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 الملخص
احلادي  صف  الم الالك ةمهار  قيةم اللغة العربية لرت ياملباشرة يف تعل ةقيتطبيق الطر . 2019أفريزال، هلكا. 

-2018ماديون السنة الدراةية  3العالية احلكومية  درةةمب 1الرياضيات والعلوم الطبيعية  عشر
ة . البحث العلمي. قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و العلوم التعليمية باجلامعة االةالمي2019

 احلكومية فونوروجو. املشرف احلاج حسن املا جستري.
 ملباشرة، تعليم اللغة العربية، مهارة الكالم.الطريقة االكلمة األساسية: 

املشاكل ىف عامل التعليم تتغري مع تطوير العصر. كما وجدت ىف الصف احلادي عشر باملدرةة 
ماديون، يعين نقصان شجاعة الطالب بأن يبدأ بتكلم اللغة العربية و هذا يسبب إىل  3العالية احلكومية 

املشكلة املذكورة اختار الباحث البحث اإلجرائي الصف ي  بتطبيق  نقصان مهارة الكالم لدى الطالب. حلل
الطريقة املباشرة. ألن هبذه الطريقة جتعل الطالب أكثر تكلما حىت يتعدوا به و ترقي مهارة كالمهم ىف التكلم 

 باللغة العربية.
لرتقية  غة العربيةالل تعليمىف تطبيق الطريقة املباشرة  يةكيف  ملعرفة( 1فاألهداف هلذا البحث هو: )

السنة ماديون  3مدرةة العالية احلكومية  1الكالم الصف احلادي عشر الرياضيات والعلوم الطبيعية  ةمهار 
اضيات الصف احلادي عشر الري لدى الكالم باللغة العربية ةترقية مهارا ملعرفة( 2. )2019-2018الدراةية 

بعد تطبيق الطريقة  2019-2018السنة الدراةية ماديون  3 درةة العالية احلكوميةمب 1والعلوم الطبيعية 
 .املباشرة

ماديون  3هذا البحث نوع من البحث اإلجرائي. قام الباحث بالبحث ىف املدرةة العالية احلكومية 
. يستخدم هذا البحث اإلجرائي الصف ي  من طراز كميس و م.ج. تغارت و 2019-2018السنة الدراةية 

 مراحل كما يلي: التخطيط، التطبيق، املالحظة و االنعكاس. 4ىف كل دور يتكون من يقدم ىف دورين، و 
ة نتيجة البحث بتطبيق الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية ترقي مهارة الكالم لدى الطالب باللغ

 الطالب ء مهاراتاجة املالحظة تدل على ارتقالعربية نظرا إىل ترقية نتيجة املالحظة، االختبار واملقابلة. نتي
و االرتقاء  .من أول مالحظة ميدان البحث إىل الدور الثاين ٪ 46.91قدر  على الشكل العام ىف الفصل

و أما نتيجة املقابلة تدل على ةرور املدرةة أن الطالب يبدون ال خيافون أن  .٪ 61.25ىف االختبار قدر 
  جيربوا بتكلم العربية، و هذه تكةن أةاةا الرتقاء مهارة الكالم باللغة العربية أعلى االرتقاء.

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 الباب األول
 المقدمة

 

 خلفية البحث. ﴾أ﴿
 واللغات كثرية وخمتلفة من حيث. اللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم

واللغة  .ولكن  كل  قوم يعربون عنه بلفظ غري لفظ اآلخرين. املعىناللفظ ومتحدة من حيث 
وحفظنا . لوقد وصلت إلينا طريق النق. العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم

" اللغة"أما  1.لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم
ولغون مبعىن  اللغة ج لًغى ولغات. لغًوا مبعىن تكل م-يلغو-أو لغا" لغو"ها ىف املنجد أصل كلمت

 2.الكالم املصطلح عليه بني كل قوم
حسب اللغة العربية مكانة ورفعة وتشريفا أن يصطفىها اهلل عز وجل  دون لغات العاملني 

رةالة اخلامتة لوجيعلها لغة للقرآن الكرمي، الذي حيوى ثناياه تعاليم وشرائع اإلةالم؛ تلك ا
الشاملة املوجهة للخلق أمجعني وإىل الناس كافة على اختالف ألسنتهم وألواهنم، وعلى اختالف 

َنا إِلَْيَك قُ ْرآنًا َعرَ . }عصورهم وأزماهنم، وعلى اختالف أمصارهم وبالدهم بِيًّا وََكَذاِلَك أو َحي ْ
{ جْلَنَِّة وَفرِْيٌق ىِف السَِّعرْيِ َم اجَلْمِع اَل َرْيَب ِفْيِه َفرِْيٌق ىف الِتُ ْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى وَمْن َحْوهَلَا َوتُ ْنِذَر يَ وْ 

وحسب العربية مكانة وشرفا وتعظيما أن يصفها اهلل جل  شأنه بالوضوح (. 7: الشورى، اآلية)
 3(.103: النحل، اآلية{ )نْيٌ ِلَساُن الَِّذى يُ ْلِحُدْوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبٌّ ُمبِ . }واإلبانة

 عليمت عاملضوعات اليت حتتل مكانة هامة يف العربية هي واحدة من املو إن اللغة 
ى ، علواخلاص ياحلكم، ومها تني تديران التعليم يف إندونيسياكال املؤةستني الل.  اندونيسيا

ا كلها تعلم اللغة العربية كجزء من املواد اليت جيب تدريسها مبمستويات معينة وبرامج دراةية  

                                                 
  . 6(، 2014، )قاهرة: التوفيقية، الطبعة الرابعة، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييىن،  1
 . 726( 21، )بريوت: دار املشرق، الطبعة املنجد ىف اللغة واالعالملوويس مألوف،  2 
حث العلمي وإحياء العربي ة: مركز الب ، )اململكة السعودي ةمنزلة اللغة العربية بني اللغات املعاصرةعبد اجمليد الطي ب عمر،  3 

 .19ه(،  1437. 8الرتاث اإلةالمي، الطبعه 



 

 

 صارتفيم اإلةالمي، ، يف مؤةسات التعلوة على ذلكعال. يتماشى مع املوضوعات األخرى
 4ا.مطالهب هالتعليم يةاللغة العربية ضرور 

 ألهنا ليست لغة ،نسبة للبيئة أو اجملتمع بشكل عام، اللغة العربية هي لغة أجنبيةبال
. امعة، بشكل عام من الروضة إىل اجلن نشهد هذا يف املدارس اإلةالميةميكننا أ. اليومية املعاملة

ن شيء آخر ميك .، مبا يف ذلك موقفها يف املناهج الدراةيةة أجنبيةيتم وضع اللغة العربية كلغ
 5لدرس.اتخدم اللغة العربية كلغة للتعليم، ولكن كمواد ستاةتخدامه كمؤشر يف املدارس ال 

لى طريقة بشكل عام يركز ع املدارسر يف خمتلف و زال تدريس اللغة العربية الذي يدال ي
املناهج  نكار أناإلال ميكن . املالئمة غريقواعد الرتمجة وال يزال يعتمد على عوامل التعليم 

 .دوراً هاماً يف رحلة عملية التعليمتلعب الدراةية 
لغة تنسيقها من قبل حاملي وثائق تعليم ال ت مت، فإن املناهج الدراةية اليتومع ذلك

اءات النهائية واد وليست موجهة إىل الكفامل ىفدهنية جداً و ، بية غالباً ما تعترب أقل إنتاجيةالعر 
حتفز املعلم أن  ،ب توفريها يف خاليا دما  الطالباملواد اليت جي. اليت جيب أن ميتلكها الطالب

يجيات تعليم يف إجراء اةرتات حمدودة، حبيث تكون قوة إنشاء املعلم فقط كناقل للموضوعيعمل 
هذا . إىل الطالب من املعلم انتقال احملتوىب ةالعربي اللغةمث يتم بعد ذلك تعليم . التخصيب

االتصال بطريقة )، اجتاه واحد من املعلم إىل الطالب بع جيعل عملية التعليم تصبح رتيبةبالط
 6ة.، يصبح منط التدريس مونولوجاً وممالً للغايوأخرياً . املشاركة للطالب، غري موجه إىل (واحدة

ل املعلم دور ، حيميس اللغة العربية على وجه اخلصوصلتدر  ةاإلجرائييف التدريس أو 
.  املدرةةالتدريس يف وتطبيقتخطيط المسؤولية و  واجبة هلهذا هو، املعلم . املمثلو املخرج 

ليمية املختلفة عكفريق عمل عدد من القدرات لتطبيق النظريات التجيب أن يكون لدى املعلمني  
 ، والقدرة علىةتبسيطتدريس فعالة و الار وتطبيق طرق ، والقدرة على اختييف جمال التدريس
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 .158 (،2008، نج: اجلمعة اإلةالمية احلكمية ملنج فريسالا)م
 .57-56، (2011، رماجا روةدا كاريا :، )باندونجMetodologi Pembelajaran Bahasa Arab، أجيف هرماوان 5
: فستاكا )يوغياكارتا، Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab، وآخرونراضية زين الدين  6

 .22-21 ،(2005رحله غروف، 



 

 

تعلم يدعم حتقيق األهداف  و، والقدرة على خلق جإشراك الطالب بنشاط يف املشاركة
 7التعليمية.
يقها عن جيب حتقعرف بالضبط األهداف اليت يأن  معلم جيد للغة العربية، جيبك

إىل الفصل  اهأن يتم تدريسه لتحقيق هذا اهلدف، كيفية إحضار  ما تريد طريق تدريس اللغة،
مبعىن . كل مرحلة  مىت يتم تدريس وأيضا، اهلدف يف الوقت احملدد يف املنهجحبيث ميكن حتقيق 

وكذلك حتديد  ،اليت جيب تدريسها حتديد املواد و، فإن الغرض من تعليم اللغة العربية هآخر
 ر، هناك شيء آخر جيب أخذه يف االعتباباإلضافة إىل ذلك. النظام والطريقة املستخدمة

 8املهارات اللغوية. عاملُ وحتديده يف التعليم 
 الصفم اللغة العربية يف يمن تعل ماديون 3نشأ البحث يف مدرةة العالية احلكومية 

ى عل" القراءة"و" املنعوتو النعت "، بعد أن احتوت املادة 2018ةبتمرب  26يف  احلادي عشر
من يستطيع " اهمنب الكاتب أعطى ا وتقليدها مثهتاليت قام الباحث بعدها بقراء" األفعال"مادة 
من  .لة اإلجابةو اومل جيرؤ أي من الطالب على حم" على مجلة أخرى؟ "جيعل-جعل" ضعأن ي

ث ال باللغة العربية مل تظهر حبي الكالم حماولةهذا ميكن أن نستنتج أن شجاعة الطالب يف 
بعد " وه ي  املاد   اببالتعليم يف ال، والغرض من اراهتم يف الكالم باللغة العربيةميكن تطوير مه

الكتابة و القراءة و  والكالم ماعتةاالن على و الطالب قادر  ،مراقبة وطلب واةتكشاف وتواصل
لذا فنحن حباجة إىل طريقة  9 ".آمال املراهقني مل تصل: العربية ذات الصلة باملوضوعاللغة ب

لدى طالب الصف احلادي عشر الرياضيات والعلوم الطبيعية  الكالمميكن أن حتسن مهارات 
1.10 
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158. 
، Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN، وآخرونأكرم مايباري  8

 .88(، 1976، جاكارتا)
 Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik، مجهورية إندونيسيا وزارة دينباملديرية العامة للتعليم اإلةالمي  9

Kurikulum 20134 ،(2015، وزارة األديان: ، )جاكرتا. 
ىف التاريخ  ماديون 3مدرةة العالية احلكومية  1الصف احلادي عشر يف الرياضيات والعلوم الطبيعية ب املراقبةمن  نتائجال 10 

 .2018 من ةبتمرب 26



 

 

االقتباةات و م اللغة العربية يالعديد من الطالب حول العقبات يف تعل الباحثقابل  
"حنن خائفون من حتريف الكلمات العربية يا أةتاذ، لذلك حنن ال التالية. أيليا تري واحيوين 

وأضافت دوي يوليأنا "بعضنا من خرجيي املدرةة املتوةطة، فقط ". ممارةتها حماولةجنرؤ على 
، ميكن سابقال من االقتباس" هذه املرة أعرف اللغة العربية، إذا أنظر الكتابة فأشعر بالسداع

اةتنتاج أن هناك حاجة إىل طريقة مناةبة لزيادة اهتمام الطالب باللغة العربية وحتفيز الطالب 
 الذين جيرؤون على الكالم باللغة العربية دون خوف من اخلطأ.

ة إىل طالب الصف احلادي عشر يف الرياضيات والعلوم الطبيعي الباحثمن نتائج مقابلة 
لذين درةوا اللغة ا املدرةة الثناويةلغاليب من خرجيي ا باخللفية التعليمية، كانفيما يتعلق  1

املدرةة  ألهنم تعلموا اللغة العربية يفالذين ُصدموا  املتوةطةجزء صغري من املدرةة و العربية 
من خالل دراةة  .املدرةةبالقرب من  إةالمي معهد يف واعدد قليل منهم عاشو ، العالية

اداً إىل البيانات ناةت. ومعظمهم بقوا يف املنزل. الذي ليس غريبًا على العربية الكتاب األصفر
لواقع يف ، ولكن يف امرةً ب قد درةوا اللغة العربية معظم الطال، على الرغم من ةالواردة السابق

ا على او مل يتجر  1، فإن طالب الصف احلادي عشر يف الرياضيات والعلوم الطبيعية هذا اجملال
عدة الطالب ببان هذا واضحا عندما أجرى الباحث مقابالت ك.  باللغة العربية الكالمبدء 

 11.ةالسابقأةئلة باللغة العربية ونتائج املالحظات 
ات والعلوم الرياضي بتدريس اللغة العربية يف الصف احلادي عشر ت قاميتال ةاملعلم

ة العربية من ارةة تعليم اللغ. إن مماإلةالميةليا فوزية العاملة ىف الرتبية  هي أةتاذة 1الطبيعية 
أقوم بتعليم ا عادة م. "أمر جيد ولكن طريقة التسليم واألةاليب املطبقة ليست ذات صلة هاقبل

الم باللغة ال الكإذا طلب من األطف. ، مث ترمجتهاصحيحها، إذا قمت بتالقراءةب آمرهماألطفال 
تخدمة من االقتباس من املقابلة معه حول الطريقة املس ".أهنم ليسوا شجعان و، يبدالعربية مباشرة

يم يف حفظ التعلوالقراءة والتأكيد على أنشطة  الكالمالطريقة النحوية يف  وعند التدريس ه
. ةليمةو ، يف حد ذاهتا صورة وفهم اللغة على أةاس هذه الطريقة غري كاملة وترمجة الكلمة كلمة

ن يف حني أن ثقة الطالب الذين يتكلمو . كالمةاس  وي على ضغط اللغة يف األألنه ال حيت
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لى الرغم من ، عئني هي أيضا غري متوفرة حىت اآلناللغة العربية دون خوف من أن يكونوا خمط
ممارةة هذه املمارةة بشكل مباشر دون اخلوف من  ومفتاح إتقان اللغة بشكل نشط ه

 12اخلطأ.
من اخللفية  ظروبالن ةاةيةيتعلمون األأما بالنسبة للطالب املتوةطني ألهنم ال يزالون 

ب ةيحصلون م اللغة العربية ألن الطالييف تعل( ممارةة)، فمن األفضل تطبيقه مباشرة ةالسابق
الطالب  هذه الطريقة جتعل. على ذاكرة أطول بطريقة تفوق جمرد احلفظ من الناحية النظرية

وة املشاركة ف الطالب بقوف جي، ةمن ناحية أخرى. ةلبيني وليس مبدعني يف اةتخدام اللغة
 ، ألهنم ال ميلكون الفرصة لتطوير إمكاناهتم.واإلبداع

 الكالمدرة على الق رتقيةمناةبة ل طريقة ه الطريقة املباشرة، هذمن بني العديد من الطرق
، ةيقوم الطالب مبا ألن هبذه الطريقة. 1الرياضيات والعلوم الطبيعية  الصف احلادي عشرب

االقرتاب من  وأإتقان النطق بشكل صحيح مثل ( 2. مهارات االةتماع والقراءة( 1: يلي
لديهم الشجاعة ( 4. معرفة الكثري من املفردات واةتخدامها يف اجلمل( 3. املتكلمني األصليني

والعفوية يف التواصل ألهنم مدربون على التفكري يف اللغة املستهدفة حبيث ال تعيقها عملية 
 ، مبعىن أنه يعمل على التحكم يفلقواعد بشكل وظيفي ليس جمرد نظريان اإتق( 5. الرتمجة

  13حقيقة كلمته.
  

                                                 
 3مدرةة العالية احلكومية  1طالب الصف احلادي عشر يف الرياضيات والعلوم الطبيعية إىل مدر ةة من املقابلة  نتائجال 12

  .2018من ةبتمرب  27ىف التاريخ  ماديون
، ماالنج: مشكاة، )Metodologi Pengjaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Teknik، أمحد فؤاد أف يندي 13

2005،) 37-38. 



 

 

اةتنادا على خلفية البحث السابقة، فأراد الباحث أن يبحث فيها على شكل البحث 
 ةمهار  رقيةلعربية لتم اللغة ايالمباشرة في تعل ةقيتطبيق الطر "اإلجرائي  الصف ي  حتت موضوع 

 3العالية الحكومية  مدرسةب 1الرياضيات والعلوم الطبيعية  الحادي عشر صف  ال الكالم
 ."2019-2018ماديون السنة الدراسية 

 
 . تحديد البحث﴾ب﴿

 الكالم ةمهار  قيةم اللغة العربية لرت ياملباشرة يف تعل ةقيتطبيق الطر هذا البحث حبث 
ماديون السنة  3العالية احلكومية  درةةمب 1الرياضيات والعلوم الطبيعية  احلادي عشر صف  ال

 .2019-2018الدراةية 
 

 . أسئلة البحث﴾ت﴿
 لي:كما يبحث  ال أةئلة تصف، ةتناداً إىل التعرض للخلفية السابقاة

الصف احلادي عشر  المالك ةرتقية مهار ل اللغة العربية تعليمىف كيف تطبيق الطريقة املباشرة  .1
-2018السنة الدراةية  ماديون 3العالية احلكومية مدرةة  1الرياضيات والعلوم الطبيعية 

 ؟2019
 1عية لصف احلادي عشر الرياضيات والعلوم الطبيل باللغة العربية الكالم ةمهار  ترقية كيف .2

بعد تطبيق الطريقة  2019-2018السنة الدراةية  ماديون 3مدرةة العالية احلكومية 
 املباشرة؟

 
 
 

  أهداف البحث. ﴾ث﴿
 أهداف البحث كما يلي: ، تصفةالسابق أةئلة البحث اةتناداً إىل



 

 

الصف احلادي  الكالم ةة مهار رتقيل اللغة العربية تعليمىف تطبيق الطريقة املباشرة  يةكيف  ملعرفة .1
السنة الدراةية  ماديون 3مدرةة العالية احلكومية  1عشر الرياضيات والعلوم الطبيعية 

2018-2019 
م الطبيعية الصف احلادي عشر الرياضيات والعلو  لدى الكالم باللغة العربية ةترقية مهارا ملعرفة .2

بعد تطبيق الطريقة  2019-2018السنة الدراةية ماديون  3درةة العالية احلكومية مب 1
 .املباشرة

 
 البحث فوائد. ﴾ج﴿

  للطالب .1
 ميكن للطالب اةتخدام اللغة العربية بشكل نشط يف احملادثة اليومية. .أ

 الطالب فهم اللغة العربية بسرعة باةتخدام الطريقة املباشرة.يستطيع  .ب
 

 للمعلمين .2
 ية.اللغة العربىف خاصة و ، ميتعلالزيادة القوة اإلبداعية للمدرس يف إجراء طرق  .أ

 مهارات اللغة العربية. وترقيةحتفيز املعلمني لتطوير  .ب
 

 ةرسللمد .3
 .ةرةاملد م يفيتطوير التعلو  رتقيةميكن توفري اإلهلام واملدخالت ل .أ

 
 
 
 
 . تنظيم كتابة تقرير البحث﴾ح﴿

يف كانت فبحث العلمي، يف إعداد ال ر منهجية وتركيزا على فكرة واحدةكون أكثيل
 :كما يلي  ةً فصلماملناقشة 

 ،حثأةئلة الب حتديد البحث، ،البحث مقدمة اليت حتتوي على خلفية:  لو اال الباب
 .تقرير البحثتنظيم كتابة  و البحث فوائدالبحث،  أهداف



 

 

البحوث السابقة، اإلطار النظري ، هيكل التفكري، و فروض حيتوي على :  الثاين الباب
 البحث.

إجراءات البحث ، متغري البحث، مواضيع البحثالبحث،  مفعول:  الباب الثالث
 .و جدول اإلجرائي الصف ي  اإلجرائي، 

صف عام و  توي علىحت التصوير العام ملكان البحث، نتائج البحث اليت : رابعال الباب
، إيضاح البينات لكل دور، حتليل البينات ماديون 3درةة العالية احلكومية مل

 ة.باةتخدام الطريقة املباشر  م اللغة العربيةيتعلىف قشة ناامل و لكل دور
، هناك النهاية يف .واالقرتاحات االةتنتاجات االختتام الذي حيتوي على : مسااخل الباب

 بالبحث. اتاملتعلق الحقاتوالعديد من امل قائمة املراجع
  



 

 

 الباب الثاني
 و فروض البحث اإلطار النظري   و البحوث السابقة

 

 بحوث السابقة. ال﴾أ﴿
كمواد   ةر املباش بدراةة الطريقة تاليت ةبق البحوث العلمية السابقةمن  عددهناك 

 :ها، مندراةية
 أكتافيا لطيفياناالبحث العلمي ل .1

 وميةجامعة ةنن كاليجاكا اإلةالمية احلكبية، رت قسم تعليم اللغة العربية، كلية ال
م اللغة العربية يالكالم يف تعل ةاملباشرة يف ترقية مهارا الطريقةتطبيق "عنوان  حتت( 2010)

حث اإلجرائي  رميبانك )البري أو ية مباكوان كالياو مدرةة مفتاح اهلدى الثنيف الفصل السابع 
ية من الصف السابع حيث خترجت األغلبية من املدرةة االبتدائ البحث لفيةخب ".الصف ي (
 .اللغة العربية وكانت الطريقة اليت اةتخدمها املعلم يف ذلك الوقت غري مناةبة واومل تعرف
 

 الثناوية ةرةداملم اللغة العربية يف يكيف عملية تعل(  1املستخدمة هي  البحث أةئلة
 طريقةالتطبيق ب كالمال ةيف مهارا إرتقاءهل هناك ( 2؟ رميبانج كالييوري  ماكواندى اهل مفتاح

 امل
ن خالل وصف م كيفية  هي املستخدمة البحث طريقة م اللغة العربية؟يباشرة يف تعل

 .يالفصلجرائي اإلبحث ال م اللغة العربية باةتخدام الطريقة املباشرة ونوع البحث هويتعل
 

يصبح الطالب أكثر اهتماما ومتحمًسا عند متابعة ( 1وختلص هذه الدراةة إىل أن 
تناقش  .٪ 19.16بشكل جيد، أي  الكالمحتسن مهارات الطالب يف ( 2. عملية التعليم

املتدنية يف  لفية مهارات الطالبخبهذه الدراةة تطبيق الطريقة املباشرة يف الصف السابع 
 .الكالم

م يأن ما ناقشه الباحث يف هذه الدراةة كان تطبيق األةاليب املباشرة لتعليف حني 
مدرةة العالية احلكومية  1اللغة العربية يف الصف احلادي عشر الرياضيات والعلوم الطبيعية 

بحث، أي الطالب من طالب الباإلضافة إىل املستويات املختلفة للهدف . ماديون 3
 1الصف السابع من التعليم األةاةي مع الصف احلادي عشر الرياضيات والعلوم الطبيعية 



 

 

 ولوصماديون ومواقع األحباث، فإن خلفية هذا البحث هي عدم  3مدرةة العالية احلكومية 
درون ابعد املالحظة، التساؤل، االةتكشاف والتواصل بني الطالب ق"م، وهي يأهداف التعل

آمال املراهقني  :العربية ذات الصلة باملوضوع على االةتماع والكالم والقراءة والكتابة باللغة
" 
 

 محمد مخروسرسالة الماجستير ل .2
اجسرت جبامعة املجمال التعليم اإلةالمي تركز على تعليم اللغة العربية يف دراةات 

م يتعل يف الطريقة املباشرةفاعلية " بعنوان( 2012) اإلةالمية احلكومية ماكاةارء الدين عال
 داةعاإل وةصفلدى طالب معهد لعربية باللغة اكالم الرتقية القدرة على لاللغة العربية 

  ".بانكيب ك.انر اإلةالمية احلديثة مع
 

 باشرة تعترب اللغة حية، حيث ميكناملطريقة الاةتخدام  وخلفية هذا البحث ه
ل مرة، كما يريد الباحث معرفة مدى فعالية أو للطالب ممارةتها مباشرة على الرغم من 

 ملعهداالطرق املباشرة يف تعلم اللغة العربية يف حتسني القدرة على الكالم باللغة العربية يف 
كيف (  1 :التايل والنحعلى  بأةئلة البحث صفوة اإلةعاد، فانكيباإلةالمية احلديثة 

بالعربية  لكالماف تطبيق الطريقة املباشرة يف تعلم اللغة العربية يف حتسني القدرة على يوصت
فاعلية  كيف(  2؟ صفوة اإلةعاد، فانكيباإلةالمية احلديثة  املعهديف  الطالب لدى

لدى طالب عربية لتحسني القدرة على الكالم باللغة ال م اللغة العربيةيالطريقة املباشرة يف تعل
ي مزايا وعيوب الطريقة املباشرة ( ما ه3؟ صفوة اإلةعاد، فانكيباإلةالمية احلديثة  املعهد

صفوة اإلةعاد، حلديثة اإلةالمية ا املعهدتحسني قدرة اللغة العربية يف لم اللغة العربية يتعلىف 
 وكيف احلل؟ فانكيب

 

الذي  دانحبث املي وونوع البحث ه كيفيةطريقة البحث املستخدمة هي وصفية  
تدريس اللغة العربية باةتخدام الطريقة املباشرة عن طريق ( 1: ةالتالياخلالصة يؤدي إىل 

( 2 .وميكن اةتخدامه يف احلياة اليومية الطالبإدخال األشياء حوهلا وتكرارها حىت اعتاد 
ر الدروس بية حىت ال تشع، وزيادة االهتمام باللغة العر الفعالية هي جعل الطالب يدفعون

لوية و ة إعطاء األيز هذه الطريقة هلا م( 3. لوية ملهارات الكالمو بالصعوبة ألهنا تعطي األ



 

 

قدرة  ويب هالع. ملمارةة اللغة حبيث ميكن للطالب التعود على الكالم مثل الناطقني هبا
ربية يتمثل احلل يف االةتعانة مبدرس حمرتف للغة الع. تكون ضعيفةالطالب  صرفو و النح

  ر قوة.أكث التعليملتوفري التدريب ملدرةي اللغة العربية حبيث تكون نتائج 
 

ة الباحث، شمناق ياو يستطبيق الطريقة املباشرة  يةكيف  عن تناقش هذه الدراةة
االختالف  .احلديث الذي شكل بيئة لغوية املعهد خلفية طالبو  الفرق يكمن يف املكان
 مناقشة فعالية تطبيق الطريقة ومزاياها وعيوهبا حىت تكون هذه واألكثر إثارة لالنتباه ه

 وأالنظرية أكثر نظرية، يف حني أن املناقشة اليت ناقشها الباحث تتعلق أكثر بالتطبيق 
 املمارةة يف هذا اجملال.

 
  



 

 

 نظري  ال . اإلطار﴾ب﴿
 

 اللغة العربيةم يتعل .1
إن للتعليم عناصر عدة يرتبط بعضها ببعض، و يسري كل عنصر مع غريه من العناصر 

األهداف و املادة و املعلم و املتعلم و الوةائل : و هذه العناصر هي. بشكل منسجم
 .التعليمية و العملية التعليمية

 

 األهداف .أ
كثيب رمل أو حنو مجع هدف وهو كل شيئ من بناء أو جبل أو  : األهداف لغة

 .فهو القصد. و منه مسي الغرض الذي يرمي هدفا. ذلك
ما تسعى العملية الرتبوية إىل بلوغه ىف الناشئة بدنيا أو عقليا أو : و اصطالحا

 14.علميا أو خلقيا أو غري ذلك
يقصد هبذه األهداف جمموعة النواتج التعليمية اليت ينتظر أن يصل إليها التالميذ 

و قد تكون  .باخلربات اللغوية املختلفة اليت خططت هلو طوال هذه املرحلةبعد مرورهم 
هذه األهداف على شكل مهرات لغوية يتقنها التالميذ، أو على شكل معارف وثقفات 
يستوعبوهنا، أو قيم واجتاهات يتمثلوهنا أي أهنا تكون على صورة تغريات ىف ةلوك 

 التالميذ تشمل خمتلف جوانب الشخصية لديهم.
و تنقسم األهداف التعليمية إىل قسمني: أهداف عامة و خاصة. أما العامة 
فنعين هبا ما ينتظر أن حيققه التلميذ من مقررات اللغة العربية. أما اخلاصة فهي أصغر و 
أكثر حتديدا من العامة و ميكن أن تتحقق ىف وحدة دراةية معينة أو مستوى معني، 

ويتضح فيها ما يسعى باحلد األدىن ألداءأو درجة وتكون مشتقة من األهداف العامة، 
 الكافية اللغوية اليت ينبغي أن يكون عليها تلميذ هذه املرحلة.

كما يراعي ىف صياغتها أن تكون شاملة للجوانب اللغوية و الثقافية للغة العربية، 
 حبيث تشمل هذه األهداف فنون اللغة من اةتماع وحديث وقراءة وكتابة باإلضافة إىل

القواعد و األةاليب البيانية. كما تشمل دور اللغة ىف إمناء عملية التفكري، إثراء خربات 
                                                 

صؤل الرتبية أقسم املنهج الدراةي بكلية املعلمني اإلةالمية معهد دار السالم كونتور للرتبية اإلةالمية احلديثة،  14 
 .3( 2019)فونوروجو: دار السالم للطباعة و النشر،  مقرر للصف اخلامس 3والتعليم 



 

 

التالميذ بصفة عامة، يراعي فيها النظر إىل اللغة على أهنا فنون من ناحية و مهرات من 
 ناحية أخرى حبيث تتكامل جوانب اإلبداع والدقة والسرعة ىف ممارةات التالميذ اللغوية.

 

 العامةاألهداف  (1
 يهدف تعليم اللغة العربية بصورة عامة إىل جعل التلميذ قادرا على أن:

 حيسن اةتخدام اللغة الفصحى ويعرض عن اةتخدام العامية. (أ
 حيسن توظيف اللغة العربية تسيري شؤون احلياة اليومية ىف خمتلف اجملاالت. (ب
لوب املالئم األةيقدر املوقف الذي هو فيه، فيتكلم مبا يناةب املقام، وخيتار  (ت

 للوقف.
يتجه إىل املطالعة، و مييل إليها لتتسع معارفه، ويتأصل الذوق فيه ملا يقرؤه و  (ث

 حيرص على االتصال مبا ينفعه من كتب و مطبوعات.
حيب اللغة العربية: لغة القرآن و احلضارة و الفكر و األدب اليت أثبت قدرهتا  (ج

 ر.على مواكبة متطلبات احلياة ىف خمتلف العصو 
 

  



 

 

 األهداف اخلاصة أو اإلجرائية  (2
 أوال: ىف اجملال املعريف:

 أن يتعر  التلميذ على الرموز مسموعة ومكتوبة بالسرعة والدقة املناةبتني. (أ
أن يفهم التلميذ ما يسمع أو يقرأ من مفردات و تراكيب وأةاليب اللغة مبا  (ب

 يتناةب مع مستواه.
مبا  مطردة ىف جانىب املفردات و الرتاكيبأن تزداد الثورة اللغوية للتلميذ زيادة  (ت

 ميكنه من التعبري عن حاجاته ونفسه تعبريا وظيفيا، أو إبداعيا.
أن يعرف قواعد رةم احلروف و الكلمات رمسا صحيحا مجيال، مطابقا لقواعد  (ث

 اإلمالء و اخلط.
 

 ثانيا: ىف اجملال املهاري:
عما جيول  يف حياته، أو أن يعرب التلميذ شفويا وبشكل ةليم عما حيتاج إليه (أ

 يف نفسه من التعبري الوظيفي أو اإلبداعي: حمادثة أو حوار أو تعليقا.
أن يقرأ قراءة جهرية صحيحة ومعربة مع القدرة على فهم املقروء و التمييز بني  (ب

 األفكار اجلزئية و الكلية.
 .أأن يقرأ قراءة صامتة بسرعة مناةبة، حبيث يفهم ما يقرأ و يستنتج مما يقر  (ت
 أن يكتب كتابة صحيحة إمالئيا خبطا واضح مقروء، و بالسرعة املناةبة. (ث
أن يستخدم بعض املعاجم اللغوية و يستخرج منها ما يريده من املعاىن املفردات  (ج

 و ضبط بنية الكلمة.
 ثالثا: ىف اجملال الوجداين:

 ملتنوعة.اأن يتكون عند التلميذ امليل إىل القراءة حبيث يستخدمها ىف األغراض  (أ
 أن يتذوق التلميذ ما ىف النصوص األدبية من فن  و مجال. (ب
أن يتكون لدى التلميذ اجتاه الدقة و املوضوعية ىف اةتخدام اللغة: حديثا و  (ت

 قراءة و كتابة.
 15أن يتعود التلميذ حسن اإلصغاء لآلخرين، و احرتام آرائهم. (ث

                                                 

 .30-27( 2005)القاهرة: دار الثقافة للنشر و التوزيع:  تعليم اللغة العربيةمصطفى رةالن،  15 



 

 

 

 املادة .ب
الميذ صلها إىل التالميذ أو جيدها التاملادة هي املعلومات اليت يقصد املعلم أن يو 

 16.بأنفسهم
لتعليم اللغة العربية بعناصره املتعددة من أهداف وحمتوى ( املادة)يقوم املنهج 

 :وأنشطة وتقومي وتدريب على األةس واملقومات التالية
عيش ىف و إذا ن. ةياةة اجملتمع الذي نعيش فيه، واألهداف واملبادئ الىت يتبناها (1

، فنؤمن بالعدالة و بالشورى ومبدأ تكافؤ الفرض للجميع وحيرص على جمتمع عرِب
 .القيم الروحية األصيلة اليت تبين كرامة اإلنسان، ومناهجه الرتبوية تعزز هذه االجتاهات

الفكر الرتبوي و نظام التعليم الذي ةاد بيننا مع ضرورة تطويره واالنتفاع مبسريته  (2
. هعلة ملطالب اجملتمع وحاجات الناشئ ومطالب منو وإجيابياته، ومع االةتجابة املتفا

و فكرنا الرتبوي يعتمد على أصوله وتراثه اجمليد كما يعتمد على الفكر الرتبوي العاملي 
ىف اجتاهاته الدميقراطية، وهو نظام متكامل يشمل املادة و النشاط، و جيمع بني 

 .هاملناهج و أهدافالنظري و العلمي، كما يهدف حتقيق االةتقرار والوضوح ىف ا
كما تعتمد املناهج على االةتفادة من االجتاهات العاملية ومستحدثات العصر، مع  (3

وعي صحيح حلقيقة التقدم واحلضارة، ذلك الوعي الذي يؤمن بضرورة اإلةهام لبناء 
 .صرح احلضارة والتقدم

كما يقوم وضع املناهج على اةاس وعي صحيح لطبيعة اللغة العربية ووظائفها  (4
ومتطلبات هنوضها، وقيمة تراثها، مع حسن اةتغالل للمناهج العلمية ىف ةبيل 
تكوين امللكة اللسانية العربية و ةيادهتا على اللهجات احمللية، واالنتفاع باملصطلحات 

 اليت قررهتا اجلهات العلمية املتخصصة.

و قد مت جتاوز مرحلة األهداف اخلاصة مبادة اللغة العربية، و ظهرت حركة املعايري 
واليت تعد تطورا لألهداف وللكفيات. فإن وضع جمموعة من املعايري القومية لتعليم اللغة 
العربية ىف مراحل التعليم العام، بدءا من الصف األول االبتدائي إىل هناية الصف الثالث 
                                                 

صؤل الرتبية أقسم املنهج الدراةي بكلية املعلمني اإلةالمية معهد دار السالم كونتور للرتبية اإلةالمية احلديثة،  16 
 .7 ،مقرر للصف اخلامس 3والتعليم 



 

 

كيز على املهرات اللغوية الرئيسية، االةتماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، العايل مع الرت 
والنظر أيضا إىل البيئة اللغوية ومكوناهتا، األصوات، واملفردات، والرتاكيب، والدالالت، 
باإلضافة إىل األدب وتارخييه. يالحظ أن كل معري من معايري اخلاصة باملهارة اللغوية أو 

 يندرج حتته جمموعة من املؤشرات اخلاصة اليت توضح ما يتوقع أن يصل بالبيئة اللغوية،
ن إليه التلميذ بعد االنتهاء من املرحلة التعليمية. وةيتم عرض املعايري الرئيسية اخلاصة بفنو 

 اللغة دون مؤشراهتا، و هي:
 أوال: معايري االةتماع: 

 .تعريف األصوات والكلمات واجلمل املسموعة (1
 إليه.فهم يستمع  (2
 نقد املسموع وتذوقه. (3
 .تتبع ما يستمع إليه (4

 ثانيا: معايري التحديث أو الكالم:
 .نطق األصوات والكلمات واجلمل نطقا صحيحا (1
 اختيار األفكار و تنظيمها تنظيما مناةبا. (2
 اختيار الكلمات واجلمل والعبارات الصحيحة املعربة عن مضمون املوقف. (3
 املعربة عن مضمون احلديث.اةتخدام اإلشارات واملالمح  (4
 تكييف احلديث وااللتزام بأدابه مع مجهور املستمعني. (5

 ثالثا: معايري االيتعداد لتعلم القراءة:
 .تنمية االةتعداد الذايت لتعلو القراءة (1

 رابعا: معايري القراءة:
 .معرفة احلروف والكلمات واجلمل العربية ونطقها نطقا صحيحا (1
 جيدا.فهم النص املقروء فهما  (2
 القراءة السريعة مع احملافظة على الفهم. (3

 خامسا: معايري األدب



 

 

 .معرفة خصائص األةلوب األدِب معرفة جيدة (1
 قراءة النصوص األدبية، نثرا أو شعرا قراءة صحيحة معربة. (2
 فهم مضمون العمل األدِب و حتليله ونقده. (3
 تذوق مجاليات األعمال األدبية واالةتماع هبا. (4

 البالغة:ةادةا: معايري 
 .معرفة معىن الفصاحة والبالغة وخصائص األةلوب (1
 معرفة خصائص التعبري البياين ىف اجلملة العربية وتذوقه. (2
 معرفة احملسنات بأنواعها، وتذوقها، واةتخدامها. (3
 معرفة خصائص اجلملة العربية املعربة عن املعاين. (4

 ةابعا: معايري الكتابة:
 .بة واضحةكتابة احلروف والكلمات العربية كتا (1
 كتابة الكلمات واجلمل كتابة صحيحة "اإلمالء". (2
 اختيار األفكار وترتيبها بصورة صحيحة. (3
 اةتخدام القواعد اللغوية وتوظيفها ىف الكتابة "قواعدالنحو والصرف". (4
 تنظيم و تنسيق ما يكتب. (5
 الكتابة ىف موضوعات متنوعة تعبريا عن النفس واجملتمع. (6

 اللغوية والقواعد:ثامنا: معايري الرتاكيب 
 .تعرف اجلملة الفعلية ومكوناهتا ومكمالهتا (1
 .تعرف اجلمل االمسية ومكوناهتا ومكمالهتا (2
 تعرف األةاليب النحوية وأجزائها. (3
 تعرف األدوات املستخدمة ىف بناء اجلملة وترابطها. (4
 تعرف التغريات اليت تطرأ  على بنية بعض الكلمات. (5

 

 املعلم .ت



 

 

إمنا الذي يتمتع ىف التدريس، و يعلم لذة التعليم فوق كل لذة،  املدرس احلقيقي
ة وأنه ةعيد باحرتافه التعليم. ومن مل خيلص ىف القيام هبذه الوظيفة اجلليلة، فقد رأي حرف

التعليم عذابا، و كل درس يأديه أملا ميتد  بامتداد الدرس. فالعناية باختيار املعلم أمر 
 17ميذه يف أقواله وأفعاله، ىف املدرةة و خارجها.ضروري، ألنه ةيصبح قدوة لتال

يتطلب املعلم االهتمام بأةاةيات عديدة. منها: األةاس التخصيصي، 
واألةاس املهين، واألةاس الثقايف، واألةاس الشخصي، و أن يالحظ أن  األةاةني 
 التخصيصي واملهين مها الدعامتان لكيان أي معلم يف أية مادة دراةية، ومن بني هذه

 املواد مادة اللغة العربية.
فمعلم اللغة العربية يلزمه برنامج ختصيصي، لكي يتمكن من الكفيات اخلاصة 
جبميع مهارات اللغة العربية، فهناك كفيات خاصة بتدريس االةتماع، والتحديث، 
وكفايات متصلة بالقراءة، و كفايات مرتبطة بتدريس الكتابة و أخرى متصلة باألدب 

 18ايات مرتبطة بتدريس القراءة القواعد النحوية.والنصوص، وكف
 

 املتعلم .ث
إن عملية تعليم اللغة العربية تتطلب أن يكون للمتعلم دور أكرب من دور املعل، 
فال بد أن يتيح له املعلم فرصة واةعة ىف التفكري، و إبداء الرأي و التطبيق، حىت تكون 

 19.له شجاعة و روح االعتماد على النفس
 

 التعليميةالوةائل  .ج
إن التعليم نشاط حيتاج إىل وةائل تساعده على النجاح فيه، وال يسري التعليم 

. تعليمالوةائل التعليمية عبارة عن الوةائل اليت يستعني هبا املعلم ىف ال. ةريا حسنا إال هبا

                                                 

صؤل الرتبية أقسم املنهج الدراةي بكلية املعلمني اإلةالمية معهد دار السالم كونتور للرتبية اإلةالمية احلديثة،  17 
 .14، مقرر للصف اخلامس 3م والتعلي

 .45 ،تعليم اللغة العربيةمصطفى رةالن،  18

صؤل الرتبية والتعليم أقسم املنهج الدراةي بكلية املعلمني اإلةالمية معهد دار السالم كونتور للرتبية اإلةالمية احلديثة،  19
 .22، مقرر للصف اخلامس 3



 

 

 .وقد تأيت هذه الوةائل ىف صورة األدوات التعليمية كالسبورة والطالةة والطباشري وغريها
 .سم ى الوةائل التعليمية ىف بعض األحيان بوصائل اإليضاحوت

 .وةائل اإليضاح هي كل ما يقع حتت حواس التلميذ، فال ةيما مسعه و بصره
ومن العلماء من يعتربها مصدرا للعلم و منهجا للمعلومات واملعاين، لذلك أطلق عليها 

اين و ئل عادية لتوضيح املعومنهم من ال يرى فيها إال وةا. اةم مواد التعل م و التعليم
و من هذا املفهوم مسيت بأدوات التعل م والتعليم، أو وةائل . تقريبها إىل مدارك الطالب

 .اإليضاح أو الوةائل السمعية البصرية
الوةائل  .الوةائل احلسية والوةائل اللغوية: تنقسم وةائل اإليضاح إىل نوعني

جه أو ة احلواس بعرض نفس الشيئ أو منوذاحلسية هي ما تؤثر ىف القوى العقلية بواةط
وأما الوةائل اللغوية هي ما تؤثر ىف القوى العقلسة بواةطة األلفاظ  . صورته وحنو ذلك

ادثة، األمثلة، والقصة، واحمل: من الوةائل اللغوية. كالتوضيح بذكر املثال أو التعريف
ملعاين لتوضيح اوالوصف، والتمثيل، ووضع الكلمة ىف مجلة مفيدة عندما تستخدم 

 20.واحلقائق
 

 تعليم اللغة العربية فى إندونيسيا .2

 ةمهارا، اعاالةتم ةوهي مهارا، هبا الطالب يتقنجيب أن  اتت لغويأربع مهارا هناك
 مهارات الكتابة.و القراءة  ةمهارا، الكالم

لشخص اللغوية ا ةاألربعة، أن قدر  اتيف إتقان املهارات اللغوييفرتض بعض اللغويني 
ادل عادة ما جي. نفسها( الرتكيب اللغوي)تتحدد فقط من خالل مستوى إتقان القواعد 

( النحو) لتوليفا  لئك الذين ينتمون إىل هذا املفهوم يف أنه يستند بشكل أكرب على ضرورةأو 
. ويرفض اآلخرون الرأي ويقولون إن مستوى قدرة اللغة على الشخص (رفصال) التشكيلو 

املعىن )(. تستند آراءهم أكثر على إتقان القاموس معنا املفراتات)يتأثر بإتقان املفردات 
 املعجمى(.

                                                 
 .25-24نفس املرجع،  20



 

 

 Ferdinand)نظرية فرديناند دي ةوةور : ، وهياك أربع نظريات يف عامل اللغاتهن

de saussure) (1858-1913) ،نظرية ليونارد بلومفيلد  (Leonard bloomfield) (1887-
نظرية نوام و ( 1890-1960) (J.R Firth) ، نظرية جي آر فريث(1949

ال تؤثر فقط على  ةهذه النظريات األربع(. اآلن -1928)  (Noam Chomsky)تشومسكي
ية يف الشرق باللغوية العر ، بل أيضا الدراةات التفكري اللغوي يف العامل الغرِبالدراةة و 

، إبراهيم (1977-1906)، مثل إبراهيم أنيس ن معظم اللغويني العرب احلديثني، ألاألوةط
، عبده الراجحي (إىل الوقت احلاضر 1918)، متام حسن (2001-1923)السمارعي 

، رشدي أمحد ثعيمه (2001-1930)، رمضان التواب (إىل الوقت احلاضر 1937)
 21أمريكا(.و  ، األملانيةاإلجنليزية، الفرنسية)وآخرون تلقوا التعليم يف الغرب 

 وضعية تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا .أ
قد شهد تعليم اللغة العربية تطويرات متدرجة، ةواء أكانت من حيث األغراض 

 أم من حيث الطريقة و ميكن ترتيبها كاآليت:
اللغة العربية لفظًيا و يهدف هذا النوع من التعليم إىل تزويد الدارةني أواًل: تعليم 

مبهارة قراءة القرآن و أدعية الصالة دون االهتمام مبعانيها و يتخذ هذا النوع من التعليم 
مكانه ىف املساجد و املصليات و املدارس الدينية، و املدارس القرآنية لألطفال، و يتم هذا 

 فظ و اهلجاء.التعليم عن طريق احل
ثانًيا: تعليم اللغة العربية من أجل التعمق ىف العلوم الدينية و يعم  هذا النوع من 
التعليم املعاهد الدينية السلفية، و يستخدم طريقة النحو و الرتمجة، و العملية التعليمية تتم 

دونيسية و نعن طريق االطالع على الكتب املكتوبة باللغة العربية و ترمجتها إىل اللغة اال
اةتخراج ما يوجد خالل ذلك من القواعد النحو و شرحها، و نتج من التعليم على هذا 
املنهج الطالب املتمكنون من قراءة كتب عربية معينة و اةتعاب ما فيها من القواعد 

 النحوية.
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ثالثًا: تعليم اللغة العربية اهلادف إىل تزويد الطالب باملهارات اللغوية، خاصة مهارة 
 التعبري الشفوي و التحريري و حتقيقا هلذا اهلدف يتم التعليم بالطريقة املباشرة، و يعترب

التعليم على هذا النهج نقطة االنتالق حلركة التحديد ىف جمال تعليم اللغة العربية ىف 
إندونيسيا، و تطور هذا النوع من التعليم ليستهدف مهارات لغوية أخرى بشكل متكامل،  

تند إىل طرق أخرى مثل الطريقة السمعية البصرية و الطريقة االتصالية و كما تطور ليس
 غريمها من الطرائق املستخدمة ىف تعليو اللغات األجنبية يف ضوء االجتاهات احلديثة.

رابًعا: تعليم اللغة العربية تبعا للمنهج الذي وضعته احلكومة، وعلى هذا يتم  تعليم 
رية مقررة لكل املؤةسات الرتبوية االةالمية على مجيع اللغة العربية بوصفها مادة إجبا

 مستويات التعليم.
خامًسا: تعليم اللغة العربية لألغراض التأهيلية و املهنية، و يتم تعليم اللغة العربية 
على هذا النوع ىف أقسام اللغة العربية ىف اجلامعات هبدف تأهيل املعلمني املهنيني ىف حقل 

 ريقة املستخدمة ىف مثل هذا التعليم هي الطريقة السمعية و البصرية واللغة العربية، و الط
 الطريقة االتصالية.

ةادًةا: تعليم اللغة العربية لألغراض اخلاصة، مثل تعليم اللغة العربية للحج ، 
وللسياحة، و للتجارة، و للصناعة، و للعمال االندونيسيني العاملني ىف بالد العرب. و 

ال ذا التعليم تزويد الدارةني باملهرات اللغوية الىت حيتاجون إليها ىف جماهلدف الرئيس من ه
 أعماهلم.

إىل جانب هذا ميكن إضافة تطورات تعليم اللغة العربية من حيث الطرائق و 
 الوةائل كما يلي :

 أواًل: تعليم اللغة العربية من خالل الوةائل اإلعالمية مثل التلفزون و اجملالت.
ن احلكومة تلفزيونيتان ةبق أن بثتا برامج تعليم اللغة العربية مها تلفزيو هناك برناجمان 

 .(TPI( و تلفزيون الرتبية االندونيسية )TVRIاالندونيسية )
و كذلك من اجملالت اليت تؤدي هذه املهمة هي اجمللة العربية الشهرية الصادرة ىف 

ملفردات، و لغة العربية خاصة امدينة مسارانج )ألو إندونيسيا( اليت تفرد صفحة لتعليم ال



 

 

اجمللة الشهرية الصادرة ىف مدينة ماالنج )نادى( الىت تفرد صفحات عددها لتعليم اللغة 
 العربية.

ثانًيا: تعليم اللغة العربية من خالل الشبكة العنكبوتية على مواقع االنرتنت، و من 
 (.http://pba.aldakwah.orgقع )املواقع االندونيسية اليت تقدم برامج تعليم اللغة العربية مو 

ثالثًا: تعليم اللغة العربية ىف املعاهد اإلماراتية اخلاصة لتعليم اللغة العربية. و هذه 
املعاهد منتشرةىف بعض املدن االندونيسية مثل ةورابايا، و ماالنج، و باندونج، و 

ولو، و جاكرتا و يسري التعليم فيها على االجتاه احلديث على ةوراكارتا، و ماكاةار، و ة
أيدي املعلمني املؤهلني املبعوثني من البالد الناطقة بالعربية مثل السودان، و هذه املعاهد 

 جمهزة بالوةائل التعليمية احلديثة مثل الفيديو و املخترب اللغوي.
طوير إندونيسيا قد مر مبراحل التيتضح من هذا كله أن تعليم اللغة العربية ىف 

امللحوظ منذ أن كان عن طريق النحو و الرتمجة لألغراض الدينية إىل أن أصبح التعليم 
يسري علي النهج احلديث، ولألغراض األوةع نطاقا و عن طريق الوةائل التكنولوجية 

 احلديثة وذلك يف إطار مواكبة االجتاهات احلديثة ىف تعليم اللغات األجنبية.
 املشكالت اليت واجهتها تعليم اللغة العربية ىف إندونيسيا .ب

و مع وجود هذه التطورات ىف جمال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا اليت ةبق 
ذكرها ال يعين ذلك أن تعليم اللغة العربية قد ختلص من كل مشاكله، فشأنه شأن تعليم 

ا كما يتعرض ملشاكل منهجية كثرية، أمههاللغة العربية ىف معظم الدول األجنبية فمازال 
 يلي:

أواًل: صياغة األهداف: إن األهداف الرئيسة من تعليم اللغة العربية ىف إندونيسيا 
مازالت تتقيد إىل حد كبري باألهداف الدينية، و أهم هذه األهداف متكني الطالب من 

 نية.فهم القرآن الكرمي، واألحاديث و غريمها من النصوص العربية الدي
و أهم ما يرتتب على حتديد مثل هذه األهداف تركيز تعليم اللغة العربية على اإلملا 
بالقواعد العربية و تنمية مهارة الرتمجة إذ إن هلا صلة وطيدة بفهم النصوص العربية و 
ترمجتها، و لعل خري ما ميثل هذا االجتاه صياغة أهداف منهج تعليم اللغة العربية الذي 
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الشؤون الدينية االندونيسية حيث تنص على أن اهلدف الرئيس من تعليم  وضعته وزارة
 اللغة العربية هو تزويد الطالب خبصائص اللغة العربية خاصة اجلوانب القواعدية.

وكان هذا االهتمام البالغ باجلوانب القواعدية على حساب جوانب أخرى من 
كتابة مما يعين أن التعليم على هذا املهارات اللغوية مثل مهارة االةتماع و الكالم و ال

النهج يسري على هنج و مبدأخاطئني إذ إن القواعد ليست هدفًا ىف حد ذاهتا وإمنا هي 
 وةيلة للوصول إىل املهارات اللغوية.

ثانًيا: املواد الدراةية: مبا أن األهداف اليت ترمي إليها تعليم اللغة العربية هي 
ى ليم القواعد فمن شأنه أن يرتكز حمتوى املواد الدراةية علاألهداف الدينية املركزة على تع

مواد النحو و القواعد. و تستمد هذه املواد من كتب قواعد النحو العربية مثل جامع 
الدروس اللغة العربية، و النحو الواضح، و غريها من كتب القواعد اليت ال يهدف إعدادها 

 و تأليفها أصال لتكون كتب التعليم.
 ر أمحد شليب بعد أن زار مراكز تعليم اللغة العربية بإندونيسيا ىف السبعيناتلقد أشا

إىل هذه املشكلة مؤكًدا أن من أهم ما يفتقر إليه تعليم اللغة العربية هو انعدام كتب 
التعليم، و أن التعليم يسري على هنج خاطئ إذ أنه يعتمد على الكتب النحوية و ليس 

ري ه املشكلة ما زالت جتابه تعليم اللغة العربية حىت اآلن و خعلى الكتب التعليمية. و هذ
ما يؤشر إىل ذلك حمتوى تعليم اللغة العربية ىف ضوء املنهج الوطين الصادر من قبل وزارة 

 الشؤون الدينية الذي يستمد من كتب القواعد مثل جامع الدروس اللغة العربية.
للغة يت شاع اةتخدامها ىف تعليم اثالثًا: طرائق التدريس: إن طرائق التدريس ال

العربية ىف إندونيسيا هي طريقة النحو و الرتمجة. ذلك ألهنا تناةب ما تستتبعه أهداف 
التعليم و مواده املركزة على القواعد و الرتمجة. إضافة إىل ذلك إن هذه الطريقة تسمح إىل 

من املعلمني  عدد غري قليل حد كبري اةتخدام اللغة األم ىف عملية التعليم و هذا ملجأ آثره
 ىف إندونيسيا الذين ال يتمتعون مبا يكفى من مهارة الكالم باللغة العربية.

و من قصور هذه الطريقة أهنا تفتقر إىل أةس منهجية ال إىل أةس لغوية تربوية، 
و قد أكد العلماء أهنا قد ثبت فشلها ىف تعليم اللغة العربية بنتيجة مرضية ىف معظم الدول 

ألجنبية الناطقة بغري العربية. و نتيجة التعليم على هذه الطريقة على حد ما أثبته الدراةات ا



 

 

خترج الطالب امللمني بقواعد اللغة العربية و فن الرتمجة ولكنهم مفتقرون إىل مهارات 
 االتصال بالعربية.

 ا هي :يرابًعا: املعلمون: من املشاكل اليت تتعلق مبعلمي اللغة العربية ىف إندونيس
و  .أن معظمهم ليسوا من املتخصصني ىف تعليم اللغة األجنبية أو العربية و منهجها (1

إمنا معظمهم ملمون بقواعد اللغة العربية و ترمجة نصوصها، أو خرجيون يف جامعات 
 .الدول العربية ولكنهم غري متخصصني ىف تعليم اللغة العربية

املعلمني ةواء أكان قبل اخلدمة أم بعدها، مما أن معظمهم مل ميروا بتدريبات إعداد  (2
 مينعهم من حتسني أدائهم التعليمي.

أن معظمهم ال يقدرون على االتصال باللغة العربية مما جيعلهم مضطرين إىل اةتخدام  (3
اللغة اإلندونيسية ىف عملية التعليم، األمر الذي يقف وراء شيوع اةتخدام طريقة 

 ليم اللغة العربية ىف إندونيسيا.النحو و الرتمجة ىف مراكز تع
 

 حلول مشكالت تعليم اللغة العربية ىف إندونيسيا .ت
بعد عرض مشكالت تعليم اللغة العربية مين بعض احللول لتلك املشكالت و هي  

 كاآليت:
أواًل: جيب صياغة األهداف بالنسبة لعملية تعليم اللغة العربية ىف إندونيسيا على 

الديين هو أحدها، فيجب أن ننظر إىل رطب الطالب بالثقافة وجه شامل، و يكون اجلانب 
العربية اإلةالمية، و اجملتمع العرِب اإلةالمي، و تنمية كل املهرات اللغوية لديه حبيث جييد 
فيهم املسموع، و إختيار الكلمات و الرتاكيب املناةبة عند الكالم مع مالحظة صحة 

ة قراءة و الكتابة، إىل أن يصل الطالب إىل مرحلنطق احلروف العربية، و كذلك األمر ىف ال
 احلوار و اجلدل و املناقشة باللغة العربية.

ثانًيا: جيب إعادة تنظيم املواد الدراةية، فال بد  من تطوير املناهج املتبعة حاليًا 
حىت  تتماشى مع االجتاحات املعاصرة لتعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية، و ينبغي أن 

 ين عملية تطوير املناهج على حتليلها و تقوميها الكتشاف ما فيها من قصور.تنب
و قد قامت بعض مراكز تعليم اللغة العربية و معظمها تابعة للجامعات ىف البالد 
العربية مثل اململكة العربية السعودية، و دولة اإلمارات العربية بإعادة وضع صياغة األهداف 



 

 

رفًيا ليمية، و توظيف طرائق التدريس احلديثة، و تأهيل املعلمني معو إعادة تنظيم املواد التع
و مهنيًّا، و اهلدف من ذلك كله تغيري اجتاه تعلم اللغة العربية إىل ما يواكب اجتاهات تعلم 

 هذه اللغة للناطقني بغريها ىف ضوء املناهج احلديثة.
اىل، فطريقة النحو ا احلثالثًا: جيب أن تتطور طريقة التعليم لتواكب التطور ىف عصرن

و الرتمجة هي أقدم طرق تعليم اللغات األجنبية، مث نشأت الطريقة املباشرة، وكذلك الطريقة 
الطريقة السمعية الشفوية، و طريقة القراءة، و الطريقة املعرفية و لكل طريقة من هذه الطرق 

يع توصيل نستط حماةن و مآخذ، ولذلك ينبغي أن نأخذ من كل طريقة أفضل ما فيها حىت
اللغة العربية إىل الطالب اإلندونيسيني بسهولة و يسر، ألن كل هذه الطرق من صنع 

 البشر، فال توجد طريقة ختلو من النقص أو تبلغ درجة الكمال.
املتخصص ىف تعليم اللغة العربية،   رابًعا: احلل بالنسبة للمعلمني هو اختيار املعلم

رًا جيب أن تعقد  دورات تأهيلية و يلحق هبا. و مباشفإن مل يكن متخضضا ختصًصا 
املالحظة اآلن هو إقبال معلمي اللغة العربية على التأهيل ىف اجلامعات املختلفة، و ذلك 
بتحاقهم بالدراةات العليا ىف مرحلة املاجستري، مث الدكتوراه، و لوزارة الشؤون الدينية ىف 

رة هذا من أعظم اخلطوات اليت ختطوها الوزا إندونيسيا دور كبري ىف رعاية هذا املشروع، و
 22إىل اإلمام ىف دعم تعليم اللغة العربية ىف إندونيسيا.

 الكالم باللغة العربية ةمهارا .3
تلفة، خم ، كالمها هلما. ومع ذلك"تعبري"اةم  شار إىلتما  ةً غالب الكالم ةمهاراكانت 

ي ميكن أيضا باإلضافة إىل اللفظ كيديؤ ف تعبريالأما ، الكالم على القدرة اللفظية ةمهارا تؤكد
 يهفشال عبريتالم اللغة العربية هناك مصطلح يألنه يف تعل. أن يتحقق يف شكل مكتوب

، جوهري ، كالمها هلما تشابه()القدرة على الكتابة ريير تحال تعبريالو ( الكالم)القدرة على 
 يف العقل. وومها ينشطان يف التعبري عما ه

واملفردات  ،الكالم، تستند أوالً إىل قدرة االةتماع، والقدرة على اإلتقانيف بدء متارين 
 والشجاعة للتعبري عما يدور يف ذهنه.

                                                 

، اليهعجمموعة حبوث الندوة الدولية حول ترمجة تعليم اللغة العربية ىف إندونيسيا ما هلا و ما ، وآخرونمفتاح اهلدى و  22 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلةالمية احلكومية، بالتعاون مع مجعية الدعوة و )ماالنج: الربنامح اخلاص لتعليم اللغة العربية، 

 .86-81( 2011التعليم ىف جنوب شرق آةيا، 



 

 

. جدا ةقويتماع االة ةالكالم ومهارا ةمهاراترتابط ا للتدفق التواصلية والرباغماتية، وفق
، هناك حاجة لهذا التواص يف. تتميز التفاعالت الشفهية بسماع قوي للمعلومات املستلمة

يتم حتقيق التفاعل  يث، وترتيب التجويد واإليقاع يف احملادثة حبقادر على ربط املعىن ملتكلم
 ماذا.و ، مىت جيب أن يقول ماذا، ملن أي شخصبشكل صحيح، 

 تتكون. رةالةاملتلقي لل وه املتلقي ، يف حني أناملرةلاملتكلم ك، يف ةياق االتصال
 تظهر اتالتعليق. ، والرةالة هي موضوع االتصالاملرةلالرةالة من املعلومات اليت يقدمها 

 رد فعل مستلم الرةالة. و، وهذا هبعد تلقي الرةالة
ف فصلي الذي يهدإلعادة إنتاج نظام الصوت امل ةمهارايف األةاس هي  الكالمة مهار 

اكتمال  ، يعديف هذه احلالة. آلخرينالرغبات إىل او ، إىل نقل اإلرادة، واحتياجات املشاعر
الضغوط، إنتاج جمموعة متنوعة من األصوات، و  تعبري الشخص متطلًبا طبيعًيا جيعل من املمكن

وتستند هذه املهارة أيضا إىل الثقة يف الكالم بشكل . ، وأغاين الصمت والتكلموالنغمات
صدق ومسؤولية من خالل القضاء على املشاكل النفسية مثل العار والنقص و بأمانة و طبيعي 
 وزن اللسان وغري ذلك.و والتوتر 

غة يتأثر اةتخدام الل. مهارة لنقل الرةائل لفظيا لآلخرين وه الكالم ةفهم مهارا
 يد، اختيارالنطق، التجو : ، وهيل اليت ميكن أن نشري إليها عمليااملنطوقة بالعديد من العوام

 ،الكلمات، بنية الكلمات واجلمل، منهجية الكالم، حمتوى الكالم، كيفية بدء احملادثة وإهنائها
 23واملظهر.

 أمهية تعليم مهارة الكالم .أ
إن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر ىف حياة اإلنسان. ففيها 

 تعبري عن نفسه، و قضاء حلاجته، و تدعيم ملكانته بني الناس.
و الكالم ىف اللغة الثانية من املهارات األةاةية اليت متثل غاية من غايات الدراةة 
اللغوية. و إن كان هو نفسه وةيلة لالتصال مع اآلخرين. و لقد اشتد ت احلاجة هلذه 
املهارة ىف بداية النصف الثاين من هذا القرن بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، و تزايد 

و التحرك الواةع من بلد إىل بلد، حىت لقد أدى تزايد احلاجة لالتصال  وةائل االتصال،

                                                 
 .138-137 املرجع، نفس 23



 

 

الشفهي بني الناس إىل إعادة النظر ىف طرق تعليم اللغة العربية. و كان أن انتشرت الطريقة 
 السمعية الشفوية و غريها من طرق تويل املهارات الصوتية اهتمامها.

 

 توجيهات عامة لتعليم مهارة الكالم .ب
لي جمموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم ىف تطوير تعليم مهارة و فيما ي

 :الكالم ىف العربية كلغة ثانية
 يقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل إىل مواقف: تعليم الكالم يعين ممارةة الكالم (1

ن تكلم إن الكالم مهارة ال يتعلمها الطالب إ. يتكلم فيها بنفسه ال أن يتكلم غريه عنه
من هنا تقاس كفاءة املعلم ىف حصة الكالم مبقدار صمته و . املعلم و ظل هو مستمعا

 .قدرته على توجيه احلديث و ليس بكثرة كالمه و اةتثاره باحلديث
أن يعرب الطالب عن خربة: يقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالم عن شيء ليس  (2

من  ء يتحدث عنه. ولديهم علم به. ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديه شي
العبث أن يكلف الطالب بالكالم ىف موضوع غري مألوف إذ أن هذا يعطل فهمه. و 

 قد ال جيد ىف رصيده اللغوي ما يسعفه.
التدريب على على توجيه االنتباه : ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيه الطالب عبارات  (3

ى . إنه يستلزم القدرة علمعينة وقتها يراد منه الكالم. إن الكالم نشاط عقلي مركب
متييز األصوات عند مساعها و عند نطقها. و القدرة على تعرف الرتاكيب و كيف أن 
اختالفها يؤدي إىل اختالف املعىن. إن الكالم باختصار نشاط ذهين يتطلب من الفرد 
أن يكون واعًيا ملا صدر عنه حىت ال يصدر منه ما يالم عليه. و قدميا قيل إن عثرات 

 ان أفتك من عثرات اللسان.اللس
عدم املقاطعة و كثرة التصحيح: من أكثر األشياء حرجا للمتحدث و إحباطا له أن  (4

يقاطعه اآلخرون. و إذا كان هذا يصدق على املتحدثني ىف لغتهم األوىل فهو أكثر 
صدقا بالنسبة للمتحدثني ىف لغات ثانية. إن لديهم من العجز ىف اللغة ما يعوقهم عن 

ةال ىف احلديث أو إخراجه بشكل متكامل، و لعل مما يزيد ىف إحساةه هبذا االةرت 
 العجز أن يقاطعه املعلم.



 

 

مستوى التوقعات: من املعلمني من تزيد توقعاته كما ةبق القول عن اإلمكانات  (5
احلقيقية للطالب، فيظل يراجع الطالب، و يستحثه على اةتيفاء القول مث يلومه إن مل 

ة توقعات. إن احلقيقة اليت ينبغى أن يعرفها معلم العربية كلغة ثانييكن عند مستوى ال
أو أجنبية، خاصة إن تعلم العربية وهو كبري، يندر أن يصل إىل مستوى العرب عند 
ممارةته مهارة الكالم. و هذه ظاهرة ال ختتص بتعليم اللغة الغربية وحدها، و إمنا تشمل  

علم إذن أن يقدر ذلك، و أن يكون واقعيا. و كافة الدارةني للغات الثانية. على امل
أن مييز بني املستوى الكالم الذي يصدر عن الناطقني بالعربية و ذلك الذي يصدر 

 عن الناطقني بلغات أخرى.
التدرج: ينطبق مبدأ التدرج هنا أيضا. إن الكالم، كما قلنا، مهارة مركبة و نشاط عقلي  (6

بني يوم و ليلة، وال بني عشية و ضحاها. إهنا متكامل. و تعل م هذه املهارة ال حيدث 
عملية تستغرق وقتا و تطلب من الصرب واجلهد و احلكمة ما ينبغي أن ميلكه املعلم. و 
عليه أن يهيء مواقف الكالم ما يتناةب مع كل مستوى من مستويات الدارةني  

 كالتايل:
م و حها املعلميكن أن تدور مواقف الكالم حول أةئلة يطر : املستوى االبتدائي (أ

و من خالل هذه اإلجابة يتعلم الطالب كيفية انتقاء . جييب عليها الطالب
و يفضل أن يرتب املعلم هذه األةئلة . الكلمات و بناء اجلمل و عرض األفكار

 و من املواقف أيضا. بالشكل الذي ينتهي بالطالب إىل بناء موضوع متكامل
هية، و حفظ بعض احلوارات و تكليف الطالب باإلجابة عن التدريبات الشف

 .اإلجابة الشفوية عن أةئلة مرتبطة بنص قرأوه
يرتفع املستوى املواقف اليت يتعلم الطالب من خالهلامهارة : املستوى املتوةط (ب

و . وإدارة االجتماعات (role playing)من هذه املواقف لعب الدور . الكالم
للطالب، و إعادة رواية األخبار املناقشة الثنائية، و وصف األحداث اليت وقعت 

اليت مسعوها ىف التلفاز و اإلذاعة و األخبار عن حمادثة هاتفية جرت أو إلقاء تقرير 
 .مبسط و غريها



 

 

و هنا قد حيكي الطالب قصة أعجبتهم، أو يصفون مظهرا من : املستوى املتقدم (ت
موضوع  أو يتكلمون ىف( debate)مظاهر الطبيعة أو يلقون خطبة يديرون مناظرة 

 مقرتح، أو يلقون حوارا ىف متثيلية، أو غري ذلك من مواقف.
املهم من هذا كله أن يراعي املعلم الرصيد اللغوي عند الدارةني و كذلك 

 اهتماماهتم و مدى ما لديهم من خربة عن موضوع احلديث.
 و تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كان ما يتعلمونه ذا معىن عندهم،: قيمة املوضوع (7

و ينبغي أن حيسن املعلم اختيار املوضوعات اليت يتحدث الطالب  .ذا قيمة يف حياهتم
ينبغي أن يكون ف. فيها خاصة ىف املستوى املتقدم، حيث الفرصة متاحة للتعبري احلر

و يفضل أن يطرح على الطالب ىف  . املوضوع ذا قيمة، و أن يكون واضحا و حمددا
ون حرية االختيار متاحة هلم، فيتكلمون عما كل مرة موضوعان أو أكثر حىت تك

 24.يعرفون

 و من أهم  مهارة الكالم اليت ينبغي إكساهبا للمتعلمني ما يلي:
 النطاق الصحيح ألصوات العربية. .أ

 إنتاج األصوات املتجاورة ىف املخرج. .ب
 التمييز ىف النطق بني احلركات القصرية و احلركات الطويلة. .ت
 املذكر و املؤنث.التفريق ف االةتخدام بني  .ث
 اإلجابة عن األةئلة. .ج
 التعبري عن احلاجات ىف مجل مفيدة. .ح
 التعبري عن النفس تعبريا مفهوما ىف مجل تامة ىف املواقف الوظيفية. .خ
 التفريق ىف اإلةتخدام بني أزمنة الفعل. .د
 طرح األةئلة بسهولة و طالقة. .ذ
 متثيل االنفعاالت املتضمنة ىف الكالم، أي التنغيم. .ر
 على امتالك قدر مناةب من الكلمات.القدرة  .ز
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 القدرة على اختيار و تنظيم حمتوى و أفكار املوقف الذي يتحد ث فيه. .س
 القدرة على جماملة اآلخرين أثناء احلديث. .ش
  25القدرة على اةتخدام األدلة و االةتشهادات. .ص
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 الطريقة المباشرة  .4
علم لغة مثل اليت ت الرتمجةو  القواعد طريقةولدت هذه الطريقة كرد فعل على اةتخدام 

كان هناك الكثري من الدعاية اليت قامت حبملة جلعل   1850، منذ عام ةابقا. لغة ميتة
م يريقة التعلتتطلب هذه الدعاية تغيريًا جذريًا يف ط. تدريس اللغات األجنبية حية وممتعة وفعالة

 26الطريقة املباشرة"."اجلديدة اليت يطلق عليها 
، بشكل ةالتعلم املباشر الةتخدام اللغ وباشرة أن تعلم لغة جيدة هتفرتض الطريقة امل

ن يكون جيب أ. اةتخدام اللغة يف اجملتمع واجتاه هذه الطريقة ه. مكثف يف التواصل
  27اةتخدامه يف الفصل الدراةي مثل املتكلم األصلي.

ستخدم يتسمى هذه الطريقة بالطريقة املباشرة ألنه خالل الدرس جيب على املعلم أن 
، اإلمكان اةتخدام لغة الطالب قدر ، بينما ال جيبألجنبية اليت يتم تدريسها مباشرةاللغة ا

. املظاهرات وأمجلة تستخدم الصور  وألتوضيح معىن كلمة . أي عن طريق إنشاء بيئة لغوية
لعبارات ا وأ م اللغة من خالل االرتباط املباشر بني الكلماتي، يتم تعلم لغة ثانيةييف عملية تعل

جيب أن يكون املتعلمون قادرين على . ىلو تدخالت اللغة األ وأمع األشياء واإلجراءات 
 إتقان أنشطة االةتماع إىل اللغة من خالل املمارةة قدر اإلمكان.

( إىل أن الطريقة املباشرة تتطلب دعوة الطالب مباشرة الةتخدام 1993) ةاميشري ي
 لغتهم األم.، حيث يتعلم األطفال ةنغة املعيالل

مثل  ،ء والسلوكيات اليت حتيط باملتعلمم اللغة بإدخال األشيايجيب أن يبدأ تعل
م مبا يراه ، يتصل املتعلميعندما تتم عملية التعل. الكائنات املوجودة يف الفصل الدراةي

. لصور، ميكن للمعلم اةتخدام التجنب اةتخدام الرتمجات(. العربية)باةتخدام لغة ثانية 
أو اإلمياءات  وأ (العربية)سري املفردات اجلديدة من خالل إعادة الصياغة باللغة الثانية يتم تف

 عن طريق إظهار الكائن املعين.
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 ، ولكن يتم تدريسها من قبلقواعد اللغة بشكل منفصل اوفردي ال يتم تدريس
ةوف يستخلصون اةتنتاجات حول القواعد من خالل . املتدربني من خالل التدريب

 الكالم ألن اللغة يفيتكامل تطوير مهارات القراءة مع القدرة على  28ليب االةتقرائية.األةا
 الثقافة تعين أكثر من الفن.. كالماألةاس هي  

 خصائص هذه الطريقة هي كما يلي:
هياكل اجلملة اليت يتم اةتخدامها على نطاق واةع كل و يتكون املوضوع من الكلمات  .أ

 يوم.
 القواعد ظحف طريق عن ال جنونية بطريقة ويتم املواقف خالل من القواعد تدريس يتم .ب

 .النحوية
 يتم تدريس معاين ملموةة باةتخدام األشياء يف حني املعاين اجملردة من خالل اجلمعيات. .ت
 هتدف العديد من متارين االةتماع والتقليد إىل حتقيق إتقان اللغة تلقائًيا. .ث
 تم معظم األنشطة يف الفصل.ي .ج
 لية تعطى عن طريق الفم.و القراءة األ .ح
  29من البداية يتم تدريب الطالب على التفكري يف اللغات األجنبية. .خ
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 ، فإن خصائص هذه الطريقة هي:فعل اةتباقي على الطريقة النحويةكرد 
 بدالً من القدرة على القراءة والكتابة والرتمجة. الكالملوية عالية ملهارات أو  اءعطإ .أ

 يكرر حيث مباشرة، واحلفظ التقليد التوضيحية؛ ةلوباأل على ميالتعل قاعدة وتركز .ب
 ليتا والتعريفات والسياقات اجلمعيات خالل من واحملادثات واجلمل الكلمات الطالب

 أي االبتعاد عن األمثلة مث اةتخالص النتائج. حثي، بشكل تدريسها يتم
 جتنب اةتخدام لغة أم الطالب. .ت
من خالل األةئلة واإلجابات املخطط هلا يتم تدريب مهارات االتصال الشفوي بسرعة  .ث

 يف جمموعة متنوعة من أمناط التفاعل.
يف  ورًا، حيث يلعب املعلم دت بني املعلمني والطالب بشكل نشطيتم نسخ التفاعال .ج

ن نما يستجيب الطالب يف شكل حماكاة، واإلجابة ع، بيتوفري احملفزات يف شكل أمثلة
 ، وإظهارها.األةئلة

 

تلف  خيأن تعلم اللغات األجنبية ال  و، وهالطريقة من افرتاض أةاةي واحدذه تبتعد ه
 وميل مباشر ومكثف يف التواصل الي، أي باةتخدام اللغة بشككثريًا عن تعلم اللغة األم

ير الكتابة ، يف حني يتم تطو املراحل من االةتماع إىل الكلمات، وتقليدها لفظياحيث تبدأ 
يتم توجيه هذه الطريقة لتشكيل مهارات الطالب حىت يتمكنوا من . والقراءة يف وقت الحق

 30.تكلم األصليالقول كامل قيقةحلوظيفية والوظيفة للسيطرة على تلقائيا مع القواعد ا الكالم
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 و ميكن عرض خطوات هذه الطريقة املباشرة فيما يلي :
يمها، و فة تعليبدأ الدرس بأقصوصة موجزة أو عن طريق حوار، و ذلك باللغة املستهد .أ

 بواةطة األةلوب احلديث للحوار.
 يتم عرض املادة اللغوية التعليمية ىف البداية شفهيا. و ذلك با ةتخدام احلركات و الصور. .ب
 ال تستخدم اللغة األم إطالقا، مع البعد عن اللجوء إىل الرتمجة. .ت
علمها معتمدة تالتدريبات املفضلة فيها هي ةلسلة من األةئلة ىف اللغة املستهتدفة  .ث

 املقصوصة أو احلوار، و تتم اإلجابة عليها بنفس اللغة.
 يتم تدريس القواعد بالطريقة االةتقرائية، و ال يتم تعميم القاعدة إال بعد اةتخدامها. .ج
يتم الرتكيز ىف البداية على اةتخدام جذر الكلمة، أما تصريف هذا اجلذر تبعا للقواعد  .ح

 فال يتم إال بعد ذلك بكثري.
تم قراءة األدب هبدف الفهم و االةتماع، و ذلك بالنسبة لطلبة الصفوف النهائية، وال ي .خ

 يتم حتليل النصوص األدبية حنويًا.
   31يتم تدريس الثقافة املتصلة باللغة املستهدفة تعلمها و ذلك بطريقة االةتقراء. .د

لتدريبات او كيف شكل التدريبات ىف هذه الطرية املباشرة؟ فيما يلي ثالثة من أكثر 
 شيوعا ىف جمال التدريب على النطق و الكالم بالطريقة املباشرة: 

 الثنائيات الصغرى .أ
جمموعة من الكلمات اليت تتفق  ( Minimal Pairs)يقصد بالثنائيات الصغرى 

: مثل .كافة حروفها، باةتثناء حرف واحد، يرتتب على تغيريه تغيري معىن الكلمة
فكل كلمتني من هذه اجملموعات الثالث تتفقان . طني/أوتني. كلب/أو قلب. عمل/أمل

هذا احلرف الذي هو موضع اخلالف هو ما . ىف حرفني و ختتلفان ىف احلرف الثالث
و ليس اختالف الوحدة الصوتية وحده بالذي (. Phoneme) يسمى بالوحدة الصوتية

و التنغيم أيضا أو إمنا ميكن أن يكون اختالف النرب . يكوِّن بني الكلمتني ثنائية صغرى
 .من أةاليب تكوين الثنائيات الصغرى
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ويستطيع الطالب عن طريق هذه الثنائيات أن يدرك أن  النظام الصويت ىف العربية 
بعض  كما يستطيع املعلم أن يعاجل هبذه الثنائيات.  خيتلف عن النظام الصويت للغة األم

 .الطالبأشكال التداخل اللغوي بني أصوات العربية و أصوات لغة 
 

 أةس اختيار الثنائيات الصغرى (1
ينبغي اإلشارة إىل أن اختيار الكلمات اليت تصلح أن تستخدم ىف تدريبات 

 :الثنائيات الصغرى ليس أمرا عشوائيا و إمنا ال بد من أصول كما يلي
 

 :ينبغي أن تتوفر األةس اآلتية: ىف جمال التمييز بني صوتني (أ
املعىن،  ىف الوحدة الصوتية. أي فيما يغري أن يكون الفرق بني الكلمتني فرقا (1)

و ليس جمرد اختالف ىف نطق حرفني. و مييز اخلرباء بني نوعني من اخلطأ 
النوع  و ىف نطق األصوات العربية: األول خطأ فونيمي و الثاين فوناتيكي.

األول من اخلطأ )الفومني( ال يغتفر إذ يرتتب عليه تغيري الرةالة اليت يريد 
وصيلها. أما النوع الثاين من اخلطأ )الفوناتكي( فمن املمكن املتكلم ت

التجاوز عنه خاصة ىف املستوى املبتدئي. إذ ال يؤثر ال يؤثر ىف مضمون 
غرى على املعلم إذن أن خيتار لتدريبات الثنائيات الص الرةالة اليت يود نقلها.

 تلك الكلمات اليت ختتلف فيها وحدة صوتية تؤثر يف معناها.
يأيت بكلمات ختتلف فيها الوحدة الصوتية يف مواقع خمتلفة من الكلمة، أن  (2)

 ىف أو هلا، و وةطها، و آخرها.
ال تقتصر الثنائيات الصغرى على اختالف احلرف يف كلمتني، فقد ختتلف  (3)

طريقة نطق احلرف فيؤثر هذا على املعىن أيضا، فهناك فرق ىف املعىن بني: 
جد الفرد أي والد أبيه أو أمه. و الثانية فعل جدٌّ و جدَّ. األوىل اةم مبعىن 

مبعىن اجتهد. و هذا مما يصلح أن خيتار لتدريبات الثنائيات الصغرى. املهم 
 هنا أن يرتتب على تغيري شكل احلرف تغيري معناه.

ينبغي عند اختيار كلمة للثنائيات الصغرى أن تشرتك ىف كل احلروف  (4)
صا بالفرق بني احلروف، و أن باةتثناء حرف واحد إن كان التدريب خا



 

 

يشرت ىف كل حركات اإلراب )فتحة/كسرة/ضمة/ةكون( إن كان التدريب 
 خاصا بالفرق بني طريقة النطق.

 

 ىف جمال النرب و التنغيم (ب
أن تقتصر التدريبات ىف جمال النرب و التنغيم على نطق الكلمات أو 

 اجلمل. فالفرق بني الكلمتني اآلتيتني ىف اإلجنليزية :
Progress (N)  وprogres (V)  .ال يتضح إال بنقطهما أو كتابة رموز النرب عليهما

و األمر نفسه يصدق عند التدريب على التنغيم. و إذا كان النرب خيتص بالكلمة 
مفردة، فالتنغيم خيتص باجلملة. إذ يتغري معىن اجلملة لو تغريت طريقة نطقها. و 

من املمكن أن يلقى بطريقة تدل على  لننظر ىف خذا السؤال: كيف حالك ؟ إنه
التقدير و الرغبة احلقيقية ىف السؤال عن صاحبك. و من املمكن عكس ذلك 
أن يلقى بطريقة فيها ةخرية و اةتهزاء لو أن صاحبك أتى شيئا مهينا و العربة 

 هنا بطريقة نطق السؤال.
 

 تدريبات التكرار الصويت .ب
 الدارةني على نطق األصوات العربيةمن أكثر التدريبات شيوعا لتنمية قدرة 

التكرار. و يقصد به تقدمي منوذج لنطق األصوات املستهدفة. مث تكليف الطالب مبحاكاته 
 عدة مرات كلما طلب املعلم ذلك. إىل أن يتأكد من قدرهتم على نطق هذه األصوات.

 

 طرق التكرار (1
كرار الت و للتكرار طرق خمتلفة كما أن له أنواعا معينة. فمن حيث طرق

هناك طريقتان: أالمها أن ينطق املعلم النموذج املطلوب عدة مرات، مث يطلب من 
الدارةني مجاعة أن يكرروه. و ىف هذه الطريقة يقوم املعلم بقراءة حوار متكامل. مث 
يتدرج ىف تقسيمه فينقط منه مجال عدة مرات. مث يستخلص من اجلمل كلمات و 

 رات. مث يعيد الكرة بعكس ما بدأ به.ن الكلمات أصوات يكررها عدة م



 

 

و هناك طريقة أخرى لتكرار اجلمل و الكلمات و األصوات و هي تكرار 
اجلمل من آخرها باةتخدام التنغيم الطبيعي. مث نطقها كاملة. و ذلك على عكس 

 الطريقة السابقة. فبدال من تكرار اجلمل من أوهلا يتم تكرارها هنا من آخرها.
ال: نفرتض أن املعلم يريد تدريب الدارةني على نطق و على ةبيل املث

اجلملة اآلتية: حممد طالب يدرس ىف جامعة أم القرى. ةوف يأخذ التدريب، 
 بتطبيق هذه الطريقة على الشكل اآليت:

 : أم القرى. املعلم
 : أم القرى. الدارةون

 : جامعة أم القرى. املعلم
 : جامعة أم القرى. الدارةون

 امعة أم القرى.: ىف ج املعلم
 : ىف جامعة أم القرى. الدارةون

 : يدرس ىف جامعة أم القرى. املعلم
 : يدرس ىف جامعة أم القرى. الدارةون

 : طالب يدرس ىف جامعة أم القرى. املعلم
 : طالب يدرس ىف جامعة أم القرى. الدارةون

 : حممد طالب يدرس ىف جامعة أم القرى. املعلم
 يدرس ىف جامعة أم القرى.: حممد طالب  الدارةون

 أنواع التكرار (2
أما من حيث أنواعه فهناك تكرار مجعي . هذا من حيث طريقة التكرار

فأما املزية  .و هلذا التكرار مزية و عيب. يقوم الدارةون فيه بتقليداملعلم( كورايل)
أما  .فهو يساعد الطالب على أن ينصت للصوب املراد نطقه ممن حيسنون ذلك

ناك تكرار و ه. مسعدته على اختفاء عيوب النطق عند بعض الدارةنيالعيب فهو 
 و مزية هذا النوع متكن يف أن عدد .فئوي يقوم به نصف الفصل، أو جمموعة منه

 .الطالب قليل مما يساعد املعلم على اكتشاف مستوى كل طالب و متابعة األداء



 

 

وات نطق األص وله إىل حد ما نفس العيب السابق من حيث إخفاء بعض مشكالت
أما النوع الثالث فهو التكرار الفردي و فيه تتاح الفرصة . عند ضعاف الدارةني

و هلذا النوع أيضا مزية كما أن . لكل طالب لكي حياكي ما قاله املعلم عدة مرات
فأما مزيته فتتلخص يف متكني املعلم من أن يقف على مستوى كل طالب . له عيبا

لكل صوت و هذه بال شك إحدى الطرق ىف تعليم على حدة، و يتأكد من نطقه 
 .أما عيبه فيتلخص يف إضافة وقت كبري عندما يكون عدد الطالب كبريا. األصوات

و هكذا يتضح لنا أن لكل طريقة من طرق التكرار، و لكل نوع من أنواعه مزية و 
ء، ملا او املعلم الذكي هو الذي يوائم هذه الطرق و األنواع فيأخذ منها ما يش. عيبا

 .يشاء، وقتما يشاء
 

 التدريبات العالجية (3
و هي اليت تأخذ مكاهنا ىف املستويات اليت يكون الطالب قد تدرب عليها 

  .و هنا يقوم املعلم مبراجعة النظام الصويت للعربية كما ينبغي هلم أن يدرةوه. خطأ
يوضح  وكما جيوز له ىف املستويات املتقدمة، أن يشرح للدارةني أةباب املشكلة 

 32.هلم موقع الصومتن النظام الصويت للعربية
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 . هيكل التفكير﴾ت﴿
بتطبيق الطريقة املباشرة، فتستطيع أن ترقي مهارات  لعربيةاللغة ا إذا كانت عملية تعليم .1

 3درةة العالية احلكومية مب 1الرياضيات والعلوم الطبيعية  احلادي عشرالطالب الصف 
 .ىف اشرتاكها 2019-2018السنة الدراةية  ماديون

كالم بتطبيق الطريقة املباشرة، فتستطيع أن ترقي مهارة ال لعربيةاللغة اإذا كانت عملية تعليم  .2
 3درةة العالية احلكومية مب 1الرياضيات والعلوم الطبيعية  احلادي عشرالطالب الصف 

 .2019-2018السنة الدراةية  ماديون
 

 فروض البحث. ﴾ث﴿
الرياضيات  الصف احلادي عشرب طال اتر يحسن مهاة أن لمباشرالطريقة ا تستطيع .1

ىف  2019-2018السنة الدراةية  ماديون 3درةة العالية احلكومية مب 1والعلوم الطبيعية 
 اشرتاك عملية تعليم اللغة العربية.

الصف ب طالى لد الكالم باللغة العربية ةر يحسن مهاة أن لمباشرالطريقة ا تستطيع .2
السنة  ماديون 3درةة العالية احلكومية مب 1الرياضيات والعلوم الطبيعية  احلادي عشر

 .لعربيةاللغة ا ليمفي تع 2019-2018الدراةية 
  



 

 

 الباب الثالث
 منهج البحث

 

 البحث . مفعول﴾أ﴿
هذا البحث العلمي من نوع البحث الألجرائي الصفي.أما البحث الذي يالحظ هو 

الرياضيات  احلادي عشر الصف   املباشرة يف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكالمتطبيق الطريقة 
 .2019-2018ماديون السنة الدراةية  3العالية احلكومية  درةةمب 1والعلوم الطبيعية 

 
 مواضيع البحث. ﴾ب﴿

البحث هي طالب الصف احلادي عشر يف الرياضيات والعلوم الطبيعية هذا  مواضيع
ديد ويستند حت. ماديون 3مدرةة العالية احلكومية  2019-2018الفصل الدراةي الغريب  1

بسبب " ماديون 3مدرةة العالية احلكومية "اللغة العربية  هذا املوضوع على اعتبار معلم
الضروري  ، لذا منالكالم منخفضة للغايةهارات ملاألهداف التعليمية اليت مل تتحقق خاصة 

عن عبارة  ووه 1الصف احلادي عشر الرياضيات والعلوم الطبيعية . حسينهااةتخدام طريقة لت
من  2رقم الب، الفصل مشال مبىن املكتبة ىف ل الدراةي يقعللفص اإلجراءي  بحث الإعداد 
بة لديهم طال 12وطالب  7طالباً يتألفون من  19بلغ عدد الطالب يف هذا الفصل . الغرب

 قدرات متنوعة.
 

 البحث تغيرم. ﴾ت﴿
 املتغري ىف هذا البحث هو:

 عملية تعليم اللغة العربية .1
 ارتقاء مهارة كالم الطالب باللغة العربية .2

 اإلجرائي لبحثا إجراءات. ﴾ث﴿
 و (Kemmis)كيميس   ذجو نم هوةة رالداذه هفي  ملمستخدا لبحثا ذجنمو

لتخطيط ا( 1 هيم، و حل تنتقل بشكل عاابع مرأرحيث توجد (MC Taggart) رت .تغ اج.م
 النماذج والتفسريات لكل مرحلة هي كما يلي:لتفكير. ا 4لمالحظة( ا( 3لتنفيذ ا( 2



 

 

 

 33تاغارت.ج.م نموذج كيميز وعلى  بحث اإلجراءي الصفي  لل مخطط الدور: 1.1 الصورة
 تخطيطال .1

ا يف التخطيط وهكذ. التعليم لرتقية التعليميتم إعداد خطط  التخطيط يف كل دور
ا إبراز ، بل جيب أيضً الكفاءات اليت جيب حتقيقها وأاف األهد ال حيتوي فقط على

يتم  ، وهذا يعين أن التخطيط الذية من قبل املعلم يف عملية التعليماملعاجلات اخلاص
 إعداده جيب أن 

كن إعداده طيط ميهناك نوعان من التخ. التعليميكون مبثابة دليل كامل يف عملية 
من  وليستمد التخطيط األ. والتخطيط املتقدم ول، ومها التخطيط األمن قبل الباحث

اد التخطيط يف حني مت إعد. ليةو افرتاضات خمتلفة تعمل على حتسني نتائج الدراةة األ
ليت جيب نقاط الضعف املختلفة ا الباحثاملتقدم بناء على نتائج التفكري بعد أن درس 

 تصحيحها.
 لكالما، وجيد أن القدرة على والً أم الباحث بإجراء املالحظات ، يقو يف هذه املرحلة

س لة مع مدر مث جيري مقاب. ميبالعربية منخفضة للغاية حبيث مل تصل إىل أهداف التعل
، قة التعليمتار الباحث أخريًا طري، خياللغة العربية ملتابعة املشكلة، وحلل املشكلة القائمة

 وهي الطريقة املباشرة 
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 22-17 التاريخيف ( املالحظة)رف يقوم الباحث بإجراء نشاطات ما قبل التص
جل معرفة حالة الطالب وكذلك الطرق اليت يستخدمها املعلم أل م 2018 من ةبتنرب ةنة

اجتماًعا مع مدرس املادة بصفته املراقب  عالوة على ذلك، أجرى الباحث. التعليمعند 
 طبيقتاجلماعي وناقش اإلعداد والتخطيط ل اإلجراءالذي كان عبارة عن فريق حبث عن 

 اإلجراء.
ن دورة واحدة تتكون م ،ا البحث اإلجراءي يف فصلني دراةينيةيتم إجراء هذ

 ا يف ذلك:، مبلتطبيق املرحلة االوىل من اإلجراء االةتعدادات. ينايريف  أبديجلستني 
لق جواً لطيفاً ميكن أن خت اليت املباشرة األةاليب واةتخدام التعليم تطبيقل خطة وضع .أ

 للطالب.
 تتكون من: التعليمجعل أدوات املراقبة ملراقبة عملية  .ب

 البعدي . ختباراال و القبلي   االختبار أةئلة .أ
 .التعليمالطالب يف عملية  ة كالممهارا عرفةالطالب مل مالحظةورقة  .ب
 .اإلجراءكون مطلوبة يف خطة يي ةذالتعليم الإعداد وةائل  .ت

 التطبيق .2

. ادهاالباحث بناءً على اخلطط اليت مت إعد وأإجراءات يقوم هبا املعلم  تطبيقوهي 
هذا اإلجراء  .الباحث وفقا لرتكيز املشكلة وأالعالج الذي يقوم به املعلم  واإلجراء نفسه ه

حلل  الباحث وأأداء املعلمني  لرتقية، كجهد الصفي جراءيبحث اإلالجوهر  هو
 داخل الفصل الدراةي. التعليماملشكالت يف 

لتحسني  ريقة املباشرة كجهداةتخدام الطالتعليم ب الباحث، يقوم يف هذه املرحلة
 مراقب. يف حني أن املعلم هو. اللغة العربيةب ة الكالممهارا

 المالحظة .3
ا املعلم اليت يقوم هب التعليماملالحظات اليت أجريت جلمع املعلومات حول عملية 

 كنمي مالحظلل، املعلوماتمن خالل مجع . الباحث وفقا لإلجراءات اليت مت إعدادها وأ
حبيث ميكن  ،قوم هبا املعلم يف تنفيذ اإلجراءتسجيل نقاط الضعف والقوة املختلفة اليت ي



 

 

 الباحث يف إعداد إعادة التخطيط يف وأاةتخدام النتائج كمدخل عندما ينعكس املعلم 
 الدورة التالية. وأاجلولة 

: كل إجراء يتم مبا يف ذلك  نشاط جلمع البيانات من خالل مراقبة وهذا النشاط ه
ائق املوجودة مجيع احلق و، تفاعل الطالب مع املواد التعليمية نشاط املعلم، تفاعل الطالب

 البحث. ةفرقبتطبيق هذه املالحظة مت . التعليمأثناء عملية 
 االنعكاس .4

احث أثناء الب وأجه القصور اليت قام هبا املعلم و أنشاط رؤية خمتلف  والتأملي ه
يف  الباحث نفسه عند التدريس وأيتم التأمل من خالل حتليل مالحظات املعلم . اإلجراء
بحث لامن  وأ، واليت ميكن أن تكون من معلمني آخرين اقباملناقشة مع املر  وأالفصل 

ليت حتتاج ر املختلفة اجه القصو و أ، ميكن للمدرس تسجيل من التفكري. الصفي جراءياإل
 34ةتخدامها كأةاس إلعداد إعادة التخطيط.، حبيث ميكن اإىل تصحيح

ليت متت وا ،مالحظات التعليم اليت مت تطبيقها مت احلصول عليها بناءً على بياناتال
 .تية كخطوة للتقدم يف الدورة اآلواملدرةني مناقشتها من قبل الباحث

 
 دور البحث اإلجرائي

اللغة لينظر ترقية مهارة الكالم بالبحث اإلجرائي  على دورين لكل دور اجتماعان تطبيق هذا 
العربية لدى الطالب بتطبيق الطريقة املباشرة. و يرتبط مع ذالك، تقدمت يف هذا البحث املراحل 

 لكل دور كما يلي:
 الدور األول .1

 التخطيط .أ
 حل ل الباحث عن املنهج و حالة التعليم ملعرفة كفاءة الألةاةية اليت ةيبلغه إىل الطالب (1
 الدرس و إعداده صنع الباحث حتضري (2
 صنع الباحث وةائل التعليم (3
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 صنع الباحث آلة التعليم (4
 صنع الباحث آلة التقومي (5

 
 التطبيق .ب

 تعويد التحية باللغة العربية  (1
 مراجعة الدرس املاضي باألةئلة اللسانية  (2
 إعطاء االختبار القبلي و البعدي  (3
 البحث عن املفردات اجلديدة  (4
 إعطاء معاىن املفردات بإعراض الصور أو العملية  (5
 تعويد اةتعمال املفردات  (6
 تطبيق احلوار و احملادثة  (7
 إعطاء الدوافع ىف تعل م اللغة العربية  (8
 املالحظة عمل  (9

 املالحظة .ت
 حالة التعليم  (1
 الطالب ىف اشرتاك عملية تعليم اللغة العربية بالطريقة املباشرة مهارات  (2

 االنعكاس .ث
االنعكاس هو نتيجة معاملة الباحث املقدمة و املشاورة مع معلم اللغة العربية لينظر 

الصف   الميف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكنتيجة مؤقتة من تطبيق الطريقة املباشرة 
ماديون السنة  3العالية احلكومية  درةةمب 1الرياضيات والعلوم الطبيعية احلادي عشر 

أما املعاملة كما يلي: تنعكس نتيجة مهارات الطالب الشرتاك  .2019-2018الدراةية 
عملية التعليم ىف اجملموعة و تنعكس نتيجة ترقية مهارة الكالم باللغة العربية لدى الطالب 

 باةتخدام معايري املثبت الختاذ القرار ما كان البحث حيتاج إىل الدور الثاين أم ال حيتاج.
 



 

 

 الدور الثاني .2
 التخطيط .أ

 حل ل الباحث عن املنهج و حالة التعليم ملعرفة كفاءة الألةاةية اليت ةيبلغه إىل الطالب (1
 صنع الباحث حتضري الدرس و إعداده  (2
 صنع الباحث وةائل التعليم  (3
 صنع الباحث آلة التعليم  (4
 صنع الباحث آلة التقومي  (5

 التطبيق .ب
 تعويد التحية باللغة العربية (1
 حركة ليحر ك محاةة الطالب للتعل مإعطاء الغناء العرِب و  (2
 مراجعة الدرس املاضي باألةئلة اللسانية (3
 إعطاء االختبار القبلي و البعدي (4
 البحث عن املفردات اجلديدة (5
 إعطاء معاىن املفردات بإعراض الصور أو العملية (6
 تعويد اةتعمال املفردات (7
 تطبيق احلوار و احملادثة (8
 ب عرض األفالم إعطاء الدوافع ىف تعل م اللغة العربية (9
 املالحظة عمل (10

 املالحظة .ت
 حالة التعليم (1
 مهارات الطالب ىف اشرتاك عملية تعليم اللغة العربية بالطريقة املباشرة (2

 االنعكاس .ث



 

 

تنعكس نتيجة مهارات الطالب الشرتاك عملية التعليم ىف اجملموعة و نتيجة ترقية 
عايري املشاورة مع معلم اللغة العربية و املمهارة الكالم باللغة العربية لدى الطالب باةتخدام 

 املثبت. إذا كانت النتيجة قد وصلت إىل املعايري املثبت كامال فوقف الدور.
  

 اإلجرائي البحث جدول. ﴾ج﴿
 

 اإلجرائي البحث : جدول3،1الجدول 
 تاريخ التطبيق العملية رقم
 2019يناير  4 تأليف خطة البحث اإلجرائي   1
 2019يناير  9 اإلعداد 2
 2019يناير  31و  2019يناير  24 تطبيق التدريس للدور األول 3
 2019فرباير  14و  2019فرباير  7 تطبيق التدريس للدور الثاين 4
 2019فرباير  18 مجع البينات 5
 2019فرباير  20 كتابة تقرير البحث اإلجرائي 6

 
  



 

 

 الباب الرابع
 عرض البينات

 

 العامة. عرض البينات ﴾أ﴿

 
 ماديون 3: مدرسة العالية الحكومية 4،1الصورة 

 ماديون 3بينات مدرسة العالية الحكومية  :4،1الجدول 
20580847 : NPSN 

 اةم املدرةة : ماديون 3 مدرةة العالية احلكومية
 العنوان : دولوفو 17.7.كيلومرت  فونوروجو شارع

 القرية : جلوجنجونج
 منطقة ثانوية : دولوفو
 املدينة : ماديون

 مقاطعة : الشرقية ىجاو 
 اجلوال/اهلاتف : 0351-368627

 احلالة : احلكومية
 ةنة التأةيس : 1997

 نتيجة االعتماد : أ
 ماديون 3تاريخ تأسيس المدرسة العالية الحكومية  .1



 

 

بدافع فكر طبيعة التعليمية املفتوحة أو  ماديون 3مدرةة العالية احلكومية إنشاء 
 :مع االعتبارات دوهوالتعليم الثانوي أعاله يف قرية  منزلةتتميز اإلةالمي إىل 

 جمتمع ديين. تتكون مندوهو قرية  .أ
مدرةة  و مدرةة الثناوية احلكومية دوهو، ومها دوهويف قرية  توجد مدرةتان إةالميتان .ب

 دوهو. PSM الثناوية
 حكوميتان، ومها مدرةتان متوةطتان دولوفو يف منطقة متوةطةمدارس  4هناك  .ت

 ومدرةتان خاصتان.
 و مدرةة االبتدائية دار العلوم، ومها مدرةتان االبتدائيتان 2دوهو، هناك قرية يف  .ث

 مدرةة االبتدائية منبع احلكمة.
 إلةالم.ا، وكالمها حمتمل جداً يف تطور يف وقت مبكر دينيةمدارس هناك  دوهويف قرية  .ج

، هناك حاجة إىل منشأة السابقة رس املذكورةااملدمن  نيتخرجمؤةسا على امل
ئيس مقاطعة مت نقل هذا من قبل ر . كذلك  دوهوتعليمية الةتيعاب اخلرجيني وتقع فوق قرية 

TK II ذلك يف مدرةة الثناوية احلكومية دوهو دولوفو ماديونعند افتتاح مبىن  ماديون 
 الوقت.

 Wasit ،SHنداء رئيس املقاطعة من قبل جمموعة من املؤةسني وهممتت متابعة 
احلكومية  )معلم املدرةة الثناوية Badjuri ،BA(، دوهواحلكومية  رئيس املدرةة الثناوية)

مارس  1(. يف احلكومية مدينة ماديون معلم املدرةة الثناوية) Drs.Masruchin (دوهو
قاطعات من امل ، قادة التعليمقادة اجملتمع تقدمي، مت عقد االجتماع األول من خالل 1987

 وهودوداغانغان الذين قرروا يف هناية املطاف أنه يف قرية  كيبونساري،  وفالفرعية من دولو 
 فئة بعيدة(.)ةعى إىل أن تكون األبوية  ومدرةة العالية حباجة إىل إنشاء 



 

 

، مت عقد االجتماع الثاين الذي مت حتديده يف نفس الوقت  1987أبريل  4يف 
 العالية ىف دوهو دولوفو.كتأةيس مدرةة 

، اةتقبلت مدرةة اإلعدادية االبتدائية الطالب اجلدد يف 1987يوليو  شهريف 
طالًبا شاركوا بنشاط يف أنشطة التعليم  63كان هناك .  1987/1988العام الدراةي 

إلقليمي املكتب ا يف العالية مع رئيس قسم مدرةة لوزارة األديانزيارة مدير عام . والتعلم
. كان ماديون ومشرف التعليم اإلةالمي يف ذلك لوزارة األديان، مقاطعة جاوة الشرقية

يتم إرةاله على الفور  ،د اعتبار املقرتح املالئم كافًيابع. الوقت حقاً دافعاً أخالقياً اةتثنائياً 
ة األديان جبمهورية إندونيسيا من خالل وزارة األديان يف رجينسي واملكتب اإلقليمي إىل وزار 

ر عام بيمباغا اإلةالمية رقم مرةوم مدي. شرق جاوة. للمقاطعة
Kep/103/103/E/1987أصبح اةم هذه املدارس  1987ديسمرب  23. ، بتاريخ
 .ندولوفو ماديو  دوهويف  العالية احلكومية فنوروجو رمسيا مدرةة

  



 

 

 اهليكل التنظيمي كما يلي:
 Badjuri. BA :  رإيس املدرةة

 Drs. Maksum Umar :  قسم مناهج الدراةية
 Drs. Masruchin :  قسم شؤون الطلبة

   Drs. Slamet Daroini:  قيم تعمري البناء
  Drs. Dimyati: قسم اإلشراف و االةتشارة

 17، يف 1997لعام  107، وفًقا ملرةوم وزير الدين جلمهورية إندونيسيا رقم أخريًا
مية و اإلةالفو ، والذي ينهي وضع األبناء يف بلد مليء بأمساء مدارس دول1997مارس 

 ماديون. دولوفو، دوهو، 332احلكومية املوجودة يف قرية ةرو هوةودو 

إىل  2002/2003، انتقلت هذه املدرةة يف العام الدراةي وعالوة على ذلك
ماديون حىت  دوهو، دولوفو، 17.7كلومرت   ىف شارع فونوروجو ، وهوموقع اةرتاتيجي أكثر

 35اآلن.
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 ماديون 3العالية الحكومية  المواقع الجغرافي للمدرسة .2

 ظةبني حمافالطريق /تقع قبالة الطريق السريع ماديون 3مدرةة العالية احلكومية 
 17.7 يلومرتماديون ك ،وف. دولو جلنجونجوجه التحديد قرية ، على و فونوروجوماديون 

عندما ةحبت خط الوةط بني حي، واملوقف يقع املدارس الدينية . ماديون اجلزء اجلنوِب من
مدرةة العالية ) فونوروجويف  ةمن احملتمل املدارس الدينية عالييف منتصف يقسم اثنني 

س ، واثنني من املدار إىل اجلنوباالجتاه ( روكسبريج 2ة مدرةة العالية احلكومي و 1ة احلكومي
( باجتاه ماديون 2 مدرةة العالية احلكوميةو  1 مدرةة العالية احلكوميةالدينية يف ماديون )

 الشمال.

على وجه  ماديون 3مدرةة العالية احلكومية اهليكل االقتصادي للمجتمع حول 
، ما امفونوروجو بشكل ع ماديون و منطقةتني من واجملتمعات يف كلتا املنطق، اخلصوص
واملزارعني  ،عني الذين ميتلكون األرض بأنفسهمبدءا من املزار : متابعة الزراعة ٪ 75يقرب من 

يف  .، وربط عمال املزارع أو إطالق ةراحهم(إجيار األراضي)الذين يزرعون أراضي اآلخرين 
سلحة ا يف ذلك القوات امل، مبموظفي اخلدمة املدنيةتصادي للتجارة و حني أن القطاع االق

اليت و  دولوفواملدرةة الثانوية العليا للدولة اإلةالمية يف . ٪ 25، تراكمت مبعدل الوطنية
راةي منخفضة التكلفة، مع منهج د/ا مؤةسة تعليمية منخفضة التكلفةلديها صورة كوهن

 جمتمع األغلبية(.)األدىن الطبقة الوةطى ، هي بديل للمجتمع االقتصادي حملي

الفرعية هم من املسلمني الذين ينقسمون  دولوفومن السكان يف منطقة  ٪95حوايل 
، ألن اخللفية االجتماعية اليت هي من املنظمات الدينية ٪25من احملمدية بنسبة  ٪75إىل 

 36.شكل جمتمًعابني املنظمتني متوازننفسها تقريبا يف بنية اجملتمع ت
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 وأهداف المؤسسات البعثات الرؤية و .3

 : الرؤية
، كمؤةسة تعليمية حتمل التفويض لتحقيق ودعم ماديون 3مدرةة العالية احلكومية 

 3ية مدرةة العالية احلكوملذلك حيتاج . رؤية ورةالة وزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا
إىل رؤية ورةالة مدرةي ة ميكن اةتخدامها كتوجيه ةياةي لتحقيق األهداف  ماديون

 2014لعام  29اةتناًدا إىل الالئحة الرئاةية جلمهورية إندونيسيا رقم . التعليمية املقصودة
فضال عن اإلشارة إىل رؤية مكتب وزارة . "بشأن أنظمة مساءلة الوكالة احلكومية لألداء

تشكيل األفراد : هو ماديون 3مدرةة العالية احلكومية . مث الرؤية. نمنطقة ماديو الديانة يف 
 ، واملواءمة بني العلوم والتكنولوجيا والصورة "املتميزين

  : مع مؤشرات
 الدراةات العليا املؤهلة. .أ

 حتقيق البطوالت األكادميية وغري األكادميية. .ب
 مهارة يف تطبيق التكنولوجيا املناةبة. .ت
 الدينية. أطيع وأطيع التعاليم .ث

 : البعثات
 حتسني نوعية املعلمني الرتبويني والعاملني يف جمال التعليم بفعالية وكفاءة. .أ
 حتسني جودة أنشطة التعليم والتعلم لتحقيق أداء متميز. .ب
 حتسني نوعية التطوير الذايت للطلبة الذي يتمتع بإمكانات الذكاء الروحي. .ت
 مية.الطالب يف جتربة التدريس اإلةالحتسني نوعية األنشطة الدينية حبيث يتقن  .ث
 حتسني نوعية أصحاب املصلحة يف املدرةة. .ج

 :أهداف املؤةسة



 

 

اهلدف هو وضع أو تنفيذ الرةالة والبيانات املوضوعية كالنتائج النهائية احملققة أو 
 37ةنوات باإلشارة إىل بيان الرؤية واملهمة. 5املنتجة يف غضون فرتة 

 
  

                                                 
 .املرجعنفس  37



 

 

 ماديون 3العالية الحكومية  تنظيم المنظمة بالمدرسة .4

تنسيب /ام على أهنا توفر هياكل، خاصة يف إعدادميكن تفسري املنظمات بشكل ع
األشخاص يف جمموعات تعاونية، هبدف وضع العالقات بني الناس يف التزاماهتم وحقوقهم 

ط منإن اهلدف من حتديد اهليكل والعالقة بني املهام واملسؤوليات هو تشكيل . ومسؤولياهتم
 من النشاطات حنو حتقيق األهداف املشرتكة.

ل، وإعطاء م، وتصنيف أنواع العاملنظمة هي نشاط يف تقسيم العمل ،بعبارة أخرى
 ، وحتديد قنوات القيادة واملسؤولية إىل املنفذين.السلطة

جيب أن يكون لدى املدارس كمؤةسات تعليمية مؤةسات جيدة حبيث يتم حتقيق 
ي حنن نعلم أن العناصر الشخصية يف البيئة املدرةية ه. ي بشكل كاملأهداف التعليم الرمس

ة ، فإن املدرةة كمؤةسباإلضافة إىل ذلك. مدراء املدارس واملعلمني واملوظفني والطالب
ارة ، ةواء كان املكتب الرمسي أو املكتب اإلقليمي لإلدليم رمسية هي حتت الوكالة العلياتع

 املعنية.
ةية اجليدة أن يتم تقاةم الواجبات واملسؤوليات يف تنفيذ تتطلب املؤةسة املدر 

من  .املدرةة لتحقيق أهدافها بالتساوي مع القدرات والوظائف والسلطات اليت مت حتديدها
الناس ما هي واجبات وةلطة املدير، وما هو ، ةيكتشف خالل اهليكل التنظيمي القائم

 38، وما هو واجب موظف املدرةة.واجب املعلم
 
 

 ما يلي:ك  ماديون 3مدرةة العالية احلكومية اهليكل التنظيمي يف 
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 ماديون 3الهيكل التنظيمي في مدرسة العالية الحكومية : 4،2الصورة 
 

  

Staf TU 

Arsip 

Staf TU     

Operator SIMAK 

Waka Kurikulum Waka Kesiswaan Waka Sarpras Waka Humas 

Drs. Eko Budi W. Yulis S, M.KPd. Fadelan, S.Pd Supriadi, S.Pd 

Wali Kelas  

Dewan 

Guru  

Siswa-

Siswi 



 

 

 البشرية الموارد .5
، إذا كان أي شخص يقول أنه بدون البشر ال ميكن ألي شركة القيام يعتقد اجلميع

، ةلرغم من أن األرقام ضئيلة للغايالبشر على اوهذا يعين أن هناك حاجة إىل . بأنشطتها
 39على ةبيل املثال مع تكنولوجيا اآلالت املتطورة على حنو متزايد.

تعين املوارد  ،يف املؤةسات التعليمية. املوارد البشرية هي مجيع البشر يف الطبيعة
املعلمني و البشرية أن مجيع ةكان املدارس يف املؤةسات املدرةية مثل املدراء واملعلمني 

ماديون، يوجد مدير  3مدرةة العالية احلكومية يف . والطالب وموظفي التعليم وغريهم
 .Drs. Ahmad Yani Musthofa، السيد مدرةته

 املوظف احلكوميمعلًما يف  31كان هناك   ماديون 3مدرةة العالية احلكومية يف 
عدد  ، يبلغبشكل عام، وأصبحوا معلمني دائمني يف املدرةة. معلًما غري مدرةي 14و 

الطالب الذكور ما يصل إىل . طالًبا 215 ماديون 3مدرةة العالية احلكومية الطالب يف 
، يف هذه املؤةسة باإلضافة إىل املعلمني .ةطالب 157، الطالبات ما يصل إىل اطالب 58

ة هم هذه املدرة موظفو التعليم يف. هناك أيًضا طاقم تعليمي يتم تعيينهم كموظفني إداريني
، هناك أيًضا العديد من املوظفني الذين ماديون 3مدرةة العالية احلكومية يف  أشخاص. 7

 40حراس ليليني./لون كحراس أمن ومساعدين تنفيذينييعم
 ماديون 3الموظفين فى مدرسة العالية الحكومية قائمة  :4،2 جدولال

No. Nama L/P 
Ijazah 

Tahun 
Agama Jabatan 

Gol / 

Ruang 

1 
Drs. AH. YANI MUSTHOFA 

NIP. 196511111992031006 
L 1990 Islam Kep.Sek IV/A 

2 
BAIKUNI, S.Sos 

NIP.196410171993031001 
L 1999 Islam Ka.Ur III/B 

3 
FADELAN,S.Pd 

NIP. 196308041999031003 
L 1993 Islam Guru IV/A 
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4 
SUPRIADI,S.Pd 

NIP.197112101998031002 
L 1996 Islam Guru IV/A 

5 
MUJIATI,S.Pd 

NIP.196906071998032002 
P 1994 Islam Guru IV/A 

6 
ANIS LINAWATI,S.Pd 

NIP.197201181998032001 
P 1996 Islam Guru IV/A 

7 
Drs.EKO BUDI WASITO 

NIP.196404041999031003 
L 1990 Islam Guru IV/A 

8 
DADANG M,SP.MM 

NIP.197210271999031004 
L 2001 Islam Guru IV/A 

9 
YULIS SUSILOWATI, S.Pd,MKPd 

NIP.197107311998032001 
P 2008 Islam Guru III/D 

10 
Drs.MOCH.SUWITO 

NIP.195606271983031004 
L 2007 Islam Guru III/D 

11 
Dra.ANIK NURHANI 

NIP.196601252003121001 
P 1990 Islam Guru III/D 

12 
Drs.SUYITNO MA 

NIP.196512212005011001 
L 2007 Islam Guru III/D 

13 
Drs.MAHSUSIN ABIDIN 

NIP.196509052005011002 
L 1991 Islam Guru III/C 

14 
Dra.NANING FARIDIYAH, M.Pd 

NIP.196806072005012002 
P 1991 Islam Guru III/C 

15 
UMI KULSUM,S.Pd 

NIP.197212142005012003 
P 1997 Islam Guru III/C 

16 
FAOZIAH DARRAENI,S.Pd 

NIP.197304042005012002 
P 1999 Islam Guru III/D 

17 
Drs.WASIT SURYANI 

NIP.196308202006041008 
L 1989 Islam Guru III/C 

18 
BOINI WULANDARI,S.Pd 

NIP.197409042006042021 
P 1999 Islam Guru III/C 

19 
HANIK WIDI HASTUTI,S.Pd 

NIP.197803282007012020 
P 2000 Islam Guru III/B 

20 
ZULFIKRI ALWY JAUHARI,S.Pd 

NIP.197507252005011004 
L 1999 Islam Guru III/c 

21 
M HARIS MUSTAFID,S.Ag 

NIP.19771206 2005011001 
L 2001 Islam Guru III/B 

22 
KHOIRUL KHITAM,S.Pd 

NIP.197205142006041016 
L 2003 Islam Guru III/B 

23 
DYAH NUR FITRIA,SE 

NIP.197809112007102002 
P 2001 Islam Guru III/B 

24 
TITIK ARIYANTI,S.Pd 

NIP.197608092007102002 
P 1999 Islam Guru III/B 



 

 

25 
BINTI ARIFAH,S.Pd 

NIP.197809252009012004 
P 2005 Islam Guru III/B 

26 
HERU SUBAGIO,S.Pd 

NIP.197206042006041020 
L 1999 Islam Guru III/B 

27 
SUNARNI,S.Pd 

NIP.196806072007012038 
P 1991 Islam Guru III/b 

28 YUSRON SUGIANTO L 2003 Islam Staf TU - 

29 
SAFEI SULAIMAN 

NIP. 19720819200501 1 009 
L 1993 Islam Staf TU II/c 

30 
SUPIYAH 

P 1985 Islam Staf TU II/b 
NIP. 19640915 200701 2009 

31 
SARSANTI MUJIASTUTIK,S.Sos 

NIP. 196711042014112001 
P 1993 Islam Guru III/a 

32 
ERNIK WAHYU WIDAYATI,S.Pdi 

NIP. 197012242014112002 
P 2003 Islam Guru III/a 

33 KHUSNUL KHOLIFAH,S.Pd P 2003 Islam Guru - 

34 LIA FAIZA,S.Hi P 2004 Islam Guru - 

35 ANDY ROISUL MUSLIM,S.Pd L 2005 Islam Guru - 

36 MOCH.CHUSNUL M  S.Pd L 2008 Islam Guru - 

37 HARIS PAMBUDI SISWOYO,S.Pd L 2007 Islam Guru - 

38 YUNI WIDYANINGRUM,S.Pd P 2013 Islam Guru - 

39 FUAD HAKIM ARDIANSYAH,Ap L 2006 Islam Staf TU - 

40 JUNAIDI L 1992 Islam Staf TU - 

41 SUKMIN L 1987 Islam Staf TU - 

42 AGUS L 2002 Islam Staf TU - 

43 NUR KHOLIS L 2004 Islam Staf TU - 

44 ANIES ROFIYANA, S Pdl P 2004 Islam Staf TU - 

45 MUNADLIFAH AMNA. S Hi P 2006 Islam Staf TU - 

 
 ماديون 3قائمة عدد الطالب في مدرسة العالية الحكومية  : 4،3 جدولال

 عدد
 جنس الفصل

12 11 10 
 رجل 19 18 21 58

 مرأة 43 49 65 157



 

 

 عدد 62 67 86 215

 
 التسهيالت للمدرسة .6

أحد اجلوانب املهمة يف توفري التعليم اجليد هو املرافق التعليم الذي ميكن أن يدعم 
طة املرافق هي املرافق والبنية التحتية اليت جيب أن تكون متاحة إلطالق األنش. األنشطةفعالية 

 الدول ىف ، تشمل املرافق التعليمية والبنية األةاةيةيف هذه املؤةسة 41التعليمية يف املدارس.
 :التايل

 ماديون 3 مدرسة العالية الحكومية: المرافق و التسهيالت ل4،4الجدول 
NO JENIS RUANG JUMLAH LUAS M2 

1 Ruang Kepala 1 21 

2 Ruang TU 1 35 

3 Ruang Guru 1 72 

4 Ruang Kelas 9 648 

5 Ruang Lab. IPA 1 136 

6 Ruang Lab. Bahasa 1 56 

7 Ruang Perpustakaan 1 89,5 

8 Ruang Kopsis 1 17,5 

9 WC 8 32 

10 Ruang Komputer 1 56 

11 Gudang 1 16 

12 Ruang BP/ BK 1 56 

13 Ruang UKS 1 56 

14 Ruang Ketrampilan 1 56 

15 Ruang waka 1 56 

16 Masjid 1 256 
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Jumlah 30 1,552 

 
 

 . عرض البينات الخاصة﴾ب﴿
 .عرض البينات ما قبل اإلجراء .1

ا يكفي صل جيًدا مبم يف الفي، كان التعلحظة األولية اليت أجراها الباحثيف املال
ترمجته ، و س بشكل مباشر ولكن مت قراءته فقط، لكن املعلم هنا مل ميار الطالبإلشراك 

م وميكن مالحظة ذلك من خالل عملية التعل. مباشرًة باةتخدام اللغة اإلندونيسية وحفظه
 املالحظات امليدانية التالية:بنتائج  1 الرياضيات والعلوم الطبيعيةيف الفصل احلادي عشر 

 لمهارات الطالب يةو ت األولالمالحظا: 4.5الجدول 
 نمرةال الجوانب مالحظتها ددعال فى المئة معلومات

 .1 السالم إجابة ةةامح 6 ٪33.33 مردود
 .2 إدراك املستخدم حنواالةتجابة  8 ٪44.44 جيد
 .3 إىل شرح املعلم االهتمام 10 ٪55.56 جيد
 .4 ىف األةئلةالفاعلية  2 ٪11.11 مردود
 .5 السؤال القدرة على إجابة 3 ٪16.67 مردود
 .6 القدرة يف املمارةة 1 ٪5.56 مددود
 .7 باللغة العربية الكالمالقدرة على  2 ٪11.11 مردود
 .8 ة(الصوت والتعبري واحلرك)التعبري  4 ٪22.22 مردود
 .9 إتقان املفردات 9 ٪50 جيد

 المتوسط 5 ٪27.78 مردود
 
 

 معلومات التقومي:



 

 

 ممتاز:        100% .1
 : جيد جدا99%-67% .2
 : جيد66%-34% .3
 : مردود  33%-0% .4

أن الطالب لديهم قدرة على  السابقةيوضح موقف الطالب يف عملية التعلم 
وذلك ألن  .باللغة العربية الكالماكتساب مهارات اللغة العربية ولكنهم خيافون من بدء 

 رق التعليمط، كما أن العربيةالكالم مباشرة باةتخدام اللغة الطالب مل يتم تدريبهم على 
العربية لدى  باللغة الكالمم مل تطرق إىل تطوير مهارات ياليت اةتخدمها املعلم يف التعل

الت يتم تعزيز هذا من خالل نتائج املقاب. الطالب حىت ال تتحقق أهداف التعلم بالكامل
 مع الطالب بعد اكتمال التعلم.

 :وحيوين تري أيليا قال
اولة ، لذلك حنن ال جنرؤ على حميا أةتاذ"حنن خائفون من حتريف الكلمات العربية 

 ممارةتها." 
 :يولييانا دوي، ىخر أ ةوأضاف طالب

قط ، فيةعرف العربن، فقط هذه املرة يا أةتاذ"بعضنا من خرجيي مدرةة املتوةطة 
 ".صداعوشعرنا بالإىل الكتابة،  نانظر 
 أمحد محيم فاتا: قال

فظ املفردات ح قراءة والطلب  ،ممالًّ  م اللغة العربيةيتعل كان،  ذأةتا يا" أشعر بامللل 
  ."ولاألكتب ما إىل ذلك من .  الواجباتالعمل على  و

من نتائج املالحظات واملقابالت ميكن أن نستنتج أن أةباب النشاط الطالِب مبا 
 يف ذلك:

أو  ال توجد اختالفات يف األةاليب، ألنه مون أقل جاذبية يف تقدمي املوضوعاملعل .أ
 االةرتاتيجيات.

احلاجة إىل األةاليب املناةبة لتطوير مهارات الطالب بناًء على خلفيات الطالب  .ب
 املختلفة.



 

 

اللغة العربية مباشرة مما أدى إىل اخنفاض  تكلُّمنقص شجاعة الطالب يف ممارةة  .ت
 .الكالممهاراهتم يف 

 إدارة أقل فعالية عند التعلم. .ث
 

 الدور األول  .2
 التخطيط .ج

 حل ل الباحث عن املنهج و حالة التعليم ملعرفة كفاءة الألةاةية اليت ةيبلغه إىل الطالب (6
 صنع الباحث حتضري الدرس و إعداده (7
 صنع الباحث وةائل التعليم (8
 صنع الباحث آلة التعليم (9

 صنع الباحث آلة التقومي (10
 التطبيق .ح

 تعويد التحية باللغة العربية  (10
 مراجعة الدرس املاضي باألةئلة اللسانية  (11
 إعطاء االختبار القبلي و البعدي  (12
 البحث عن املفردات اجلديدة  (13
 إعطاء معاىن املفردات بإعراض الصور أو العملية  (14
 تعويد اةتعمال املفردات  (15
 تطبيق احلوار و احملادثة  (16
 إعطاء الدوافع ىف تعل م اللغة العربية  (17
 املالحظة عمل  (18

 املالحظة .خ
 حالة التعليم  (3
 الطالب ىف اشرتاك عملية تعليم اللغة العربية بالطريقة املباشرة مهارات  (4



 

 

  



 

 

 مهارات الطالب
 ب فى الدور األولمهارات الطال: 4.6الجدول 

 رقم الجوانب مالحظتها العدد فى المائة معلومات
 .1 السالم إجابةس امح 13 ٪72.22 جيد جدا

 .2 إدراك املستخدماالةتجابة ضد  10 ٪55.56 جيد
 .3 إىل شرح املعلم االهتمام 12 ٪66.67 جيد جدا

 .4 ىف األةئلةالفاعلية  4 ٪22.22 مردود
 .5 السؤالالقدرة على إجابة  8 ٪44.44 جيد
 .6 القدرة على التطبيق 3 ٪16.67 مردود
 .7 ةباللغة العربي الكالمالقدرة على  7 ٪38.89 جيد
 .8 كة(، حر صوت، تعبري)التعبري  8 ٪44.44 جيد

 .9 إتقان املفردات 12 ٪66.67 جيد جدا
 متوسط 8.56 ٪47.53 جيد

 معلومات التقومي:
 : ممتاز        100% .1
 : جيد جدا 99%-67% .2
 : جيد 66%-34% .3
 : مردود   33%-0% .4

  



 

 

 االختبار القبلي
نتائج االختبار القبلي فى الدور األول :4،7 جدول  

معلومات
2 

 معلومات
1 

 النتيجة
عدد 
 الدرجة

 النواحي المقررة
 رقم اسم

 أ ب ت ث
 1 أمحد محيم فؤادي 5 5 3 6 19 47،5 جيد غري تام
 2 أمحد محيم فاتا 8 7 5 5 25 62،5 جيد غري تام
 3 أجني ةفيا رمحدانيت 2 5 3 8 18 45 جيد غري تام
 4 دوي يوليانا 4 5 5 7 21 52،5 جيد غري تام
 5 ايدوين يوليان براناندا 5 5 5 8 23 57،5 جيد غري تام
 6 ايلييا ترى واهيوىن 5 4 2 5 16 40 جيد غري تام
 7 و حسناتيكا آديتيا ك 5 7 5 5 22 55 جيد غري تام
 8 ان ا روليانا 3 5 5 7 20 50 جيد غري تام
 9 كورنيا أجونج 5 5 3 6 19 47،5 جيد غري تام
 10 لطفيا رمحواتى 5 5 2 7 19 47،5 جيد غري تام
 11 حممد أحياك 7 7 5 5 24 60 جيد غري تام
 12 حممد منذر 5 7 5 6 23 57،5 جيد غري تام
 13 حممد صايف 6 5 2 5 18 45 جيد غري تام
 14 نوال زهراء 2 5 2 5 14 35 جيد غري تام
 15 نور هدى فجار ريانا 2 5 3 8 18 45 جيد غري تام
 16 ريتنو واهيونينغسيه 7 5 2 5 19 47،5 جيد غري تام
 17 ريزا إيسما إيدايو 5 5 2 5 17 42،5 جيد غري تام
 18 أوىل ذو القاعدة 2 3 5 6 16 40 جيد غري تام

 
 االختبار البعدي

 نتائج االختبار البعدي فى الدور األول: 4،8جدول 



 

 

معلومات 
2 

 معلومات
1 

 النتيجة
عدد 
 الدرجة

 النواحي المقررة
 رقم اسم

 أ ب ت ث
 1 أمحد محيم فؤادي 7 5 8 10 30 75 جيد جدا تام
 2 أمحد محيم فاتا 5 7 8 10 30 75 جيد جدا تام

 3 أجني ةفيا رمحدانيت 7 5 5 8 25 62،5 جيد غري تام
 4 دوي يوليانا 6 5 7 10 28 70 جيد جدا غري تام

 5 ايدوين يوليان براناندا 7 8 10 10 35 87،5 جيد جدا تام
 6 ايلييا ترى واهيوىن 8 8 7 10 33 82،5 جيد جدا تام
 7 و حسناتيكا آديتيا ك 7 8 10 7 32 80 جيد جدا تام
 8 ان ا روليانا 7 10 10 10 37 92،5 جيد جدا تام

 9 كورنيا أجونج 5 5 7 8 25 62،5 جيد غري تام
 10 لطفيا رمحواتى 8 10 7 5 30 75 جيد جدا تام
 11 حممد أحياك 8 7 10 7 32 80 جيد جدا تام
 12 حممد منذر 8 5 7 10 30 75 جيد جدا تام
 13 حممد صايف 8 5 7 10 30 75 جيد جدا تام
 14 نوال زهراء 8 8 7 10 33 82،5 جيد جدا تام

 15 نور هدى فجار ريانا 8 5 7 5 25 62،5 جيد غري تام
 16 ريتنو واهيونينغسيه 7 10 8 7 32 80 جيد جدا تام

 17 ريزا إيسما إيدايو 7 8 5 8 28 70 جيد جدا غري تام
 18 أوىل ذو القاعدة 8 5 6 8 27 67،5 جيد جدا غري تام

 :1 معلومات :2 معلومات معلومات التقويم:
 : الدقَّة أ  نتيجة معايري االةتكمال األدىن: : ممتاز    100 .1
 النعومةب:  75 : جيد جدا67-99 .2
 ت: الفصاحة االةتكمال األدىن مت : حيصل على نتيجة : جيد34-66 .3
 ث: الرتنيم غري تام : ال حيصل على نتيجة االةتكمال األدىن : مردود  0-33 .4



 

 

 
 االنعكاس .د

نفيذ اإلجراءات ا على تالذي مت إجراؤه لتقييم عملية التعلم انعكاًةا عامً  االنعكاسيعترب 
 لة:يلي مقتطفات من املقابفيما . ليا أةتاذةمبقابلة مع  االنعكاسيبدأ . األول يف الدور

 ؟ىف الدور األول التعليمكيف :   باحثال
، كانت طريقة تقدمي املواد ووةائل التدريس أو وةائل اإلعالم داعمة جيد جدا:  ليا أةتاذة

ليس  .، وهذا جيعل اللغة العربية أكثر حيويةاية للطالب يف فهم وممارةة اللغةللغ
يصبح  .الطالب حول اللغة العربية إىل األفضل، فقد تغريت وجهات نظر هذا فقط

 الطالب أكثر شجاعة إلظهار العربية بشكل مباشر.
 ما هي مزايا وعيوب الطريقة املطبقة يف هذا الدرس؟:  باحثال

العيب . مارةة أكثرامل : يصبح الطالب أكثر نشاطًا ويصبح التعلم أكثر حيوية و ليا   أةتاذة
اىل أقل نشاطًا يف التعلم حىت حيتاجون إىل حافز هو أنه ال يزال هناك طالب كس

 إضايف.
 املعلم عند التدريس يف الفصل؟ شأن كيف:   باحث

 42م اللغة العربية أكثر متعة للطالب.ي، ميكنك أن جتعل تعلإنه أمر جيد:  السيدة ليا
، كان هناك تقدم من االجتماع السابق وكانت هناك أيضا السابقةمن نتائج املقابلة 

 ، مبا يف ذلك:من النتائج اليت مت احلصول عليهاالعديد 
 ، وبدأ الطالب يف التعود على األةاليب املستخدمة.كان مناخ التعلم مواتيا (1
 بعض الطالب ال يزالون كساىل ويتجاهلون التعلم. (2
 .عند الطالب الكالمهناك زيادة يف مهارات  (3
 إحضار التعلم العرِب ليكون أكثر نشاطًا. ميكن للمعلم (4
 املباشرة. الطريقةتطبيق ب ح جو الفصل الدراةي أكثر حيويةيصب (5
 طالب غري تام ىف النتيجة. 6ما زال  (6
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 هي كما يلي: 2 السابقة، فإن خطة التحسني يف الدورمن نتائج االنعكاس 
 .باللغة العربية دون خوف من اخلطأ الكالمبناء روح وعقلية وشجاعة الطالب يف ممارةة  (1

 حبيث من املتوقع أن تعزز بيئة اللغة.
ه ةيؤثر على ، ألنللطالب الذين هم كساىل يف التعلمجيب على املعلم توفري حافز خاص  (2

 الطالب الذين ينشطون.
 لدى الطالب. الكالم، لزيادة مهارات توفري مواد لغوية أكثر نشاطًا (3

 
  



 

 

 الدور الثاني .3
 التخطيط .ج

 حل ل الباحث عن املنهج و حالة التعليم ملعرفة كفاءة الألةاةية اليت ةيبلغه إىل الطالب (6
 صنع الباحث حتضري الدرس و إعداده  (7
 صنع الباحث وةائل التعليم  (8
 صنع الباحث آلة التعليم  (9

 صنع الباحث آلة التقومي  (10
 التطبيق .ح

 تعويد التحية باللغة العربية (11
 حركة ليحر ك محاةة الطالب للتعل مإعطاء الغناء العرِب و  (12
 مراجعة الدرس املاضي باألةئلة اللسانية (13
 إعطاء االختبار القبلي و البعدي (14
 البحث عن املفردات اجلديدة (15
 إعطاء معاىن املفردات بإعراض الصور أو العملية (16
 تعويد اةتعمال املفردات (17
 تطبيق احلوار و احملادثة (18
 ب عرض األفالم إعطاء الدوافع ىف تعل م اللغة العربية (19
 املالحظة عمل (20

 املالحظة .خ
 حالة التعليم (3
 مهارات الطالب ىف اشرتاك عملية تعليم اللغة العربية بالطريقة املباشرة (4

 مهارات الطالب
 ب فى الدور الثانيمهارات الطال: 4.9لجدول ا



 

 

 رقم الجوانب مالحظتها العدد فى المائة معلومات
 .1 السالم إجابةس امح 18 ٪100 ممتاز

 .2 االةتجابة ضد إدراك املستخدم 15 ٪83.33 جيد جدا
 .3 إىل شرح املعلم االهتمام 16 ٪88.89 جيد جدا

 .4 ىف األةئلةالفاعلية  7 ٪38.89 جيد
 .5 السؤالالقدرة على إجابة  14 ٪77.78 جيد جدا
 .6 القدرة على التطبيق 8 ٪44.44 جيد جدا

 .7 باللغة العربية الكالمالقدرة على  12 ٪66.67 جيد
 .8 ة(، حركصوت، تعبري)التعبري  14 ٪ 77.78 جيد جدا
 .9 إتقان املفردات 17 ٪ 94.44 جيد جدا
 متوسط 13.44 ٪ 74.69 جيد جدا

 معلومات التقومي:
 : ممتاز       100% .1
 : جيد جدا99%-67% .2
 : جيد66%-34% .3
 : مردود  33%-0% .4

 
  



 

 

 االختبار البعدي
نتائج االختبار البعدي فى الدور الثاني :4،10 جدولال  

 معلومات
2 

 معلومات
1 

 النتيجة
عدد 
 الدرجة

 النواحي المقررة
 رقم اسم

 أ ب ت ث
 1 أمحد محيم فؤادي 8 9 6 9 32 80 جيد جدا تام
 2 أمحد محيم فاتا 10 7 5 8 30 85 جيد جدا تام
 3 أجني ةفيا رمحدانيت 9 7 10 10 36 90 جيد جدا تام
 4 دوي يوليانا 7 10 8 5 30 75 جيد جدا تام
 5 ايدوين يوليان براناندا 8 10 10 10 38 95 جيد جدا تام
 6 ايلييا ترى واهيوىن 9 8 7 10 34 85 جيد جدا تام
 7 و حسناتيكا آديتيا ك 7 10 7 9 33 82.5 جيد جدا تام
 8 ان ا روليانا 10 10 10 10 40 100 ممتاز تام
 9 كورنيا أجونج 8 8 7 7 30 75 جيد جدا تام
 10 لطفيا رمحواتى 6 10 7 10 33 82،5 جيد جدا تام
 11 حممد أحياك 7 8 8 7 30 75 جيد جدا تام
 12 حممد منذر 8 10 7 7 32 80 جيد جدا تام
 13 حممد صايف 10 9 8 8 35 87.5 جيد جدا تام
 14 نوال زهراء 7 10 7 10 34 85 جيد جدا تام
 15 نور هدى فجار ريانا 7 8 8 7 30 75 جداجيد  تام
 16 ريتنو واهيونينغسيه 8 7 6 10 31 77.5 جيد جدا تام
 17 ريزا إيسما إيدايو 8 7 8 7 30 75 جيد جدا تام

 18 أوىل ذو القاعدة 8 7 7 6 28 70 جيد جدا غري تام 
 :1 معلومات :2 معلومات معلومات التقويم:

 : الدقَّة أ  معايري االةتكمال األدىن:نتيجة  : ممتاز    100 .5
 النعومةب:  75 : جيد جدا67-99 .6



 

 

 ت: الفصاحة مت : حيصل على نتيجة االةتكمال األدىن : جيد34-66 .7
 ث: الرتنيم غري تام : ال حيصل على نتيجة االةتكمال األدىن : مردود  0-33 .8

 
 االنعكاس .د

ولكن للحصول على . يفصلال جرائيث اإلاالجتماع آخر اجتماع للبحوكان هذا 
طالب مقابالت مع العديد من ال ة أكثر عمقاً لتطبيق هذه الطريقة، أجرى الباحثصورة نوعي

 م اللغة العربية اآلن؟ ملاذا؟ "يشعورك املرتبط بتعل ما"
م يتعلب أشعر بالسعادة ،م مثل هذايأنا مستوعب يف تعل:" إدوين يوليان براناندا قال

 "وألن الدرس مثري بالفعل. ممال ستمثل هذا، ول
، بل يةمن السهل علي فهم اللغة العرب أن تعلم مثل هذا جيعل" كشفت  رحووايت لطفيا

ألنين . رتيبة ، لذا فهي ليستاألصدقاء أكثر نشاطًا يف التعلمكما يصبح .  وممارةتها على الفور
 43"أن تعلم اللغة العربية أمر ممتع.رمبا أشعر هذه املرة 

هل هناك فرق يف جو التعلم الذي أجراه املعلمون اليوم وما قبله؟ " هوالسؤال التايل 
 أين االختالف؟ "

، يف هذا الوقت يتم تدريب الطالب لتكون قادرة موجود يا أةتاذ" كشف  أحياكحممد 
س هناك إذا مل يكن التعلم السابق على هذا، فلي. باللغة العربية وممارةة على الفور الكالمعلى 

 ريًبا ".أي ممارةة تق
، واحًدا منها نقوم على الفور بإجراء ةؤال موجود" إيدايو امسإ يزاكما كشف ر   النحو

 ".وجد عبارات حتية يف الدرس السابقكما يف بداية الدرس ال ت.  وجواب
 ةافة إىل إجراء مقابالت مع الطالب، أجرى الباحث أيًضا مقابالت مع مدرةوباإلض

 من املقابلة. فيما يلي مقتطفات. اللغة العربية
 ؟ةتاذةأيا التعلم يف هذا اللقاء األخري كيف :   باحثال
ة حتفيز الطالب على تعلم اللغة العربي. زادت جودة التعلم من االجتماع السابق:  ةتاذة لياأ

 .، هبذه الطريقة يزداد أيًضا محاس الطالب الذين يتعلمون العربيةأنا ةعيد. يزيد أيضا
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 ، يا ةيديت؟جراءات الطبقية هلاتني الدورتنيكيف يتم تنفيذ اإل:   باحث
، يتعلم الطالب التقدم بالرغم من أن مجيع الطالب ال يعانون من وفقا ملالحظيت:  ليا أةتاذة

من حيث االةتجابة واحلماس و زيادة ولكن معظم الطالب قد اختربوا تغيريات 
 ، ميكناألخريوخالل هذا االجتماع . ، وما إىل ذلك عندما حيدث التعلموالفرح

 44للمعلم إتقان الفصل بالكامل.
تأثري إجياِب  ، فإن تطبيق الطريقة املباشرة لهالسابقةاةتناًدا إىل مجيع البيانات املوضحة 

مبدرةة العالية  1 الرياضيات والعلوم الطبيعيةعلى أنشطة التعلم يف الفصل احلادي عشر 
اهتمام  ، حيث كانم اللغة العربيةيتعلثر نشاطًا يف . يصبح الطالب أكماديون 3احلكومية 

، ن الطالبر عوبصرف النظ. ، ويتزايد اآلنلعربية يف السابق منخفًضا نسبًياالطالب بالغة ا
 ، ميكن رؤيتها من تفاعل املعلم والطالب الذي ينشط جون جودة التعلم نفسها تزداد أيًضافإ

 ملباشرة.التعلم يف الفصل مقارنة بالتعلم قبل اةتخدام الطريقة ا
 

 البينات تحليل. ﴾ت﴿
نية هي أكثر تركيزًا اإن عملية التعلم اليت تتم يف الفصل الدراةي يف الدورتني األوىل والث

يذ أنشطة لنقل فقط بتنف ال يقوم املعلم. مي، لذلك يشارك الطالب يف عملية التعلعلى الطالب
تلفة أيًضا جعل الطالب نشطني يف أشكال خم ة واملهارات واملواقف إىل الطالب، بل ميكنهاملعرف

وما إىل  ،التدريب، ووضع اجلمل بشكل صحيح: م اللغة العربية مثلي، يف شكل تعلميمن التعل
 ذلك.

يعترب تنفيذ اإلجراءات باةتخدام الطريقة املباشرة أحد اجلهود لتحسني مهارات الطالب 
. ميا بطرق التعلبتكارات تعليمية وأن يكون غنيً جيب أن يكون لدى املعلم ا. م اللغة العربيةييف تعل

 املزايا مبا يف ذلك: ملباشرة على العديد منحيتوي تطبيق هذه الطريقة ا
 إعداد املعرفة اللغوية املفيدة للخطاب يف السياق. .1
 مناةبة ومالئمة للمستويات اللغوية للطالب. .2
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  45بعض املظهر والعرض لتوجيه عفوي. .3
 .لكالما يف االةتماع و ب باملهاراتيتمتع الطال .4
 الطالب يتقنون النطق بشكل جيد مثل أو يقرتبون من املتحدثني األصليني. .5
 يعرف الطالب الكثري من املفردات واةتخدامها يف اجلمل. .6
حىت  للغة املتعلَّمةايتمتع الطالب بالنجاح والعفوية يف التواصل ألهنم مدربون على التفكري يف  .7

 46ال تعيقها الرتمجة.

 إن تطبيق العمل الطبقي يف املرحلتني األوىل والثانية من خالل تطبيق الطريقة املباشرة يف
اجتماعات والتغيريات يف ةلوك الطالب وحتديًدا نشاط الطالب حنو  4تعلم اللغة العربية ملدة 

كز  الصف الدراةي ير م يفي، فالتعلم املختلفة مقارنة مع ما ةبقيالتعلم حيدث بسبب مناذج التعل
م أكثر يل، فإن جو التعالتأكيد على التفاعل بني الطالب على الطالب بشكل أكرب من خالل

فقط بتنفيذ أنشطة  مال يقوم املعل. ، والتعبري عن األفكارة، والطالب يتمتع حبرية طرح األةئلراحة
وا ة، بل جيلب أيًضا الطالب النشطني مع املعلم الذي يطلب من الطالب أن ميار مادية للطالب

 فكري.، كما يعطي املعلم دائًما حافزًا للتةتخدام اللغة العربية بشكل مباشر، وأن يضعوا مجاًل ا
 مهارات التغيريات يف. املهارات هي القدرة على أداء املهام املتعلقة باجلسدية والعقلية

دث ليت حتحتدث التغيريات ا. الطالب يف عملية التعلم بسبب التدريب املباشر مع املمارةة
 بشكل تدرجيي من تنفيذ اإلجراءات يف االجتماع األول إىل االجتماع األخري.

يلفت  .األنشطة البصرية اليت ميكن رؤيتها من انتباه الطالب، أي عندما حتدث عملية التعلم .1
م الطالب االنتباه إىل تفسريات املعلم املتعلقة باملادة اليت متت مناقشتها، يف املرحلة األوىل يهت

ثارة انتباه الطالب م اليت يتم تطبيقها وذلك إليالطالب يف فصول التوةيع بأةاليب التعلبعض 
 للمواد اليت تتم دراةتها.
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أو األنشطة الشفوية اليت يقوم هبا الطالب عندما يقوم كل طالب  الكالمميكن رؤية مهارات  .2
اللغة بف أمام الص جبملتها باةتخدام اللغة العربية، مث اعتاد الطالب على ممارةة األنشطة

العربية يف أول مكعب من طالب البيوم على إعداد هذه األنشطة حىت ال يزال الطالب 
خيجلون التحدث باةتخدام اللغة العربية، ولكن يف الدورة الثانية يبدأ الطالب يف التعود على 

 هذه األنشطة، فهم يبدون أكثر ثقة عند ممارةة اللغة العربية.
خر هو الرغبة يف طرح األةئلة على املعلم، على الرغم من أن هذا النشاط النشاط الشفهي اآل .3

ال يعاين من زيادة عالية مبا فيه الكفاية ولكن التعلم بالطرق املباشرة ميكن أن يزيد من الرغبة 
 يعرب بعض الطالب أيًضا عن آرائهم املتعلقة باملواد اليت تتم دراةتها على. يف طرح األةئلة

األةئلة أو اآلراء اليت يطرحها الطالب يف بعض األحيان ال عالقة هلا باملواد إال الرغم من أن 
 أن املعلم ال يزال يعطي التقدير للطالب.

ميكن مالحظة أنشطة اةتماع الطالب عندما حياكي الطالب املفردات اليت يتحدث هبا  .4
باإلضافة إىل . يًداوهنا جاملعلم، ويستمع الطالب إىل املفردات اليت يتحدث هبا املعلم مث حياكي

 ذلك، يستمع الطالب أيًضا إىل شرح املادة عند حدوث التعلم.

فيما يلي حتليل  .أنواع املهارات اليت يتم إجراؤها هلا مبالغ ومستويات خمتلفة يف كل طالب
 لها وفًقا لتقنيات مجع البيانات.للبيانات لتحسني مهارات الطالب اليت يتم حتلي

 البحث مالحظات ميدان .1
لتوضيح زيادة مهارات الطالب، واجلداول التالية والرةوم البيانية نتائج املالحظات 

 امليدانية جلعله أةهل ملعرفة النسبة املئوية للزيادة:
 مهارات الطالب نتيجة مالحظة: 4،11جدول 

 نسبةال
 النمرة تامالحظالالجوانب 

 ةالثانيدورة ال األولىدورة ال األولية المالحظة
 .1 السالم إجابةس امح ٪ 100 ٪ 72.22 ٪ 33.33
 .2 إدراك املستخدم حنواالةتجابة  ٪ 83.33 ٪ 55.56 ٪ 44.44
 .3 إىل شرح املعلم االهتمام ٪ 88.89 ٪ 66.67 ٪ 55.56



 

 

 .4 ىف األةئلةالفاعلية  38.89٪ 22.22٪ 11.11٪
 .5 األةئلة القدرة على إجابة 77.78٪ 44.44٪ 16.67٪
 .6 القدرة يف املمارةة 44.44٪ 16.67٪ 5.56٪

 .7 باللغة العربية الكالمالقدرة على  66.67٪ 38.89٪ 11.11٪
 .8 احلركة( ،التعبري، الصوت)التعبريات  77.78٪ 44.44٪ 22.22٪

 .9 إتقان املفردات ٪ 94.44 66.67٪ 50٪
 متوسط 74.69٪ 47.53٪ 27.78٪

 يلي: إذا قدمت يف شكل رةم بياين ةيبدو كما

 
، ميكن االةتنتاج أن حتسني مجيع مهارات الطالب من خالل نتائج وبالتايل

 املالحظات امليدانية يف اجلدول التايل:
 ةالطريقة المباشر باستخدام اللغة العربية تعليم مهارات الطالب فى  ارتقاء: 4.12الجدول

 اإلرتقاء
 ىالمالحظات األول النمرة األمور المالحظات

 1 دورال إلى
 إلى 1دورة ال

 2 الدور
 األولى مالحظالا

 2 دورإلى ال
 .1 السالم إجابةس امح 66.67٪ 27.78٪ 38.89٪
 .2 إدراك املستخدم حنواالةتجابة  38.89٪ 27.77٪ 11.12٪
 .3 إىل شرح املعلم االهتمام 33.33٪ 22.22٪ 11.11٪
 .4 ىف األةئلةالفاعلية  27.78٪ 16.67٪ 11.11٪
 .5 األةئلة القدرة على إجابة 61.11٪ 33.34٪ 27.77٪
 .6 القدرة على املمارةة 38.88٪ 27.77٪ 11.11٪

27,78%

47,53%

74,69%

المالحظة األولى الدور األول الدور الثاني

رسم البينات لنتيجة مهارات الطالب4,3الصورة 



 

 

 .7 القدرة على التحدث بالعربية ٪ 55.56 27.78٪ 27.78٪
 .8 حركة( ،صوت، تعبري)التعبريات  55.56٪ 33.34٪ 22.22٪
 .9 إتقان املفردات 44.44٪ 27.77٪ 16.67٪
 متوسط 46.91٪ 27.16٪ 19.75٪

 
خالل نتائج  من الطالب مهارات يف الزيادة، وصف الرةم البياين ملتوةط وهكذا

 املالحظات امليدانية على النحو التايل:

 
 الدور إىل األولية املالحظة من الطالب لدى املهارات حتسنإن عدد متوةط 

بشكل  47مستوى املهارة هذا الرقم إذا مت ضبطه على ةيتم تصنيف. ٪46.91 هو الثاين
 جيد.

  

 نتائج االختبار .2
أما نتائج االختبار املتعلقة بتحسني مهارات الطالب يف التحدث مع تطبيق 

 األةاليب املباشرة يف تعلم اللغة العربية فيمكن رؤيتها يف اجلدول التايل:
 الطالب من خالل االختبار كالم  ةمهار  ارتقاء: 4،13الجدول 

 1 الدور 2 الدور
 اسم

 االختبار القبلي االختبار البعدي االختبار البعدي
 أمحد محيم فؤادي 47.5 75 80

                                                 
 .48انظر جدول مستوى املهارة يف الصفحة  47

27,78%

47,53%

74,69%

المالحظة األولى إلى الدور 
1

2الدور األول إلى الدور  المالحظة األولى إلى الدور 
2

رسم البينات الرتقاء مهارات الطالب من خالل: 4,4الصورة 
المالحظة



 

 

 أمحد محيم فاتا 62.5 75 85
 أجني ةفيا رمحدانيت 45 62.5 90
 دوي يوليانا 52.5 70 75
 ايدوين يوليان براناندا 57.5 87.5 95
 1 الدور 2 الدور

 اسم
 االختبار القبلي االختبار البعدي االختبار البعدي

 ايلييا ترى واهيوىن 40 82.5 85
 حسناتيكا آديتيا كوةوما و 55 80 82.5
 ان ا روليانا 50 92،5 100
 كورنيا أجونج 47.5 62.5 75

 لطفيا رمحواتى 47.5 75 82.5
 حممد أحياك 60 80 75
 حممد منذر 57.5 75 80

 حممد صايف 45 75 87.5
 نوال زهراء 35 82.5 85
 نور هدى فجار ريانا 45 62.5 75

 ريتنو واهيونينغسيه 47.5 80 77.5
 ريزا إيسما إيدايو 42.5 70 75
 أوىل ذو القاعدة 40 67.5 70

 القيمةمتوسط  48.75 75.28 81.94
 من االختبار القبلي االرتقاء - 26.53 33.19

 النسبة المئوية الرتقاء القيمة - % 54.42 % 68.09
 متوسط النسبة المائوية الرتقاء القيمة - % 61.25

 
 ةتنتاج أن:االميكن  السابقمن اجلدول 

تطبيق األةاليب املباشرة يف تعلم اللغة العربية ميكنه حتسني املهارات كان خطاب الطالب  .أ
من هنا ميكن أن نرى يف . يف الدورة الثانية ٪ 68.09يف الدورة األوىل و  ٪ 54.42



 

 

وهذا يوضح أن الطالب على . الزيادة يف األرقام أكرب من الدورة األوىلالدورة الثانية 
دراية باةتخدام الطرق املباشرة وأن مهارات التحدث لدى الطالب تتزايد بشكل أفضل 

 يف كل دورة.
إن حجم الزيادة املتوةطة . ٪ 61.25 الدورتني قيمة يف للزيادة املئوية النسبةمتوةط  .ب

 أرض الواقع بأن الطالب بدأوا جيرؤون على التحدث بالعربية دونيتفق مع احلقائق على 
 خوف من أن يكونوا خمطئني وقد بدأوا يف تكوين اجلمل.

 هو املهارات حتسينات عددإذا مت تعديله إىل جدول مستوى املهارات، فإن متوةط  .ت
 ويتم تضمينه يف فئة جيدة إىل حد ما. 58.65٪

 
 نتائج المقابلة  .3

حتسني مهارات الطالب يف نتائج املالحظات واالختبارات أعاله بنتائج  يتم دعم
تطبيق  كيف تتعلم اللغة العربية حىت اآلن مع.  املقابالت مع معلمي اللغة العربية والطالب

 األةاليب املباشرة؟
تماما بح الطالب أكثر اهيص. "تعلم مثل هذا جيد للتطبيق ليا: أةتاذة تكشف

 48كن مهتمة يف السابقاللغة العربية. "، اليت مل تبالعربية
" اعتدت على أال  :تكشف ى واهيوينيا تر يايلالطالب الذين أطلقوا عليهم  مبكره

لى ولكن عندما مت تدريب التعلم حىت اآلن ع. أجترأ على التحدث بالعربية على اإلطالق
ربية العبلقد كنت شجاعة مبا فيه الكفاية للتحدث . التحدث وما هو مهم هو التحدث

 ، املهم هو التحدث أواًل. "على الرغم من أهنا كانت خطأ
 ههذ املتوةطة ال أعرف اللغة العربية، فقط يف " أنا يف املدرةة :تكشف  دوي يوليانا

م اللغة يلم اللغة العربية على هذا، يبدو أن تعيإذا كان تعل. العربية اللغةأعرف  مدرةة العالية
 49العربية أمر ممتع. "
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أظهرت نتائج املقابلة زيادة يف مهارات الطالب مع جمموعة متنوعة من السلوكيات 
اليت  يتأثر هذا التحسن يف املهارات بطريقة التعلم. اليت أظهرها الطالب عند حدوث التعلم

عبون دورًا ، لذلك فإن الطالب يللطالب بشكل مباشر أكثر يف التعلميتم تطبيقها على ا
خالل حماولة العثور على إجابات وطرح األةئلة والتعبري عن األفكار  ويشاركون بفعالية من

و قراءة ردات أكما يشعر الطالب أن التعلم ال يقتصر فقط على حفظ املف.  وما إىل ذلك
 ة.، ولكن توفري الفهم عن طريق املمارةة مباشرة لتطبيقها يف احلياة اليومياملواد يف كتاب ما

لعربية راةة إىل أن تطبيق الطريقة املباشرة يف تعلم اللغة اتشري النتائج اإلمجالية للد
، امليدانية املالحظةخالل نتائج  من ٪46.91ن مهارات الطالب بشكل عام بنسبة حتس  

يف حني أن نتائج املقابلة تظهر أن . ٪58.65مما أدى إىل حتسني مهارات التحدث بنسبة 
أن الطالب  لم اللغة العربية مع مؤشر علىاملعلم حيكم على تطبيق الطريقة املباشرة يف تع

ف الطالب يف كما كش.  حيبون اللغة العربية اليت مل تعجبهم يف السابق أو حىت الكراهية
م ياملقابالت أهنم كانوا شجعانًا مبا فيه الكفاية للتحدث بالعربية وشعروا باالمتصاص يف تعل

 اللغة العربية.
  



 

 

 الباب الخامس
 االختتام

 البحث . نتائج﴾أ﴿
بعد أن يبحث الباحث عن دراةة نظرية و دراةة ميدانية فنال الباحث اخلالصة من 

 هذا البحث العلمي كما يلي :
لرياضيات و العلوم ااملباشرة يف تعلم اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر  الطريقةتطبيق  .1

يركز . يويةالعربية أكثر حجيعل عملية تعلم اللغة مبدرةة العالية احلكومية ماديون  1الطبيعية 
طالب على ال يبدأ التعلم حبوارات الضوء حىت يعتاد. أكثر على جوانب املمارةة الباحث

، كما يستخدم الباحثون لغة التدريس باللغة العربية على الرغم من أن مجلة التحية العربية
كما .  لى ذلكعالطالب يف بداية تعلمهم مرتبكون ولكن يف النهاية ميكن أن يعتاد الطالب 

ولكن مع  ،كل مباشر معىن اللغة اإلندونيسيةأن إعطاء معاين املفردات اجلديدة ال يعطى بش
كما مت   .، فقد تبني أنه جيذب انتباه الطالب أيًضاالعرض أو مع كائنات وصور اإلعالم

باشرة م التأكيد على أن احلوار بني املواد واحلوار بني األةئلة واحلوار هو أن ميارةها الطالب
، حىت يتم تدريب الطالب أيًضا على إصدار مجل من املفردات حىت يعتاد الطالب على ذلك

 اجلديدة واإلجابة على األةئلة العربية واإلجابة عنها باللغة العربية.

 1الرياضيات و العلوم الطبيعية احلادي عشر  الصف  طالب  كالم لدىلا ةمهارا إن  ترقية .2
 وميكن إثبات ذلك من. املباشرة الطريقةتطبيق ب جيدة ماديون 3 احلكوميةمبدرةة العالية 

، وهي نتائج عمليات املراقبة امليدانية ت جلمع البيانات أجراها الباحثتقنيا 3خالل 
ت لزادت نتائج املالحظات امليدانية ملهارات الطالب اليت مش. واالختبارات واملقابالت

واالةتجابات للمعلمني، واالهتمام بتفسريات املعلم، احلماةة واإلجابة على التحيات، 
والقدرة على اإلجابة على األةئلة، والقدرة العملية، والقدرة على اللغة ، وفعالية األةئلة

، مث ملالحظة األولية إىل الدورة أوىلمن ا ٪19.75، والتعبري، وإتقان املفردات بنسبة العربية
الحظة من امل كبريةً الدورة الثانية وكانت الزيادة   ىل إىلمن الدورة األو  ٪ 27.16زيادة بنسبة 

كما أظهرت نتائج اختبار مهارات التحدث للطالب .  ٪ 46.91األولية إىل الدورة الثانية 



 

 

، يف الدورة الثانية بزيادة ٪54.42يف الدورة األوىل بزيادة قدرها . حتسًنا جيًدا إىل حد ما
 الصف طالب لدى التحدث مهارات يف الزيادة، حبيث بلغ متوةط ٪ 68.09قدرها 
مع تطبيق  مبدرةة العالية احلكومية ماديون  1الرياضيات و العلوم الطبيعية  عشر احلادي

تظهر نتائج املقابلة أن املعلم حيكم على . ٪ 61.25الطريقة املباشرة يف تعلم اللغة العربية 
للغة العربية اليت مؤشر على أن الطالب حيبون اتطبيق الطريقة املباشرة يف تعلم اللغة العربية مع 

انًا كما كشف الطالب يف املقابالت أهنم كانوا شجع.  مل تعجبهم يف السابق أو حىت الكراهية
 مبا فيه الكفاية للتحدث بالعربية وشعروا باالمتصاص يف تعلم اللغة العربية.

 
 . االقتراحات﴾ب﴿

تعلم  والتحليالت املتعلقة بتحسني مهارات الطالب يفبناء على نتائج تنفيذ اإلجراءات 
 تضمن االقرتاحات:ت. اللغة العربية ال تزال هناك أشياء كثرية حتتاج إىل حتسني واقرتاحات بناءة

 
 

 لمدرسينل .1
 أكثر إبداًعا يف إجياد أو تعديل اةرتاتيجيات وأةاليب التعلم الشيقةنوا جيب أن يكو 

 جمموعة الكفاءات األةاةية.واملمتعة للطالب لتحقيق 
 للباحثين .2

 جيب على الباحثني احملتملني الذين يرغبون يف تطبيق الطريقة املباشرة أو مواصلة هذا
البحث قراءة وتصحيح نتائج االنعكاةات اليت أظهرت أن هناك أشياء حتتاج إىل حتسني 

 يف كل دورة من أجل إنتاج أفضل يف الدورة التالية.
 لمدرسةل .3

توفري احلماس والدعم للمدرةني ملواصلة تطوير جودة التعلم يف ة رةاملدجيب على 
الفصل الدراةي من خالل إشراك املعلمني يف التدريب أو تقدمي التوجيهات املتعلقة بالتقدم 

 اجلاري تطويره.
 



 

 

 كلمات ختامية.﴾ت﴿
حبيث ميكن  ،تعاىل لوفرة من اهلدايا واهلداياشكرا لك الكاتب على حضور اهلل ةبحانه و 

ؤلف ، يدرك املومع ذلك. للكاتب إكمال هذه الرةالة كشرط للحصول على درجة البكالوريوس
، يتوقع لكلذ. ، ال ميكن تغطية العديد من أوجه القصورنه يف كتابة وتأليف هذه األطروحةأ

 املؤلف انتقادات واقرتاحات بن اءة من القراء بشأن كتابة هذه األطروحة وإعدادها.
باحثني ، خاصة للهذا املؤلف ومجعها مفيدة للقراء ن تكون األطروحة اليت كتبهانأمل أ

صبح واملعلمني واملعلمني املستقبليني املستقبليني لتطوير دائًما جلودة التعلم الذي يتم يف الصف وي
 مصدر إهلام لطالهبم.
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