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 تجريد البحث
 : مشكالت تطبيق الطريقة المباشرة في تعليم اللغة0166105501نور إندة 

العربية لتالميذ الفصل الثاني في المدرسة الثانوية المتوسطة محمدية فانايكنج 
مهالني و ,لغ.م.أ محمد إلهام مختارالدكتور بنتائينج. يشرف عليها:

 ,س.تح.إ,م.أسبائي
 

يرتكز موضوع البحث يف مشكالت تطبيق الطريقة املباشرة يف تعليم اللغة العربية 
لدى التالميذ الفصل الثاين يف املدرسة الثانوية املتوسطة حممدية فانايكنج بنتائينج سنة  

. يعاجل ىذا البحث مشكلتني ومها: املشكالت اليت وجدىا تالميذ املدرسة الثانوية  7102
فانايكنج بنتائينج يف تعلمهم اللغة العربية, واحملاوالت التىي قامت هبا املتسوطة حممدية 

 املعلمة حلل املشكالت. 
استخدم الباحث املنهج املتبع يف البحث. عينات البحث تشمل مجيع التالميذو 

تلميذا. وأدوات البحث العلمي التىي استخدمها البحث يف  27 التلميذات كان عددىم
 ستبيان, ودليل املالحةة ودليل املقابلة. مجع املواد أوراق اإل

بناء على حتليل املواد الذي قام بو الباحث, وجد الباحث أن املشكالت اليت 
من  1/1 86, 01وجدىا التلميذة عندما تعلموا اللغة العربيىة  بتطبيق طريقة املباشرة ىي

لنحوية. وأما ناحية املشكالت املفردات و املشكالت الرتكبية واملشكالت القواعد ا
احملاوالت اليت قام هبا التلميذة واملدرسون حلل ىذه املشكالت فهي بإعطائهم املفردات 

 احملادثة العربية.العربية اجلديدة يف كل حماضرة وتعويدىم ب
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 الكلمات التمهيدية

ُنُو َوَنْستَػْغِفرُُه َونَػُعْوُذ بِااهللِ  ِمْن ُشُرْورِاَنْػُفِسَنا َوِمْن َسيَِّأِت  ِانَّ اْلَْْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيػْ

 َأْعَمالَِنا َمْن يَػْهِدِه اهلُل َفََل ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َىاِدَى لَُو َو َاْشَهُد اَْن ََل اِلََو ِاَلَّ اهللُ 

 بَػْعُد. اَمَّا ,َوْحَدُه ََل َشرِْيَك َلُو َو َاْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّد َعْبُدُه َوَرُسْولَوُ 

آنًا َعَربِيًا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلْوَن" والصَلة والسَلم على ُممد رْ اْلمد هلل القائل "إِنَّآ أَنْػزَْلَناُه قػُ 

  صلى اهلل عليو وسلم وعلى الو و اصحابو أمجعني.

اْلمد هلل يف األول واآلخر الذي قد منح الباحثة حّّت تستطيع أن تقّدم ىذا البحث 

"مشكالت تطبيق الطريقة المباشرة في تعليم اللغة العربية لتالميذ املتواضع باملوضوع 

  الفصل الثاني في المدرسة الثانوية المتوسطة محمدية فانايكنج بنتائينج".

مثل الباحثة فَل غراب بأن توجد فيو األخطاء  وملا كان من عمل البشر َل سيما

والنقصان، فعلى مجيع القرّاء الكرام اإلصَلح والنقد يف ىذا البحث تشجيعا وصحيحا 

منذ بداية إعداد ىذه البحث، ىو عدد كبري جدا من  للباحثة يف املستقبل إن شآء اهلل.

بيانات وكذلك يف الكتابة. الصعوبات والعقبات اليت تواجو الكتاب، سواء يف عملية مجع ال
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ولكن بفضل مساعدة وبعون اهلل سبحانو و تعاىل واْلد األقصى الكاتبة اجلهد والتشجيع 

املادي واملعنوي من خمتلف األطراؼ حبيث الصعوبات والعقبات ميكن التغلب على بإذنو. 

 و شكرت الباحثة  أولئك الذين أخذوا الوقت الكايف إلجناز ىذا البحث.

 نبغي عليهم أن تقدم بعض الكلمات الشكر والتقدير وخاصة :فكذالك ي

 األب املكرم مشس و األم احملبوبة سييت الذان قّدمان الدعم املعنوي واملادي. .ٔ

 باسم رئيس اجلامعة احملمدية مكاسر.  س.إ، م.م دكتور اْلاّج عبد الرمحان راحيمال .ٕ

الدراسات اإلسَلمية الدكتوروندوس اْلاج موردي فواجني. م.فد.إ ،عميد كلية  .ٖ

 جبامعة احملمدية مكاسر.

اللغة العربية   التعليم قسمفجريوايت تاج الدين، م.أ، م.ؼ.د رئيسة ل .الدكتوراندة.أ .ٗ

 .جبامعة احملمدية مكاسر الدراسات اإلسَلميةكلية 

املشرفان اللذان  س.ت.ح.إ.م.أ مهَلين سبائي الدكتور ُممد إهلام خمتار،لغ.م.أ ، و .٘

اَلرشادات، حثة من الصرب واَلخَلص ألخذ الوقت لتقدمي التوجيو و يشرفان البا

 والدافع.

احملاضرين و احملاضرات جامعة احملمدية مكاسر الذي َل ميكن أن نذكر واحدا  .ٙ

 فواحد، على مجيع اإلرشادات واملعرفة اليت تعطى لصاحب البَلغ للكلية.
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 ساعداين و يدعوين.األخوات كسموايت و مدينة املنور الذان ُُيَرِّضاين، ي .ٚ

األصدقاء، ، ُممد ألوي، دي أسرتي ، أولياء نوردين، ينيت حبرودين و  أسريت  يف  .ٛ

 قسم تدريس اللغة العربية الذين ُمّرض و مساعد.

آمل أن الباحثة قد تفيد، والدافع والتضحية اليت أعطيت من قبل خمتلف األطراؼ بقيمة 

 سبحانو وتعاىل، آمني.العبادة وكسب مكافآت مزدوجة عند اهلل 

    

 هٖٛٗٔربيع الثاين   ٕٕ مكاسر،    

 م ٕٚٔٓديسمرب  ٖٓ             

              

 الباحثة                                     

       

 نور إندة                 
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 البا ب ألول

 مقدمة

 ة البحثيفلالفصل األول  :  خ

اتصلّليةّّةػناسّيفّاجملتمعّشيئّمهم,كىيّالغةّاليتّيستعملهاّالّ لالّفّ إ

ّليهاّزلتاجّإالتصاؿ.ّالغةّ نعدمةّدلدـّتوفَتلغةّملةّبدكفّااألفّاحليةّاىامةّيفّاحلي

ملّّفّ إفهومةّبينهم.ّكللل ّعلوفّباستخدـّاللغةّادلناسّسيتفاللفهمّأمّشيءّفا

ّكانتّمنّضمنّّقطعّاالتصاؿّألفغةّغَتهّفينليفهمّأحدّال ةّلغلاألخبارّاليت

ّقلةّالفهمّاللغةّقدّتؤدمّإىلّمنّكانتطبّبلّّاقبلّادلتكلمّالّيفهمهاّادلخ

ّكثَتةّكىيّسلتلفةّمنّحيثّالّ  حدةّمنّحيثّلفظّكمتّ سوءّالفهمّ.ّكاللغات
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ّالناسّكاحد,أفّادلعنّالىتّأمّ ادلعٌتّ ّالع بيّ كالّ 1ّّزباًفّضمار  ّىيّإحدلّلغة ة

 اللغات.ّغَتىاّمنّّيفّي ادّهباّككجدناّفيهاّمنّادلزاياّماّليسّلغاتّو

مهارات,كىيّمهارةّاإلستماعّ,ّكافّتعليمّال لغةّالع بي ةّػلتاجّإىلّاربعةّ

كمهارةّالكالـّ,ّكمهارةّالق اءةّ,ّكمهارةّالكتابةّ.ّعلىّذل ّاألث فابدّللمعلمّ

املّمعّادلادة,ّإفّط يقةّالتدريسّليستّاليتّتتهّ يقةيفّتدريسوّأفّيستعملّالط

 سولّرلموعةّّخطواتّيتبعهاّادلعلمّلتحقيقّأىداؼّمعينة.ّ

ّكانتّىناؾّط يقةّمتعددة صلّللتدريس,ّفإفّذل ّي جعّيفّاألّكإذا

ّبُت ّمن ّأفكار ّ العصور إىل ّادلع كفةّعلى ّالطبيعة ّكعن ّادلبش ية, ّالطبيعة عن

تعليم,ّكىلاّالىلّماّتوصلّاليوّعلماءّالنفسّعنّماّىيةّكماّي جعّأيضاّإذاهتا,

ّس.يالتدّر لط ارقّكليستّىناؾّبيةّكنفسيةبّوّفّىناؾّجلكرّت أّؿّوماّغلعلناّنق

                                                           
 7ـ(ص.0222ّّق146ّ)الطبعةّالثامنةّكالثالثوف:ّبَتكتّادلكتبّالعص يةّ,ّّ,الدركسّالع بيةالسيحّمصطفّالغاليُت 1
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إالّأفّّمادلعلّدتّط ارقّالتدريس,ّكماّعلىأفضلّمنّغَتىا,ّفلقدّتعددةّاادل 0

ّعلىّأساسّّيةةّتدريسط يقال.ّكىناؾّّسةؼلتارّط يقةّتتفقّمعّموضوعّدّر تقـو

ّّميلنشاطّالتل ّكىناؾ ّادلشكالت, ّحل ّط يقة ّمثل ّكلي ّّةط يقالبشكل تقـو

 ّمثلّط يقةّاخليربةّالثَتةّلىّأساسّنشاطّادلعلمّإىلّحدّكبَتع

ّمعلمّزلددقةّيفّ يتخداـّالطإسّغةّالع بيةّىيلكافّمنّأعليةّتعليمّالّ 

ّب ّادلوادّككيفادلدّرّأليتّيستخدمهاط يقة ّربدد ّالط يقة ّالف  ّتدريسّالل غة.ّس. ية

لّادلهمّىوّال غبةّيقةّغَتمهمة,بطّ الناّحيةّأخ لّىناؾّرأمّأخ ّي لّأفّمنّ

اتّاألسلوبّفقطّكادلدرسّ دخ ّأاهاّرليفّالتعلمّكنوعيةّالطالب.ّي لّبعضّأل

ػلددىا.ّكمعّذل ,ّفإفّالعالقةّبُتّاألساليبّكالطالبّكادلعلمّأم ّبالغّالللّ

ّّّّّّكخاصةّيفّأنشطةّتعليمّالل غةّألع بي ةّ.,ّاألعلية

                                                           
0

 ق1404ّ)االدارةّالعامةّللالش اؼّالقنزم:ادلكتبةّالعص ية,زلمدّبنّعبدّالك ًنّأياحسُت,أنواعّط ؽّالتدريسّاحلديثة
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ّكلّالدرس.ّىلهّالط يقةّالط ؽّادلهىيّاحدلّّةالط يقةّادلباشّ  مةّيف

ىلهّيفّالواقع.ّّةّجداديالط يقةّمفالناذبةّعنّىلهّتّصعبةّكلكنّالفواردّليس

ّاإلستماع,ّ ّيعٌتّمهارة ّالع بي ة ّيفّال لغة ّ ّاإلتقافّادلهاراتّاألربعة ّداعمة ط يقة

كمهارةّالكالـ,ّكمهارةّق اءة,ّكمهارةّالكتابة.ّباّلتأكيدّليستّخاليةّمنّادلشاّّ

 3كلّمنّأنواعّسلتلفيةّمنّالتعليم.

ّمن ّكثَت ّىناؾ ّمشكالتّيفّّعندّ ّأحدىا ّاألسلوب. ّادلعلم تنفيل

ّادلباش ةّ.ّادلدرسةّادلتوسطةقياستحداـّالطّ  ّاحدلّّة زلدميةّفانايكجّباعتبارىا

ّتعليمّمنّادلؤسساتّالتعليميةّاإلسالميةّاليتّ  الل غةّالع بيةّ.تقـو

 

  
                                                           

3 Mujianto Sumardi , pengajaran Bahasa Asing Tinjauna Dari Segi Metodologi
 

, 

(Jakarta: Bulan Bintang<1975)h.7 
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ّالبحث  الفصل الثاني : المشكالت

ّدكا ّتتبع ّخالؿ ّارمن ّالبحث ّع ّؽلكن ّػلددّلسابقة, ّأف للباحث

ّكلتُت,كعلا:ادلش

ّادلشكالت1 ّّادلوجودةّ.ما ّتطبيق ّادلاليف ّط يقة ّّباش ة ّتعليم ّالع بي ةّيف الل غة

ّ؟ّّجنزلمديةّفانايكّادلتوسطةالثانويةّدرسةّدلللفصلّالثاينّبا

الع بيةّةّيفّتعليمّالل غةّّ شقةّادلباط يالبيقّتطيفّحلّمشكالتّّتماّاحملاكال.0ّ

ّ؟ّّجنزلمديةّفانايكادلتوسطةّ ّالثانويةّدلدرسةالثاينّبالتالميلّالفصلّ

 ث وفوائدها حبلالفصل الثالث : أهداف ا

  أهداف البحث     أ. 

1ّ ّالط يقةّ. ّتطبيق ّيف ّادلعلمة ّادلشكالتّاليتّكجدهتا دلع فة

ّادلباش ةّيفّالتعليمّالل غةّالع بي ةّلتالميلّالفصلّالثاينّباادلدرسة

ّجنزلمديةّفانايكّادلتوسطةّّالثانوية
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ّاحملاكالتّ.0 ّّدلع فة ّيفاليت ّكالتالميل ّادلعلمة ّهبا حلّ تقـو

ّ ّتطبيق ّقيطّ المشكالت ّادلباش ة ّالع بي ةّّة ّالل غة ّتعليم يف

ّالثالتال ّالفصل زلمديةّّادلتوسطةّّالثانويةّدلدرسةّبااينميل

ّج.نفانايك

 فائدة البحثب. 

ّللبحث.1

         ّ ّلزيادة ّالطالب ّنشاط ّاليف ّالعلمي,ّفتشلارسة كَت

ّكتطويّ اخلّكالقدرةكتطويّ  ّكتشجيعّاألفكاّراصة, كادلعلوماتال ريسية,

ّكمستق ّللحياةّيفّليةّشخصّلتعليمّشلارسةّنشطةّ كذكمّاخلربة

ّّستقبل,ّكخاصةّيفّرلاؿّالتعليمّ.ادل

ّ.ّللمدرس0
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لّمنّيمرسُتّكالتالؽلكنّأفّتستخدـّادلعلوماتّللمد        

فانايكجّيفّالتغليبّعلىّمشكالتّزلمديةّتوسطةّادلّادلدرسة

ط يقةّادلباش ةّلتعليمّالل غةّالع بيةّيتمكنواّمنّربسُتّالتطبيقّ

ّّّّّّّّّّّّّّنوعيةّتعليمّالل غةّالع بي ة.

ّ.ّللمؤسساتّالتعليمية3ّ

دلنّم جعاّّيكوفّؽلكنّأفّّأيضاأنوّنتارجّىلّالبحث        

ّ ّ.ّّّّّبلادلستقّمثلّىلاّاجملاؿّيفّلبحثّيفبايقـو

 الفصل الرابع : توضيح معانى الموضوع 

 مشكالت أ.

 كاإلاهاء.مشكالتّمجعّمنّمشكلةّكىيّالشيئّاللمّػلتاجّإىلّاحللّ        

ّّ
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  طريقةال.  ب     

لّعمالف دّلتحقيقّهباّىدفاّمعيناّمنّّخلطةّاليتّي مسهاىيّاّط يقةال

ّكاملّّألعماؿّبأقلّجهدّكيفّأقص  كقتّ)فتحىّعلىّيونس,زلمود

(.ّكقاؿّإدكاردّأنطاؼّالط يقة077ّ-076الناقة,علىّأمحدّمدكور:ّصّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاللغوية.امةّألختيارّأكّتنظيمّع ضّادلادةعبارةّعنّخطةّع

فةّنهجيةّتؤدلّإىلّمعّ دلاإفّ) asruni sukriّ) مقاؿّألس كىنّشكّ 

األسلوب.ّمصطلحّادلنهجيةّادلستمدةّاشتفاقيةّمنّكلمةّيوّنانيةّتعنّعلمّ

ّجّفعالةّككفارة.ىداؼّمعّنتاريقةّاليتّزبصلّعلىّاألعنّط يقّأكّالطّ 

    طريقة المباشرةالت. ّ

الع بيةّّّ/ّوعّّالل غةّاألجنبيةةّلع ضّموضىيّكسيلط يقةّادلباش ةّالّ    

ّكلغةّ مباش ةّ,ّحيثّيع ضّادلعلموفّدركسّالل غةّاألجنبيةّباستخداـّلغةّأجنبية
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ّكلماتّالتيفّعمليةّّستخداـّلغةّالطالبّيفّتدريس.ّإذاالتدريسّدكفّا دريس

ّف ّيصعب ّالداعارمّمهاليت ّباستخداـ ّش حها ّادلعلموف ّفيمكن ّللط الب, ا

ّى .ّّكالصورّكالتظا

 ج. الّلغة العربّية ّ

اللغةّالع بيةّآلةّمنّاألالتّادلهمةّفهيّلغةّدينّاإلسالـّمنّمصادرهّ

األصليةّكعلاّالق أفّالك ًنّكّاحلديثّالش يفة.ّىلاّماّيدفعّادلسلمُتّإىلّتعليمّ

ّالنيبّصلىّاهللّعليوّالسالـّقاؿ:ّ"أحب وا ّكّتعلمها.ّكقيلّيفّال كايةّمسلم,ّأف 

ّكقاؿّ ّع يب". ّاجلنة ّأىل ّككالـ ّع يب ّكالق آف ّع يب ّألين ّلثالث: الع ب

ليدفعّاحلماسّادلسلمُتّيفّتعليمّّّأمَتادلؤمنُتّعم ّابنّاخلطابّرضيّاهللّعنو

ّدينكم".)أزى ّ ّمن ّجزء ّفإنو ّالع بية ّاللغة ّتعليم ّعلى ّأح صوا ":ّ ّالع بية اللغة
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ّ :ّ ّاإلسالـ,كتأسيسة4ّّ,ص(.0224أرشد ّمكانةّّكأث انتشار ّارتفاع ّيف دكالن,

ّاللغةّالع بي ة,ّكأصبحتّأللغةّالسياسةّكالعلمّكاألدبّلق كفّطويلةّ

ّكثَتّ ّأكّغَتّمباش ّعلى ّادلسلموف,ّكأث ّالعبي ة,ّتأثَتنا يفّاألراضّاليتّحكمها

 5ّمنّالل غاتّاألخ لّيفّالعاملّاإلسالمي.

ّ ّىله ّعنواف ّإحتوم ّالبحث ّتطبيق ّمشكالت ّعن ط يقةّالتع يفا

زلمديةّّادلتوسطةالثانويةّّغةّالع بي ةّللفصلّالثاىنّيفّادلدرسةادلباش ةّيفّالتعليمّاللّ 

ّجّبنتارينجّنفانايك

   رتيب الباحثالفصل الخامس: أساس تّ

هاّم تبطةّبعضهاّببعض,ّسةّأبواب,كلبّيفّىلاّالبحثّإىلّمخيالًتت

 :ّّّكذاؾّعلىّالًتتيبّالتايل
                                                           

4ّ
ّاللغةّالع بي ةّكّط ؽّتدريسهاأزى ّأرشدّّ

5 http ://ar.wikipedia .org/ wiki / pengertian Bahasa (14 februari 0217) 
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البحث,ّمشكلةّالبحث,ّّاألكؿّ:ّادلقدمةّاليتّتتضمنّدكارعّالبابّ

التع يفّبالبحث,أىداؼّكفواعدّالبحثّكاألخَتّبيافّ

ّخطةّالبحث.ّ

ط يقةّالبيافّادلسارلّاليتّتتعلقّدبوضوعّالبحثّتطبيقّّلبابّالثاينّ:ا

ّ.التعليمّالل غةّالع بي ةّكمشكالتيفّّادلباش ةّ

ّ ّالثالث ّالباب ّكيتّ: ّالبحث, ّمنهج ّمخسة ّرلتمعّّبوابأضمن :

ّكعينة ّالبيانةّّالبحث ّكمجع ّالبحث ّكأدكات البحث

ّ.ّكربليلّالبيانة

البابّال ابعّ:ّنتارجّالبحث.ّىلاّالبابّيتضمنّمهمةّأكنتيجةّذللاّ

:ّالصورةّالعامةّّبوابأّالبحثّاللمّيتكوفّمنّثالث

ّادل ّالثاينّّتوسطةللمدرسة ّللفصل ّفانايكج زلمدية
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0217ّّ ّتطبيق ّيف ّ,ادلشكالت ّيفّالط يقة ادلباش ة

ّاللّ  ّبادلدّرالتعليم ّالثاين ّللفصل ّالع بي ة الثانويةّّسةغة

ّفانايكّطةستّوادل ّنزلمدية ّاحملاكلة ّكاألخَت ّج, ّيقـو اليت

ّتطبيقّ ّمشكالت ّعلى ّالت غليب ّكالتالميل ّادلعلم هبا

ّادلباش ّالتعليمالط يقة ّيف ّالثاينّّ ة ّللفصل ّالع بي ة لل غة

ّج.نزلمديةّفانايكّتوسطةادلالثانويةّّّبادلدرسة

يتكوفّمنّالفصلُت,ّّاخلامسّأمّأخ ّالبحثّ,فهوماالبابّكأّّّّّّ

 كيفّي كدّيفّالفصلّمنها:ّاخلالصاتّكألقًتاحات.

 

 

ّ 
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 الباب الثاني

 الدراسة المكتبية

 اللغة العربية  الفصل األّول :

 تعريف اللغة العربية أ.

اللغةّاليتّيعربّهباّالع بّعنّأغ اضهم.ّكقدكصلتّ اللغةّالع بيةّىيّّّ

ّمنّط يقّالنقل, ّركاه6ّإلينا ّالق افّالك ًنّكاألحاديثّالش يفة,ّكما ّلنا كحفظها

ّالثقاتّمنّمنثورّالع بّكمنظومهم.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّكتابّّ ّيف ّتعاؿ ّاهلل ّقاؿ ّكاالسالـ, ّالع بيو ّلغة ّىي ّالع بية اللغة

ّ)يوسف: ّتعقلوف ّلعلكم ّع بيان ّالق ءافن ّ"إناأنزلنو ّ"ىلا0ّّالك ًن ّأيضا ّكقاؿ )

ّقوميةّ ّحية ّلغة ّكىي ّالع بية, ّالقومية ّمقومات ّكأعظم ّمبُته" ّع بييه لسافه

                                                           

64 (ّص1974ّ,بَتتّ)ّالطيعةّالثانيةّعش ّاليخّمصطفّالغليُتّ.ّجامعّالدركسّالع بيةّ
1   
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ّااللغاظ ّمن ّلكثَت ّصدرىا ّكاتسع ّكظلاء ّتطور ّيف ّدى ىا الغاراسية,ّّ.عاشت

ّيفّ ّالع بية ّادلؤالفات ّكانت ّالواسط ّالق اف ّكيف ّغَتىا, ّك ّكاليناية, كاذلندية,

ّال يضيىةّّكغَتىاّم اجعّاألركربيُت. ّكانتّاللغّّّالفلسفةّالطالب,ّكالعلـو ةّكما

افةّيفّبالدّعنهاّشحبّاجلهالة,ّكدفعيهاّاىلّالتورّالع بيةّأداةّالتفكَتّكنش ّالثق

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكالنهوض.ّّّّّّّّّ

كيفّالعصورّاحلديثةّسبتّاللغةّعوملّجديدةّالتطورّكالتقدًنّ,ّكقدّّّّ

ّكماّ انوّالغةّالتعليمّارتقتّالصاحفة,ّكانيش ّالتعليمّكأنشَتّرلمعّاللفةّالع بية,

ّادلداّر ّمجيع ّالكلياتّاجليف ّكأكث  ّاحلافة,ّسّكادلعاىد ّكلل ّلغة ّكىي امعة,

ّكاالذاعةّكالقضاءّكالتأّليفّكيفّالبالدّالع بية.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّاحملافلّّّّّّ ّيف ّال مسية, ّاللغات ّجعاذلااحدل ّإىل ّالنية كقداذبهت

فّكادلعتم اتّكالجتماعاتّالدكلية.ّكاذفّفمنّحقّاللغةّعليناّأفّطللصّذلا,ّكأ
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ّيفّادلتدافّ ّكمنّحقها ّالع يب, ّيفّاجملتمع ّدهتا ّكسيا ّشأاها. ّل فع ّاجلهود نبلؿ

ّنوليهاّأكربّقسطّمنّالعناية,ّكأالنضنّعليهاّباّجحدّكالوقت.ّ التعليمىّأف

 الفصل الثاني : تعليم اللغة العربية 

ّأفّتعلمّّّّّّّّّّّّّ أفّاللغةّالع بيةّمنّالدينّ,قاؿّإبنّتيميةّرمحوّاهللّ:)ّمعلـو

ّالع بيةّكتعليمّالع بيةّف ضّعلىّالكفايةّ(.ّكقاؿّأيضاّ:ّ

ّفإفّفهمّالكتابّكالسنةّ ّف ضّكاجب, ّكمع فتها ّمنّالدين, ّالع بية )إفّاللغة

,كالّيفهمّإال ّالع بية,كمااليتمّالواجبّإاالّف ضه (فالعبادةّباللغة ّبو,فهوّكاجبه

ـّالتودل,ّكالّيتمّمنّصالةّكعادّكتالكةّالق افّالك ًن,ّككثَتمنّشعار ّاإلسال

ّكتدب ه ّبالصالةّمطلقا,أفّتؤدّاألرمةّمنّالع بية,كملّغلزأحدّباللغةّإالّفهمها,

ّ.ّّّّّةف ضّعُتّوّللغةّالع بية,كالصالّبغَتا

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 أهداف تدريس اللغة العربية أ.

ّإفّتدريسّاللغةّكسيلةّلتحقيقّاألىداؼّاالتيةّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ     ّ 

 أفّيكتسبّالطالبّالقدرةّعلىّاستعماؿّاللغةّالع بيةّالفصحى.ّ .1

أفّيكتسبّالطالبّاالقدرةّعلىّالق اءةّالستعابيةّالصمتو,ّكذل ّ .0

 كاللغوم.ّيفّحددظلوهّالفك م

ّكاضحّ .3 ّخبط ّالسليمة ّالكتابة ّعلى ّالقدرة ّالطالب ّيكتسب أف

 مق كء.

أفّيتدربّعلىّتلكؽّالنصوصّاألدبيةّكزلاكلةّأدراؾّماّفيهاّمنّ .4

 مواطنّاجلماؿّكالقنمّاالنسانية.

 بيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّادلطاّلعةّكيفّرلالسةّالكتابّالع ينمّميلةّإىلّأف .5

 تخداـّادلعاجمّكالفهاللبحث,كأفّتتدربّعلىّاس
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أفّتتكوفّلديوّلدافعّللبحث,كأفّتتدربّعلىّاستخداـّادلعاجمّ .6

ّليعودّاليهاّحينماّتدعوّاحلاجةّاىلّذل ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ كالفهارس

ّكأخَتناّضلتتيمّىلهّادلقدمةّقوؿّالتايل,ّإفّمنّأحبّاهللّأحبّّّّّّّّّّّ

ّمنّأحبّالنيبّأحبّالع ب,كمنّأحبّالع بّأحبرسوؿّاهللّادلسطفىّّكّ

ّاللغةّالع بيةّاليتّهباّنزؿّأفضلّالكتبّعلىّالفضلّالعجمّكالع بّكمنّ

ّأحبّالع بيةّعٍتّهبا,ّكتابعّعليهاّكص ؼّعلةّاليها.ّ

 الفصل الثالث : أنواع الطريقة تعليم اللغة العربية 

 تعريف الطريقة التعليم  أ.

ّماىيةّ قبل ّأكال ّنفهم ّأف ّفيحسننا ّادلباش ة, ّالط يقة ّعن البحث

الط يقة.ّالط يقةّلغةّالسَتةّأكّاحلالةّأكّادللىبّأكّاخلطّيفّشيئّ)زينّالعارفُتّ

ّ ّص ّدلساعدة0ّ: ّادلعلم ّيتبعها ّاليت ّاإلج اءات ّىي ّاصطالحا ّكالط يقة .)
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ّأكّ ّمناقشات ّاإلج اءات ّتل  ّتكوف ّكقد ّاألىداؼ ّربقيق ّعلى تالميله

توجيهاتّأسئلةّأكّزبطيطّدلش كعّأكّإثارةّدلشكلةّأكّهتيئةّموقفّمعُتّيدعوّ

التالميلّإىلّالتساؤؿّأكّزلاكلةّاالكتشاؼّأكّف صةّالف كضّأكّغَتّذل ّمنّ

ّ 7اإلج اءات.

ّّالط يقة ّاللتشغيلية ّتدبَت ّربقيقّّالتعليمّالسًتاتيجياتىي ّيف احملددة

ّ ّالتعليم ّدلوارد ّالتعليم,للل  ّيكوفّأىداؼ ّأف ّغلب ّالتعليم ّأسلوب باستخداـ

 متالرماّمعّنوعّاالسًتاّتيجيةّادلستخدمة.ّمصطلحّ"ط يفة"ّؽلكُتّاستخدامها

(,الط يقة1976ّيفّسلتلفّرلاالتّاحلياة,ّألنوّيفّعاماّكفقاّلقاموسّفوركادمينتا)ّ

عندّقاموس8ّّىيّأسلوبّاللمّمتّتنظيمّكمدركسةّمنّأجلّربقيقّشيئّماّيعٍت.

                                                           
7

 4(ّص.1974ّ)ّالطيعةّالثانيةّعش ّ,بَتتّاليخّمصطفّالغليُتّ.ّجامعّالدركسّالع بية
 52(ّص.0227ّ)ّالقاى ةّ,ّكادلعاربّ:ّعبدّاللعليمّإب اىمّ,ادلوجوّالغن ّالدركسّاللغةّالع بيةّ 8
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الكبَت,ّفإفّىلهّالط يقةّبط يقةّمنهجيةّالعملّلتسهيلّتنفيلّالنشاطّ يسيةاإلندكن

9ّّددة.األىداؼّادلمنّأجلّربقيقّ

 دادّللخطواتّالالزمةّلعملّشيئّالط يقةّعندّادلعجمّالوسيطّىوّإع

ّالتدريسّ(ّيفّعمليةّالتعليم.ّقاؿاألشياء.ّفادلعلمّلوّط يقةّاخلاصةّ)الط يقةّ من

زلمدّعبدّالقادر:ّكيقصدّبط يقةّالتدريسّاألسلوبّاللمّيستخدـّّالدكتور

ّليحققّكصوؿّادلعارؼّإىلّالتالميلّبايس ّالسبلّكأقلّالوقتّكالفقات.ّ  ادلعلـو

ّ أماّبالنسبيةّدلزاياّكعيوبّالط يقةّادلباش ىوّ:

ّمزاياّالط يقةّادلباش ةّّ.1

ّيفّالسياؽّ.ّتعدّمع كفةّاللغةّاليتّتعودّبالنفعّعلىّالكالـّ(أ.ّّّ

ّمناسبةّكمالرمةّللمستسوياتّاللغويةّالطالب.ّّ(ب.ّّّ

                                                           
 52(ّص.0227ّادلعاربّ:ّ)ّالقاى ةّ,ّّكعبدّاللعليمّإب اىمّ,ادلوجوّالغن ّالدركسّاللغةّالع بيةّ 9
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ّيصبحّالطالبّيفّالتعليمّالنشطّ.ّ(ت.ّّّّ

ّ.ّعيوبّالط يقةّّادلباش ة0ّ

ّؽلكنّتطبيقهاّعلىّرلموعاتّصغَتةّفقطّ(أ.ّّ

ّالصعبّتوفَتّاألنشطاتّاالىتماميةّ(ب.ّ

12ّحاجةّماسةّإىلّادلعلمّادلاى ةّكطالقة.(ت.ّّ

ّىدفاّ ّلتحقيقّهبا ّالف د ّاليتّي مسها ّالعلمّىيّاخلطة ّدبعناىا الط يقة

معيناّمنّعماؿّألعماؿّبأقلّجهدّكيفّأقص ّكقتّ)فتحىّعلىّيونس,زلمودّّ

11ّّ(.077-076كاملّالناقة,علىّأمحدّمدكور:ّصّ

ّتنظيمّع ض0ّّ ّأك ّألختيار ّعامة ّعنّخطة ّعبارة ّأنطاؼّالط يقة كقاؿّإدكارد

ّّّادلادةّاللغوية.
                                                           

 (1974ّّ)ّالطيعةّالثانيةّعش ّ,بَتتّاليخّمصطفّالغليُتّ.ّجامعّالدركسّالع بية 12
11

 52(ّص.0227ّ)ّالقاى ةّ,ّكادلعاربّ:ّعبدّاللعليمّإب اىمّ,ادلوجوّالغن ّالدركسّاللغةّالع بيةّ



21 

 

 

ىلهّاخلطةّالؽلكنّأفّتتعارضّمعّادلدخلّاللمّتصدرّعنوّكتتبعّمنوّ

ّ :ّ ّالسماف ّعلى ّ)زلمود ّإج ا ّشئ ّكالط يقة ص1981ّّادلدخلّشئّمبدئ,

ّلتحقيق.(89 ّادلدرس ّي مسها ّاليت ّاخلطة ّىي ّالًتبية ّيف هبا3ّّكادلقصودبالط يقة

ّ ّك ّاجلانبة ّمن ّجهد ّكبأقل ّكقت, ّأقص  ّيف ّالتعليمية ّالعملية منّاذلدؼّمن

 (.45اجلانبّالتالميلّ)زينّالعارفُتّ:ّصّ

ّىيّأسلوبّالللّيستخدـّ ّأفّالط يقة ّلنا ّالسابقّظه  ّالبياف من

يفّإلقاءّالدرسّإىلّأذىافّالتالميلّحلصوؿّىدؼّمعُتّيفّكقتّقصَتّّّادلدرس

ّيفهمواّدراستهم.ّّحىت

 أنواع الطريقة ب. 

ّ ّك ّالدعوة, ّط يقة ّمنها: ّكثَتة, ّالتعليم ّط يقة ّالسؤاؿّأف ط يقة

ّكاجلواب,
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ّط يقةّ ّك ّالتمثيلية, ّط يقة ّك ّكالتج يبية, ّادلظاى ة ّط يقة ّك ّادلناقشة, كط يقة

ّكتابوّّال حالت,ّككلل ّط يقةّحلّادلشكلة. كّأماّقاؿّزلمودّعلىّالسمافّيف

 10"التوجيوّيفّتدريسّاللغةّالع بية"ّأفّط ؽّالتدريسّنوعاف:

فّيدرسّهباّأكث ّمنّمادةّط ؽّعامةّ:ّكىيّالط يقةّالصاحلةّألّ.1

ّدراسية.ّكىلهّالط يقةّنوعاف:ّط ؽّقدؽلةّكّط ؽّحديثة.

ط ؽّقدؽلة:ّىيّالط ؽّالىتّتدرسّهباّمادةّكاحدةّمعينةّ)زلمودّّ.0

ّ(118-91علىّالسمافّ:ّصّ

ّكماؿّاب اىيمّبدرمّأفّالط ؽّالعامةّيفّتدريسّاللغةّاألجنبيةّمنّّّّّّّ قاؿ

لًتمجة,ّالط يقةّادلباش ة,ّالط يقةّالق اءة,ّالط يقةّأعلهاّىيّ:ط يقةّالقواعدّكا

ّالسمعيةّالشفوية.

                                                           
 48ادل جعّالسابقّ,ّص.ّ  10
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ّالفصل الرابع : الطريقة المباشرة

 ة الطريقة المباشرةيلفخأ.

ّتشارلزّبَتليتزّخبَتّيفّتدريسّاللغةّ ّادلباش ةّاليتّكضعها الط يقةّ

ّعش .) ّالتاسع ّالق ف ّقبل ّأدلانيا ّتنشيط,ّ يف ّاللغة ّتعليم ّيف لينغوايت,

0223ّ:70.) 

ال ضاّعنّالط يقةّالقواعدّكالًتمجة,ّ أكعدـ عواملّظهورّبدافعّال فضّّّ

ّكالشعبيةّ ّالثانية ّاللغة ّلتعليم ّط يقة ّىي ّكالًتمجة ّالقواعد ّالط يقة ّيكوف عندما

ّمنّ ّالعديد ّيف ّاالستياء ّمن ّالكثَت ّيظه  ّشعبيتو ّخضم ّيف ّكلكن األجنيب.

ّىلاّاألسلوب.ّالدكار ,ّشلاّأدلّإىلّانتقاداتّكحىتّرفض

 :دبزيدّمنّالتفصيلّالعواملّاليتّتشمل
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ّكمستولّ .1 ّاالزدياد, ّيف ّآخل ّأكركبا ّسكاف ّالوقتّمن ّذل  يف

اتصاالهتمّتزدادّتعقيدا.ّكأدلّذل ّإىلّحاجتهمّإىلّإتقافّاللغةّبوصفهاّ

 لغةّمشًتكةّبنشاطّكمنتجةّملحاّعلىّضلوّمتزايد.

جديدةّيفّتدريسّيفّبعضّالبلدافّأكأربيةّيفّذل ّالوقت,ّكاهجّ .0

اللغةّالنامجةّعنّخرباءّتعليمّاللغةّبشكلّمنفصلّإلعطاءّفك ةّللمعلمّ

لتعُتّط يقةّأخ لّأفّيعتربّأفضلّلتعليمّاللغةّاذلدؼ.ّىلاّؽلهدّالط يقّ

ّذلاّأفّذبلبّالط يقةّادلباش ة.

 المفهوم األساسي للطريقة المباشرةب.

ّكماّتعلمّّّّّ يفًتضّالط يقةّادلباش ةّاليتّتعلمّلغةّأجنبيةّىيّنفسها

 :1993لغتهمّاألـ,ّكاستخداـّلغةّمباش ةّكمكثفةّيفّرلاؿّاالتصاالتّ)نبابان,ّ

15.)ّ
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ّخصارصّّّّّ ّأف ّالقوؿ ّؽلكن ّفإنو ّسابقا, ّادلباش ة ّالط يقة ّمفهـو ّمن نظ ا

 الط يقةّادلباش ةّىيّ:

اللغةّىيّزلادثة,ّمثّاحلديثّىوأحدّاجلوانبّاليتّينبغيّأفّربظىّّ.(1

 باّاألفضلية

ّلغةّّ.(0 ّيف ّالتفكَت ّعلى ّمبك اعتادكا ّكقت ّيف ّالطالب ّتعلمو يتم

 أجنبية.

ّالّيتمّاستخداـّاللغةّاألـّأكّالًتمجة..(3ّ

ّدفعّالقليلّمنّاالىتماـّلقواعدّاللغة.ّ.(4

ّبُتّالكلمات5ّ /ّاجلملّمعّادلعٌتّادلقصودّمنّ(ىناؾّارتباطّمباش ة

ّخالؿّمظاى ةّ/ّاحل كةّ/ّصورةّحىتّالطبيعةّاحلقيقية.

ّ(ّيوف ّادلعلمّالتمارينّادلتك رةّمعّاألمثلةّكاحلفظ.6
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 توزيع الطريقة المباشرةت. 

ّ(ّثالثةّط ؽّىيّ:0212كفقاّلصحيفةّ)ناقةّ:ّ

ّالط يقةّالسيكولوجي ة.1ّ

ّالط يقةّالصوتي ةّ.0

ّبعي ةالط يقةّالطّ.3

ّكىوّ ّاألمية. ّاللغة ّكتعلم ّالثانية ّاللغة ّتعلم ّىو ّالط يقة ّىله كنظ 

استخدمهاّادلعلمّكالتالميلّىفّالفصلّمباش ةّكمكثفا.ّكىمّشلنوعوفّبافّيتكلمواّ

بلغتهم.ّكمهارةّاإلستماعّكمهارةّالكالـّقسمتافّمهمتافّفيهاّ)رضيةّزينّالدينّ

 (.0225ّ:39كاصحاهبا,ّ

ّدب ّالط يقة ّىله ّمهاريتّسبتاز ّمن ّبدالن ّالكالـ, ّدبهارة ّاالىتماـ ّيلي: ا

ّكانتّ الق اءةّكالكتابة,ّكعدـّاللجوءّإىلّالًتمجةّعندّتعليمّاللغةّاألجنبية,ّمهما
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ّعلىّ ّبتدريبو ّكاالكتفاء ّالنظ ية, ّاللغة ّالطالبّبقواعد ّتزكيد ّكعدـ األسباب,

ّالل ّكالشيء ّالكلمة ّبُت ّادلباش  ّكال بط ّكت اكيبها, ّاللغة ّعليو,ّقوالب ّتدؿ م

ّباللغةّ ّكثَتة ّالطالبّمجالن ّحىتّيستظه  ّكاحلفظ, ّأسلوبّاحملاكاة كاستخداـ

 13األجنبية.

كشلاّيؤخلّعلىّىلهّالط يقة:ّأفّاىتمامهاّدبهارةّالكالـ,ّجعلهاّهتملّ

ّ)حىتّعندّ ّيفّالتعليم ّالًتمجة ّاستعماؿ ّأفّرب ؽلها ّاألخ ل,كما مهاراتّاللغة

ّكماّأفَّّ ّكثَتّمنّادلدرسّكالطالب, الض كرة(ّيؤدمّإىلّضياعّالوقت,كبلؿّجهد

ّ ّالطالب ّتزكيد ّدكف ّالنمطية, ّالتدريبات ّعلى ّاألحكاـّاالعتماد ّمن بقدر

ّالطالبّ ّكالقواعدّالنحوية,ّػلـ 

ّمنّإدراؾّحقيقةّالًتكيبّالنحوم,ّكالقاعدةّاليتّربكمو.

                                                           

 51(ّص.1973ّ)ّالطيعةّالثانيةّعش :ّبَتتّليخّمصطفّالغليُتّ.ّجامعّالدركسّالع بيةا  13 
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ّّكبإغلازّفإف ّىلهّالط يقةّسبتازّدباّيليّ:

تعطيّالط يقةّادلباش ةّاألكلويةّدلهارةّالكالّـّبدالّمنّمهارةّالق اءةّ .1

 بشكلّأساسيّ.كالكتابةّكالًتمجةّّعلىّأساسّأفّاللغةّىيّالكالـّ

تتجنبّىلهّالط يقةّاستخداـّالًتمجةّيفّتعليمّاللغةّاألجنبيةّكتعتربىاّ .0

ّع ّالض ر ّشديدة ّبل ,ّ ّاجلدكل ّادلنشودةّعدؽلة ّاللغة ّتعليم لى

 .كتعلمها

ّاللغةّ .3 ّيفّتعليم ّذلا ّالّمكاف ّاألـ ّاللغة ّفإف ,ّ ّالط يقة دبوجبّىله

 األجنبية.

ّبُتّ .4 ّادلباش  ّاالقًتاف ّالط يقة ّىله ّ,ّّتستخدـ ّتدؿّعليو ّكما الكلمة

كماّتستخدـّاالقًتافّادلباش ّبُتّاجلملةّكادلوقفّاللمّتستخدـّفيوّ

 .ّكذللاّمسيتّالط يقةّبالط يقةّادلباش ةّ.
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ّىلهّ .5 ّمؤيدم ّألف ,ّ ّالنحوية ّاألحكاـ ّالط يقة ّىله ّتستخدـ ال

ّاللغويةّ ّيفّإكسابّادلهارة ّتفيد ّال ّاألحكاـ ّىله ّأف ّي كف الط يقة

 ادلطلوبةّ

ّالتقليدّكاحلفظّ"ّحيثّيستظه ّتستخّ .6 ّأسلوبّ" ّالط يقة دـّىله

الطالبّمجالنّباللغةّاألجنبيةّكأغاينّكزلاكراتّتساعدىمّعلىّإتقافّ

ّاللغةّادلنشودةّ.

ّكانتّالّتنبٍتّّّّّ ظه تّالط يقةّادلباش ةّرداّعلىّط يقّالقواعدّكالًتمجةّاليت

يفّأساليبها.ّكتسمىّّعلىّأيةّنظ ةّعلميةّللغةّكاليتّتفتق ّإىلّأساسّمنهجي

ادلبادئّىلهّالط يقةّأحيانناّبالط يقةّالطبيعيةّإذّإفّجلكرىاّالتارؼليةّت جعّإىلّ

ّ ّاللغة, ّلتعليم ّتعلمهاّالطبيعية ّؽلكن ّاألجنبية ّاللغة كىيّادلبادئّاليتّتقوؿّإف

ّ ّاليتمّبأسلوب ّاألجنبية ّاللغة ّفتعليم ّاألـ.مث ّلغتو ّالطفل ّبو ّيتعلم طبيعي
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ّكلماهتاّؽلكنّأفّيتمّمنّخالؿّ بالض كرةّمن خالؿّالًتمجة,ّإذّإفّتعليمّمعاىن

ّ؟ّالتمثيلّكاحل كةّكالصورّكاستخدامهاّبصورةّعفويةّيفّحج ةّالدراسة.

ّمنّأىمّمالمحّالط يقةّادلباش ة:

ّكلوّباللغةّاذلدؼ. .1 ّيتمّالتعليمّيفّحج ةّالدراسة

 اليومية.الّتيعلمّمنّادلف داتّكاجلملّإالّاليتّتستخدـّيفّاحلياةّ .0

تقدًنّادلهاراتّالشفويةّاالتصاليةّتقدؽلناّمتسلسالّكمتدرجناّتدكرّّ .3

ّصفوؼّ ّيف ّكالدارسُت, ّادلعلمُت ّبُت ّكاجلواب ّالسؤاؿ ّتبادالت حوؿ

14ّصغَتةّكدركسّمكثفة.

ّتعليمّالنحوّبأسلوبّاستق اريّ .4

ّتقدًنّالنقاطّالدراسيةّاجلديدةّشفوينا. .5

                                                           
14 W.J.S. Poerwadaminta , kamus Arab Indonesia ( Bandung  : Balai  Pustaka ,1986 
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ّالتمثّ .6 ّط يق ّعن ّاحملسوسة ّالكلمات ّكادلدلوالت,ّتعليم يل,

ّكالصور.ّأماّالكلماتّاجمل دةّفيتمّتعليمهاّعنّط يقّت ابطّاألفكار.

ّتعليمّكلّمنّمهاريتّالكالـّكاالستماع.ّ .7

 الًتكيزّعلىّصحةّالنطقّكالقواعدّالنحوية.ّ .8

ّالفصلّّ .9 ّيدي  ّادلعلم ّتبادلية. ّعالقة ّكادلتعلم ّادلعلم ّبُت العالقة

كلكنّالتعاملّبينوّكبُتّادلتعلمُتّثناريّالط ؼّإذّإنوّقدّغل مّمنّادلعلمّ

ّإىلّادلتعلمُتّكقدّغل لّعكسّذل .

ّأماّمزاياّىلهّالط يقةّفيمكنّتلخيصهاّفيماّيليّ:

ّت ّ .(ّأ ّاللغاتّاألجنبية ّيفّتعليم ّأكؿّزلاكلة ا ّعلىّاالستخداـّإاهَّ كز

الفعليّللغةّبدالّمنّرل دّالنصوصّاجلامدةّيفّالكتاب,ّكذل ّ
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ّيستطيعّالدارسّمنّخالذلاّ منّخالؿّتقدًنّمواقفّلغويةّحية

ّفهمّادلف داتّكالكلمات.

ّكأساسّ .(ّب ّالقصصي ّكالس د ّاحلوار, ّالستخداـ ّزلاكلة ّأكؿ إاها

 لتعليمّادلهاراتّاللغويةّادلختلفة.

ّي .(ّت ّاليت ّالط يقة ّالوسارلّإاها ّاستخداـ ّشيوع ّفضل ّإليها عزل

ّالتعليميةّيفّتعليمّاللغاتّاألجنبية.

إاهاّأكؿّط يقةّتدريسّتستندّإىلّنظ يةّلغويةّعلميةّإذّإاهاّتستندّ .(ّث

إىلّافًتاضّأفّتعلمّاللغةّاألجنبيةّؽلكنّأفّيتمّبنفسّاألسلوبّ

ّاألم ّالللّأدلّإىلّاعتمادىاّ ّاألـ, الللّيتعلمّبوّالطفلّلغتو

ّاالستماعّكالكالـّيفّتعليمّاللغةّاألجنبية.علىّ
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ّكمنّبُتّاالنتقاداتّ ّمنّانتقاداتّمعارضيها, ّالط يقة كملّتنجّىله

ّادلوجهةّإليهاّماّيلي:

1ّ ّاللغويةّ(. ّادلهارات ّحساب ّعلى ّالكالـ ّدبهارة ّالط يقة ّىله هتتم

 األخ ل.

0ّ.)ّ ّاألـّيفّتعليمّاللغة ّاللغة ّالط يقة ّالّتستخدـّىله األجنبية,ّعندما

ّاستخدمتّىلهّ ّكلو ّالوقتّيضيع. ّمن ّيبلؿّككثَتا ّمنّاجلهد ّكثَتا فإف

ّاألـ ّاللغة ّكثَتّمنّاجلهدّككثَتّمنّالوقت,ّّّالط يقة ّلتوف  بشكلّزلدكد

 األم ّاللمّأدلّإىلّاهتاـّبأاهاّأبعدّالط ؽّعنّكواهاّمباش ة.

ّاستبعادّىلهّالط يقةّلألحكاـّالنحويةّمنّالتعليمّ(.3ّ ّادلتعلمّمنّإفَّ ػلـ 

ّكلماتّاللغةّلتكوينّاجلمل.  إدراؾّماىيةّالقوالبّالنحويةّاليتّتنتظمّفيها
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4ّ ّسلططةّ(. ّمواقفّغَت ّيف ّكالتعبَت ّالكالـ ّحب ية ّللطالب ّتسمح إاها

الطالبّّنطالؽّغَتّزلمود.ّكمنّذل ّأفّؼللظأحياناّشلاّيًتتبّعليوّا

ّ ّت اكيبو ّفينسج ّالثانية ّكاللغة ّاألكيل ّلغتو ّلغتوّبُت ّيف ّادلألوفة اللغوية

 15دبف داتّمنّاللغةّاجلديدة.

إفّاستخداـّىلهّالط يقةّقاص ّعلىّادل احلّاألكيلّألاهاّغَتّفعالةّ(.5ّ

  إذاّماّاستخدمتّلتعليمّاللغةّيفّادل احلّادلتقدمة.

ّث كةّ(.6ّ ّكلّمعلمّيستطيعّاستخدامها,ّإذّالّبدّلوّأفّيكوفّذا ليس

ّإغفاؿّىلهّالط يقةّدلبدأّالًتمجةّسبلغويةّفارقةّيفّاللغةّاجلد بّمنّيدة.إف 

ّبالًتاث, ّاالتصاؿ ّعدـ ّعلأسباب ّالطالب ّقدرة ّآدابّكعدـ ّت مجة ى

ّالشعوبّكنقلّثقافتو
                                                           

15 W.J.S. Poerwadaminta , kamusّUmum Bahasa Indonesia (Jakarta  : Balai  Pustaka ,1961 ) 

h.58 
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 الفصل الخاميس : المشكالت التعليم اللغة العربية  

ّحاىلّ ّاىل ّػلتاج ّاللم ّالشيئ ّكىي ّمشكلة ّمن ّمجع مشكالتّىي

كاالاهاء.التعليمّلغةّىوّ"ّأدرؾّحقيقةّالشيئّ"ّأكّتقنّمع قةّالشيئ"ّكّيفّاللغةّ

كعندّمعجاـّاللغةّاالندكنسيةّالكبَتّيقاؿّأفّالتعليمlearnّّبعبارةّ"   االصللزيةّ

ّىو.ّ

“ usaha untuk mengetahui sesuatu atau usaha untuk  

mendapatkan sesuatu “ 

 المشكالت اللغوبة  . أ

ّكثَتاّمنّاجلوانبّدبنهاّالقواعديةّالسليمةّكادلف ادتّ ىلاّعاملّيشمل

ّكالقواعديةّكاأحكاـّالكتابة:

ّ
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   لنظمّالصويت.ا1

ّكاحملادثةّ ّاإلستماع ّالدراسة ّادلهمة ّاجلوانب ّمن ّالصوت جانب

ّاالندكنسيةّ ّيف ّالع بية ّكالدركس ّخاصا, ّاىتماـ ّبو ّاالىتماـ كينبغِت

ّيفّ ّكحاصة ,ّ ّتنجحّبشكلّحيداللفاية ّمل ّكلكنها ّف كف ّمنل مسم 

ّجوانبّاالستماعّكاحملادثة.ّ

 .ّادلف دات0

ّكمثل     ّكثَتة, ّسلتلفة ّكلّللغة ّالع بيةّذلاجوانبّّادلف داتّيف اللغة

ّكعلمّالص ؼّيفّاللغةّالع بيةّاالجودّ خاصةّماّليسّلغَتىاّمنّاللغات,

ّهباّيفّاللغةّاالندكنسيةّعلىّسبيلّادلثاؿّفيماحباصةّتص يفّاالفعاؿّ.ّ

ّ

ّ
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ّّ.ّنظاـّاجلملة3

ّالقواعدّ     ّم اعاف ّاجلملة ّيفّجعل ّنظ ادلاإف ّت كيبّاجلملة ّعلم ىو

ّكاّادلطايقةّكادلوقيةّ.ّ  ػليبّأفّيتعمدّعليهاّيفّاللغةّالع بية

 .ّالكتابة4ّ

ّسبيلّإىلّأفّزبليفّ,ّعلىّسبيلّادلثاؿّاللغةّ     ّكلّللغة الكتابةّيف

َّتىا.ّالع بيةّزبتلفةّعنّاللغةّاالندكنسيةّكغ

 المشكالت غير اللغوية  . ب

ّىي     ّللغة ّغَت ّمن ّاألخ ل ّتّادلشكالت ّاليت تعلقّادلشكالت

ّثقافية,على ّأك ّزبتلفّّبااالجتماعية ّالع بية ّكالقافية ّاإلجتعاعية ّادلثاؿ. سبيل

بااثقافيةّاالندكنسيةّكإجتماعي تهاّ,ألفّىلهّاالختالفاتّىيّتوجدّبُتّتعبَتاتّ
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ّاأل ّامساء ّأك ّاالصطالحات ّككل ّأليتّأخ  ّأالخ ل ّادلشكالت ّكىناؾ شاء,

 الت تبطّبااللغةّغَتىاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 لمشكالت في دراسة اللغة العربية ا . ت

ّكطفلّااليدّأفّؽل ّعلىّم احلّلغويةّّيف دراسةّاللغةّالع بيةّفاإنساف

ّكاجلدّ .ّ ّاألبّكاخوانو ّك ّمنّاألـ, ّشل نّحولو ّاللمّيتلقاه ّبعدّم احلة م حلة

ّملّيستطيعّأفّينطقّفانوّ ّكلطفلّحينما ّكافّموجودّيفّالبيت. ّاللم كاحلدة

ّكليمةّفكليمة.ّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيقبلّكيسمعّتل ّاللغةّقليالّفقليال,بل

كأماّالبالغّكادل اىقّ,ّفانوّؼلتلفّمعّالطفلّيفّالتعلمّاللغةّالع بيةّ,ألنوّ  

ّسيجديفّالتعلمّ ّادل احلة ّاألخ لّ,كّيفّىله ّاللغة ّمل ّالتجاربّكختلفة قد

ّالكالـّ ّت اكيبّ ّصوؼّاحل كؼّادلتخلقّك ّذلا ّالع بية ّألفّاللغة ّالع بية. اللغة

ّادلخلفةّدلاّقدّعمليوّمنّاللغةّاألـّ.ّ
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 المشكالت في عملية التعليم اللغة العربية  . ث

ادلنهجّالدرسةّأكاخلططّادل سومةيفّ من ىوالتطبيق عمليةالتعليم كماأفّّ

ّعمليةّالتعليمّ.ّألفّعمليةّالتعليمّإظلاّيتحققّحينماّػلصلّالتعاملبُتّالطالبّ

 ربقيقّالعليةّمنّعمليةّتعليمّ.ّّكالبيئةّالدراسةّاللمّتسقهاّادلدرسّيف

 كجانبّاىخ ,أفّعمليةّالتعليمّاللغةّالع بيةّقدّتع ضّذلاّبعضّادلشكالت

ّمنّخلّالتعليم.ّّ

ّكادلقصودّمنّتل ّادلشكالتّىوّالكيفياتّالعلةّعلىّكجودّاالختالؼ

ّيفّبعضّالًتاكيبّباللغةّالثانيةّ)ّلغةّاألمية(ّّّ

ّ

ّ

ّ
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

 لمجموع الكلى والعينة النموذجية الفصل األول : ا

 المجموع الكلى  . أ

 (اجملموعّالكلىّىوّ:Suharsimi Arikuntoّ )عندّسح ّمسيّأركنتوّّّّّّّ

“ populasi adalah keseluruhan keseluruhan subyek 

atau sumber data penelitian apabila peneliti ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, 

maka penelitian merupakan penelitian populasi. “ 16 
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ّكلّماّيكوفّمصدارّمن ادلوادّللبحثّالعلمىّإذاّ اجملموعّالكلىّىو

ّالّو داأّر ّيف ّادلوجودة ّيبحثّالعناصَت ّالبحثّالباحثّأف ّحبثو ّما ّفيكوف الية

16ّالكلى.

17ّالكلىّىوّ:اجملموعّ(sugiono)كي لّسوغيونو

"populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.” 17 

ّكميةّ ّالبحثّلو ّموضوع ّمن ّتتكوف ّتعميم ّكالية ّالكلىّىو اجملموع

ّهاّسحبّاألستنباط.ليمعينةّأثبتهاّالباحثّدراستهاّكيكخصيصةّ

                                                           
16 Suharismi Arikunto,Prosedur penelitian { cet.1:Jakarta Rineka Cipta 1990}h.123 
17

Sugiyono, Metode Penelitianpendidikan:  Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif ,dan R & D 

(cet.71 Bandung Alfabeta,0228),h.117 
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ّالبحثّّّّّّ ّالبحثّفعُتّالباحثّاجملموعّالكىّيفّىلا دبناسبةّموضوعّىله

ّفيماّيلي:ّ

ّالثانوية1 ّيفّادلدرسة ّالع بي ة ّالل غة ّمعلمة ّفاّادلتوسطةّ. نفيكجّزلمدية

0217ّبنتاريجّسنةّ

ّالثانوية0 ّللفصلّالثاينّادلدرسة ّفاناّادلتوسطةّ.ّمجعّطلبة جّنيكزلمدية

ّالطالبّ 80كافّعددىم0217ّّجّسنةّنبنتاري

ّّلعينة النموذجيةب. ا

ّإفّالعينةّالنموذجيةّىي:ّ)ّ Sugiyono)قاؿّسوغيونوّّّّّّ
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"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi “ 18 

ّالعينةّالنموذجيةّىيّجزءّمنّأجزاءّاجملموعّالكلىّالل لّشلتازّبو.ّ

كيفّتعيُتّعددّمصدرّادلوادأكّعددّالتالميلّالل لينّتأخلّمنهمّالعينةّ

ّالنموذجيةّفقاؿّسح سيميّأركنتوّدباّيايل:ّ

"apabila subyeknya kurang dari seratus orang, lebih baik 

diambil semuanya sehingga merupakn penelitian populasi dan 

apabilah jumlah lebih dari seratus orang, maka dapat diambil 

antara 02-32: atau lebih sebagai sampel” 19 

                                                           
18 Sugiyono, Metode Penelitianpendidikan:  Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif ,dan R & D 

(cet.71 Bandung Alfabeta,0228),h.117 
19 Suharismi Arikunto,Prosedur penelitian { cet.1:Jakarta Rineka Cipta 1990}h. 
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ّم ّكاف ّادلوادإذا ّشخصّّصدر ّمارة ّأحدّّأقاؿّمن ّأف ّاألفضل فهو

ّكافّعددّمصدرّادلوادّعددّأكّاجملموعّالكلى.ّلكيكوفّالبحثّحبثّا كلهم كإف

مارةّشخصّفعلّاألحسنّأفّزبتارّمنهمّبُتّعش ينّيفّادلارةّّإىلّّأكث ّمن

ّثالثُتّيفّادلارةّفأكث ّليكوفّالعينةّالنموذجيةّ.ّ

ّال ّعدد ّأف ّادلع ؼ ّالتلميلاتكالّتالميلكمن ّاللغة ّمعلمة ّيفّ, ع بية

ّ ّالثانوية ّّادلدرسة ّفانايكادلتوسطة ّّجيناربنتّجنزلدمدية ّاثناف0214ّّسنة أم

ّكسبعُتّطالباّفيكوفّاجملموعّالكلىّغلعلهمّالباحثّالعينةّالنموذجية.ّ

 الفصل الثاني : طريقة جمع المواد 

دّأفّػلشسيوّالباحثّيفّبادلوادّعاّملّمنّالعواملّاليتّالط يقةّمجعّ

داـّىلهّالط يقةّيالمثّحوارجّككفاءاتّربليلّالبحث.ّط رقّمجعّخ.ّاستالبحث
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ادلوادّاليتّاستعملهاّالباحثّخبطواتّللحصوؿّعلىّادلوادّالصحيحةّالدقيقةّمنّ

ّتخدـّالبحثّكيفياتّفيماّيلي:يسسّةالبحثّككتابةّىلهّالباحث

 الطريقة المكتبية  . أ

ّادلتنّو ّالكتب ّالباحث ّق أ ّقد ّبوستطتها ّادلكتبية ّادلتعلقةّالط يقة عة

ّبالباحثّّ ّعالقة ّاليت ّادلطلوبة ّادلواد ّيسحل ّمث ّال سالة ّىله ػلوث

 باستخداـّالنقلّكماّيأتى:ّ

قدّنقلّالبحثّرأمّادلولفّيفّق اءةّالكتبةّكاجملالتّّّنقلّادلباش  .1

 ادلناسبةّبأصلهاّبدكفّتغَتّالتح ي .

ّالكتاب,ّقدّنقلّالباحثّرأمّادلنقلّغَتّمباش  .0 ّؤلفّيفّق اءة

ّ ّادلتعلقة ّالباحثببكاجملالت ّىله ّإىلّّةحوث ّالباحث ّأصدر مث

 االختصار.ّ
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 طريقة الفحص الميداني  . ب

ادليداينّىيّأفّيزكرّالباحثّإىلّمعلمةّّاللغةّالع بيةّيفّّفحصالط يقةّّ

اليتّجعلها0217ّّجّسنةّنجّبنتارينزلمديةّفانايكالثانويةّادلتوسطةّّّةادلدرس

ّكلّاألشياء,اليتّتتعلقّبالبحثّللبحثّمثّيالحظّالباحّاميدان ثّأفّيكتب

 باستخداـ:

ّ(observasi)ط يقةّادلالحظةّ .1

ّعندّسح مسيّأريكونتوّتع يفّالط يقةّادلالحظةّىي:ّّّّّّّّ

“ observasi adalah memperhatikan sesuatau dengan 

menggunakan mata” ّ02  

ّىيّمالحظةّالشيئّباستعماؿّالعُتّط يقةّادلالحظة

                                                           
02 ّSuharismi Arikunto,Prosedur penelitian (cet.1:Jakarta Rineka Cipta 1990 )h.126 
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ّ ّالباحث ّكالتعلمّاليستخدـ ّالتعليم ّعملية ّليالحظ ّادلالحظة ط يقة

ّالثانوية ّادلدرسة ّيف ّفانّادلتوسطةّمباش ة ّبنتارينيكزلمدية ّسنةنج 0217ّج

ّالطلبةّعن دماّخصوصاّعمليةّت مجةّاللغةّالع بيةّإىلّاللغةّاإلندكنسيةّاليتّيقـو

ادلدرسةّمعلمةّاللغةّّكيالحظّالباحثّأيضاّأحواؿّيتعلموفّدركسّاللغةّالع بية,

0217ّّجّسنةنجّبنتارينزلمديةّفانايكّالثانويةّادلتوسطةّالع بيةّيفّادلدرسة

 (wawancara)ط يقةّادلقابلةّ .0

“Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan 

pewawancara untuk memperoleh informasi  dari 

terwawancar.” 01 

ّتع يفّط يقةّادلقابلةّّيفّّّّّ ّالسارلّليناؿّأما ّاحملاكرةّاليتّيستعملها

ّللحصوؿّعلىّالبياناتّمنّالإعالـّمنّادلخرب.يستعملّالباحثّ ّادلقابلة ط يقة
                                                           

01 Suharismi Arikunto,Prosedur penelitian { cet.1:Jakarta Rineka Cipta 1990}h.155 
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ّكافّالباحثّسارالّمباش ةّدلخرب.ادلخربّيفّىلاّالباحثّ ادلخربين.ّيفّىلاّاحلاؿ

سيسأذلمّالباحثّدلع فةّادلشكلةّاليتّؽلكنّب ريسّادلدرسةّكمعلمةّاللغةّالع بية.ّ

ّعن ّالطلبة ّكالمكجدىا ّادلدرسةّدما ّإحواؿ ّعن ّأيضا ّكسأؿ ّالع بية, ّاللغة وا

ّالثانوية.ّ

ّّ(angket)ط يقةّاإلستبيافّ .3

“Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam 

arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui “ 

اإلستبيافّىيّعددّمنّاألسئلةّادلكتوبةّاليتّاستخدامهاّللحصوؿّعلىّ

ّأك ّكافّ معلوماتّمنّاجليبّمنّحيثّالتف ي ّحوؿّشخصيتو, ّاليت األشياء

ّيع فها.ّ
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يفّىلاّالبحثّيستخدـّالباحثّنوعّاالتسبيافّادلقفلّيفّاألجوبةّعلىّ

ّاألسئلة.ّككانتّاألسئلةّالبياناتّللكشفّعنّادلشكلةّادلبحوث.ّ

 ( Dokumentasiالط يقةّالوثيقيةّ) .4

“ Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel atau catatan ,transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

lain-lain.”00 

ّأكّ ّاألمور ّىله ّحوؿ ّادلواد ّعن ّللبحث ّالط يقة ّىي ّالوثيفية ط يقة

ادلتغَتاتّيفّشكلّملك اتّكالنصّكالكتبّكاجل اردّكاجملالتّكالنقوشّكزلض ّ

ّقّالعملّكغَتىا.ّلحكماالجتماعّ

                                                           
00 Suharismi Arikunto,Prosedur penelitian { cet.1:Jakarta Rineka Cipta 1990}h.031 
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ّعلىّّ ّللحصوؿ ّالوثيقية ّالط يقة ّالباحث ّيستخدـ ّالباحث ّىلا يف

رسةّكىيكلّادلوقعّاجلغ ايفّمنّادلدّمتعلقةّبالبحث.ّكمنّبينهاّعنّّّالسجالتّ

ّادلدرسة ّّمنظمة ّّالثانوية ّفانايكادلتوسطة ّبنتنزلمدية ّّجينارج 0217ّسنة

ّهتاّكمجيعّطالبتها.ّكمعلماّككسارلهاّكأيضاّأحواؿّمعلمها

 لثالث : أدوات جمع الموادالفصل ا

ّادلتعلقةّ ّادلواد ّالباحثّيفّمجع ّاأالتّاستخدامها ّىي ّادلواد أدكاتّمجع

 لةّ:آاّالباحثّ.ّفاستخدـّالباحثّعدةّهبل

 Pedoman Observasi))ّدليلّادلالّحظةّ .1

ّ(Angket)ّأكراؽّاإلستبياف .0

 pedoman wawancara))دليلّادلقابلةّّ .3

pedoman Dokumentasiّ))تصيمّالوثارقّّ .4
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 حليل المواد الفصل الرابع : طريقة ت

ّ:ّّآتيةثّط يقةّكأماّربليلّادلوادّكتنظيمها,ّفاستعافّالباحثّبثال

 الطريقة األستقر ائية . أ

ّالبحثّّ ّىيّاليتّذب مّعنّط يقّاإلتيافّخبالصة ّاالستق ارية الط يقة

ّمنّاألمورّالعامةّإىلّاألمورّاخلاصةّ.

ّلطريقة القياسيةا .ّب

ّالبحثّمنّ ّخبالصة ّاإلتياف ّط يق ّعن ّذب م ّاليت ّىي ّالقياسية الط يقة

ّاألمورّاخلاصةّّّإىلّاألمورّالعامة.ّ

ّ Deskriptif Kualitatif))الطريقة الوصفية النوعية   .ّت
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ّلتحليلّادلعلوماتّا ّادلسخدمة ّالنوعيةّىيّأالتّحصارية ّالوصيفة لط يقة

ّكانتّدكفّأمّقصدّلسحبّاالستنباطّادلط دّ ّكما عنّط يقةّكصفّادلواد

ّللعاـّأكتعميمّ.ّ

 (ّب موزّ:Prosentasi)للموادّالكميةّ,ّيستخدـّالباحثّنسبةّكرويةّّّّّ

            F 
P =ّ ّّّ    x  122:ّّّ 

 N 
 :ادلواصفات

P   :النتيجةّأكّدرجةّحصلّعليها 

(Angka prosentasinya) 

F   :الًتددّغل مّالبحثّعنّالنسب 

(Frekuansi yang sedang dicari frekuensinya 

N   :عددّمنّت ددّ/ّعددّادلستجيبُت 
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 (Jumlah Frekuensi/banyaknya individu ) ّ

122    03   Angka Tetap: 

ّالبحثّ ّّكأماتّنتيجة ّالباحثّمنّادلالحظة ّاالستبيافّاليتّناذلا ّكنش  ادلقابلة

ّفيش حها

 

ّ

ّ

ّ

 

 

                                                           
03

Anas  Sidijono , Pengantar Statistik Pendidkan ( Jakarta : Raja Grafindo Persada,0222)h.42 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 الفصل األول : الصورة العامة من ميدان البحث

 هوية المدرسة . أ

ّجّبنتايئنجنيكزلمديةّفاناّ:ّمدرسةّمتوسطة   اسمّادلدرسة

42319895ّ:ّّرقمّمدي ّادلدرسةّالوطنيةّ

 ق.سّدجّسينج ّرقمّ :ّالشارع    ّّالعنوافّ

14(Jl.Hs.Dg.Sengke )ّ

ّ(Bonto Manai):ّ ّّّالق ية

54 
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ّ (Bantaeng):ّبنتايئنج ّّّادلدينةّ

92001ّ:ّّ  ال مزّالربيدمّ

921ّ 531 340 285:ّّّّّاذلاتف

ّ:ّحوؿّادلدينةّّّّادلنطقةّ

ّ:ّمدينّ ّّّحالةّادلدرسة

ّجكن:ّمجعيةّزلمديةّفانايّّّّدلؤسسةّا

 1989:ّّّّسنةّالتأسيس

 :ّالصباحّحىتّالظه ّ ّكقتّاألنشطة

 :ّاخلاصةّ ّّحالةّالبناء
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ّ:ّحوؿّادلدينةّ ّموقعّادلدرسة

 كم67:ّّّادلسافةّمنّادلدينة

 نجيئمحمدية فانايكنج بنتا متوسطةثانوية  رؤية مدرسة  .ّب

ّكثقافةّإندكنسيىاّ,بقيحمّاإلؽلافّ,ادلالرمتافادلهارةّ ك ,اللكاء

ّنجيئالمتوسطة المحمدية فانايكنج بنتاالثانوية  المدرسة ّرسالة .ّت

ّةنميةّاألخالؽّالك ؽلت.1ّ

ّ.ّتطوي ّادلناىجّالدراسية0ّ

ّ.ّربسُتّجودةّالعمليةّالتعلمية3

ُّتّغل.ّت قبةّجودةّاخلّ 4

ّ.ربسُتّنوعيةّالعاملُتّيفّرلاؿّالتعليم5
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ّكميةّكنوعيةّادل افقّالتعليمية.6ّ ّزيادة

ّ.ّربسُتّجودةّاإلّدراةّادلدرسية7

 أحوال المدرس . ث

للمدرسّدكرّمهمّيفّاحلصوؿّعلىّجودةّالدارسة,ّكللل ,ّغلبّعلىّ

ّدراسةّ ّمتعة ّعلى ّللحصوؿ ّالتدريس ّمناىج ّك ّط ؽ ّاختيار ّحسن ادلدرسُت

ّكللل ّقاؿّأكزمّعثمافّ) 1995:4ّالطالبّكّكجودتو, ّ"إفى التدريسّىوّ(

ّالعملّأكّادلهنةّاخلاصةّاليتّربتاجّإىلّالتخصصّكّاخلربة".

ّادلدرسُتّ ّفانايئكنجّبنتايئنجّيفّعدد ّادلتوسطةّزلمدية يفّالعاـّادلدرسة

ّتوضّ.مدرسا0217ّ,04ّالدراسي ّالتالية ّكّالقارمة ّادلدرسُت ّكظارف ّلنا ح

ُّتّمعّبياناتّأخ لّعنهم:ادلوظف
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ّ(1القائمة األول)

 بأسماء المعلمينقائمة 

 الوظيفة االسم الرقم
ّرريسّادلدرسة siti kurnia,s.pd ّسديتّك نيا1ّ
ّمدرسةKasmawati,S.Agّّكسموايت0ّ
ّةمدرسSalma, S.Pdّّ  ّىسلم3ّ
ّةمدرسRosmawati,S.Pdّّّرمسوايت4ّ
ةمدرس Sarmiati, S.Pdّس مياة5ّ  
 مدرسةNur Linda,S.Pdّنورّلندة6ّّ

 ؤتاميأ.أرمداينّإي 7ّّ
A.Armadani Eka utami,S.Pdّمدرسة 

 مدرسةErni,S.Pdّّ ّإرين8ّ
ةمدرس Restuti,S.Pdريسطويت9ّّ  

 س .سولستيوايت12ّ
Sri Sulistiawati,S.Pdّةمدرس  

ةمدرس Jusnaeni,S.Pdّجوسنيٍت11ّ  
 مدرسةNur Hayati,S.Pdّّنورحيايت10ّ
 مدرسةّ Hasniati,S.Pd ىسنيايت13ّ
 مدرسHasanuddin,B.scّّالدين حسن14ّ
 مدرسHasan,S.Pdّّّ ّحاسن15ّ
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 مدرسSabar, S.Pdّّّّّصاب 16ّ
 مدرسMuzakkir,S.Pdّّّك ّلم17ّ
 مدرسKhaeruddin,S.Pdّّخَتالدين18ّ
 مدرسJabbar,S.Pdّّجاب 19ّ
 مدرس Hasanuddin,S.Pd.iّ حسنالدين02ّ

 ّزلمدّمليار01ّ
Drs.Muhammad Milyarّ

 مدرس

 مدرس Amiruddin,S.Pdّأمَتكدين00ّ

  زلمدّأكرب03ّ
Muhammad Akbar,S.Pdّّ

 مدرس

04ّ
ّفعبدّال حم

Abd.Rahman,S.Pd 
ّ

 مدرس

0217ّيوليو18ّّنجّيربنتافانايكنجّادلتوسطةّاحملمديةّالثانويةّمصدرّادلوادّ:ّمكتبةّالكاتبّيفّادلدرسةّ

 ميذأحوال الطال . ج

ّأاهمّّميلطال ّالبلوغّأك ّم حلة ّيبلغوا ّاللينّمل ّاألطفاؿ ّىم ادلدرسة

ّمستقبلهم.ّ ّاختيار ّأثناء ّيف ّفهم ّالتنمية ّك ّالنمو ّم حلة ّيف مازالوا

ّاختيارّ ّحسن ّيف ّالطالب ّتساعد ّاليت ّىي ّالتدريس ّأك فالدراسة
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ّأم ّعلى ّاحلصوؿ ّك ّانيمستقبلهم ّادلدرسة ّك ّفادلدرس كسارلّّّتهم

ّدّك ّذلا ّالدراسة ّكبَتّيفّمستقبلّالطالبّدلساعدهتمّعلىّالتدريسّك ر

   حسنّاختيارّمستقبلهم.

ّ(2القائمة الثاني)

ّيكنج بنتائينجمدية فاناالمتوسطة محالثانوية لة الطالب في المدرسة حا

 البيان الطالببة الطالب الفصل الرقم
1ّVIIA ّ0707ّّشخصا
0ّVIIB 18ّ18ّّ_ّشخصا
3ّVIIIA _ّ34ّ34ّّشخصا
4ّVIIIB 38ّ38ّّ_ّشخصا
5ّIXA _ّ0131ّّشخصا
6ّXIB 0801ّّ_ّشخصا

ّشخصا166ّشخصا80ّشخصا84ّالكليّعدد
0218ّّيوليو18ّّجّريناّالثانويةّادلتوسطةّزلمديةّفانايكنجّبنتّمصدرّادلوادّ:ّمكتبةّالكاتبّيفّادلدرسة

ّ
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 وسائل التدريس . ح

ّمنّّ ّالتدريس ّجودة ّعلى ّللحصوؿ ّادلدرس ّيساعد ّالتدريس كسارل

البيافّإلتصاؿّادلعلوماتّفيقتص ّالوقتّمعّحصوؿّجودةّالتدريس.ّكّّسهولةّ

ّىلهّ ّكجدتّيف ّاليت ّللتدريسّفكلل ّكسارل ّكاؼ ّادلدرس ّعدد ّأف كما

ّكسارلّ ّالتدريس.أما ّك ّالدراسة ّمتعة ّك ّجودة ّللحصوؿ ّكافية ّفإاها ادلدرسة

ّ:وجدّيفّىلهّادلدرسةّفهيّكماّيليالتدريسّاليتّت

 (3القائمة الثالث)

 حالة الوسيلة و وسائل مسبقا  

 حجرة / البناء الرقم
 بيان الحالة

التلف  التلف الخفيف جّيد
 الثقيل

ّ-ّ-1ّّحج ةّال ريس1ّ
ّ-ّ-1ّّحج ةّالتنظيم0ّ
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ّ-ّ-6ّّحج ةّالدراسة3ّ
ّ-ّ-1ّّمعملّالكمبيوت 4ّ
ّ-ّ-1ّّمعملّعلمّالطبية5ّ
ّ-ّ-1ّّادلكتبة6ّ
ّ-ّ-1ّّكسيلةّال ياضة7ّ
ّ-ّ-1ّّادلسجد8ّ
ّ-ّ-5ّّادل حاض9ّ
ّ-ّ-1ّّمقصف12ّ

0217ّيوليو18ّكنجّبنتارينجّالثانويةّادلتوسطةّزلمديةّفانايّمصدرّادلوادّ:ّمكتبةّالكاتبّيفّادلدرسةّّّ

ّمد ّك ّال ارعة ّالوسارل ّبقيّإالّحسنّاستعماؿّىله ّيفّافما ّال غبة كمة

 إحسافّاستعماذلاّكّذبديدىا.

الطريقة المباشرة في تعليم اللغة العربية مشكالت تطبيق ّالفصل الثاني :
المتوسطة المحمدية فانايكنج  الثانويةّمدرسةالفصل الثاني قي ال تالميذ ل

ّنجيئبنتا

ّالفصل,ستقد ّعنّمشيفّىلا ّالنتارجّالبحثية ّالباحثة الط يقةّّتكالـ

نجّيرادلتوسطةّاحملمديةّفانايكنجّبنتاادلباش ةّاليتّكجدىاّادلعلمّكلتلميلةّادلدرسةّ
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ّتعليم ّادلشّاللغةّكتعلمّيف ّىله ّالباحثةّتكالالع بية.لتقدًن ّاستخدـ ّقد ,

ّاألدكاتّالبحثيةّكىيّادلالحظةّكادلقابلةّكاإلستبياف.

نتارجّادلقابلةّكادلالحظةّكّنش ّاإلستبيافّاليتّقاـّهباّالباحثةّمنّتاريخّ

18ّ-يوف02 ّالط0217ّيويل ّدبشاكل ّادلتعلقة ّادلواد ّالباحثة ّناؿ ّفقد  يقةّـ,

ّادلباش ةّعندّتلميلّادلدرسةّالثانويةّادلتوطسةّاحملمديةّفانايكجّبنتارئج.ّ

ّ ّالباحثة ّي ظل ّأف ّقبل ّّإىل ّادلشكالت ّىله ّاللغةّبياف ّتعليم تطبيق

ّفانايك ّزلمدية ّادلتوسطة ّالثانوية ّيفّادلدرسة ّبنتانالع بية ّمالحظةّيرج ّكت كز نج.

ّاليتّ ّادلباش ة ّالط يقة ّإىلّتطبيق ّالتلمالباحثة ّهبا ّكمنقاـ ّّيلة. ّمالحظة,ىله

ىنّادرسّاللغةّالع بيةّيفّمعّكجدّالباحثةّأفّالتالميلّكجدكاّصعوبةّعندماّدرسوا

ّالفّ ّكلل , ّالباحثة ّاستنتج ّكالص فية. ّالنحوية ّكالقواعد ّكالًتكيب ادلف دات

ّعندماّدرسواّدرسّاللغةّالع بيةّسألواّعنّادلادةّم ارا.ّ
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ّ ّاإلستبياف ّنتارجّنش  ّمن ّكالتلميلاتّاجملمعوعة الطالباء70ّّالتالميل

ّالباحثةّ ّحلها ّاإلستبياف ّمن ّادلواد ّمث ّالنموذجية. ّالعينة ّالباحثة حيثّجعلهم

ّحىتّحصلّعلىّاخلالصاتّدبايليّ:prosentaseّّ))باستخداـّنسبةّمؤية

ّيفّّ ّىلّذبدّصعوبة ّباستخداـّالسؤاؿّيفّاإلستبياف: ّالع بية ّاللغة تعلم

ّاللغةّالع بيةّ؟ّكنتارجّدباّيلي:ّ

 (4القائمة الرابع)
ّادلئويةّ)%( التك ارّاألجوبةّرقم
36ّ52ّّصعوبةّجداّأ
32ّ41,67ّّصعوبةّب
6ّّ8,33ّّأحياناّج
ّ-ّ-ّغَتّصعوبةّد
ّ%70ّ122ّاجملموعّّ

9ّّمصدارّادلواد:ّدفًتّاإلستبيافّرقم



65 

 

 

%ّمعظمّالتلميلةّكجدكا52ّنظ اّإىلّالقارمةّال ابعّاإلستبيافّالسابقّأفّّ

ّاللغةّ ّباستخداـ ّالع بية ّاللغة ّيفّتعليم ّصعوبة ّجدا ّ%معظم 41,67صعوبة

ّكجدكاىا ّّالتلميلة ّأصعوبة ّللل  ّادلدرسةّّ. ّطبة ّالتلميل ّأف ّالباحثة ستنتج

ّ ّكجدكا ّبنتارنج ّفاناريكج ّاحملمدية ّادلتوسطة ّاللغةّالثانوية ّتعلموا ّحينما صعوبة

ّالع بيةّباستخداـّاللغةّالع بية.

ةّ:ّأمّالصعوبةّاليتّذبدّحينماّتعلمّاللغ9يفّاإلستبيافّب قمّمثّالسؤاؿّّ

ّالع بيةّأحيانا؟ّكنتارجّدبايلي

ّ(5)ةالقارمةّاخلامس
ّادلئويةّ)%( التك ارّاألجوبةّرقم
43ّ59,70ّّفجواباف"أ"ّكّ"ب"ّصحيحاّأ
05ّ34,70ّّاحملادثةّب
0ّ0,78ّّالًتمجةّج
0ّ0,78ّّالقواعدّّد
ّ%70ّ122ّاجملموعّّ

11ّّمصدارّادلواد:ّدفًتّاإلستبيافّرقم
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ّالباحثّ ّإىلّمالحظة ّتعليمّكالتعلمّةنظ ا ّالثانويةّّعلىّعملية يفّادلدرسة

دبادةّاللغةّالع بية,ّكجدكاّصعوبةّّنجّخصوصايرجّبنتانكمديةّفانايزلادلتوسطةّا

ّكاجهّو ّحينما القواعدّكاحملادثةّكالًتمجة.ّكنظ ّعلىّجدكاؿّاخلامسّاإلستبيافّا

ّالقواعد,.59,70ّأف ّيف ّصعوبة ّكجدك ّالتلميلة ّزبصصوا34,70ّ%من %

ّللل ّ ّالًتمجة. ّيف ّأحيانا.ّأاّصعبتهم ّأكث  ّاليت ّالصعوبة ّأف ّالباحثة ستنتج

ّالتل ّكجدىا ّادلتوسطة ّالثانوية ّادلدرسة ّحزلمميلة ّبنتايئنج. ّفانايئكج ينماّدية

ّتعلمواّاللغةّالع بيةّىيّمعظمهاّمنّالناحيةّالقواعد.ّ

مّباللغةّ:ّىلّذبدّصعوبةّحينماّتتكل14مثّّالسؤاؿّيفّاإلستبيافّب قمّ

 الع بية؟كنتارجّدبايلي:
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ّ(6)ةالقارمةّالسادس

ّ(ّادلئويةّ)% التك ارّّاألجوبةّرقم
47ّ65,08ّّصعبّأ
15ّ02,83ّّأحياناّب
12ّ13,89ّّصعبّجداّج
ّ-ّ-ّليستّصعوبةّّد
ّ:70ّ122ّاجملموعّّ

14ّمصدارّادلواد:ّدفًتّاإلستبيافّرقم

ّ ّالسؤاؿ ّب قممث ّاإلستبياف ّتتكلموا15ّيف ّعندما ّكجدكا ّصعوبة ّأم :
ّاللغةّالع بية؟كنتارجّدبايلي:ّ

ّ(7)ةالقارمةّالسابع

ّادلئويةّ)%( التك ارّاألجوبةّرقم
93ّ68,25ّّكلهاّأ
12ّ13,89ّّالًتكيبّب
12ّ13,89ّّادلف داتّج
4ّ4,17ّّالقواعدّّد
ّ%70ّ122ّاجملموعّّ

15ّمصدارّادلواد:ّدفًتّاإلستبيافّرقم
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ّيفّادللحق) ّكاف ّالسبقُت, ّاإلستبياف ّملحق ّاالسادس6من السابقّّة(

%منّالتالميلّكّالتلميلاتّكجدكاّالصعوبةّيفّالكالـّاللغة65,08ّإشارةّبأفّ

ّالسابع ّقارمة ّيف ّككاف ّالسابع7)ّةالع بية. ّّة( ّإشارة %ّمن67,52ّالسابق

ّالتالميلّكّالتلميلاتّكجدكاصعوبةّيفّادلف دات.ّ

ّالع بيةّّن ّاللغة ّقالتّمعلمة ّدبا تارجّادللحقّاإلستبيافّالسابقُتّمطابقا

ّالتالميلّكالتلأفّالصعوبّ(kasmawati,S.Ag)كسموايتّ ّاليتّكجدىا ميلاتّة

ّأكثّ  ّالع بية ّاللغة ّدركس ّّىاحينما ّحيث ّالقواعدّّاحلفظمن ّكفهم ادلف دات

ّقلةّبتعليمّاللغةّالع بيةّبسبتالميلّكّالتلميلاتّالصعوبةّيفّالكجد04ّ.ّربديدا

:18ّّةّيفّاإلستبيافّب قمؿّالباحثسأ.حينماّّمثلّالقاموسااليضاحيةّلّالوسار

ّ:إلندكنسية(؟ّكنتارجّدبايلي-ع بية)موسّالع يباعندؾّالقىلّ
                                                           

كسموايت,س.أغّادلعلمةّالدرسّاللغةّالع بيةّّيفّادلدرسةّّالثانويةّادلتوسطةّزلمديةّفانايئكنجّ
يويل19ّّبنتايئنحّ 04  
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ّّّ(8)ّةالقارمةّالثامنّ

ّادلئويةّ)%( التك ارّاألجوبةّرقم
50ّ70,00ّّليسّعندمّأ
15ّ02,83ّّعندمّّب
4ّ5,56ّّصاحبّالمنّّااستعاّرّج
1ّ1,39ّّمنّمكتبةّادلدرسةاّاستعاّرّد
ّ%70ّ122ّجملموعّ

 
منّّالتالميل70ّ%ّمن70,00نظ اّإىلّملحقّّاإلستبيافّالسابقّأفّ

ّعنده.ّؽلكنّسخصّفقطّاللم15%ّأك02,83ىلهّادلدرسةّليسّلوّقاموس

لع بيةّألفّحينماّدرسواّاللغةّاّالالرقّكجدّالتالميلّصعوبةّيقوؿّمنأفّللباحثّ

ّاستعماؿّالقاموسّكّمعجم.ت جيمّالدرسّىوّ

ّكسموايتّ ّادلعلمة ّمع ّ(kasmawati,S.Ag)يفّادلقابلة ّةالباحثّتكان,

ّتكالادلشغليبّعلىّمعّادلعلمةّلػتػّاتعنّاحملاكالتّاليتّقاـّهباّالتلميلّسارلها

ّكسموايت ّكانت علىّىلهّّإفّمنّفعطمّ(Kasmawati,S.Ag)ادللكورةّالسبقة.
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ّكلّاللقاء,إعطارهمّادلف داتّ,تكالادلش كاحملاكلةّاألخ لّ حفظواىااجلديدةّيف

ّإطارهمّالتم يناتّيفّالنصوصّالبسيطة,ّكيفّأثنارهاّعلمتهمّالقواعدّقليالىيّ

ّ.فقليال

ّ(9)ةالقارمةّالتاسع
ّادلئويةّ)%( التك ارّاألجوبةّرقم
41ّ56,94ّّدارماّأ
01ّ09,17ّّ( sering )م اراّب
12ّ13,79ّّ(kadang-kadang)أحياناّج
ّ-ّ-ّ(tidak pernah)قطُّّّد
ّ%70ّ122ّاجملموعّّ

10ّمصدارّادلواد:ّدفًتّاإلستبيافّرقم

ّكسموايت, السبقةّمصورةّيفّأجوبةّ ((Kasmawati,S.Agالبياناتّمن

ّ ّب قم ّباإلستبياف ّمعلمت 10ّّالتلميلة ّىل ّالباحث: ّسأؿ ّحينما السابقة,
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ّكلّاللقاء؟كنتارجّأفّ %ّمنهمّقاؿّأعطتنا56,93ّتعطي ّادلف داتّاجلديدةّيف

 %منهمّقالوّأعطيناّادلف داتّم ارا.09,17ادلف داتّيفّكلّاللقاءّدارماّك

التالميذ في حل و  معلمالتي يقوم بها  المحاوالت ثالث:الفصل ال

ي باالمدرسة المشكالت تطبيق الطريقة المباشرة لتالميذ الفصل الثان

ّنج.يئالثانوية المتوسطة محمدية فانايكنج بنتا

احملوالتّاليتّقاـّهباّالتلميلةّمعّادلعلمة,ّماكجدكاّالعوارقّإلفّالتلميلةّ

أيضاّتعلمّاللغةّالع بيةّككافّذلمّاحلثّكّّةّحلفظّادلف دات,ّكإجابواادلعلمّإىل رد

ّ لّيفّثالثّإستبيافّتالية:اسةّاللغةّالع بية.ّىلاّؽلكنّأفّنلدّرّّتاجلد

ّ ّب قم ّاإلستبياف ّكان0يف ّسارلة, ّالباحثة ّاللغةّت ّدرس ّربب ّىل :

 كّنتارجوّدبايلي:ّالع بية؟

ّ
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ّ(12 ة)شالقارمةّالعا

ّادلئويةّ)%( التك ارّاألجوبةّرقم
54ّ75ّّزلبةّّأ
11ّ15,07ّّقليلّزلبةّب
5ّ6,93ّّزلبةّجدّاّّج
0ّ0,78ّّغَتّزلبةّد
ّ%70ّ122ّاجملموعّّ

0ّمصدارّادلواد:ّدفًتّاإلستبيافّرقم

لدراسةّاللغةّّاد:ّىلّعندؾّاحلثّأكّاجل4يافّب قمّيفّاإلستبالسؤاؿّ
ّ:ّّالع بية؟ّكنتارجوّدبايلي

ّّ(11القارمةّاحلاديةّعش ة)ّ

ّادلئويةّ)%( التك ارّاألجوبةّرقم
3ّ4,17ّّليسّعندمّّأ
08ّ38,89ّّأحياناّب
33ّ45,83ّّعندمّج
8ّ11,11ّّاحلثّجداّد
ّ%70ّ122ّاجملموعّّ

4ّمصدارّادلواد:ّدفًتّاإلستبيافّرقم
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ّّ ّب قم ّاإلستبياف ّأم ت13ّيف ّحينما ّكيفّردؾ ّسارال: ّالباحثة ,كاف

ّحلفظّادلف داتّالع بيةّاجلديدة؟ّكنتارجوّدبايلي:ّ

ّ(10عش ة)ّّةالقارمةّالثاني

ّادلئويةّ)%( التك ارّاألجوبةّرقم
38ّ50,78ّّزلبةّّأ
06ّ36,11ّّعادمّّب
7ّ9,70ّّقليلّزلبةّج

1ّ1,39ّّغَتّزلبةّد
ّ%70ّ122ّاجملموعّّ

13ّمصدارّادلواد:ّدفًتّاإلستبيافّرقم

ّيفاماتّالسركافّيفّالثالثّالقاّ ّإشارة, ّالعاس ةّبقة %75ّّّالقارمة

ّدّر ّحبوا ّمنهم ّعش ة ّاحللدية ّالقارمة ّ ّيف ّالع بية,ك ّاللغة %من45,83ّّكس

القارمةّالثانيةّعش ةّالتلميلةّعندىمّاحلثّكّاجلدّلدراسةّاللغةّالع بية,ّكّيفّ

ّمّف حواّبينماأم هتمّادلعلمةّحلفظادلف داتّالع بيةّاجلديدة.ّ%ّمنه50,78ّ
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ّاللغةّّ ّالتلميلاتّلدراسة ّك ّالتالميل ّرغبة ّباف ّإشارة ّالسابقة ّادلواد من

الع بيةّليسّذلمّمشكلةّإلفّمعظمهمّف حواّيفّتعليمّاللغةّالع بيةّكاجتهدكايفّ

ّدراستهم.ّّ

 

 

 

 

ّ

 

ّ
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 الباب الخامس 

 الخاتمة 

ليسهلّالقارئّفهمّّيفّىلاّالبحثّسيقدـّالكاتبّاخلالصةّكاإلقًتحةّّ

ّ.حثالبّادلقصودّمنّىلا

  ةالفصل األول : الخالص

ّكماّيأيت:ّّّيستنتجّالكاتبّشلاّتقدـّمنّالبحثفّ

ّلع ضّموضوعّ .1 ّالوسيلة ّىيّاحملوالتّأك ّحقيقة ّادلباش ة ّالط يقة تطبيق

ّاألجنبية ّ/اللغة ّّ ّمباش ة, ّاللغةّالع بية ّدركس ّادلعلمُت ّيع ض حيث

ّكلغةّالتدريسّدكفّاستخداـّلغةّالطالبّاأل جنبيةّباستجداـّلغةّأجنبية

 يفّالتدريس.ّ
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ّالتلمي .0 ّكجدىا ّاليت ّادلشكالت ّادلتوسطة ّالثانوية ّادلدرسة ّمديةزللة

 نجّمعظمّمنّمشاكلّادلف داتّكالًتكبيةّكالقواعد.يركنجّبنتايفانا

تلميلةّمعّادلعلمةّحللّعلىّىلهّادلشكالتّىيّكاحملوالتّاليتّقاـّهباّالّ .3

ّكا ّػلفظوىا ّلكى ّاللقاء, ّكل ّيف ّاجلديدة ّادلف دات كالتّاحملبإعطارهم

ّباالنصوصّ ّالع بية ّبااللغة ّالكالـ ّالتم يناتّيف ّبإعطارهم ّىي األخ ل

ّالبسيطة.ّ

 حاتاالفصل الثاني : المقتر 

تطبيقّالط يقةّادلباش ةّّيفّعنّادلشكالتبعدّأفّقاـّالكاتبّبالبحثّ 

ّلدلّالتالميلّالفص ّالع بية ّاللغة ّيفّتعليم ّادلتوسطة ّادلدرسة مديةّزللّالثاينّبا

ّنج,ففيّىلاّالفصلّي يدّالكاتبّأفّيقدـّاإلقًتّحتُتّدبلّيلي:ّيرفانايكنجّبنتا
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دثةّخصوصاّي جيّللتالميلّاللمّي غبوفّيفّأستكشاّيفّالعاملّمنّاحملا .1

ّ ّالع بية, ّاللغة ّإماّينبغمن ّاللغوية ّالقواعد ّمن ّكثَتا ّيتعلم ّأف ّعليو ي

ّأيضا ّيتعلم ّأف ّك ّالص فية ّأك ّالنحوية ّاللغةّأظلاّالقواعد ّيف ّاجلملة ط

 الع بية,ّككلل ّأفّيتعلمّقواعدّمجلةّاللغةّاإلندكنسيةّالصحيح.

ّليس .0 ّادلباش ة, ّالط يقة ّتطبيق ّالنتيجة ّعلى ّّللحصوؿ ّلكنّشيئا سهال

ميلّأفّيصبحّ ييدّالتاليلتدريبات.ّللل ّحينماّػلتاجّإىلّالعديدّمنّا

زلادثازلًتفتا,ّإضافةّإىلّاحلصلّعليهاّالبدّأفّيتحققّبالعناص ّاللغويةّ)ّ

ّتدريب ّيكث  ّأف ّأيضا ّعليو ّػلب ّاًف( ّكالًتكيب ّالقوعد ّك ّادلف دات

ّكالشع ّادلع كؼّاًف.ّّّّّّ  احملادثةّاليوميةّحتّإىلّاحملادثةّالصعبة
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