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الباب الثاني

اإلطار النظري

ة يفالنظرية الوص: الفصل األول 

الطريقة المباشرة . أ

تعريف الطريقة المباشرة. ۱
تعلم اليت " النهضة والرتمجة"ُولدت هذه الطريقة كرد فعل على استخدام طريقة 

، كانت هناك العديد من احلمالت ١٨٥٠يف السابق منذ عام . اللغات مثل اللغة امليتة

تتطلب هذه الدعاية . الدعائية جلعل تعلم اللغات األجنبية مفعًما باحليوية ومرًحا وفعاًال 

لذلك سرعان ما ولدت طريقة تعلم . تغيريًا جذريًا يف طرق تدريس اللغات األجنبية

,Hamid)طريقة املباشرةجديدة تسمى ال Baharuddin, & Mustofa, ٢٠٠٨).

تفرتض الطريقة املباشرة أن تعلم اللغة اجليدة هو التعلم املباشر الستخدام اللغة 

تمع. ، بشكل مكثف يف التواصل جيب أن . اجتاه هذه الطريقة هو استخدام اللغة يف ا

تسمى هذه الطريقة الطريقة املباشرة . يكون استخدامه يف الصف مثل املتحدث األصلي

ملعلم املباشر اللغة األجنبية اليت يتم تدريسها ، بينما ال يتم ألنه خالل الدروس يستخدم ا

لشرح معىن كلمة . استخدام لغة الطالب بقدر اإلمكان ، أي من خالل إنشاء بيئة لغوية
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يف عملية تعلم لغة ثانية ، يتم تعلم اللغة من . أو مجلة تستخدم الصور أو املظاهرات

لعبارات باألشياء واألفعال أو تدخالت اللغة خالل االرتباط املباشر بني الكلمات أو ا

جيب أن يكون املتعلمون قادرين على إتقان أنشطة االستماع هذه من خالل . األوىل

.املمارسة قدر اإلمكان

أن الطريقة املباشرة تتطلب دعوة الطالب مباشرة ) ١٩٩٣(يوضح نصف 

,Oktavia).الستخدام اللغة املعنية ، حيث يتعلم األطفال لغتهم األم بناًء على (٢٠١٠

. االسم ، متثل الطريقة املباشرة تعلم اللغة األجنبية باستخدام اللغات األجنبية مباشرة

ا  لذلك ، سيتم جلب الطالب إىل جتارب جتربهم على استخدام اللغة اليت يتعلمو

.مباشرة

خلفية الطريقة المباشرة. ٢
مت تطوير الطريقة املباشرة يف األصل من قبل كارليس بريلتز ، وهو خبري يف تدريس اللغة 

: ٢٠٠٣، يف تنشيط تعليم اللغة ، Lengkawati(يف أملانيا حىت القرن التاسع عشر 

كان الدافع وراء ظهورها هو الرفض أو عدم الرضا عن القواعد النحوية وطرق ). ٧٢

القواعد والرتمجة من األساليب الشائعة لتدريس طريقةانت يف ذلك الوقت ، ك. الرتمجة

ومع ذلك ، يف خضم شعبيتها ، كان هناك الكثري من االستياء . اللغات الثانية واألجنبية
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,Hermawan).يف العديد من الدوائر ، مما أدى إىل انتقاد هذه الطريقة وحىت رفضها

٢٠١٨)

الطريقة المباشرةخصائص .٣
يتكون املوضوع من الكلمات وتركيبات اجلمل اليت يتم استخدامها على نطاق واسع . أ

.يومًيا

يتم تدريس القواعد من خالل املواقف وال يتم شفهًيا عن طريق حفظ القواعد . ب
.النحوية

.تدرس معاين ملموسة باستخدام األشياء بينما معاين جمردة من خالل االرتباط. ج

دف حتقيق إتقان اللغة تلقائًيا. د .العديد من متارين االستماع والتقليد 

.نفذت العديد من األنشطة يف الصف. ه

خ.يتم إعطاء القراءة األولية شفويا

منذ البداية ، يتم تدريب الطالب على التفكري بلغات أجنبية. ز

ال يسمح للطالب باستخدام لغات أخرى غري العربية. ر

من الطريقة المباشرةأهداف. ٤
من هذه الطريقة هو وجود عالقة مباشرة مع املتحدثني األصليني أهداف

بشكل طبيعي ، مما جيعل الطالب حيرزون تقدًما قويًا يف تعلم اللغات األجنبية بسرعة 

اء تعلم الكتابة  دون أن يتم ملسهم يف اللغة األم ، مع إعطاء األولوية لكيفية نطق وإ
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ا تدرجيًيا على غرار كيف الذي يتم ر  ؤيته من مهارات اللغة هناك أربعة منها يف اكتسا

يبدأ الطفل الذي يتعلم اللغة األم أوًال ، بفهم ما ُيسَمع ، تدرجيًيا ، متبوًعا بالتحدث 

م يتعلمون اللغة ، مفضلني طالقة  والقراءة مث الكتابة ، يستخدم الطالب لغة أجنبية أل

(https://mansurelmundzir.wordpress.com).اللغة

ا  دف الطريقة املباشرة إىل متكني الطالب من التواصل باللغة اليت يتعلمو

يتم تقدمي هذه . لتحقيق هذه القدرة ، يتم إعطاء الطالب الكثري من التدريب املكثف

/ ومعانيها ، من خالل املظاهرات اجلمل / التمارين مع ارتباط مباشر بني الكلمات 

.العروض ، واإلمياءات ، وتعبريات الوجه ، و غريها

طريقة المباشرةتقسيم.٥
هناك ثالث طرق ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالطريقة املباشرة وهي جزء من الطريقة 

:املباشرة  الطرق الثالث هي

تعلم تقوم على مالحظة تسمى الطريقة النفسية ألن عملية ال,  الطريقة النفسية. ۱

تتضمن بعض اخلصائص املتأصلة يف هذه الطريقة . النمو العقلي واجلمعيات الفكرية

:ما يلي
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استخدام األشياء والرسوم البيانية والصور واملخططات إلنشاء صور ذهنية وربطها . أ

بالكلمة املنطوقة

.درًسايتم جتميع املفردات يف تعبريات قصرية تتعلق مبشكلة ال تزال. ب

أعطيت الدروس األولية شفويا ، مث يعطي جزًءا تلو اآلخر بناًء على مادة من . ج

.الكتاب

.إذا لزم األمر للغاوية ، ميكن استخدام لغة املتعلم. د

.جيب تقدمي دروس الكتابة بعد إعطاء بعض الدروس أوالً . ه

، ١٩أثناء وباء كوفيد يف عملية تعلم اللغة العربية اليت يتم إجراؤها عرب اإلنرتنت 

إىل الطالب فيما يتعلق VNال يزال املعلم يطبق هذه الطريقة ، من خالل إرسال

بالتعبريات اليت يتم نقلها عادًة عند الدراسة يف الفصل ، مث مطالبة الطالب بالرد على 

هذه التحيات ، عندما يكون هناك طالب غري قادر ، يطلب منه املعلم التحدث باللغة 

.ندونيسيةاإل

يطلق عليه الطريقة . الطريقة الصوتية ، وتعرف هذه الطريقة باسم طريقة الكالم. ٢

الصوتية ألن املوضوع مكتوب بالتدوين الصويت ، وليس اهلجاء كما هو شائع 
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يف املمارسة العملية ، تبدأ هذه الطريقة عملية التعلم من خالل التدريب . االستخدام

ك ، واصلنا التدرب على نطق الكلمة ، مث اجلمل القصرية بعد ذل. السمعي لألصوات

.، وأخرياً اجلمل الطويلة

أثناء الوباء ، يواصل املعلمون أيًضا تنفيذ هذه الطريقة ، أوًال يستمع املعلم إىل 
، وبعد ذلك VNالطالب وهم حييون الطالب باللغة العربية ، مث يعطي املفردات عرب

.ارستها ، متاًما كما هو احلال عند الدراسة وجًها لوجهيطلب املعلم من الطالب مم

يطلق عليه اسم . الطريقة الطبيعية ، هذه الطريقة هي استمرار للطريقة الصوتية. ٣

يعتمد تعلم اللغة األم عادة على السلوك . طبيعي ألن تعلم اللغة يشبه تعلم اللغة األم

تسمى الطريقة الطبيعية أحيانًا لذلك . أو العادات اليومية اليت حتدث بشكل طبيعي

يف املمارسة العملية ، هناك عدة أمور متيزه عن األساليب األخرى ، . الطريقة املعتادة

:منها ما يلي

.تبين النظرية على عادات األطفال يف تعلم لغتهم األم. أ

يليها التعرف اللفظي على ) بدون كتب(اخلطوة األوىل يف التدريس هي الصوت . ب

.ت واجلمل مع التعرف على األشياء والصورةالكلما

.يتم تدريس الكلمات واملصطلحات اجلديدة من خالل كلمات مألوفة. ج
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.تستخدم القواعد النحوية لتصحيح األخطاء. د

.استخدام القاموس للمساعدة يف تذكر الكلمات املنسية. ه

في تعليم اللغة العربيةطريقة المباشرة تطبيقخطوات . ٦
الطريقة املباشرة يف تعليم اللغات األجنبية ، يف هذه احلالة العربية ، لتطبيق

التطبيق التايل .  حنتاج إىل النظر يف املفاهيم األساسية هلذه الطريقة كما هو موضح أعاله

هو جمرد مثال وليس ضرورة ، مث يتم ترك االستخدام التايل للمعلم حسب احلالة 

ارض مع املفهوم األساسي هلذه الطريقة ، وبشكل عام مع مالحظة أنه ال يتع.  والظروف

:فإن اخلطوات اليت ميكن اختاذها هي كما يلي

املقدمة ، حتتوي على أشياء خمتلفة تتعلق باملواد اليت سيتم تقدميها يف شكل . ۱

إدراك ، أو اختبارات أولية حول املادة ، أو غريه

يفة بلغة ُتستخدم عادة بشكل يقدم املعلم مادة يف شكل حوارات قصرية وخف. ٢

يتم تقدمي هذه املادة يف البداية شفهًيا باحلركات أو اإلمياءات .  متكرر يف احلياة اليومية

.أو التمثيالت الدرامية أو الصور
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يتم توجيه الطالب إىل االنضباط يف االستماع إىل هذه احلوارات ، مث تقليد . ٣

حىت إذا لزم األمر ، يتم إحضار الطالب .  سةاحلوارات اليت يتم تقدميها حىت تتم بسال

إىل العامل احلقيقي لتسهيل العرض التوضيحي أو إظهار األشياء املتعلقة باملواد املقدمة

م. ٤ يتم إعطاء الطالب .  يسرتشد الطالب بالتناوب يف تنفيذ احلوارات مع أقرا

املعلماملتقدمني الفرصة إلجراء حوار آخر مماثل للمثال الذي قدمه 

كلمات اللغة بال حتليل النحو ولكن من خالل إعطاء أمثلة شفهية جتذب انتباه . ٥

م اخلاصة .املتعلمني قدر اإلمكان الستخالص استنتاجا

يف اخلتام ، إذا لزم األمر ، يكون التقييم يف شكل أسئلة حوار جيب أن جييب عليها . ٦

.  اعي ، حسب احلالة والظروفميكن أن يكون التنفيذ بشكل فردي أو مج.  الطالب

إذا مل يكن ذلك ممكًنا بسبب الوقت ، على سبيل املثال ، ميكن للمدرس تقدمي مهمة 

ا يف منازهلم .جيب القيام 

ال يزال املعلمون يستخدمون اخلطوات املذكورة أعاله يف جمال دراسات اللغة 

تم عرب اإلنرتنت ، لكن العربية يف هذه املدرسة ، على الرغم من أن عملية التعلم ت

معلمي اللغة العربية ما زالوا حياولون حىت ال تضيع اخلطوات املذكورة أعاله من عملية 

.استمر يف مطالبة الطالب حبفظ املفردات والرد على حتيات املعلم. التعلم
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مزايا وعيوب الطريقة المباشرة. ٧
من وجهة النظر . والرتمجةالطريقة املباشرة هي احتجاج على أساليب النحو 

ومع ذلك ، فإن . هذه ، فإن الطريقة املباشرة أكثر تقدًما قليًال من الطريقة السابقة

ا نقاط ضعف ، خاصة عند النظر إليها من املفاهيم األساسية  الطريقة املباشرة ال تزال 

.ونقد اخلرباء املوجه إليها

املزايا . أ

واستخدام أمناط احلوار بانتظام ، ميكن للطالب أن من خالل تأديب االستماع . ۱

.يكونوا ماهرين يف االستماع والتحدث ، ألن األولوية الرئيسية هي االستماع والتحدث

مع العديد من العروض ، واحلركات ، واستخدام الصور ، حىت من خالل الدراسة يف . ٢

.احلياة الواقعية ، ميكن للطالب معرفة ذلك

من متارين النطق الصارمة حتت وصاية املعلم ، ميكن للطالب احلصول مع الكثري . ٣

.على نطق أقرب نسبًيا إىل املتحدثني األصليني

حيصل الطالب على قدر كبري من املمارسة يف احملادثة ، خاصة يف املوضوعات اليت . ٤

يع ميكن أن يساعدهم ذلك يف مقارنة أمناط احملادثة يف مواض. مت تدريبها يف الفصل

.أخرى
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عيوب .ب

ا أعداد صغرية من . ۱ حتتوي هذه الطريقة على مبادئ ميكن أن تقبلها املدارس اليت 

ا عدد من . الطالب من املمكن أن تتورط يف مشكلة إذا مت تنفيذها يف مدارس 

.الطالب

تتطلب هذه الطريقة من املعلمني التحدث بطالقة مثل املتحدثني األصليني. ٢

.ه الطريقة على إتقان املعلم يف تقدمي املواد والكتب املدرسية اجليدةتعتمد هذ. ٣

هذا يف الواقع يعيق . تتجنب هذه الطريقة استخدام اللغة األم واللغة الثانية أو الرتمجة. ٤

ردة  اليت ال (تقدم الطالب ، ألن الكثري من الوقت والطاقة يضيعان يف شرح الكلمات ا

ومع ذلك ، إذا متت . أو بعض املفاهيم يف لغة أجنبية) اميكن الشك فيها أو وصفه

.ترمجته ، فلن يستغرق األمر سوى حلظة

أعاله ، ميكن أن حيدث سوء تفسري للمعىن يف اللغة ٤بالنظر إىل النقطة رقم . ٥

ويف الوقت نفسه ، فإن األخطاء اليت خترج من املعلم يصعب . األجنبية اليت تتم دراستها

.ة باألخطاء اليت تأيت من الطالبمعرفتها مقارن
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إذا نظرنا إىل املفهوم القائل بأن اكتساب لغة أم مع لغة ثانية ولغة أجنبية هو نفسه ، . ٦

,Hermawan).فإن هذا املفهوم من الناحية النفسية ليس له أساس نظري قوي

Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ٢٠١٨)

تعليم اللغة العربية . ب

تعريف تعليم اللغة العربية. ۱
٢٠التعلم وفًقا للقانون رقم . فهم اللغة العربية إىل جزأين ، مها التعلم واللغة العربية

بشأن نظام التعليم الوطين هو عملية تفاعل الطالب مع املعلمني ومصادر ٢٠٠٣لعام 

ا مليارسو ، نقلت عنه إنداه كومسيا ، ذكر يف غضون ذلك ، وفقً . التعلم يف بيئة التعلم

أن التعلم هو حماولة إلدارة البيئة بشكل متعمد حىت يتمكن الشخص من تكوين نفسه 

,Miarso).بشكل إجيايب يف ظل ظروف معينة ٢٠١٢)

الشخص تعريف التعلم مبصطلحات بسيطة على أنه حماولة للتأثري على طريقة 

من خالل التعلم ستكون . العاطفية والفكرية والروحية يف الرغبة يف التعلم من تلقاء نفسه

هناك عملية تطوير األخالق الدينية واألنشطة واإلبداع للطالب من خالل التفاعل 

,Thohirin).وخربات التعلم ٢٠٠٥)
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ا سكان شبه اجلزيرة العربية وكذلك اللغة العربية هي اللغة الرمسية  اليت يتحدث 

وحبسب الغاليني ، فإن اللغة العربية هي مجل . اللغة اليت تشكل جزًءا من ثقافة املسلمني

,Al-Ghaliyin)).األفكار واملشاعر(يستخدمها العرب للتعبري عن أهدافهم  ٢٠٠٥)

ملعجم احلديث على أن اللغة هي األصوات اليت يعرب عنها  معىن اللغة العربية يف ا

اللغة العربية هي أكرب لغة من حيث عدد املتحدثني يف عائلة . كل جمتمع إليصال نواياه

م . اللغات السامية اللغة العربية هي مجلة يستخدمها العرب للتعبري عن أهدافهم وغايا

لتفاعل االجتماعي شفهيًا على شكل حروف حجية يستخدمها العرب للتواصل وا

(Fatkuromah).وكتابًيا

وبالتايل ، تعريف تعلم اللغة العربية على أنه حماولة لتعليم الطالب تعلم اللغة 

.العربية مع املعلم كميسر باستخدام عناصر خمتلفة لتحقيق أهداف معينة يتعني حتقيقها

بية أهداف تعليم اللغة العر . ٢
. كل إنسان يف القيام بأنشطة له بالتأكيد هدف وكذلك تعلم اللغة العربية

. الغرض هو املكون الرئيسي الذي جيب أن يفهمه كل معلم كمعلم ومدير لقوة التدريس

األهداف هي األساس أو نقطة البداية جلميع أنشطة التعلم ، من التخطيط إىل التنفيذ 



٢٤

التعلم تعمل كمؤشرات لنجاح التعلم ، بدون صياغة والتقييم ، ألنه يف أهداف 

.موضوعية واضحة ، من املستحيل قياس مدى مستوى جناح التعلم

فيما يتعلق بالوصف الوظيفي الذي يشرح ما جيب القيام به ، من الضروري 

أهداف تعلم اللغة العربية موجهة حنو . أيًضا إظهار أو حتديد األهداف املراد حتقيقها

األهداف ، وهي األهداف طويلة املدى وقصرية املدى أو األهداف العامة حتقيق 

(Fatkuromah).واحملددة

أهداف العملية.أ

" هو فوائد من الدرس نفسه واملرتبط باملواد التعليمية"أبو بكر حممد أن فوائد العملية 

(Muhammad, وأوضح أمحد مهتدي أنشور باستشهاد قصص يوسف وسيفول . (١٩٨١

:أنور عن أهداف تعليم اللغة العربية وهي كالتايل

.حىت يتمكن الطالب من فهم القرآن واحلديث باعتباره الشريعة اإلسالمية وتعاليمها. ۱

.ميكن فهم وفهم الكتب الدينية والثقافية اإلسالمية املكتوبة باللغة العربية. ٢

.أن جييد التحدث والكتابة باللغة العربية. ٣

).فوقية(الستخدامها كأداة ملساعدة املهارات األخرى . ٤
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أهداف النظرية .ب

كانت األهداف اليت جيب حتقيقها "أوضح أبو بكر حممد أن األهداف احملددة 

وبعض املوضوعات املدرجة يف األهداف احملددة اليت جيب ". من املوضوع يف ذلك الوقت

، و كتابة ) القواعد(، وصيغة الكلمات وتركيب اجلمل ) احلوار(احملادثة : حتقيقها هي

.أمحد مهتدي أنشور ) كتاب(

هناك حاجة لتعلم اللغة حىت يتمكن أي شخص من التواصل بشكل صحيح 

الغرض من تعلم اللغة هو إتقان . وصحيح مع بعضهم البعض وبيئتهم ، شفهًيا وكتابًيا

ة وإتقان اللغة العربية مثل املثلية ، واحملافظة ، واإلنصاء ، والنحو ، والشرف املعرفة اللغوي

االستماع ، ومهارة، حبيث تشتمل إتقان اللغة على أربعة جوانب للكفاءة ، وهي 

,Muhammad).الكتابة ، و مهارة الكالمرةالقراءة ، ومهامهارة ١٩٨١)

التعليم اللغة العربية وسائل .  ٣
يف عملية التدريس والتعلم ، يكون لوجود وسائل اإلعالم معىن مهًما جًدا ألنه 

يف هذا النشاط ميكن املساعدة يف عدم تناسق املواد اليت سيتم تسليمها من خالل تقدمي 

ميكن تبسيط تعقيد املواد التعليمية اليت سيتم نقلها للطالب مبساعدة . الوسائط كوسيط

.لالوسائ
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أو " الوسط"واليت تعين حرفياً mediusتأيت كلمة وسائل من الكلمة الالتينية 

يف اللغة العربية ، وسائل اإلعالم هي وسيط أو رسول رسالة ". املقدمة"أو " الوسيط"

,Arsyad).ملتلقي الرسالة ٢٠١٣)

معايري جيب على املعلمني اتباعها يف أوضح أمحد مهتدي أنشور أن هناك عدة 

:اختيار وسائط التعلم وهي

الثبات مع أهداف التعلم. ۱

دعم حملتوى املواد التعليمية. ٢

سهولة احلصول على الوسائط. ٣

مهارات املعلمني يف استخدام الوسائط. ٤

توافر الوقت الستخدام وسائل اإلعالم. ٥

,Anshori).يتناسب مع مستوى تفكري الطالب. ٦ ٢٠٠٩)

:تنقسم وسائل اإلعالم حبسب اسيب هريماوان إىل ثالث ، وهي

الوسائل البشرية ، وهي أي شيء ميكن استخدامه لتسهيل التقاط التعلم وهضمه . ۱

.من خالل حاسة السمع على الطالب ، مثل أجهزة التسجيل والراديو
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وهي كل ما يستخدم لتسهيل التقاط وهضم تعلم اللغة من الوسائل البشرية ، . ٢

خالل احلس املرئي على الطالب ، مثل الصور امللتقطة مباشرة من قبل املعلم ، مثل 

. LCDالكتب املدرسية وأجهزة العرض 

الوسيل السمعية البشارية ، وهي أي شيء ميكن استخدامه لتسهيل التقاط وهضم . ٣

ر والسمع ، مثل التلفاز وأقراص الفيديو املدجمة وخمتربات تعلم اللغة من خالل البص

.اللغات متعددة الوسائل

تعلم اللغة العربية هو من حيث املبدأ نفس استخدام وسائط لاستخدام وسائ

التعلم بشكل عام ، أي التكيف مع املادة ، والوقت املتاح ، وحالة املعلم والطالب 

تتميز وسائط تعلم اللغة العربية خبصائص خمتلفة عن وسائل اإلعالم . وأهداف التعلم

العربية مع خصائص مادة اللغة التعليمية بشكل عام ، حيث تتكيف وسائط تعلم اللغة

العربية مثل مهارات االستقامة ، لذلك فإن الوسائط املستخدمة هي الوسائط الصوتية 

مثل مسجالت األشرطة أو الوسائط السمعية والبصرية وخمتربات اللغة ، ملهارات الكالم 

,Anshori).مث هناك كتب اخلط لتعلم اخلط. ، إنصاء أو حملة ٢٠٠٩)
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فاعلية في تعليم اللغة العربية . ج

)٢٠٠٤، Siagin. (هي حتقيق النتائج وفقا لألهداف احملددة

عندما نتحدث عن الفعالية ، سنجد صعوبة يف إعطاء املعىن ، حيث ال يكون 

فيما يلي تعريف للفعالية من العديد من اخلرباء ، وفًقا لـ . للمعىن معيار حمدد يف قياسه

CESوفًقا لـ . ، يف املوسوعة اإلندونيسية هو هدف ، جهدBurhani MS وHasbi

Lawrence وفًقا لـ . هو الفعالية والفعالية واألهداف الداعمة، فإن املقصود بالفعاليةT ،

Hendri Handoko الفعالية هي القدرة على اختيار األهداف الصحيحة أو املعدات ،

من) ١٩٨٧، Handoko. (املناسبة لتحقيق األهداف احملددة

احملاضرون جيًدا يف / أجل حتقيق أهداف التعلم ، جيب أن يكون املعلمون 

. م من خالل االنتباه إىل فعالية وكفاءة أنشطة التدريس والتعلم املخطط هلاإدارة فصوهل

احملاضرين مساعدة الطالب على حتقيق تعلم فعال / هلذه املطالب ، جيب على املعلمني 

التعلم الفعال هو حماولة ملعرفة ما إذا كان تطبيق تعلم اللغة العربية ناجًحا أم ال ، . وفعال

)٢٠٠٤تايا يوسف ، . (ية والنتائجخاصة من حيث العمل
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مفاهيم ومؤشرات الفعال. أ

ستعمل التعلم بشكل فعال إذا كانت اخلربات واملواد والنتائج املتوقعة متوافقة مع 

م ستكون عملية التعلم جيدة إذا متكن الطالب من . مستوى نضج الطالب وخلفيا

Dede)عملية التعلم وأكملوارؤية نتائج إجيابية ألنفسهم وإحراز تقدم إذا أتقنوا 

Rosyada ،٢٠٠٤: . جيب أن يتماشى التمرين املوضح مع عملية التعلم.(١٠٠

من خالل فهم اإلجناز والتعلم ، ميكن االستنتاج أن التحصيل التعليمي هو النتائج اليت 

.يتم احلصول عليها يف شكل انطباعات ينتج عنها تغيريات

مؤشرات للفعالية وكشفعن سبعة WrightوWotrubaكشف

Reigeluthومن وجهيت النظر ينظر الكاتب إىل . عن أربعة مؤشرات للتعلم الفعال

إذن يف هذه الورقة ، هناك مخسة مؤشرات للتعلم الفعال ، . املوضوعية واإلجناز والتطبيق

:وهي

التعلمإدارة .١

جابة الطالبإجابة.٢

اللتفاعل النشط.٣

صايلإت. ٤



٣٠

(٢٠١٨مارس - ٢٠١٧جوزيف ، أكتوبر . (التعلمنتائج . ٥

الدراسة السابقة : الفصل الثاني 
هناك العديد من األطروحات اليت تناولت سابًقا أيًضا طريقة املباشرة لتعلم اللغة العربية 

.للطالب كمواد لدراسة األدب

يف املباشرةطريقة حتليل"٢٠٢٠عاميفسرييغارالفجريعنيالبحثنتائج. ۱

هذهنتائجتشري"  تعليم اللغة العربية للصف الثالث يف مدرسة الثانوية كويف فرباوجنا

العربيةاللغةتعلمعندالطالبلدىبالسعادةشعورًاهناكأنإىلالدراسة

.املباشرةالطريقةهذهباستخدام

،الدراسةقيداملوضوعحيثمنهوةالسابقوالبحثالدراسةهذهبنيالفرق

الوقتويف. الثانوية املدرسةطالبمنالسابقةالدراسةموضوعأصبحوالذي

. العاليةاملدرسةطالبهوالبحثهذامناهلدففإن،نفسه

بعنوان تطبيق ) ٢٠١٧(عبد الفلق ، قسم تعليم اللغة العربية نتائج البحث .٢

احلادي عشر باللغة العربية لطالب الفصللكالمااملباشرة يف تعلم مهاراةالطريقة

)۱٧٠٢/۱٨٠٢(يف غرب لومبوك يف العام الدراسيمدرسة العالية اإلخالشية  
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مييل هذا البحث إىل تركيز املناقشة على مسألة كيفية تطبيق الطريقة املباشرة يف 

.مهارات التحدث لدى الطالب ، وحتليل مزايا الطريقة املباشرة

هو أنه من حيث اجلوانب املدروسة ، ةالدراسة والبحث السابقالفرق بني هذه

فإن الدراساة السابقة فحصت تطبيق الطريقة املباشرة يف تعلم مهارة الكالم 

عن الطريقة املباشرة لتعلم اللغة ة، يبحث الباحثهذا البحثويف . باللغة العربية

.العربية

تطبيق الطريقة املباشرة يف الرتفاع مهارة الكالم "نتائج البحث لتحفياىن أكتافية  .٣

باللغة العربية  للصف السابع أ يف مدرسة الثانوية مفتاحل هدى مغوان كلري رميبنغ 

حمور مناقشة هذا البحث هو تطبيق الطريقة املباشرة ). يف الفصلالعمليحبث (

ةنتائج هذه الدراسة إىل أن هناك زيادة يف مهار . من خالل املمارسة يف املدرسة

.متعة املشاركة يف التعلموالطالب ومحاسهم 

الفرق بني هذه الدراسة والبحث السابق هو أنه من حيث شكل البحث 

املستخدم ، حبث العملي يف الفصل ،و يف هذا البحث  استخدم البحث يعين 

.البحث النوعي


