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 التجريد  

 تحليل طريقة المباشرة في ترقّية نتائج تعلم  ,14601016ديك سوسنتي, رقم التسجيل: 

 كيفهينج.   1الحكومية اللغة العربية للّتالميذ الصّف الثّاني في المدرسة العالّية 

الطريقة املباشرة هو طريقة القائمة على مبادئ اإلستجواب, اليت يتّم تدريسها مهارات ما وراء املعرفة من  
خالل الطريقة املباشرة والنموذجه با ملعّلم لتحسني اداء القراءة الّتالميذ الذين ينخفضون يف القراءة يف تعّلم الطريقة 

اىل ثالثة أمور, وهي كيفّية الّتعّلم التالميذ والتذكري والتفكري انفسهم. الطريقة املباشرة هو ايصال  املباشرة جيب اإلنتباه
املواّد الّتعليمّية بطريقة املدّرس توشر احد من التالميذ ليحّل حمّله كلمدّرسني ويكون رئيسا ملناقشة وهدفه يعّلم اربعة 

خلالصة و تقدمي السؤال و التوضيح فأما املدّرس حيّل حمّل إىل الفرقة كاحلافر اسرتاجتيات الفهم و تنظيم الّنفس الّذاتى وا
والوسيط واملدّرب واعطاء الّدعم وتشجيع للّتالميذ. كان البحث يف هذه الرسالة العلمية هو البحث الكيفى الوصفي. 

لىت استخدامها الباحثة املالخظة كيفهينج, وخطوة مجع الوقائع ا  1ووجدت خلفية البحث من املدرسة العالية احلكومية 
 واملقابلة واإلختبار والوثائق وأما التحليل اليت تسري عليها الباحثة فهو حتليل الوصفية.

حتليل طريقة املباشرة يف ترقّية نتائج تعلم اللغة العربية للّتالميذ الصّف وأما الغرض من هذا البحث ملعرفة 
كيفهينج. واحملاولة اليت جيري عليها املعّلم والتالميذ يف معاجلة تلك النموذج.    1الثّاين يف املدرسة العالّية احلكومية 

 حبثت الباحثة عن الطريقة املباشرة يف ترقّية نتائج تعّلم إما من العّلم و التالميذ.

ت من فوجدت الباحثة هبذ الطريقة بيانات البحث عن طريقة املباشرة يف ترقّية نتائج تعلم الّتالميذ, املشكال 
حيث املعّلم واملشكالت من حيث التالميذ, بالطريقة املباشرة املدّرس يعّلم الّتالميذ املهارات املعرفّية األساسّية لتجربة 
الّتعليم ومن خالل منوذجه سلوكيّا معيّنة ويساعد الّتالميذ يف تطوير املهارة بسعيهم وكذالك التّثجيع و الّتدعيم , 

 .ان ترقّي قدرة الّتالميذ أمّهها: أ. اشاء اخلالصة ب. تقدمي األسئلة, ج. توضيحيّ  الطريقة املباشرة يستطيع
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 الباب األّول

 المقّدمة

 الختيار الموضوعالدوافع  . أ

ان اهلل قد أنعم الناس نعما كثرية ومنها نعمة اللغة,اللغة تعتمد بشكل  
كبري على عقول البشر.ألن اللغة هي وسيلة لتحقيق العقل البشري اىل 

 1.واقع
وقال ابن جيىن يف كتاب املدخل اىل علم اللغة, "أما اللغة هي أصوات 

الشبور الشحني" اللغة فهي كل  يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم". مث قال عبد
ما ميكن أن يدخل يف نطاق النشاط اللغوى, من رمز صويت, أو كتايب, أو 

واللغة أيضا هي الواقع الذى تطور كما تطور مستعملون  2اشارة أو اصطالح.
تلك اللغة. والناس كمخلوق املأدىب واملتديىن يعرضون املعرفة وفن الصناعة 

ال ختل من استخدام اللغة. ومن ناحية األخرى جعل الفنون الىت  )تكنولوجيا(
 اللغة الة الدياعة أي نشر الدعوة حىت جيعل بينهم يف اخلطر.

كما عرفنا أن اللغة متنوعة, كاللغة االندونيسية واللغة الفرنسية واللغة 
عرب العربية واللغة االجنليزية وغريها, اللغة العربية هي الكلمات الىت يعربها ال

                                                           
 1سخليد ناسوتيون, املدخل علم اللغة ,  ميدان:}IAIN Press ,2010{, ص.86                                                                                         

                        6, ص:  CURUP LP2STAIN,  2011 جوروب فمنالجارن كيئلموون بهاساعرب, بارتوموان هاراهاب, 2
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تركيب اللغة برتكيب حسن, لذالك اللغة العربية خترب معان  3.ضهمعن أغرا
 واضح للمستمعني.

اللغة العربية هي اللغة األجنبية املهمة يف االتصال بني البالد, واللغة 
العربية من اللغات الىت تنشأ, ويعتقد البعض أهنا أقرب اىل اللغة السامية الىت 

وكانت اللغة العربية هي أكثر اللغات انبثقت منها اللغات السامية األخرى. 
حتدث ضمن مبجموعة اللغات السامية الىت تتطور وتتغري ىف مراحلها 

وعلى أن ذالك, كانت اللغة العربية احدى اللغات الىت تنتشر  4الداخلية.
وتقدم ىف العامل واحدى اللغات الرمسي ىف منظمة األمم املتحدة بعد االجنليزية 

للغة العربية انتشارا سريعا ىف العامل وليست تستعمل ىف والفرنسية. وتنتشر ا
بالد الشرق الوسطى فقط الىت هي مصدر اللغة بل تستعمل ايضا ىف بالد 

 اخر والسيما ىف البالد االسالمية كا االندونسيا وغريه.

كما عرفنا أّن اللغة  لتعبري الشعور والرجاء وارادة الناس, وهي كلمة 
راضهم. ويقال أيضا أهّنا أَلة للتفاهم بني جمموعة يعرب هبا العرب عن أع

االنسان. اللغة هي الّدوائر العلمّية املختلفة ىف شىت احلضرات. وبعد نعرف 
من التعريفات الدقيقة اىل حّد بعيد.  )ه 193املتوىّف (اللغة عند ابن الّسني 

ا قال ابن السني: اللغة هي أصوات يعرّب هبا كّل قوم عن أعراضهم," وهذ
 5تعريف دقيق بذكر كثريا من اجلوانب املعزّة اللغة.

                                                           
   7 { ص,2007,} بريت لبنان: دار الفكر, مع الدروس العربية الجزء اجاالشيخ مصطفى الغالبني,  3

                 8,}2008 , UIN MALANG :4   امى حممودة, اكتيف لرينينج دالم مببلجرا باهاس عرب, } مالن        
         5   حممود فهمى حجازى, اسس علم اللغة العربية, القاهرة: دار الثقفة. 2003 ص: 7                                                                                            
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, اّن الّلغة هي اجملموعة من اجلمل و تألف  (chomsky)عند جومسكى 
من الرأي الباحثة ابن  6.كّل منها من مدة معينة و جمموعة من عناصر حمددة

السني و جومسكى استنبط الباحثة  اّن معىن الّلغة هي النظام من الرموز 
 العرقّية و هلا املعىن يتعامل و يتعاون هبا اجملموعة احملددة.الصوتية 

اللغة العربية هي واحدة من اللغات السامية, واللغات الىت يتحدث هبا 
خمتلف الدول أحفاد ابن نوح سام, مث اللغة الىت تستخدمها الدول العربية 

بسرعة يف األيام مث تطويرها العربية القدمية الىت حتتل اجلزر وجنوب غرب َاسيا. 
 7األوىل لالءسالم عندما نزل القراَن وحديث النيب يف بليغة العربية.

اللغة العربية هي اداة التعبري للناطقني هبا من كّل لون من االلوان 
الثقافات والعلوم واملعاريف و هي وسيلة التحّدث والكتابة وهبا تنقل االفكار 

وحدة وواحدة متكاملة وال ميكن الّي و اخلواطر, لذالك ينبغى ان ندرك اهّنا 
فرع من فروعها القيام منفردا بدور فاعل ىف اكتساب املتعّلم اللغة اّلىت جتمع 

اللغة العربية احد االءشارة لفهم ولتعريف كتاب اهلل  ىف معناها كّل ما تؤّديه.
هو القرأن واحلديث. عرضا االول تعليماللغة هي لتنمّية قدرة التالميذ ىف 

 8دام اللغة اللسان اوالشفهى.استح

                                                           
    6   امني الّدين, سيمنتيك سودى نيتاجل معى, ماجل, سينار بارو:2001 ص :28                                           

    7  راشد, ميماهامى كونسب داسار بيمبيالجارن باهاس عرب, مالنج:اعن ملك فرس, 2012 ص: 88  
 8  أجب حرماون, ميتودولوج مببالجارن باهاس عرب, بندونج: رصداكري, 2011, ص: 8 , 11                                                                                  
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وهلذه اللغة ظرف خاّص جيعلها ختتلف عن بقية الّلغات العلمية 
املوجودة. فقد ارتبطت بالقرأن العظيم منذ أكثر. وتعّلم اللغة العربية واتقاهنا 
يرجع اىل أسباب عديدة منها سبب ديىن لفهم النصوص القرأنية واألحاديث 

رجع اىل أنّنا ىف حاجة اىل تكوين مستوى الشريفة. ومنها سبب اجتماعى ي
لغوي معني جيعلنا أقدر. على تفاههم و أقدر على نقل األفكار والشعور 
وتبادهلا فيما بيننا حىّت اليكون هناك خالف بيننا ىف فهم معاىن األلفاظ ولن 
جند غموضا ىف بعض الكلمات, ومنها سبب حضارى يرجع اىل أّن اللغة 

النهضة احلقيقة لألّمة وهي أساس بنياهنا فبسالمة اللغة  وعاء احلضارة وبداية
تسّلم لألّمة هوايتها ومتتز شخصيتها بل أّن وجودها نفسها رهن حبالة اللغة 

 9فيها وحال أهلها.

الغرض من تعليم اللغة العربية لنيل ثالثة  10قال فوزان وأصدقائه,
 الكفاءات وهي:

نظام الصوت اللغة العربية اما فرقها الكفاءة اللغوية, هي قدرة التالميذ على  .1
 وتعبريها ومعرفة بنية اللغة والقواعد واملفردات واستعملها.

الكفاءت االتصاالت, هي قدرة التالميذ ىف استخدام اللغة العربية تلقائيا  .2
 وتعبري عن األفكار واخلربات مع ناعمة واستيعاب أنتتقن اللغة بسهولة.

                                                                                                                                                                      
 
   

    9  حممود عثمان, القراَن الكرمي وترمجته, جاكرتا: ف ت. أرجا, 1979( ص:  23                        
                   10  أمحد مردى, مببيالجاران مينولس باهاس عرب, جاكرتا: كينجانا, 2015(, ص:6                                              
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ما هويف اللغة العربية من اجلوانب الثقافية الكفاءت الثقافية, هي التفهيم  .3
وقدرة على الكشف عن األفكار حول التحدثني والقيمو العادات واألخالق 

 والفن.
وكذالك الغرض من تعليم اللغة العربية لنيل أربع مهارات وهي مهارة 
االستماع وخهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. هذه مهارات أعمال 

منظمة يف عملية تعليم اللغة العربية, هذا احلال يدل على أن مهارة  مرتبة أو
االستماع تقع يف أول تعليم اللغة العربية مث مهارة الكالم ومهارة القراءة 
ومهارة الكتابة. كانت هلذ املهارات عالقة بني كل واحد منها كأهنا مهارة 

 واحدة.

احلقيقة كثري من التالميذ تعليم اللغة العربية ليس باألمر السهل ألّن 
مازالوا جييد املشّقة والصعوبة ىف دراسة هذه اللغة وال سيما ىف استخدامها ىف 
حياهتم اليومية. ولذلك حيتاج معّلمون اللغة العربية بطرق التدريس املناسبة 
لوصل أهداف التعلم. ألّن الطرق أمر مهّم تقتضى اىل حناحة أو غري جناحة 

بغى ملعّلمي اللغة العربية أن خيتاروا الطّرق املناسبة الصحيحة عملية التعلم. فين
 11بأحوال التالميذ وتستطيع أن تزيد رغبة للتالميذ.

، (Carles Berlitz )وقد مت تطوير الطريقة املباشرة من قبل كارليس بريليتز 
وهو خبري يف تدريس اللغة، يف أملانيا قبل القرن التاسع عشر )لينغكاوايت، يف 

(. فاكروت ظهور اخللفية من قبل الرفض أو 72: 2003يط تعليم اللغة، تنش
                                                           

       11  رضّية زين الّدين, ميتودولوجى سرتاتيغ الرتناتف فمبيالجارن باهاس عرب, يغياكرت: فستاك رحلح غروف, 2015 ص: 5                                
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عدم الرضا عن طريقة النحو والرتمجة. يف ذلك الوقت يف الواقع طريقة النحو 
 12.ةوالرتمجة هي طريقة لتعليم لغة ثانية ولغة أجنبية شعبيّ 

خيرج من افرتاض أساسي واحد، أن تعلم لغة أجنبية ال الطريقة هذا   
باستخدام اللغة مباشرة وبشكل  يف كثريا عن تعلم اللغة األم، وهخيتل

مكثف يف االتصاالت اليومية، حيث تبدأ املراحل من االستماع إىل 
الكلمات، تقليد شفويا، يف حني يؤلف وقراءة يف تطوير يف وقت الحق. 
ويهدف هذا األسلوب على تشكيل مهارات الطالب لتكون قادرة على 

مع قواعد وظيفية وخيدم للسيطرة على حقيقة خطابه، مثل التحدث تلقائيا 
 .املتحدثني األصلي

واملتعلمني باستخدام اللغة العربية دون أدىن استخدام للغة األم، إما يف   
شرح معىن املفردات أو الرتمجة. وحيتاج األمر إىل تنقيحها هنا، حيث تصبح 

التدريس من خالل التشديد اللغة العربية، بطريقة مباشرة، لغة التدريس يف 
 .على اجلوانب الصحيحة للسرد )النتكي الشحيح(

وجيب على الطالب ىف حتسني مفهوم اللغة العربية. هذا هو ألنه 
عندما الطالب قادرين على تطوير وهذا يعين أهنا ميكن أن جتدو التحقيق يف 
 املواد اليت نوقشت بشكل مستقل حبيث تكون نتائج سوف تكون دائمة يف
الذاكرة وال تنسى بسهولة من قبل الطالب يف هذا احلال, مستقل ال يعين أن 

                                                           
                                   175 ص 2011, بندونج: رصداكري, فمبيالجارن باهاس غرب, ميتودولوجى أجب هرماوان 12  
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الطالب جيب أن يبىن دائما مفهوم على حدة, ولكنها ميكن مناقشة هذه 
املسألة مع طالب َاخرين. من خالل اجياد هذه املسألة, و فهم الطالب فهم 

 13مفهوم أن يفهم بشكل كامل من قبل الطالب.

منظمة ومرتبة لتسهيل أداء عمل من األعمال او الطريقة هي خطة 
نشاط من األنشطة على حصول هدف معني. و يف التعريف األخر الطريقة 
هي اخلطة اليت يرسهما الفرد ليحقق هبا هدفا معينا من عمل من األعمال 
بأقل جهد ويف أقصر وقت. وأما املراد بالطريقة يف التعليم هي اخلطة الىت 

حقق هبا اهلدف من العملية التعليمية يف افصر وقت وبأقل يرمسها املدرس لي
 14جهد من وجانبه وجانب التالميذ.

الطريقة املباشرة هي منهج تقدمي الّتعلم اللغة العربية اىل الّتالميذ, 
الطريقة هذا املدّرس يستعمل اللغة العربية مباشرة بدون يستعمل اللغة األم, 

تعلم لغة أجنبية ال خيتلف كثريا عن تعلم خيرج من افرتاض أساسي واحد، أن 
باستخدام اللغة مباشرة وبشكل مكثف يف االتصاالت  ياللغة األم، وه

اليومية، حيث تبدأ املراحل من االستماع إىل الكلمات، تقليد شفويا، يف 
حني يؤلف وقراءة يف تطوير يف وقت الحق. ويهدف هذا األسلوب على 

درة على التحدث تلقائيا مع قواعد وظيفية تشكيل مهارات الطالب لتكون قا
.فلذالك, حياول وخيدم للسيطرة على حقيقة خطابه، مثل املتحدثني األصلي

                                                           
   13ارس صائوين,68 موديل فمبالجارن انوفاس دامل كوريكومل, يغياكرت: الّرز ميدييا 2014, ص.153

        14حليلّله, ميديا فمبالجارن هباس عرب, يغياكرتا, اسواجا فريسندو,2012 ص3
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الباحث لتحليل الطّريقة املباشرة. هذا التعليم هو هنج واحد املتمحورة حول 
  15الّتلميذ. 

الّصعوبة ىف نيل نتائج التعلم ألّن مباشرة صناعة اخلالصة و تقدمي 
ال و التوضيح والتّنبوء واجلدال. يكون حمّل املدّرس هي اصعب فلذالك  السؤ 

كثرة من التالميذ ال يريدون. الطريقة املباشرة هو التعليم عن طريق اختيار 
الّتالميذ للقيام بدور مثل املعلمني لشرح املواد تقدم بعد املعلم امام األصدقاء 

تالميذ القراءة والتعلم. وهكذا ااَلخر. لذالك ميكن للمعلمني مراقبة الفهم ال
ميكن أن يتعلم الطالب بشكل مستقل واليت ميكن أن تكون يف وقت الحق 

 16حتسني فهم من املوضوعات االقتصاد وحتقيق التعلم لالتقان.

كيفهينج,   1اّما نتيجة املالحظة األّول يف املدرسة العالّية احلكمية   
 ذلك اّن:ىف تعّلم اللغة العربّية الّصعوبة عند الّتالميذ على األكثر هناك 

ألّن بعض من الطالب يف  القراءة القرَأن قدرة الّتالميذ ىفنقصان   
كيفهينج هناك كثري من الطالب صدر من   1املدرسة العالية احلكمية 

املدرسة متوّسطة ليس من املدرسة الثّناوية, و يف املدرسة العالية احلكمية 
الّصعوبة يف حيفظ املفردات ألن , يستعمل املدّرسنقصان طريقة اليت  أيضا

يتحّمل الّتالميذ تعّلم اللغة ,و بعض من الطالب صدر من املدرسة متوّسطة
 .العربّية صعوبة

                                                           
    15أجب هرماوان, ميتودولوجى فمبيالجارن باهاس غرب, بندونج: رصداكري, 2011 ص 178                                                         

.                                 158, ص 2014موديل فمبالجارن انوفاس دامل كوريكومل, يغياكرت: الّرز ميدييا  68ارس صائوين, 16  
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 رائعا ان يعمل البحث حتت املوضوع: ةبنظرى على مالحظة, فالباحث

 ّتالميذللاللغة العربية  نتائج تعلمل طريقة المباشرة في ترقّية "تحلي
"  كيفهينج   1ة العالّية الحكومية الصّف الثّاني في المدرس   

 

 تعيين المسألة . ب

من الدوافع السابقة وجدت الباحثة املسائل يف ترقّية النتائج تعلم التالميذ,  
 فيما اىل:

 الّصعوبة عند الّتالميذ ىف تعّلم اللغة العربّية  .1
 نقصان قدرة الّتالميذ يف القراءة القرآن .2
 طريقة اليت يستعمل املّدرسنقصان  .3
 الصعوبة يف حيفظ املفردات .4
 يتحّمل الّتالميذ تعّلم اللغة العربّية صعوبة .5

 تحديد المسألة . ت

بناء من تعيني املسألة السابقة فحددت الباحثة املسألة ىف هذه الرسالة 
لّتالميذ اللغة العربية ل ريقة املباشرة يف ترقّية نتائج تعلمطحتليل  العلمية حول "
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العام الدراسي  كيفهينج   01 الصّف الثّاين يف املدرسة العالّية احلكومّية
2018 /2017  " 

 تعبير المسألة . د

 :من حتديد املسئلة السابقة فوجدت الباحثة ثالثة املسائل كما االَتية
لّتالميذ اللغة العربية ل ريقة املباشرة يف ترقّية نتائج تعلمطكيف تطبيق  .1

 كيفهينج؟   01 املدرسة العالّية احلكومّيةالصّف الثّاين يف 
اللغة العربية  ريقة املباشرة يف ترقّية نتائج تعلمط يف تطبيق كيف عوائق .2

 كيفهينج؟   01 لّتالميذ الصّف الثّاين يف املدرسة العالّية احلكومّيةل

 غرض البحث . ه

لّتالميذ اللغة العربية ل ريقة املباشرة يف ترقّية نتائج تعلمطتطبيق  تحليلل .1
 كيفهينج   01 الصّف الثّاين يف املدرسة العالّية احلكومّية

لّتالميذ اللغة العربية ل ريقة املباشرة يف ترقّية نتائج تعلمط عوائق لتحليل .2
 كيفهينج   01 الصّف الثّاين يف املدرسة العالّية احلكومّية

 فائدة البحث . و

كانت الوسيلة لتنتشر الباحثة العلوم خصوصا و الذين يبادلوا ىف دنيا 
 )ختصص اللغة العربية(الرتبية 
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 فائدة النظرى .1
لتكميل شرط من الشروط الالزمة للحصول درجة االجناز . أ

 العالية يف تربية اللغة العرابية جبامعة االسالمية احلكومية جوروب
و التدبري الكاتب ىف  زادت القراءةعسى هبذه الكتبة الرسالة . ب

  استخدام اللغة العربية
 تكون أسوة لكتابة الرسالة املستقبلةعسى هذه الكتبة الرسالة  . ج

 فائدة التطبيقة .2
ىف تعليم   للباحثة :أن يكون هذا البحث أساسا و الطريق. أ

 اللغة العربّية.
م اللغة يعلتّ الللتالميذ : أن يعطي هذا البحث النظريات ىف . ب

 العربّية.
 للمدرسة : ملعرفة املعّلمني ان التعليم اللغة العربّية مهمة جدا. ج
 يةللمعّلم   : أن يكون أساسا و اعتمادا هلم يف حتسني تعليم. د

 اللغة العربية.  
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 الباب الثّانى

 الّنظرىاالساس 

 ا لّنظرىاالساس  .1
 مفهوم الطريقة المباشرة . أ

الطريقة املباشرة هي منهج تقدمي الّتعلم اللغة العربية اىل الّتالميذ, املدّرس 
خيرج من الطريقة هذا يستعمل اللغة العربية مباشرة بدون يستعمل اللغة األم, 

افرتاض أساسي واحد، أن تعلم لغة أجنبية ال خيتلف كثريا عن تعلم اللغة 
ف يف االتصاالت اليومية، باستخدام اللغة مباشرة وبشكل مكث ياألم، وه

حيث تبدأ املراحل من االستماع إىل الكلمات، تقليد شفويا، يف حني 
يؤلف وقراءة يف تطوير يف وقت الحق. ويهدف هذا األسلوب على تشكيل 
مهارات الطالب لتكون قادرة على التحدث تلقائيا مع قواعد وظيفية وخيدم 

.فلذالك, حياول صليللسيطرة على حقيقة خطابه، مثل املتحدثني األ
الباحث لتحليل الطّريقة املباشرة. هذا التعليم هو هنج واحد املتمحورة حول 

 17الّتلميذ.

طريقة املباشرة هي منهج يعرض ماّدة اللغة العربية, املدرس يستعمل اللغة 
 العربية مباشرة لكي لغة توطئة, وال يستعمل لغة الّتالميذ.

                                                           
17أجب هرماوان, ميتودولوجى فمبيالجارن باهاس غرب, بندونج: رصداكري, 2011 ص178
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، (Carles Berlitz )من قبل كارليس بريليتزوقد مت تطوير الطريقة املباشرة 
وهو خبري يف تدريس اللغة، يف أملانيا قبل القرن التاسع عشر )لينغكاوايت، يف 

(. فاكروت ظهور اخللفية من قبل الرفض 72: 2003تنشيط تعليم اللغة، 
أو عدم الرضا عن طريقة النحو والرتمجة. يف ذلك الوقت يف الواقع طريقة 

 18.ةة هي طريقة لتعليم لغة ثانية ولغة أجنبية شعبيّ النحو والرتمج

خيرج من افرتاض أساسي واحد، أن تعلم لغة أجنبية ال الطريقة هذا   
باستخدام اللغة مباشرة وبشكل  يثريا عن تعلم اللغة األم، وهخيتلف ك

مكثف يف االتصاالت اليومية، حيث تبدأ املراحل من االستماع إىل 
، يف حني يؤلف وقراءة يف تطوير يف وقت الحق. الكلمات، تقليد شفويا

ويهدف هذا األسلوب على تشكيل مهارات الطالب لتكون قادرة على 
التحدث تلقائيا مع قواعد وظيفية وخيدم للسيطرة على حقيقة خطابه، مثل 

 .املتحدثني األصلي

اذا رأي طريقة املباشرة هي طريقة اليت يستعمل دائما يف املدرسة لكي 
األوىل. مجيع املدرسة يستعمل طريقة املباشرة يف تعّلم اللغة العربية, طريقة 

املعّلم احيانا يستعمل الطّريقة املباشرة ألّن هذه الطّريقة يسّهل الّتالميذ يف 
تعّلم اللغة العربّية, والنموذج اّلىت استخدم املدّرس ليس بأمر صعوبة عند 

    الّتالميذ ألّن يستعمل الطريقة املباشرة.

                                                           
                                   175ص  2011, بندونج: رصداكري, , ميتودولوجى فمبيالجارن باهاس غربأجب هرماوان 18   
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 استراتجية الطريقة المباشرة . ب

الطريقة املباشرة حيتوي على أربعة اسرتاتيجية,  ) Palinscar )1986 (وفقا
 وهي:

 السؤال توليد. أ
يف هذه االسرتاتيجية, يتم منح الطالب الفرصة لطرح 
االستفسارات املواد ذات الصلة اليت جتري مناقشتها. ومن املتوقع 

من مفهوم املواد  اليت أن يكون السؤال الكشف عن التمكن 
 جيري مناقشتها.

 توضيح. ب
هذا هو نشاط هام خالل التعلم, وخاصة للطالب الذين 
لديهم صعوبة يف فهم املادة. وميكن الّتالميذ يسأل املعلم عن 
مفهوم اّليت اصعب أو ال ميكن حلها مع مخاعت وميكن توضيح 

 ذلك بطرح أسئلة اىل الّتالميذ.
 ج.   تتوقع

االسرتاتيجية هي اسرتاتيجية اليت جيري فيها الطلبة أو هذه 
 تقديرات مفهوم ما سيتم مناقشتها باستفاضة من قبل العارض.

 د.    تلخيص
يف هذه اسرتاتيجية, وجود فرصة للطالب لتحديد ودمج 

 املعالومات الواردة يف املادة.
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املباشرة يتم  الطريقة   (Brown)و  (Emi pujiastuti)كما قال  
 تعلم التالميذ أربع اسرتاتيجيات الفهم مستقلة كما يلى:

يدرس الطالب املواد املخصصة املعلمني بشكل مستقل, من  .1
 ااَلن فصاعدا تغليف أو تلخيص املواد.

يصنع الّتالميذ على االستعداد األسئلة املتعلقة باملواد يف حماكم  .2
 أن تكشف عن السيادة على املواد يف السؤال.

 يقدر على شرح حمتوى املواد اىل الطرف ااَلخر.الّتالميذ  .3
وميكن للطالب يتوقع من احتمال تطوير املواد اليت جيري  .4

 دراستها.
 وهكذا مناذج القدرة الطريقة املباشرة كما يلي:

تدريب قدرة الّتالميذ على التعلم بشكل مستقل, وبالتايل فان  .1
 القدرة على التعلم الذايت ميكن أن ترّقى.

الميذ لشرح مادة اّلىت تعّلم وهكذا فان تطبيق هذه تدريب التّ  .2
 الدراسة فيمكن أن تستخدم الّتالميذ ىف عرض فكرته.

التوجه هو التعلم التحقيق واالكتشاف والتحقيق مفاهيمه  .3
اخلاص الىت جتري مناقشتها, الّتالميذ سوف يكون األسهل يف 

 فهم الّدروس حقا من قبل الّتالميذ.

نتباه اىل ثالثة أمور, وهي كيفية الّتعّلم الّتالميذ يف التعّلم جيب اال
والتذكري وتفكري وحتفيز انفسهم. منوذج التعلم الطريقة املباشرة هو مفهوم 
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اجلديد يف تعلم لتحفيز الطالب على التعلم بشكل مستقل, خالق, وأكثر 
نشاطا يف املشاركة يف أنشطة التعلم ميكن أن يساعد أيضا يف حل احتياجات 

  غالبا ما واجهت يف استخدام منوذج التعلم عفا غليها الزمن.اليت

منوذج التعليم الطريقة املباشرة وقد طبقت أربعة اسرتاتيجية الفهم 
مستقلة, وهي: خالصة املواد التعليمية, واعداد األسئلة وحل, أكد املعرفة 

دميها اىل اليت اكتسبوها, مث التنبؤ مبا السؤال التايل من القضايا اليت جتري تق
 19الطالب.

الطريقة املباشرة ميكن تطبيقها اىل الّتالميذ من خالل أربعة 
اسرتاتيجيات الفهم مستقلة حمددة, أي تغليف أو تلخيص, وجعل السؤال, 
وتكون قادرة على شرح التنبؤ هبا. يف هذه احلالة يعطي املعلم الدعم, وردود 

 20االسرتاتيجيات.الفعل والتحفيز عند الّتالميذ تطبيق هذه 

سيكون الطريقة املباشرة تعليم تفضل أن تصبح معلمة منوذج 
واملساعدة من عملية العارض للتعليم. وهذه النقطة هي أن املدرسني 

 21وامليسرين والطالب هم أكثر نشاطا يف عملية التعلم يف الفصول الدراسية.

                                                           
http://pendidikanmatematika.files.wordpress.com/2009/03/proposal-reciprocal-teaching 

19


   
    20ترينط,مودل مودل فمبيالجارن اينوفاتف براورينتاس قنسرتوفستك,فر ستاس فستاك: جاكرتا,2007,ص.     97

21حممد نور, سرتاتيغ سرتاتيغ بالجر,سورابايا: اوبيفرستس نغر سورابايا, 2000, ص. 34         
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رفّية االساسية بالطريقة املباشرة املدّرس يعّلم الّتالميذ املهارات املع
لتجربة الّتليم ومن خالل منوذجه سلوكيّا معّينة و يساعد الّتالميذ يف تطوير 

 22املهارة بسعيهم وكذالك الّتشجيع و الّتدعيم.

 واختيار هذا الّنهج بأسباب امّهها:

 متّثل األنشطة اليت تستخدم بشكل روتينيا لقارئ. .1
الفهم خاصة  زيادة فهم القارئ وكذالك أعضاء الفرصة ملراقبة .2

 النفسهم
 تدعيم احلوار الّتعاوىن. .3

 خصائص تعّلم الطريقة المباشرة . ج

والغرض الرئيسي هو إتقان اللغة اهلدف شفهيا حبيث ميكن  .1
 .تعلمني التواصل باللغة املستهدفةللم

املواد الدراسية يف شكل: كتاب مدرسي حيتوي على قائمة من   .2
هي ملموسة بشكل املفردات واستخدامها يف اجلملة. املفردات 

 .عام يف البيئة حول الطالب

يتم تدريس قواعد اللغة بشكل استقرائي، أي استدعاء األمثلة   .3
 مث مشتقة من االستنتاجات

                                                           
        22اسرتاىن دان حممد رضوان, ليمافلو تيفى فمبيالجارن كوفريتف, ميدان: ميدييا فرسادى, 2014.ص.88
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يتم تدريس الكلمات امللموسة من خالل املظاهرات واألشياء  .4
املباشرة والصور، يف حني أن الكلمات اجملردة من خالل 

 اجلمعيات والسياق والتعريف

تدريب مهارات االتصال الشفوي بسرعة من خالل  يتم .5
 االستجواب املخطط يف جمموعة متنوعة من أمناط التفاعل

يتم تدريب القدرة على الكالم واالستماع إىل كالمها على حد  .6
 .سواء

 الطريقة المباشرة تد. خطوا

لتطبيق الطريقة املباشرة يف تدريس لغة أجنبية، ويف هذه احلالة  
، حنن حباجة إىل النظر إىل املفهوم األساسي هلذه الطريقة كما هو اللغة العربية

موضح أعاله. التطبيقات التالية هي جمرد أمثلة عامة، وليس بالضرورة، مث ترك 
استخدام الحق للمعلم وفقا للظروف، شريطة أن ال تتعارض مع املفاهيم 

 هبا هي كما يلي:األساسية هلذه الطريقة. يف اخلطوات العامة اليت ميكن القيام 

مقدمة، حيتوي على مسائل خمتلفة تتعلق باملواد اليت سيتم تقدميها  .1
 إما يف شكل إغراء، أو اختبار أويل للمادة، أو أي شيء آخر

يوفر املعلم املواد يف شكل حوارات قصرية مع اللغة املستخدمة  .2
بشكل متكرر يوميا. يتم عرض هذه املادة ألول مرة شفويا مع 
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واإلمياءات، والرسومات. حىت إذا لزم األمر يتم جلب احلركة، 
املتعلم إىل العامل احلقيقي لتسهيل مظاهرة أو إظهار األشياء املتعلقة 

 باملواد املقدمة. إذا كان ثابت ميكن تطويرها يف الكتابة.

يتم توجيه الطالب إىل االنضباط لالستماع إىل احلوارات، مث تقليد  .3
 ةاحلوار املقدمة حىت ناعم

يتم توجيه الطالب لتطبيق احلوارات مع أصدقائهم يف املقابل. يتم  .4
إعطاء الطالب املتقدم الفرصة إلجراء حوار آخر يشبه املثال الذي 

 قدمه املعلم.

ال يعطى هيكل / قواعد اللغة ليس من خالل حتليل ناهو،  .5
ولكن من خالل توفري أمثلة لفظية اليت قد جتذب يف وقت واحد 

 لم الختاذ استنتاجاته اخلاصةانتباه املتع

ويف اخلتام، إذا كان ذلك ضروريا، فإن التقييم النهائي هو مسألة  .6
حوار جيب على الطالب اإلجابة عليها. وقد يكون التنفيذ فرديا أو 

 23.مجاعيا، وفقا للظروف

 

 

                                                           
23أجب هرماوان, ميتودولوجى فمبيالجارن باهاس غرب, بندونج: رصداكري, 2011 ص 177                                      
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 الطريقة المباشرة ه.  مزايا

 الطالب ماهرة يف االستماع والتحدث .1

 ك االقرتاب من الناطقني هبا.الطالب سيد النطق وكذل  .2

 الطالب يعرفون العديد من املفردات واستخدامها يف اجلمل  .3

الطالب لديهم الشجاعة والعفوية يف التواصل ألهنم مدربون   .4
 على التفكري يف اللغة املستهدفة حىت ال تعوق عملية الرتمجة.

 الطالب يتقنون قواعد وظيفيا ليس نظريا  .5

ميكن للطالب حفظ كوسكاتا يف أعداد كبرية نسبيا يف كل   .6
 اجتماع

املتعلمني املتقدمة ترتجم من اللغات األجنبية إىل اللغة العادية أو   .7
 العكس بالعكس.

ميكن للطالب حفظ قواعد اللغة األجنبية اليت يتم تسليمها يف   .8
 .اللغة اليومية ألنه يستخدم دائما الرتمجة يف اللغة اليومية
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 نقصان الطريقة المباشرة و. 

هذا األسلوب يتطلب املعلم املثايل من حيث املهارات اللغوية  .1
 وخفة احلركة والعرض الدرس.

 ال ميكن تنفيذ هذه الطريقة يف فئات كبرية.  .2

عدم السماح باستخدام اللغة األم ميكن أن يؤدي إىل إضاعة   .3
الوقت شرح معىن كلمة جمردة و حدوث التصورات اخلاطئة يف 

 الذات الطالب.

مناذج من تقليد وحفظ اجلمل اليت غالبا ما تكون غري هامة أو   .4
 غري واقعية ميكن أن تكون مملة للبالغني.

من حيث نقاط  كما انتقد هذا األسلوب من قبل اخلرباء   .5
الضعف النظرية اليت تساوي اكتساب اللغة األوىل مع تعلم اللغة 

 الثانية أو األجنبية

التحليل النحوي قد يكون جيدا ألولئك الذين تصميمه، ولكن  .6
 من املمكن اخللط بني املتعلمني بسبب تعقيد التحليل.

ترمجة كلمة لكلمة، اجلملة من اجلملة غالبا ما خيلط معىن   .7
 ة يف سياق واسع.اجلمل
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يتم تدريس املتعلمني بطريقة معينة، حىت أهنا ليست أو أقل   .8
دراية متنوعة على نطاق أوسع. معىن معىن معىن يف احلياة اليومية 

 يصبح احلد األدىن.

حفظ الطالب قواعد اللغة املقدمة بشكل مسبق. فمن املمكن   .9
 24أن القواعد ال تنطبق على اللغة اليومية.

 لتي تؤثر الطريقة المباشرةعوامل ا ز. 

هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على طريقة تعلم لغة أجنبية. جيب على  
املعلمني أن يعرفوا أن هذه العوامل ميكن أن تساعد املعلمني يف اختيار طريقة 

 وتقييمها. ومن بني العوامل التالية:
 الغرض من حتقيقه .1

أنشطة التدريس األهداف هي األهداف املقصودة من كل    
والتعلم كل معلم جيب أن تويل اهتماما لغرض التعلم. خصائص األهداف 
اليت يتعني حتقيقها تؤثر بشكل كبري على حتديد األسلوب ألن الطريقة 
ختضع للهدف بدال من العكس بالعكس. إذا كان الغرض من برنامج 

الرتمجة، فإن الكفاءة يف الكتابة بلغة أجنبية، أو القراءة، أو التحدث، أو 
طريقة التعلم املستخدمة جيب أن تكون متماشية مع تلك األهداف )األب 

 (60: 2011فاثورمهان، 

                                                           
188, ص.2014موديل فمبالجارن انوفاس دامل كوريكومل, يغياكرت: الّرز ميدييا  68ارس صائوين,

24
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 مواد الدرس .2
مواد الدرس هي عدد من املواد اليت سيتم نقلها من قبل املعلمني   

ليتم تعلمها وإتقاهنا من قبل املتعلمني. يف دراسة اللغة العربية جيب على 
 مهارات )إستيما، الكالم، القريعة والكتاباه(. 4الطالب أن يتقن 

 املتعلمني .3
املتعلمني كموضوع تعلم أن يكون هلا خصائص خمتلفة، سواء   

الفائدة، واملوهبة، والعادة، والدافع، والوضع، والبيئة االجتماعية، 
واألسرة.املتعلمني خمتلفة من اجلوانب النفسية مثل الطبيعة اهلادئة، سوبر 

، مفتوحة، البهجة، مودي، وبعض حىت تظهر السلوك السلوك نشطة مغلقة
الذي يصعب التعرف عليه. كل هذه االختالفات سوف تؤثر على حتديد 

عصر الطالب يؤثر بشكل كبري على طريقة التعلم. قد ال  ,أساليب التعلم
تكون طريقة مناسبة لألطفال مناسبة للبالغني، والعكس بالعكس. وكذلك 

إذا كان الطالب مهتمني لتعلم لغة معينة، مث املعلم اهتمام الطالب، 
سوف ختتلف بسهولة طرقه التدريس، ألن طالبه لديهم الدافع للتعلم 

 (.30-29: 2010)حسن سايفولوه، 
 الوضع .4

حالة أنشطة التعلم هي بيئة تعليمية ديناميكية اإلعداد، جيب   
لم اللغة العربية يف على املعلمني توخي احلذر يف النظر يف الوضع. إذا مت تع

وقت قصري، جيب أن تكون املواد أو أهدافها حمدودة، ولكن إذا كان 
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الوقت املقدم طويال مبا فيه الكفاية ميكن توسيع املواد التعليمية مرة أخرى. 
وباإلضافة إىل ذلك، واملعلمني مل يكن لديك لتمرير عملية التعلم يف 

 لعراء.الفصول الدراسية ميكن أيضا أن تكون يف ا
 املرافق .5

ميكن أن تؤثر املرافق على اختيار وحتديد أساليب التعلم.   
ولذلك، فإن عدم وجود مرافق من شأنه أن يعرقل اختيار الطرق املناسبة، 
مثل عدم وجود خمتربات للممارسة، ومن الواضح أقل دعما الستخدام 

العربية  أساليب جتريبية أو مظاهرة.هناك فرق كبري بني برامج تعلم اللغة
ومزودة مبختلف وسائل اإلعالم واإلعالم مثل أشرطة الكاسيت واألفالم 
والرسومات واملختربات والبطاقات وما إىل ذلك مع برامج التعلم العربية 
اليت ال تتوفر فيها املرافق. توافر املرافق وعدد وعدد من وسائل اإلعالم 

 التعلم املتنوعة.وسائل اإلعالم تؤثر بشكل كبري على اختيار أساليب 
 املعلم .6

كل شخص لديه شخصيات خمتلفة، والعادات والتجارب    
التعليمية. وعادة ما تتأثر الكفاءات التدريسية باخللفية التعليمية. وعادة ما 
يكون املعلمون الذين لديهم خلفية لتدريب املعلمني أكثر مهارة يف اختيار 

املعلمني ذوي األمهية األقل يف األساليب واملناسبة يف تطبيقها، يف حني أن 
اخللفية، وإن كانوا مناسبني يف حتديد الطريقة، غالبا ما يواجهون عقبات يف 

 تطبيقها. حىت يكون املعلم يف جوهر جيب أن يكون الروح املهنية.
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إذا مل حيضر املعلم أي تدريب يتعلق بطريقة تعلم اللغة األجنبية،   
عليه قبول أو تطبيق طريقة. وكثري من  سواء قبل أو أثناء التدريس، يصعب

املدرسني الذين مييلون إىل التدريس باستخدام األساليب اليت استخدمها 
عندما تعلم اللغة أوال، كما لو قال لطالبه: "تعلمك كما تعلمت مرة 

 25واحدة"
 عوائق في تطبيق طريقة المباشرة س. 
ّلق عراقيل عوائق الذي يقابل يف تطبيق طريقة املباشرة وهي مع  

 طريقة املعقول وهي وسيلة مسعّي.
 مطابقة البحث .2

العديد من األعمال العلمية اليت تناقش حول استخدام طريقة   
 :موباسياروه يف تعلم اللغة العربية هي

( بعنوان "تعلم اللغة 2008أطروحة قيما، قسم الرتبية العربية )   
بوترا ابن قييم ستيموليو العربية بأساليب مباشرة يف بوندوك بيسانرتن 

)استعراض فعالية  2008-2007بيونغان بانتول السنة األكادميية 
النموذج(". ومتيل هذه الدراسة إىل الرتكيز على السؤال؛ ما إذا كانت 
الطريقة فعالة وقادرة على حتسني مهارات اللغة العربية ومراجعة واستعراض 

د وذات الصلة لالستخدام مىت وأين يف الواقع األسلوب املباشر هو جي
 حبيث استخدامها ليست يف غري حمله واستهدافها.

                                                           
25حليلّله, ميديا فمبالجارن هباس عرب, يغياكرتا, اسواجا فريسندو,2012 ص.29.
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( بعنوان 2003أطروحة من إمرون، قسم تعليم اللغة العربية )   
"فعالية الطرق املباشرة يف تدريس اللغة العربية يف الفصل الثاين املدرسة 

. يناقش الدينية علياء روضة أولوم ساكاتيغا إندرااليا أوكي جنوب سومطرة"
املؤلف يف هذه األطروحة فعالية الطرق املباشرة يف تدريس اللغة العربية وأية 
حواجز يعاين منها املعلمون يف استخدام األساليب املباشرة يف تدريس اللغة 

 العربية.

( بعنوان "املنهج 2002نونونغ نوريين، قسم تعليم اللغة العربية )   
ابن قومي بيسانرتن يوجياكارتا )دراسة حالة  املباشر يف تعلم اللغة العربية يف

يف املدرسة العليا(". يركز هذا البحث على تطبيق املنهجيات املباشرة يف 
 .عملية تعلم اللغة العربية يف اللغة العربية

حتليل طريقة  يف هذا البحث, أثار الباحثة العنوان وهي, "   
ّتالميذ الصّف الثّاين يف املدرسة املباشرة يف ترقّية نتائج تعلم اللغة العربية لل

"مل يتم هذا البحث من قبل, لذلك الباحثة  كيفهينج   1العالّية احلكومية 
 املهتمني يف البحث هذه املسألة.
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 الباب الثّالث

 طريقة البحث

 نوع البحث .1
ىف هذا البحث الباحثة تستعمل البحث الكيفى الوصفي, فهو  

الىت حتّصل البيانات الوصفّيات البحث ىف البحث الىت الوصفّيات البحث 
هذا البحث هو البحث امليداىن ألّن ىف هذا البحث  26حال املوضوع العاملى.

تنزل اىل ميدان مباشرة. لتناول اخلرب عن نتائج التعلم اللغة العربية عند 
 الّتالميذ صّف الثّاىن مدرسة عالّية احلكومّية كبفهينج.

 تحليل الموضوع .2
 التحليل. أ

 27التحليل لغة من كلمة حلل حيلل مبعىن جعله ىف حل مما بينه وبينه.
املراد يعىن موضوع على أجزائه املختلفة, ومراجعة اجلزء نفسها, والعالقة بني 

 أجزاء للحصول على الفهم الصحيح ملعىن وفهم عموما.
             الطريقة املباشرة. ب
اللغة العربية اىل الّتالميذ, املدّرس الطريقة املباشرة هي منهج تقدمي الّتعلم   

 28يستعمل اللغة العربية مباشرة بدون يستعمل اللغة األم.

                                                           
          26  سوغييونوا, ميتودى فنيليتني كوالتتف كونتتف, باندونغ:الفابيت, 2009, ص: 9                   

                     27  لويس مألوف, املنجد, لبنان, دار املشرق, 2002,ص: 147                                                      
28    بارتوموان هاراهاب, فمنالجارن كيئلموون بهاسا عرب,( جوروب, CURUP LP2STAIN, 2011 ( ,  ص 8                 
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 نتائج الّتعلمج. 
هو حاصل األكادميى ىف اجرءات األنشطة عملّية الّتعليم لتغيري سلوك  

 الّشخص و تشكيله.
 د. اللغة العربّية 

ات الىت يتحدث هبا اللغة العربية هي واحدة من اللغات السامية, واللغ
خمتلف الدول أحفاد ابن نوح سام, مث اللغة الىت تستخدمها الدول العربية 

مث تطويرها العربية بسرعة يف األيام القدمية الىت حتتل اجلزر وجنوب غرب َاسيا. 
 29األوىل لالءسالم عندما نزل القراَن وحديث النيب يف بليغة العربية.

للناطقني هبا من كّل لون من االلوان  اللغة العربية هي اداة التعبري
الثقافات والعلوم واملعاريف و هي وسيلة التحّدث والكتابة وهبا تنقل االفكار 
و اخلواطر, لذالك ينبغى ان ندرك اهّنا وحدة وواحدة متكاملة وال ميكن الّي 
فرع من فروعها القيام منفردا بدور فاعل ىف اكتساب املتعّلم اللغة اّلىت جتمع 

اللغة العربية احد االءشارة لفهم ولتعريف كتاب اهلل  معناها كّل ما تؤّديه. ىف
هو القرأن واحلديث. عرضا االول تعليماللغة هي لتنمّية قدرة التالميذ ىف 

 30استحدام اللغة اللسان اوالشفهى.

 

 
                                                           

    29  راشد, ميماهامى كونسب داسار بيمبيالجارن باهاس عرب, مالنج:اعن ملك فرس, 2012 ص: 88  
    30  أجب حرماون, ميتودولوج مببالجارن باهاس عرب, بندونج: رصداكري, 2011, ص: 8 , 11                                                                                  
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 مبدأ البحث . ج
البيانات األساسية هي بّينة اليت حتّصل الباحثة بكيفّية    

البيانات تستطيع ان حتّصل من الّتالميذ أو املدّرس كمثل املباشرة, 
املقابلة. اذا البيانات األضافية هي البيانات اليت حتّصل الباحثة من منابع 
اليت موجودة, هذه البيانات تستطيع أن حتّصل من رئيس املدرسة كمثل 
تاريخ املدرسة,عدد املدرسني واملدرسات, وسائل ولوازم املدرسة,و غري 

 31لك.ذا
 البيانات األساسية .1

  املدّرس: من املدّرس نستطيع أن نعرف الطريقة اّلىت
 يستعمل املدّرس يف تعّلم اللغة العربّية.

  الّتلميذ: من الّتلميذ نستطيع أن نعرف عملّية الّتدريس يف
تعّلم اللغة العربّية أو نستطيع أن نعرف الطّريقة اّلىت 

 يستعمل املدّرس يف الفصل.
 االضافيةالبيانات  .2

  رئيس املدرسة: من رئيس املدرسة محل على الّظهر اجوبة
 من املدّرس اللغة العربّية.

 

 

                                                           
31سوهارمسى أريكونتو, بروسيدور بينيليتيان:سواتو بينديكاتن براكتيك, جاكرتا: رينيكا جيبتا, 2002, ص:211 
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 خطوة جمع الوقائع . د
 وطريقة مجع الوقائع يف هذا البحث هي:

 املالحظة. أ
كانت املالحظة فيها الباحثة مشرتكا اىل امليدان لتحليل األعمال 

واليت تعرف بأهنا جتربة وتسجيل  32والسلوك من األشخاص ىف مكان البحث.
 منه جيل ألعراض ينظر يف وجوه البحوث.

 املقابلة  . ب
والذين هو وسيلة جلمع املعلومات عن طريق طرح عدد من األسئلة 
اليت يتعني االجابة شفويا على أي حال. يف هذه املقابلة يتم عن طريقة تقدمي 

طريقة تقدمي سؤال االستبيان. االستبيان هو وسيلة جلمع املعلومات عن 
 33مكتوب ليتم االجابة عليها منقبل املدعى عليه خطيا على أي حال.

 الوثائقج.  

رأى أريكونتو أن خطوات الوثائق هي مجع الوقائع بالصور والسّجاّلت 
 34}أرسيف{ أو البيانات املكتوبة الىت حتفظ احلوادث كما احملتاج البحث.

ريقة املباشرة يف ترقّية طحتليل وجار الباحثة الوثائق بالتسجيل و التصوير عن "
   1ملدرسة العالّية احلكومية لّتالميذ الصّف الثّاين يف االلغة العربية ل نتائج تعلم

 " نجكيبفهي
                                                           

    32 سوغييونوا, ميتودى فنيليتني كوالتتف كونتتف, باندونغ:الفابيت, 2011, ص:267                                        
   33   أمري اهلدى دان هريونو, ميتودولوجي بناليتييان بنددكان, بندونج:بوستاكا سانيا, 1998, ص:128                        
34  سوهارمسى أريكونتو, بروسيدور بينيليتيان:سواتو بينديكاتن براكتيك, جاكرتا: رينيكا جيبتا, 2002, ص: 211 
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 خطوة تحليل الوقائع . ه
ىف هذا البحث االجراءت البحث يستعمل ىف مجع خطوة الوقائع.    

البحث املكتىب يستعمل البيانات املعلومات, الّشرح ىف شكل اللغة حتليل عند 
الّنثريّة بتعليق البيانات االخرى, لنيل الّشرح عن شيئ صحيح او ضّده. وفقا 
لتحليل البيانات بوضغان هو عملية البحث بشكل منهجي وجتميع البيانات 

غريها من املواد, اليت مت احلصول عليها من املقابالت, واملالحظات امليدانية, و 
مت اجراء  35لذالك ميكن أن يفهم بسهولة ونتائجها ال ميكن نقلها لاَلخرين.

حتليل البيانات من خالل تنظيم البيانات, ترمجة اىل وحدات, جتميع وتنطيم 
يف منط, واختيار وهو أمر مهم واليت سيتم دراستها, وجعل االستدالالت اليت 

ثر تفصيال للبيانات يف هذه الدراسة هي  ميكن أن يقال لاَلخرين. حتليل أك
 كما يلي:

 ختفيض البيانات. أ
بأفعال ختّصص البيانات مبعىن الباحث تفعل األنشطة االختتيار وتلّخص من  

 مذّكرات البيانات الىّت تنال من امليدان.
 تقدمي البيانات. ب
الباحث يفعل تقدمي البيانات الّذى قد فعل بتخفيض البيانات قبله ايل  

 الّرواية: الّنصّ 
 ج. احنساب اخلالصة

                                                           
 334, 2008سوجيونو, ميتودى بينيليتيان كواليتاتيف, كواليتاتف دان رد, بندنج: الفابيتا,   
35
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العملّية األخرة الباحث تفعل احنساب اخلالصة بطريقة وصف  
 اخلالصة ىف شكل اللغة الّلفظّية الىت سهل للفهم.

 حقيقة البحث . و
يف البحث النوعى ىف احلصول على موثيقّية وقائع موثوقة مّت اختبار 

مل يكن هناك فرق بني الوقائع. وتعترب الوقائع. وتعترب الوقائع صحيح اذا 
البحث عنها و عما حيدث ىف الوقائع اىل لكائن قّيد الدراسة. لتحديد 
صالحّية الوقائع املطلوبة حطوة التحقيق. هذه اخلطوة يستند على عدد من 
املعايري مبا ىف ذلك مستوى الثّقة. فخطوة يستخدم مبثلث.التّثليث هو 

ق شيئ اخر من خارج االسلوب الذى يستخدم من صّحة الوقائع وحتقّ 
الوقائع. لغرض فحّص او املقارنة ضّد الوقائع. ىف اختبار صّحة الوقائع 
وسوف يقوم الباحثون باءجراء اختبار املصدقّية باستخدام الّتثليث يتّم 

 التحّقق من الوقائع من مصادر متعّددة و بطرق خمتلفة ىف اوقات خمتلفة.
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 الباب الّرابع

 نتيجة البحث

 تصوير محل البحثأ. 

المدرسة  وتاريخ كيفهينج  1الدوافع إلختيار المدرسة العالّية الحكومية . 1
                              كيفهينج  1العالّية الحكومية 

واليت  1978يف عام كيفهينج   1العالية احلكومية تأسست املدرسة 
على وجه التحديد حاليا سيتاعني جوروب تقع حاليا يف مرحلة ما بعد التخرج 
دورييا حتديًدا يف قرية كيفهينج . جوروب يف اجملال احمليط من الدولة املؤمنني

. لذلك حتصل 1984بسبب التوسع اإلقليمي يف ذلك الوقت عام دوفون 
 املؤسسات التعليمية املوجودة يف املنطقة املعنية على مجع البيانات اخلاصة هبا.

 كيفهينجتقع على مشارف مدينة  هينج كيف  1العالية احلكومية املدرسة 
هو مكان تعليمي مريح  كيفهينج  1العالية احلكومية املدرسة  بارد ،مع جو 

وممتع للغاية. يقع موقع هذه املدرسة داخل اجملمع الذي يقع يف جممع واحد مع 
على وجه  كيفهينج   3املدرسة اإلبتدائية و كيفهينج   1املدرسة الثناوية جممع 

 .لطريق عبور خارج مدينة بنجكولوالتحديد على ا
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منذ تأسيسها ، كان يقود هذه املدرسة عشرة مدراء ، هم الدكاترة. 
سوفلينني  1988-1980) ) سواندي ،(1980-1978)عاليمودين 

 سودرمان كاسني ، (1994-1992)سايوين ( ، 1992-1988يوسف )
-2003) نةنورج (2003-1997)، سوليمان ، (1994-1997)

( ، 2017-2010( جرنيالن )2010-2007إحسان )( موه 2007
 حىت اآلن(.-2017روسناين )

طالًبا يدرسون  335، هناك  2017/2018يف السنة الدراسية 
الفصل الثانية :  ،  122كيفهينج الفصل األول:  1املدرسة العالية احلكومية في

 معلًما بإثراء عملية التعليم 37(. وقد قام 112و الفصل الثالثة:   101
معلمًا من موظفي اخلدمة املدنية  17والتعلم والتدريب لطالب هذه املدرسة. 

 ( وبدعم من موظفني اثنني.GTTمدرساً فخرياً ) 12و 
تدرك املدرسة جيدًا أن الطالب الذين يدرسون يف هذه املدرسة جيب 
أن يتنافسوا بصرامة بعد إكمال التعليم يف هذه املدرسة. لتوفري أكرب فرصة 

للطالب ليكون لديهم القدرة التنافسية. وافق اجلانب املدرسي على أن ممكنة 
املدرسة هي مكان خللق جيل من الذكاء واملثقف. يتم تعريف اجليل الذكي  
كأشخاص قادرين على التقاط واستخدام كل فرصة الفرص املختلفة اليت ميكن 

ؤية استخدامها لكسب الرخاء. يفسر اجليل املثقف كجيل يفهم وميتلك ر 
 حقيقية لقيم احلياة.
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العالية احلكومية  درسةاملمن أجل تنفيذ روح ومثل هذه النبيلة ، قامت 
بتطوير برامج لزيادة الذكاءات املتعددة )الذكاء املتعدد( للطالب.  كيفهينج   1

باإلضافة إىل حتقيق الكفاءات على أساس متطلبات املناهج ، فإن تنمية 
ورؤية املشاريع تصبح جزًءا ال اإلمتاق وير الشخصية الطالبية من خالل تط

 36كيفهينج.  1العالية احلكومية  درسةامليتجزأ من العملية التعليمية يف 
 كيفهينج    1. رؤساء المدرسة العالية الحكومية 2

يف التاريخ, أن هذه املدرسة كثرية من الرئاسة املغرية . أما كما 
                                                     كيفهينج كما يف التايل: 1أمساء رؤساء املدرسة العالية احلكومية 

 1اللوحة 

كيفهينج  1أمساء رؤساء املدرسة العالية احلكومية   
 الرقم األمساء السنة

 1 األستاذ عاملالدين 1978-1980
 2 األستاذ سوندي 1980-1988
 3 األستاذ صفلينن يوسف 1988-1992
 4 األستاذ سيوين 1992-1994
 5 األستاذ سودرمن 1994-1997
 6 األستاذ سليمان 1997-2003

                                                           
 كيفهينج  1باملدرسة العالية احلكومية وثائق 36 
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 7 األستاذة نورجنة 2003-2007
 8 األستاذ إحسان 2007-2010
 9 األستاذة جرنيلن 2010-2017

 10 األستاذة رسناين األن-2017


 . أحوال المدرسين والمدرسات3

كيفهينج   1العالية احلكومية  املدرسةعداد املدرسني واملدرسات يف      
 مدرسات. 19مدرسا  18شحصا, وهم يتكون من  37

2اللوحة   

 كيفهينج  1عداد املدرسني واملدرسات يف املدرسة العالية احلكومية      

2017- 2018  
 الرقم  أمساء املدرسني املادة املدروسة

املدرسة ئيسر ال  1 رسناين 
 2 نور أسيح العقيدة

 3 سودرمي سوسيولوجي
 4 رمحاينيت تربّية وطنّية
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 5 فرناوايت كيميا
 6 جافر فيزيا

 7 إيدي سوسنط رياضّيات
 8 نرمال ساين بيولوجيا

 9 يين ويزيا اللغة العربية
 10 إمسادي اللغة اإلندونيسيا
 11 هينجري يوسناين اللغة اإلندونيسيا

 12 أفريزل الرّياضّية
وايتإكا سيتييا  تربّية حماولة  13 
 14 برتا أيوليا تربّية حماولة

 15 ضاين فروينتا فيزيا
 16 قرأة الفطري تاريخ اإلسالم

 17 بودي أوتومو اللغة العربية
 18 مسليم تاريخ اإلسالم
 19 روزي اللغة اإلجنليزيّة

 20 نوفا  تربّية وطنّية
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 21 يولينسا اصول الفقه
 22 ناصري  إدارة

 23 مناهن هرهب القرأن والتجويد
 24 سييت هارينيت  رياضّيات

 25 نوفيا توجيه إستشارة
 26 إنايايت تاريخ

 27 ميتا  توجيه إستشارة
 28 أرياين فسفيتا  رياضّيات

 29 فطري سوسنيت رئيس إدارة 
 30 روفينطا القرأن واحلديث

 31 ماعي ربو رئيس تالميذ
 32 فقري الفرق اللغة اإلجنليزية

 33 إرلن إفندي  إدارة
 34 يين أفرينيت الفقه
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كيفهينج مكون   1الية احلكومية املدرسون واملدرسات يف املدرسة الع
متنوعة من تامؤسسات التعليمية وفق لإلدارة كل واخد, من بني اخلرجيني من 

اآلخرين: للجامعة احلكومية اإلسالمية دار الناجاة جاكرتا, املعهد احلديثة 
اإلسالمية جبروب, اجلامعة مية املوادة بنوروجو, اجلامعة احلكو غنتور, املعهد 

دحالن, اجلامعة غاجا مادا, إلسالمية كاليجاغا, اجلامعة  أمحد احلكومية ا
 اجلامعة احلكومية بنجكولو. 

املريب هو الرقم الذي أصبح أسوات احلسنة واألمثلة من قبل التالميذ. 
الميذ ىف تطوير اإلبداع وتشجيع ولذالك جيب أن املربني تظهر كمرشد للت

ومساعدة يف حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية حبيث يكون هناك وحدة 
وطنية والعمل اخلطوات املناسبة, بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية. املدرسة 
العالية احلكومية قائم من قسم أكثر أسفل درجة, وبناء املباىن أو غري مباشرة 

 هذا الوفت اآلن. جيدة كما نراها ىف

 كيفهينج  1.  وسائل التربية في المدرسة العالية الحكومية 4
املدرسة العالية احلكومية كيفهينج الوسائل و اللوازم الكميلة لسهول 
التعليم فيها.  توجيد باملدرسة يف املدرسة العالية احلكومية كيفهينج بناء جيد 

 ما يلى:و وسائل و لوازم جيد. سيكتب الكاتبة اللوحة ك
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 3اللوحة 

 كيفهينج  1وسائل الرتبية يف املدرسة العالية احلكومية 

 حالة وسائل  الرقم
 غير جيد جيد 
    غرفة املدرسني )اإلدارة( 1
    املكتبة 2
    املصلى 3
    غرفة 4
    غرفة 5
    معمل كومبوتري 6
    معمل اللغة 7
    معمل اخلياط 8
    غرفة التعاونية 9

    بيولوجيا معمل 10
    معمل فيزيا 11
    معمل كيميا 12
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 كيفهينج  1. أحوال التالميذ في المدرسة العالية الحكومية 5

من الفصل  كيفهينج  1العالية احلكومية يف املدرسة  وكان عدد التالميذ
كما   335م, جمموعهم  2018 -2017األول إىل الثالث يف سنة الدراسة 

 يف اجلدوال يلى:

 4اللوحة 

 كيفهينج  1أحوال التالميذ في المدرسة العالية الحكومية 
 التالميذ أو التالميذات الفصول رقم
 122 األول 1
 101 الثاين 2
 112 الثالث 3

 335اجملموع كلها 
 ب. حاصل البحث

من فرباير السنة  12نتائج من املرقبة يوم إلثنني يف التاريخ  بناء على
. وكانت الباحثة قادرة على 2018من ابريل السنة  23اىل التاريخ  2018

. وتوزيع كيفهينج  1املدرسة العالية احلكومية حتليل طريقة املباشرة يف 
الباحثة  .ميكن علىكيفهينج  1املدرسة العالية احلكومية  استبيانات التالميذ ىف
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أن تنظر إىل نتائج املقابلة واملالحظة واإلختبار والوثائق, ونتائج اإلستبيان 
 كيفهينج.  1الطبقات األول اىل الفصل الثاىن ىف املدرسة العالية احلكومية 

 تطبيق طريقة المباشرة .1

والطريقة احدى من منوذج اّليت استخدم لسري الّتعليم يف املدرسة العلّية 
كيفهينج, يف هذا البحث حبثت الباحثة عن حتليل الطريقة املباشرة  1احلكومية 

يف ترقّية نتائج تعلم الّتالميذ من ناحيتان وهو من حيث املعّلم ومن حيث 
 التالميذ.
 املعّلم .1

الّنموذج اّليت يستخدم املدّرس وهو طريقة املباشرة ألّن هذه الطّريقة .أ 
كمثل الطّفل من دائرة جاوي ال يسّهل الّتالميذ يف تعّلم اللغة العربّية,  

يستطيع اّي لغة كان فأّما والديه يتكّلم باللغة اجلاوي داءما فطبعا 
ذالك الطّفل يكون ماهرا يف اللغة اجلاوية, وكذالك باللغة العربّية 
التالميذ الذى حول يستخدم اللغة العربّية فطبعا الّتالميذ ماهرا يف 

بالد العرب هم يفّضل الكالم  استخدام اللغة العربّية. وكذالك يف
بنسبة اىل الّنحو والّصرف وبعد استطاع يف تكّلم اللغة العربّية وهم 

 يطابق بالّنحو والّصرف.
والنموذج اّليت استخدام املدّرس ليس بأمر صعوبة عند .ب 

 الّتالميذ ألّن يستعمل الطّريقة املباشرة.
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ميذ والطريقة املباشرة احدى من طريقة جّيدة ألّن الّتال.ج 
 يستطيع أن يّعّمق العلوم اّليت تناوله يف الّتدريس.

والطريقة املباشرة اّليت يستخدم لرتقّية نتائج الّتعلم الّتالميذ وهي ميلييو .د 
واحلال واملدّرس وكذالك اللوازم كمثل احملادثة لتدريب طالقة الّلسان 

 ويستطيع بوسيلة متثيلّية املسرحّية.
ن ترقي نتائج التعلم الّتالميذ ألهّنذه والطّريقة املباشرة يستطيع ا.ه 

 الطريقة جيعل ثّقة الّنفوس الّتالميذ لتكّلم اللغة العربّية.
 فأّمالّسعي للّتالميذ الذي ناقصة يف الّتعّلم اللغة العربّية كما يلى:.و 

 األمر للّتعلم .1
 اعطاع الواجبة .2
 احلفظ املفردات يف كّل التعليم .3
 ماهرا يف اللغة العربّية.طلب املساعدة اىل أصدقاء اّليت  .4

 التالميذ .2
املدرسة عن استخدام الطّريقة املباشرة من حيث التالميذ يف 

 كما يلى:  37كيفهينج,  1العالية احلكومية 
 التالميذ يكون ماهرا يف املفردات.أ 
 التالميذ ماهرا يف استعمال الكلمة الصحيحة.ب 
 االهتمام يف التعّلم اللغة العربّية.ج 

                                                           
37

كيفهينج  1املقابلة اىل التالميذ, املدرسة احلكومية  
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الباحثة عن استخدام الطريقة املباشرة من  من طريقة السابق عرفت
حيث التالميذ يف املدرسة العالية حيث املعّلم و الّتالميذ يف املدرسة العالية 

كيفهينج.ألّن هذه الطّريقة جيعل الّتالميذ ناشطا حلفظ املفردات   1احلكومية 
لّنفوس واحملتدثة فيكون اللغة العربّية ترقّي والّتالميذ يكون شجاعة وثّقة يف ا

الّتالميذ لتكّلم اللغة العربّية. ألّن كثرة من الّتالميذ حيّبون اللغة العربّية, وهكذا 
 القدرة الطّريقة املباشرة كما يلى:

تدريب قدرة الّتالميذ على التعلم بشكل مستقل, وبالتايل فإن القدرة  .1
 على التعلم الذايت ميكن أن ترقّي.

عّلم وهكذا فإن تطبيق هذه تدريب الّتالميذ لشرح مادة اّليت ت .2
 الدراسة فيمكن أن تستخدم الّتالميذ يف غرض فكرته.

التوجه هو التعلم التحقيق وإلكتشاف والتحقيق مفاهيمه اخلاصة اليت  .3
جتري مناقشتها, التالميذ سوف يكون األسهل يف فهم الّدروس حقا 

 من قبل الّتالميذ.
  الطريقة المباشرة ت إستخدامخطوا . أ

الطريقة املباشرة يف تدريس لغة أجنبية، ويف هذه احلالة لتطبيق  
اللغة العربية، حنن حباجة إىل النظر إىل املفهوم األساسي هلذه الطريقة كما هو 
موضح أعاله. التطبيقات التالية هي جمرد أمثلة عامة، وليس بالضرورة، مث ترك 

ملفاهيم استخدام الحق للمعلم وفقا للظروف، شريطة أن ال تتعارض مع ا
 األساسية هلذه الطريقة. يف اخلطوات العامة اليت ميكن القيام هبا هي كما يلي:
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مقدمة، حيتوي على مسائل خمتلفة تتعلق باملواد اليت سيتم تقدميها  .7
 إما يف شكل إغراء، أو اختبار أويل للمادة، أو أي شيء آخر

 يوفر املعلم املواد يف شكل حوارات قصرية مع اللغة املستخدمة .8
بشكل متكرر يوميا. يتم عرض هذه املادة ألول مرة شفويا مع 
احلركة، واإلمياءات، والرسومات. حىت إذا لزم األمر يتم جلب 
املتعلم إىل العامل احلقيقي لتسهيل مظاهرة أو إظهار األشياء املتعلقة 

 باملواد املقدمة. إذا كان ثابت ميكن تطويرها يف الكتابة.

االنضباط لالستماع إىل احلوارات، مث تقليد يتم توجيه الطالب إىل  .9
 احلوار املقدمة حىت ناعمة

يتم توجيه الطالب لتطبيق احلوارات مع أصدقائهم يف املقابل.  .10
يتم إعطاء الطالب املتقدم الفرصة إلجراء حوار آخر يشبه املثال 

 الذي قدمه املعلم.

ال يعطى هيكل / قواعد اللغة ليس من خالل حتليل ناهو،  .11
من خالل توفري أمثلة لفظية اليت قد جتذب يف وقت واحد  ولكن

 انتباه املتعلم الختاذ استنتاجاته اخلاصة

ويف اخلتام، إذا كان ذلك ضروريا، فإن التقييم النهائي هو مسألة  .12
حوار جيب على الطالب اإلجابة عليها. وقد يكون التنفيذ فرديا أو 

 .مجاعيا، وفقا للظروف



46 
 

 

 الطريقة المباشرة مزايا . ب

 .يف االستماع والتحدث اماهر  تالميذال .1

 التالميذ ماهرا يف احلفظ املفردات. .2

 التالميذ جيرتأ يف احلوار. .3

 سيد النطق وكذلك االقرتاب من الناطقني هبا.التالميذ  .4

 يعرفون العديد من املفردات واستخدامها يف اجلملالتالميذ   .5

التواصل ألهنم مدربون على لديهم الشجاعة والعفوية يف التالميذ  .6
 التفكري يف اللغة املستهدفة حىت ال تعوق عملية الرتمجة.

  فيا ليس نظريا يتقنون قواعد وظيالتالميذ   .7

ميكن للطالب حفظ كوسكاتا يف أعداد كبرية نسبيا يف كل   .8
 اجتماع

املتعلمني املتقدمة ترتجم من اللغات األجنبية إىل اللغة العادية أو   .9
 العكس بالعكس.

ميكن للطالب حفظ قواعد اللغة األجنبية اليت يتم تسليمها يف   .10
 .اللغة اليومية ألنه يستخدم دائما الرتمجة يف اللغة اليومية
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 الطريقة المباشرةعيوب ج. 

حيث املهارات اللغوية  هذا األسلوب يتطلب املعلم املثايل من .10
 وخفة احلركة والعرض الدرس.

 ال ميكن تنفيذ هذه الطريقة يف فئات كبرية.  .11

عدم السماح باستخدام اللغة األم ميكن أن يؤدي إىل إضاعة   .12
الوقت شرح معىن كلمة جمردة و حدوث التصورات اخلاطئة يف 

 الذات الطالب.

ن غري هامة أو مناذج من تقليد وحفظ اجلمل اليت غالبا ما تكو   .13
 غري واقعية ميكن أن تكون مملة للبالغني.

كما انتقد هذا األسلوب من قبل اخلرباء من حيث نقاط    .14
الضعف النظرية اليت تساوي اكتساب اللغة األوىل مع تعلم اللغة 

 الثانية أو األجنبية

التحليل النحوي قد يكون جيدا ألولئك الذين تصميمه، ولكن  .15
 املتعلمني بسبب تعقيد التحليل.من املمكن اخللط بني 

ترمجة كلمة لكلمة، اجلملة من اجلملة غالبا ما خيلط معىن   .16
 اجلملة يف سياق واسع.
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يتم تدريس املتعلمني بطريقة معينة، حىت أهنا ليست أو أقل   .17
دراية متنوعة على نطاق أوسع. معىن معىن معىن يف احلياة اليومية 

 يصبح احلد األدىن.

عد اللغة املقدمة بشكل مسبق. فمن املمكن حفظ الطالب قوا  .18
 أن القواعد ال تنطبق على اللغة اليومية.

 د. وسيلة التي يستعمل في تطبيق الطريقة المباشرة
كيفهينج وسيلة اليت يستعمل يف تطبيق   1يف املدرسة العالية احلكومية 

ثة كما الطريقة املباشرة وهي الطريقة احملاضرة مع, الطريقة احملاضرة  إىل ثال
 يلي:

 الطريقة احملاضرة مع األسلة و األجوبة.أ 
 الطريقة احملاضرة مع املناقشة.ب 
 الطريقة احملاضرة مع التدريب.ج 

 في تطبيق الطريقة المباشرة عوائق .2

هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على طريقة تعلم لغة أجنبية. جيب على  
املعلمني يف اختيار طريقة املعلمني أن يعرفوا أن هذه العوامل ميكن أن تساعد 

 وتقييمها. ومن بني العوامل التالية:
 الذي يقتضي يف حتقيقةالغرض . أ
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كل معلم جيب أن تويل اهتماما لغرض التعلم. خصائص يف     
د األسلوب ألن اليت يتعني حتقيقها تؤثر بشكل كبري على حتديالغرض 

من  بدال من العكس بالعكس. إذا كان الغرض غرضالطريقة ختضع لل
برنامج الكفاءة يف الكتابة بلغة أجنبية، أو القراءة، أو التحدث، أو الرتمجة، 

  لغرض.فإن طريقة التعلم املستخدمة جيب أن تكون متماشية مع تلك ا
 مواد الدرس. ب

الذي يصدر مع املدّرس نقص مفاهم عن التالميذ مواد الدرس   
وسيلة التىي متنوّع يأيت ألّن املدّرس يسّلم إىل مواد الدراس ال يستعمل 

 التلميذ يكون يسئم و ينعس
 املتعلمني. ج

املتعلمني كموضوع تعلم أن يكون هلا خصائص خمتلفة، سواء   
الفائدة، واملوهبة، والعادة، والدافع، والوضع، والبيئة االجتماعية، 
واألسرة.املتعلمني خمتلفة من اجلوانب النفسية مثل الطبيعة اهلادئة، سوبر 

لقة، مفتوحة، البهجة، مودي، وبعض حىت تظهر السلوك السلوك نشطة مغ
الذي يصعب التعرف عليه. كل هذه االختالفات سوف تؤثر على حتديد 

عصر الطالب يؤثر بشكل كبري على طريقة التعلم. قد ال  ,أساليب التعلم
تكون طريقة مناسبة لألطفال مناسبة للبالغني، والعكس بالعكس. وكذلك 

ب، إذا كان الطالب مهتمني لتعلم لغة معينة، مث املعلم اهتمام الطال
 .سوف ختتلف بسهولة طرقه التدريس، ألن طالبه لديهم الدافع للتعلم
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 الوضع. د
حالة أنشطة التعلم هي بيئة تعليمية ديناميكية اإلعداد، جيب   

على املعلمني توخي احلذر يف النظر يف الوضع. إذا مت تعلم اللغة العربية يف 
قصري، جيب أن تكون املواد أو أهدافها حمدودة، ولكن إذا كان وقت 

الوقت املقدم طويال مبا فيه الكفاية ميكن توسيع املواد التعليمية مرة أخرى. 
وباإلضافة إىل ذلك، واملعلمني مل يكن لديك لتمرير عملية التعلم يف 

 الفصول الدراسية ميكن أيضا أن تكون يف العراء.
 املرافق. ه

تؤثر املرافق على اختيار وحتديد أساليب التعلم.  ميكن أن  
ولذلك، فإن عدم وجود مرافق من شأنه أن يعرقل اختيار الطرق املناسبة، 
مثل عدم وجود خمتربات للممارسة، ومن الواضح أقل دعما الستخدام 
أساليب جتريبية أو مظاهرة.هناك فرق كبري بني برامج تعلم اللغة العربية 

سائل اإلعالم واإلعالم مثل أشرطة الكاسيت واألفالم ومزودة مبختلف و 
والرسومات واملختربات والبطاقات وما إىل ذلك مع برامج التعلم العربية 
اليت ال تتوفر فيها املرافق. توافر املرافق وعدد وعدد من وسائل اإلعالم 

 وسائل اإلعالم تؤثر بشكل كبري على اختيار أساليب التعلم املتنوعة.
 املعلم. و

كل شخص لديه شخصيات خمتلفة، والعادات والتجارب    
التعليمية. وعادة ما تتأثر الكفاءات التدريسية باخللفية التعليمية. وعادة ما 
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يكون املعلمون الذين لديهم خلفية لتدريب املعلمني أكثر مهارة يف اختيار 
قل يف األساليب واملناسبة يف تطبيقها، يف حني أن املعلمني ذوي األمهية األ

اخللفية، وإن كانوا مناسبني يف حتديد الطريقة، غالبا ما يواجهون عقبات يف 
 تطبيقها. حىت يكون املعلم يف جوهر جيب أن يكون الروح املهنية.

إذا مل حيضر املعلم أي تدريب يتعلق بطريقة تعلم اللغة األجنبية،   
ة. وكثري من سواء قبل أو أثناء التدريس، يصعب عليه قبول أو تطبيق طريق

املدرسني الذين مييلون إىل التدريس باستخدام األساليب اليت استخدمها 
 .تعلم اللغة أوال عندما

فأّما من ناحية التالميذ عن استخدام الطريقة املباشرة من حيث 
 كما يلى:38كيفهينج ,   1التالميذ يف املدرسة العالية احلكومية 

 التالميذ يكون ماهرا يف املفردات .1
 التالميذ ماهرا يف إستعمال الكلمة الصحيحة .2
 اإلهتمام يف التعّلم اللغة العربّية .3

من طريقة السابقة عرفت الباحثة عن استخدام الطريقة املباشرة من 
كيفهينج حيث املعّلم و التالميذ   1حيث التالميذ يف املدرسة العالية احلكومية 

 كيفهينج.  1يف املدرسة العالية احلكومية 
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 ل البحثتحلي .3

وجدت الباحثة بيانات البحث من طريقة املالحظة وطريقة املقابلة وطريقة وثائق 
 مما يلى:

حبثت الباحثة عن طريقة املباشرة يف ترقّية نتائج تعلم التالميذ. ومن 
 عملية التعلم وجدت الباحثة هبذ الطريقة بيانات البحث يف طريقة املباشرة يف

لذالك الصعوبات للمعّلم ىف عملّية التعلم أكثر  ترقّية نتائج تعلم الّتالميذ.
العواعق اليت تؤثر على هذه املشكالت مثل الغرض الذي يقتضي يف حتقيق, 
مواد الدراس, الوضع, املرافق ىف التعليم وأشبه ذالك. وهبذه العواعق, عدم 

ة اهتمام التالميذ ىف تعليم اللغة العربية وطبعا الصعوبة للمعّلم أن ينفيذ عملي
 تعليم حصوصا ىف تعليم اللغة العربّية.

حبثت الباحثة عن حتليل طريقة املباشرة يف ترقّية نتائج تعلم إما من 
معّلم و التالميذ. فوجدة الباحثة هبذ الطريقة بيانات البحث عن حتليل طريقة 

 املباشرة يف ترقّية نتائج تعلم الّتالميذ من املستجبني, وهي كما يلى: 
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 من التالميذ عندما يتعّلم اللغة العربّية  أ. استجابة

وقال يف مقابالت مع مدرس اللغة العربية األستاذ بودي اتومو, عن 
استجابات التالميذ عند دراسة اللغة العربية عندما تعلم و تدريس الطالب يف 
تعلم ردود الفعل إجابية للغاية وجيدة حىت عندما تكون العملية ال تزال هناك 

لذين كسول ملتابعة الدرس يف دراسة اللغة العربية, هناك يف اجلزاء التالميذ ا
الذي نعترب أن اللغة العربية ليست مهمة وليس اجلميع سوف يفهم اللغة 
العربية نفسها والسبب أهنا مل تكن على دراسة باللغة نظرا حمدودية املعرفة 

 العربية.

ف الىت هكذا أيضا يف عملية تعلم, وسوف يكون هناك الظرو    
الطالب هناك قادرة على إستقبال و هناك صعوبة يف قبول املواد اليت جيري 
تدريسها, دروس حاصة باللغة العربية. للمتعلمني قادرين على احلصول على 
املواد تعلمية, فإهنا ترغب يف تعلم اللغة العربية, ولكن بالنسبة ألولئك الذين 

وسوف متيل إىل أن تكون كسول  ال يستطيعون احلصول على املواد التعلمية,
يف تعلم اللغة العربية ولذالك فإن دراسة اللغة العربية مهمة جدا يف تعزيز قدرة 

 املتعلمني.
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العربية من وجهة نطر احلكومة هو لغة أجنبية. وكان هذا واضحا, على        
بشأن معايري  2008لسنة  2سبيل املثال, وزير الشؤون الدينية التنظيم رقم 

كفاءة و التعليم معيار احملتوى  اإلسالمية و العربية. وقال التنظيم أن ال
 أهداف الدورة العربية هي:            

تطوير القدرة على التواصل يف اللغة العربية, حتدثا وكتابة, واليت تعطي 
املهارات اللغوية األربع, أي اإلستماع, يتحدث أو الكالم, قرأة, و 

ّنحو والّصرف وبعد إستطاع ىف تكّلم اللغة العربية وهم الكتابة.بنسبة اىل ال
 يطابق بالّنحو والّصرف.

الرتكيز على هذا األسلوب هو حمادثة املمارسة املستمرة بني املعاملني 
واملتعلمني إلستخدام العربية دون أدىن استخدام لغتهم األم سواء يف شرح 

 .)يتطلب  يف هذه احلالة متواسطة (معىن املفردات وكذالك ترمجة

أصبحت اللغة  , مراجعة ضرورية إلختاذ هنا هو أنه يف الطريقة املباشرة  
العربية هي لغة التدريس يف التدريس مع الرتكيز على السرد من الصاحلني, 

 وبالتايل يف التطبيق, هذا األسلوب يتطلب العناصر التالية:
 ارين الفم.التدريس يف مرحلة مبكرة يف شكل مت. أ

التدريب هبذه الكلمت البسيطة, سوا أمسا أو فعل كثريا ما . ب
 تسمع من قبل املتعلمني.
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ج.   مع مجل بسيطة ممارسة السرد باستخدام اجلملة اليت هو نشاط 
 املتعلمني اليومي.

 اجلار./د.  يتم منح الطالب الفرصة لتدريب يف حوار مع طريق املعلم
مناقشة مع اللغة العربية, سواء يف شرح ه.   وينبغي أن يقرتن ذلك 

 معىن الواردة يف مواد القراءة أو موافق كل كلمة يف اجلملة.
و.   يتم تدريس فواعد اللغة على هامش التدريس, ولكن ليس يف 

 التفصيل.
 /ز.   يتم تدريس الكتابة ملمارسة كتابة مجل بسيطة اليت مت املعروف

 تدرس للمتعلمني.
كانت وساءل /عملية التعليم عن طريق الدعائم  ح.   جيب مبساعدة

 اإلعالم املالئمة.
والطريقة اليت استخدم املدّرس ليس بأمر صعوبة عند الّتالميذ ألّن 
يستعمل الطّريقة املباشرة.إغالق يف اخلتام, أن مسار هذه الورقة يؤكد على 

أعاله  املبدأ األساسي لتدريس -أمهية ما يلى: املعلم ينبغي أن يفهم مبدأ
العربية كلغة أجنبية باستخدام األساليب اليت تسهل املتعلمني و عدم فرض  
كثري من املتعلمني حنو الناطقة الركود. أما بالنسبة لطالب, أن تعلم أية لغة,  
كل شيئ حيتاج إىل عملية, والكثري من املمارسة والكثري من احملاولة. والطريقة 

الّتالميذ يستطيع أن يعّمق العلوم اّليت  املباشرة احدى من طريقة جّيدة النّ 
 تناوله يف الّتدريس.
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كما عرفنا أّن الطريقة املباشرة هو طريقة القائمة على مبادئ      
االسجواب, اّليت يتم تدريسها مهارات ما وراء املعرفة من خالل الطريقة 

فضون يف املباشرة والنموذجه باملعّلم لتحسني اداء القراءة الّتالميذ الذين ينخ
 القراءة.
 

 وهكذا مناذج القدرة الطريقة املباشرة كما يلى:
تدريب قدرة الّتالميذ على التعلم بشكل مستقل, وبالتايل فإن  .1

 القدرة على التعلم الذايت ميكن أن ترقّي.
تدرب التالميذ لشرح مادة اّليت تعّلم وهكذا فإن تطبيق هذه  .2

 فكرته. الدراسة فيمكن أن تستخدم الّتالميذ يف عرض
التوجه هو التعلم التحقيق واإلكتشاف والتحقيق مفاهيمه  .3

اخلاصة اليت جتري مناقشتها, الّتالميذ سوف يكون األسهل يف 
 فهم الّدروس حقا من قبل الّتالميذ.

يف الّتعليم الطريقة املباشرة جيب االبتباه إىل ثالثة أمور, وهي كيفية 
وحتفيز انفسهم. الطريقة املباشرة هو ايصال الّتعّلم الّتالميذ و التذكري وتفكري 

املواّد الّتعليمّية بطريقة املدّرس توشر احد من الّتالميذ ليحّل حمّله كا املدّرسني و 
 يكون رئيسا ملناقشة و املدّرب واعطاء الّدعم و تشجيع للّتالميذ.

منوذج التعلم )الطريقة املباشرة( هو مفهوم اجلديد يف تعلم لتحفيز 
على التعلم بشكل مستقل, خالق, وأكثر نشاطا يف املشاركة يف  الطالب
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أنشطة التعلم ميكن أن يساعد أيضا يف حل احتياجات اليت غالبا ما واجهت 
 يف استخدام منوذج التعلم عفا عليها الزمن.

والطريقة املباشرة يستطيع أن ترقّي نتائج الّتعلم الّتالميذ ألن هذه   
وس الّتالميذ لتكّلم اللغة العربية.سيكون )الطريقة املباشرة( الطريقة جيعل ثّقة الّنف

تعليم تفضل أن تصبح معلمة منوذج واملساعد من عملية العارض للتعليم. 
وهذه النقطة هي أن املدرسني والطالب هم أكثر نشاطا يف عملية التعلم يف 

 39الفصول الدرسية.
رات املعرفّية األساسية لتجربة بالطريقة املباشرة املدّرس يعّلم الّتالميذ املها

الّتعليم و من خالل منوذجه سلوكيّا معّينة و يساعد الّتالميذ يف تطوير املهارة 
 40بسعيهم وكذالك الّتشجيع والّتدعيم.

 الطريقة املباشرة يستطيع أن ترقّي قدرة الّتالميذ أمهها:
 اشاء اخلالصة. أ

 تقدمي األسئلة. ب
 توضيحيّ . ج

املباشرة يستطيع أن ترقّي قدرة لّتالميذ يف تعّلم ومن هنا نرى أّن الطريقة 
اللغة العربّية ألّن هذا الّنموذج يكون تدريبا للّتالميذ املهارات املعرفّية األساسّية 
لتجربة الّتعليم ومن خالل منوذجه سلوكّيا معّينة ويساعد الّتالميذ يف تطوير 

 املهارة بسعيهم وكذالك الّتشجيع والّتدعيم.
                                                           

39
 48(, ص. 2000, )سورابايا: اونيفر ستس نغر سورابايا, سرتاتيغ سرتاتيغ بالجرحممد نور, 

40
88. ص, 2014ميدان: ميدييا فرسادى,  ليمافلو تيفى فمبالجاران كوفرياتف,اسرتاىن دان حممد ردوان,  
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ة اليّت يستخدم يف املدرسة العالية احلكومية لرتقّية نتائج التعلم والطّريق 
الّتالميذ وهي ميلييو واحلال واملدّرس وكذالك الّلوازم كمثل احملادثة لتدريب 

 طالقة الّلسان ويستطيع بوسيلة متثيلّية املسرحّية.
كيفهينج يستخدم الطّريقة   1ونرى اّن يف املدرسة العالية احلكومية 

الىّت ننظر إىل األحوال واملدّرس وكذالك الّلوازم كمثل احملادثة لتدريب  ميلييو
 طالقة الّلسان ويستطيع بوسيلة متثيلّية املسرحّية.

 
 فأّمالّسعي للّتالميذ ناقصة يف الّتعّلم اللغة العربّية كما يلى:

 األمر للّتعّلم. أ
فطبعا حنن كاملدّرس فينبغي لنا نأمر الّتالميذ أن يتعّلم باجلّد لتناول 
العلم الكثرية خاّصة يف تعليم اللغة العربّية, ألّن اللغة العربّية لغة اجلّنة,  
كما قال يف احملفوظات "أطلب العلم ولو بالّصني" ومن هنا عرفنا أّن 

 التعّلم حكمه واجب. 
 أعطاع الواجبة. ب

بة احدى من طريقة ليجعل التالميذ يتعّلم ويذّكر واعطاء الواج
 الدروس الذى قد تعّلم يف الفصل كى يكون التالميذ عاملا.

 ج.   احلفظ املفردات يف كّل التعليم
وحفظ املفردات احسن الطريقة يف الّتعليم اللغة العريّة ألن حبفظ 

 املفردات فطبعا اكثر من الكلمة و اجلملة عرفنا.
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 ساعدة اىل أصدقاء اّليت ماهرا يف اللغة العربية.د.    طلب امل
الطريقة املباشرة هو طريقة التدريس القائمة على مبادئ اإلستجواب, 
اّليت يتّم تدريسها مهارات ما وراء املعرفة من خالل التدريس املباشرة والنموذجه 

 باملعّلم لتحسني اداء القرءة الّتالميذ اّلذين ينخفضون يف القراءة.
الطريقة املباشرة هي منهج تقدمي الّتعلم اللغة العربية اىل الّتالميذ, املدّرس 

خيرج من الطريقة هذا يستعمل اللغة العربية مباشرة بدون يستعمل اللغة األم, 
افرتاض أساسي واحد، أن تعلم لغة أجنبية ال خيتلف كثريا عن تعلم اللغة األم، 

ف يف االتصاالت اليومية، حيث باستخدام اللغة مباشرة وبشكل مكث يوه
تبدأ املراحل من االستماع إىل الكلمات، تقليد شفويا، يف حني يؤلف وقراءة 
يف تطوير يف وقت الحق. ويهدف هذا األسلوب على تشكيل مهارات 
الطالب لتكون قادرة على التحدث تلقائيا مع قواعد وظيفية وخيدم للسيطرة 

.فلذالك, حياول الباحث لتحليل صليعلى حقيقة خطابه، مثل املتحدثني األ
 الطّريقة املباشرة. هذا التعليم هو هنج واحد املتمحورة حول الّتلميذ.

حّللت الباحثة أّن يف الّتدريس اللغة العربّية املعّلم أحيانا يستعمل 
الطّريقة املباشرة ألّن هذه الطّريقة يسّهل الّتالميذ يف تعّلم اللغة العربّية, 

 استخدم املدّرس ليس بأمر صعوبة عند الّتالميذ ألّن يستعمل والنموذج اليت
الطّريقة املباشرة, والطريقة املباشرة احدى من طريقة جّيدة ألّن الّتالميذ 
يستطيع ان يّعّمق العلوم اّليت تناوله يف الّتدريس. والطّريقة املباشرة يستطيع ان 

عل ثّقة الّنفوس الّتالميذ لتكّلم ترقّي نتائج التعلم الّتالميذ ألهّنذه الطّريقة جي
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كيفهينج   1اللغة العربّية والطّريقة اّليت يستخدم يف املدرسة العالية احلكومية 
لرتقّية نتائج التعلم الّتالميذ وهي ميلييو واحلال واملدّرس وكذالك الّلوازم كمثل 

 احملادثة لتدريب طالقة الّلسان ويستطيع بوسيلة متثيلّية املسرجّية.
ذه الّنموذج أن أكثروا من الّتالميذ يكون شجاعة لتكّلم امام وهب

 أصدقائه وبطريقة املباشرة أكثر من الّتالميذ ماهرا يف القاء املفردات. 
يف التعّلم جيب األنتباه اىل ثالثة أمور, وهي كيفية الّتعّلم الّتالميذ و 

املواّد الّتعليمّية التذكري وتفكري وحتفيز انفسهم. الطّريقة املباشرة هو ايصال 
بطريقة املدّرس توشر من الّتالميذ ليحّل حمّله كاملدّرسني و يكون رئيسا 
ملناقشة وهدفه يعلم أربعة اسرتاتيجيات الفهم و تنظيم الّنفس الّذايت واخلالصة 
وتقدمي السؤال والوضيح والّتنبوء فأما املدّرس حيّل حمّل اىل الفرقة كحافرا 

 واعطاء الّدعم و تشجيع للّتالميذ.والواسيط و املدّرب 
وهبذا الطريقة تستطيع أن ترقّي التدريس اللغة العربّية ألّن كثرة من 
الّتالميذ حيّبون اللغة العربّية لكن بعضهم ما حيّبون اللغة العربّية كما كتب يف  
كتاب األستاذ برتومووان هاراهب ليس ننظر من الّدوافع املدرسة فقد بل كثرة 

ميذ يقولون أن اللغة العربّية اصعب وغريجمذبة لتعليم, ومن هنا عرفنا من الّتال
ولكن بتجريب استخدام  41أّن مهنة التالميذ يف تعليم اللعة العربّية منحفضة.

الطريقة املباشرة فمهنة التعّلم الّتالميذ الّصف الثاين ترقّي, ألّن هبذه الطّريقة 
                                                                      يكون اللغة العربّية سهلة.

                                                           
41

18, ص. 2011, ستعن جوروب: فمبيالجلاران كعلموان حباس عرببارتومووان هاراهب,  
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة . أ
بناء على نتيجة البحث الباب الرابعة, تستخلص الباحثة أن الطريقة 
املباشرة يف ترقّية نتائج تعلم الّتالميذ الّصف الثاين يف املدرسة العالية 

ذا وجب على املعّلم و التالميذ أن يستجيبا يف كيفهينج. وهب  1احلكومية 
تعليم اللغة العربّية, ألّن التعليم هو التواصل بني املعلمني واملتعلمني 

 )التالميذ( واملواد التعليمية.
مبادئ األستجواب,  على  الطريقة املباشرة هي طريقة التدريس القائمة

ل التدريس املباشرة اّليت يتّم تدريسها مهارات ما وراء املعرفة من خال
والنموذجه با ملعّلم لتحسني اداء القراءة الّتالميذ اّلذين ينخفضون يف 

 القراءة.
والطّريقة املباشرة احدى من طريقة جّيدة ألّن الّتالميذ يستطيع ان 

من طريقة السابقة عرفت الباحثة عن يّعّمق العلوم اّليت تناوله يف الّتدريس.
  1من حيث التالميذ يف املدرسة العالية احلكومية  استخدام الطريقة املباشرة

 كيفهينج.  1كيفهينج حيث املعّلم و التالميذ يف املدرسة العالية احلكومية 
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 اإلقتراحات . ب
 من اخلالصة السابقة فاقرحت مما يلى:

 املعّلم .1
ينبغي املعّلم يستعمل وسيلة الىت متنّوعة يف عمالية التعليم. لكي 

و ينعس .دائما إبتكار يف خيتار وسيلة و التالميذ ال يكون يسئم 
مواد الدراسة يف عمالية التعليم  جلعل درس اجلاذبية, حىت 
يشعرون التالميذ بالسعادة وليس بامللل يف درس اللغة العربّية. 
يقدر من طريقة التعليم ويعرف من اللعبة يف التعليم ليجعل تعليم 

 مفروحا ونشيطة.
 التالميذ .2

إعلموا باجلّد يف تكّلم اللغة العربّية ليكونوا ماهرا,و حتّبون اللغة 
 العربّية ليبّسط التعليم اللغة العربية. 

 املدرسة .3
ينبغي بإعطاع املرافق إىل التالميذ واملعّلم يف التعليم اللغة العربّية 

 ألّن املرافق مهمة و املرافق أيضا ليبّسط يف التعليم اللغة العربية .

لقارء أو القارئة إذا وجدمت األخطاء والنقائص من هذه الرسالة فطلبت الباحثة ومن ا
 من اإلنتقاد واإلقرتاحة والعفو.
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