت الويف الكتب الدراسية  واملدخل املناسب يف عملية التدريس. 

تعلم العربية، وقد اعتمدت ودرست العربية بني يديك اليت خصت يف  سلسلة كتاب
ومن  1مدرسة ومعهد وجامعة حول العامل. 1200يف أكثر من حبمد هللا تعاىل حىت اآلن 

                                                           
   6. ه، ص 1435)اإلصدار األول( سلسلة العربية بني يديك عبد الرمحن وأخرون،  1
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املداخل اليت يعرض علماء اللغة لتدريس اللغة األجنبية أو اللغة الثانية هي املدخل 
 اإلتصايل.

ى اللغة العربية وهي دار اللغة رتكز علالتعليم ت هذا البحث مؤسسةيف وجد  
م تدريب وتعلي يز يفترك ؤسسة اليتامل، إندونيسيا. وهي يه، أتشيهالعربية، تقع ببندا أتش

لم تع امهة حسنة يفدم مسن تقأاللغة العربية لغري الناطقني هبا. وقد جنح دار اللغة العربية 
طلبة  1500ن مكثر أجنح قد  أربعة متأخرة من السنة، اللغة العربية إبندونيسيا، منذ

دا أتشيه ة ببنعربيدار اللغة اليستخدم اليت جاءت من مناطق خمتلفة يف إندونيسيا. و 
تخدم يديك، ويس كتاب العربية بني  سلسلة وهي تدريسها يف عملية الكتب الدراسية 
دريس ته يف فحسب ولكن يستخدم مهارة الكالم يف تدريس ليست املدخل اإلتصايل

 غة األربعة وعناصرها. املهارات الل

ابستخدام كتاب  كيفية تعليم اللغة العربية  الباحث يبحثبناء على ما سبق ف 
 شيه.ا أتالعربية بني يديك ابملدخل اإلتصايل يف دار اللغة العربية ببند

 اإلطار النظري

 مفهوم كتاب العربية بني يديك .1
 العصرية لتعلم وتعليم ب الدراسيةالكتهي إحد  يديك بني العربية كتاب سلسلة 

واللغة اليت تعتمد يف هذه السلسلة اللغة العربية الفصيحة، ا. غري الناطقني هبل اللغة العربية
 إبراهيم بن الرمحن عبد الكتابهذا  لفيؤ  2.وال تستخدم أيّة هلجة من اللهجات العامية

م مدرسون يف أهن ، حيثفضل حممد اخلالق عبد حممدو  حسني لطاهرا خمتارو  الفوزان
 رايض. لمعهد اللغة العربية جامعة املالك السعود اب

                                                           

 ...، ص. وسلسلة العربية بنيعبد الرمحن وأخرون،   2
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من ثالثة الكفاايت وهي  الطلبة متكني إىل هتدف سلسلة العربية بني يديك 
 الراشدين، للطلبة وجهةمكانت ة. و والكفاية الثقافي والكفاية االتصالية اللغوية الكفاية

 أبنفسهم، أنفسهم يدرسون تعليمية أم ال، مؤسسات يف منتظمني طلبة كانواأ سواء
 برانمج يف أو طويلة، ساعات له خصصت برانمج مكثف يف وسواء مت تعليم السلسلة

 3قصرية. ساعات له خصصت مكثف غري

سلة الدارس الذي مل يسبق له تعلم العربية. ومن انحية أخرى، ختاطب هذه السل 
وتقدم السلسلة من الصفر وتنطلق ابلطالب قدما، حىت يفهم اللغة العربية فهما عميقا، 
بصورة أن يكون قادرا على اإلتصال ابلناطقني هبا مشافهة وكتابة، ومتكنه من االخنراط يف 

  4اجلامعة اليت تستخدم العربية لغة تدريس.
إىل من كتب للدارس وكتب للمدرس اليت تنقسم  نتوكانت هذه السلسلة تضم 

 الكتب، هي: على مثانية أربعة مستوايت تعليمية وتشتمل
 جبزأين.  األولكتاب الطالب وله   املستوى املبتدئ .1
  كتاب الطالب الثاين جبزأين.  وله املتوسطاملستوى  .2
  كتاب الطالب الثالث جبزأين.املستوى املتقدم وله   .3
 كتاب الطالب الرابع جبزأين.املستوى املتميز وله   .4

 مفهوم املدخل اإلتصايل .2
اللغة هو جمموعة من االفرتاضات الىت ترتبطها ببعض من  دريساملدخل ىف ت 

عملية  للغة وطبيعةالعالقات املتبادلة، هذه االفرتاضات ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة ا
  5تعليمها وتعلمها.

                                                           
 ...، ص. وسلسلة العربية بنيعبد الرمحن وأخرون،  2

 ص. وبني...،  سلسلة العربيةأخرون، عبد الرمحن و  3

. 1985 دخله و طرق تدريسهم تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى  أسسه،حممود كامل الناقة،  4
  43 .ص
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 Communicativeاللغة اإلجنليزية يسم  حصطالإ املدخل اإلتصايل أيخذ منإن  

approach   لطالبني قادرين على تقدمي وفهم ن ايلتكو املعلم هو املدخل الذي يسعى به و
الرسالة اإلتصالية يف صورة صحيحة وذكر يف كتابة أخرى أن املدخل اإلتصايل هو 

  6 املدخل الذي يركز إىل قدرة التواصل الفعال.

واملدخل اإلتصايل من املداخل املهمة اليت ظهرت يف تدريس اللغات، واعتقاد  
اللغويني قدميا أن اإلنسان يدرس اللغة للتعامل مع اجملتمع، وكان تركيزهم على تدريب 

ل مواقف حياته، وقد ظهر هذا االعتقاد على أثره عدة دثة للدارس من خالااحمل
  7 تصايل والتعليم الوظيفي واحملادثة واملواقف.مصطلحات مثل: التدريس اإل

  منهج البحث

هو منهج الوصفي الكفي. فهذا البحث يف  ه الباحثنهج الذي يستخدماملأما  
البحث الذي يصف أو يصور موضوع البحث بناء على احلقائق اليت تظهر أو كما   هو

ملقابلة ابالواثئق. يقوم الباحث و املقابلة الشخصية ل مجع البياانت من خال يتم 8كوهنا.
بينما الواثئق الذي يستخدم بياانت املدارس املدرس فيه، دار اللغة العربية و باملدير مع 

 ,Tgk. Nyak Arief قع يف شارعوكان دار اللغة ي والطلبة املوافق حبجات البحث.

Lamnyong .ا البحث استخدام  حتليل التثليث ذهحتليل البياانت يف  بندا أتشيه، أتشيه
 وأما خطوات. ( Miles dan Hubberman) وهوبرمني مايلز نظريةيعتمد على الذي 

 وعرض البياانت واستخالص التحليل املستخدمة هي مجع البياانت وخفض البياانت
 النتائج/التحقق من البياانت.

                                                           
  Prosiding Konasbara،املدخل االتصايل وتطبقه يف تعليم اللغة العربيةالف جنا إمامنا وإمام أسراري،  7

II, Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, 15 Oktober 2016, hal. 411 
 68ص.  (،2000: كرمة، دراسة مسحية نقدية،)مكة املمداخل تعليم اللغة العربيةامحد عبده عوض،  8

8 Hadari Nawawi, H. Murni Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta : Gajah Mada University 

Press,cet . 2, 1996), hal 73. 
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 بياانت امليدنيةال
انت املهمة ايف هذا البحث، فوجدت البي ةطلوبانت املاالبيبعد أن جيمع الباحث  

وهي كما  للغة.ادار باليت تتعلق ابستخدام كتاب العربية بني يديك ابملدخل اإلتصايل 
 يلي:

 دار اللغة العربية ببندا أتشيه

 بتدريب وتعليم اللغة العربية، أتسست هذه تركز دار اللغة العربية هي مؤسسة 
 Tgk. Nyak Arief, Lamnyong قع يف شارعي ه.يف آتشي 2016أكتوبر  28املؤسسة يف 

 يقيمها اخلرباء وممارسون يف اللغة العربية الذين متخرجون من جوامع .بندا أتشيه، أتشيه
 أحد عشر مدرسا حتت املشرف مهاجر شريف الدين املاجستري االشرق األوسط. وكانو 

 9واملدير حممد ايسر املاجستري
املستوى و  املستوى األول للمبتدئيف تدريسها وهي  تدار اللغة هلا ثالثة مستواي 

  يديك كتاابويستخدم كتاب العربية بنيواملستوى الثالث للمتقدم،  الثاين للمتوسط
 من كتاب العربية بني يديك. اجمللدهلا دراسيا يف عملية تدريسها، ويف كل مستوايت 

 يف إتقان مهارات اللغوية األربع ستخدم املدخل اإلتصايل يف عملية تدريسهاوي
  10وعناصرها.

 ج ومناقشتهاالنتائ

عن استخدام كتاب العربية بني يديك ابملدخل اإلتصايل بدار  الشرح التايلسيأيت  
ؤسسة. وهي ذه املهبريس اللغة العربية بعد شرح األشياء املهمة اليت تتعلق بعملية التد

 استعدادات الدرس وطرائق التدريس ووسائله بدار اللغة.
  

                                                           
9 https://darullughah.com/profile-dla/# 2020 يف التاريخ 26 يونيو  

 0202يونيو  22املقابلة مع املدير بدار اللغة االستاذ حممد ايسر يف  التارخ  11

https://darullughah.com/profile-dla/


 

8 
 

 اإلستعداد
عملية  دأيب أن بعض األشياء املهمة للمدرس قبل قد استعدد ةكان دار اللغ 

  11تدريس العربية، منها:

ومعياريّة تدريسية. كل املدرسني  (SOP) أوال، إعداد إجراءات التشغيل القياسية 
قامة  ملثال االستا. ت هباقام اليت مبعياريّة تدريسية استحقاقهم موفًقا وااخترب بدار اللغة قد 

 ت التشغيل القياسية.إجراءا منظمة يف وكيفية اللباس وأشياء أخرى واالنضباط واألخالق

العربية بني  إعداد لتدريس املواد الدراسية من كتاب هي اثنيا، معياريّة تدريسية. 
ظام نملدرس اكل   هوسيوجا. سهدر الذي ين املواد تق، كل املدرس البد أن ييديك

 اكب النحويةوالرت  رداتسية وهي مادة األصوات واملفاوكيفية تدريس املواد الدر  دريسالت
ريد املدرس أن يدرس مدة املثل إذا ي .وفهم املسموع واحلوار والكالم والقراءة والكتابة

 احلوار فيلزم له إتقان وإعداد كيفية تدريس احلوار اجليدة.

املدرس مقّرر التدريس، وكتاب العربية بني يديك  يعطى خرى،عداد األاإلو  
لى صول عميكن احلو هال يف عملية تدريس اللغة العربية، حىت يكون املدرس س للمدرس.

 أهداف التدريس.

عملية التدريس منها: يعطى الكتاب  دأيبأن قبل  طلبةلل تاستعدادإلا وأما 
امليول  ة لرفعلعربياتدريس اللغة وافع يف العربية بني يديك. والدالدراسية وهي كتاب 

   الطلبة يف تدريسها. 

 طرائق التدريس

الطريقة املستخدمة يف تدريس اللغة العربية ابستخدام كتاب العربية بني يديك   
وهي الطريقة لتدريس اللغة األجنبية الىت  12ابملدخل اإلتصايل بدار اللغة طريقة مباشرة،

                                                           
 0202يونيو  22املقابلة مع املدير بدار اللغة االستاذ حممد ايسر يف  التارخ  12

13
 0202يونيو  22 املقابلة مع املدير بدار اللغة االستاذ حممد ايسر يف  التارخ  
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م اللغة اهلدف مباشرة دون االستعانة ابللغة األم. واذا تخدسأن ي تلزم املدرس والدارس
 درسوجدت املشكالت من املفردات الىت صعب على الدارس فهمها فيشرحها امل

ومتتاز هذه الطريقة   13 ذلك.ابستعمال الوسائل اإليضاح أو ابحلركة أو ابلصورة وما إىل
ل الرتمجة ال تستعموالكتابة، و  القراءة : االهتمام مبهارة الكالم، بدال من مهاريتكالتايل

لبة بقواعد اللغة وعدم تزويد الط سباب،عند تدريس اللغة األجنبية، مهما  كانت األ
وتراكيبها، والربط املباشر بني الكلمة والشيء  النظرية، واالكتفاء بتدريبه على قوالب اللغة

ال كثرية اة واحلفظ، حىت يستظهر الطلبة مجاحملاك الذي تدل عليه، واستخدام أسلوب
 14ابللغة األجنبية.

مناسبة ابلطريقة املباشرة املستخدمة بدار اللغة العربية فتحتاج إىل تقنيات  
 مطبقان ناوفيها تقنيت تدريسها لتحقيق على األهداف املطلوبة من تدريس اللغة العربية.

اب لسؤال واجلو قنية اوت .ال واجلواب وتقنية املناقشةيف عملية التدريس، كاان تقنية السؤ 
 بني املدرس لتواصلادث العربية حىت حي ة للتعبري املباشرة عن اللغةهتدف إىل حذب الطلب

ل املدرس ، فيسألسكنوالطلبة بدار اللغة العربية. املثال عند الدراسة عن املوضوع ا
قنية ما تين تسكن؟". وأالطالب "هل تسكن يف السكن ؟ هل تسكن يف البيت؟ أ

 الثالث. لداجملو اين عين يف كتاب اجمللد الثاملناقشة أيكد مبستوى الثاين والثالث ي

 يةوسائل التعليمال

وسائل التعليمية يف عملية التدريس بدار الالصوتية ك ةلاستخدم املدرس وسي 
النطق  موااحلوار حىت يسمعوا ويفه تشغيل الصوتية للطلبة قبل أن يدرس اللغة، سيتم

ل الفيديو الذي يتعلق ابملدة الصحيح من حلجة الناطقني ابللغة العربية. ويستخدم وسائ
                                                           

ج فاندانج، أو جون حكام")جاكرات: مطبعة " األ مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية،ر أرشد، أزه 14
 39: (، ص1998

ه(،  1431)الرايض،  اطقني هبا،لغري الن ات ملعلمي اللغة العربيةإضاءعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  15
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،  هناك طلبة يشاهدون الفيديو العريب الذي يتحدث فيه ابلعربية الفصيحة حىت الدرسية
 فهم معىن الكلمة بغري الرتمجة. د الطلبة يف يستفي

 ةللغة العربيدار ا بك ابملدخل اإلتصايلالتنفيذ عن استخدام كتاب العربية بني يدي

غة العربية، اللر يم بداكيفية عملية التعلابملقابلة الشخصية عن  م الباحث بعد أن يقو 
بني يديك  لعربيةاتاب دام كتتعلق بتدريس اللغة العربية ابستخاليت  فيجد عدة البياانت

 ابملدخل االتصايل وهي كما يلي:

 تدريس مهارة اإلستماع .1

بشكل احلوار سيسمع املدرس الطلبة املدة الدراسية  تدريس مهارة االستماع يف 
يسمع ثالثة احلوارات. على كتاب العربية بني يديك. وكل الوحدة تشتمل يف الوحدة من  

آن يف يدعو املدرس الطلبة  احلوار بوسيلة السمعي أو مكربة الصوت أو كالم املدرس.
حىت مرارا يسمعوا احلوار  أن بعد نص احلوار ويكرروامعا ليسمعوا احلوار جيدا وينظروا 

وار جيدا. ويشرح املدرس معىن العبارات من احلعلى اإلستماع  نيكون الطلبة قادري
   15مسعوا.ا ات الصعوبة حىت يفهموا الطلبة ممواملفرد

أن بعد و رة االستماع تتبع بتدريب النطق وفهم املسموع دائما. ويف تدريب مها 
 رشادإب عواا مسمون ممويفه مرارا يسمعوا الطلبة العبارات يف احلوار فيعودون ابحملاكة

 بة ابملفرداتالطل عريضتمن احلوار فيتم  املدرس ليساعد الطلبة يف فهم معاىن عما مسعوا
 وار.األساسية املصورة املباشرة يف كل احل

لتدريبات أن يقوم اباملدرس على لرتقية قدرة الطلبة يف مهارة االستماع فيعتمد  
اليت ترتبط ابملدة الدراسية، وهي تدريبات على مستوى الكلمة ومستوى اجلملة والعبارت 

 ومستوى احلوار ومستوى الفقرة.
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 تدريس مهارة الكالم .2

حلوار القصري، يبدأ املدرس بقرائة يقوم املدرس ابفأما كيفية تدريس مهارة الكالم  
 ني من الطلبةفرقت درسالكلمة فالكلمة من احلوار ويكرره الطلبة بعد قراءته، ويقسم امل

  يفالطلبة يجيب فألول تكلم احبوار املالطلبة يف الفرقة األوىل يتكلم لتطبيق احلوار مجاعة، 
نص  والطلبة أن حيفظامن  درسلب املالفرقة الثانية حبوار املتكلم الثاين. وإجراء التايل، يط

ة مبستوى لعربيدث احتم حىت يستطيعوا على هئالزملبة احلوار مع طاحلوار، ويطبق كل ال
رة الكالم،  مهايفرهتم درسوهنا. ويعتمد التدريبات على الطلبة لرتقية قدياحلوار الذي 

ت، ووصف واراحل االناقص يف تكملةتدريبات السؤال واجلواب، وتبادل احلوارات، و وهي 
 الصورة، واالتصال.

 تدريس مهارة القراءة  .3

 قراءة اللغة العربية الصحيحة. على ويف تدريس مهارة القراءة سيتم تعليم الطلبة 
الطلبة  وملا استطاع سواء كانت قراءات مستوى الكلمات واجلملة أو العبارة والفقرة.

. ويعتمد ا املعىن مما قرؤوايفهمو أن  على القراءة بقراءة صحيحة فيطلب املدرس منهم
بعدة تدريبات على فهم املقروء منها : ان جيب عن االسئلة بنعم أو بال. وجيب االسئلة 

 16املناسبة.السابقة بعد الفقرات ويكمل العبارات، وميأل الفرغ يف الفقرات ابلكلمة 

  

                                                           
 2020يونيو  22املقابلة مع مدرس بدار اللغة أستاذ فاضل يف  التارخ  17



 

12 
 

 تدريس مهارة الكتابة .4

العربية مفردة جمردة،  حروفالطلبة على كتابة مجيع يتدرب يف هذه اخلطوة  
ركات القصرية والشدة والتنوين و ال الشمسية  وال حلىل كتابة حروف املد واابالضافة إ

القمرية، ووصل احلروف ونسخ الكلمات.  وينتقل املكتاب ابلطالب بعد ذلك إىل 
يشتمل على تدريبات الكتابة املوجهة  املوجهة، يف حدود ما درسه. فأمااب مرحلة الكت

  تابة كلمات حتت صور، تركيبكالتعبريات،  كلمات و ال صور متعددة منها : تكوين
كلمات لتكوين مجل، تكملة مجل، ملء فراغات، إمالء مفرادات خمتارة، اكتشاف 

 17اخلطأ وتصحيحه.

 األصوات تعليم .5
االحراف  يف تدريس املدة األصوات يعرف املدرس الطلبة عن النطق الصحيح من 

لة بتشديد د املدرس الطلبة يف نطق الصحيحة من الكلمة واجلماملناسبة وخمارجها. ويرش
ت حىت يتمكنوا على النطق تدريبها كل الطلبة يتلفظون ابلكلماعلى إحد احلروف. ويف 

إىل ذلك، يتم توجيه الطلبة أيًضا ملمارسة  ابإلضافة  18الصحيح حتت إشراف املدرس.
 احلروف اليت يتعلموهنا من خالل قراءة اآلايت القرآنية.

 تعليم املفردات .6

يف دار اللغة  كتاب العربية بني يديكن يف كل الوحدة من  نوعا تدريس املفرداتو  
حدمها املفردات االساسية وهي مفردات مصورات تشتمل على ، أالعربية ببندا أتشيه

ها، والثاين املفردات االضافية وهي جمموعة املفرادات ااحلوارات ليساعد يف فهم معن
ب الطلبة ن... يف كل موضوع املفردات يتدر ايدة املهمة. املثال  العداد، األايم، األلواالز 

                                                           
 2020يونيو  22ستاذ فاضل يف  التارخ املقابلة مع مدرس بدار اللغة أ 18

 2020يونيو  22املقابلة مع مدرس بدار اللغة أستاذ فاضل يف  التارخ  19

  



 

13 
 

ابملفردات املساندة  ىأخرى  يسمنوع  وهناك  دات.تدريبات إلتقان الطلبة على املفر ابل
  19الدراسية اليت تقع يف األخر من الكتاب. لموادوهي مفردات شائعة إضافية مالزمة ل

مرارا بة دات يقرأ املدرس املفردات ابلصوت املرتفع ويقررها الطلوكيفية تدريس املفر  
يشرح املدرس عن معىن صحيحة يف النطق والتعبري من املفردات مث حىت تكون الطلبة 

يفهم الطلبة معىن املفردات. ويف  ف الكلمة أو الصورة أو احلركة حىتراداملفردات مب
املفردات هلا التدريبات، املثل يصل بني الكلمة، يستمع املفردات مث يضع العالمة تدريس 

 20الصحيحة يف املربع املناسب.

 تعليم الرتاكيب النحوية  .7

سبة بقواعد النحوية املدرس الطلبة الرتاكيب الصحيحة واملنا يف هذه اخلطوة يعلم 
الطلبة قادرون على اإلتصايل ابلعربية الصحيحة والفصيحة. يعطي املدرس  ليكون

حىت يالزموا تلك مرارا  الرتاكيب النحوية يف شكل احلوارات القصرية وحياكيها الطلبة
الرتاكيب. ويف تدريبه يبّدل الطلبة اجلملة القصرية جبملة أخرى يف نفس الرتاكيب حىت 

 21صنع اجلمل ابلرتاكيب العربية الفصيحة.من وا يتمّكن

 اخلالصة

 يف تعليم اللغةكتاب العربية بني يديك العربية ببند أتشيه  استخدم دار اللغة  
للمستوى  يعتمد ولاأل كتاب اجمللدهذا الكتاب من   ويتكون ثالثة اجملالد منها،العربية 

ستوى أو امل لثاينايعتمد للمستوى وكتاب اجمللد الثاين  األول أو املستوى املبتدئ
اب للدارس كت  يها، فدمللمستوى الثالث أو املستوى املتقكتاب اجمللد الثالث و  املتوسط

 وللمدرس.
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دام  واستخدم دار اللغة املدخل اإلتصايل يف عملية تدريسه. أما التنفيذ عن استخ  
كتاب العربية بني يديك ابملدخل اإلتصايل بدار اللغة العربية أن يتمكن الطلبة يف 

 كتااب.صايل ابللغة العربية شفاهيا أو  تإلا
يف مهاراة كتاب العربية بني يديك ابملدخل اإلتصايل دار اللغة العربية  م يستخدو  

 شرة مبساعدة طريقة السؤالوعناصرها، وكانت الطريقة املستخدمة طريقة املبا اللغة األربع
 كوسيلة الصوتية ووسيلة  يةواجلواب وطريقة املناقشة. وليس اندرا يستخدم الوسائل التعليم

 ملواديف كل الدرس إلتقان االالتدريبات املتنوعة كثرة ويعتمد على   الفيديو واألخر.
  . الدراسية
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