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 نتائج البحث تقديم 

اجملوز وصفت الباحثة يف ىذا الباب حول البيانات احملصولة من ميدان البحث و ىي كما 

 يلي: 

 عن مكان البحث .أ

 دورة تعلم العربية األزهر باري كاديري تاريخ  .1

 الشارع مجفاك . العنوان:3112يناير  1يف تعلم العربية األزىر باري يوقف دورة 

(Cempaka) تولوصلرجيو 32. رقم(Tulungrejo)تيجالساري ،(Tegal sari)ديري ا، ك

1عدلة".. األزىر واحد من كورسوسان اللغة ادلوجودة كثَتة يف "اللغة كيديري ادل21313
 

فهم لللغة  ومزاولالطالب ألن مثرة مهّة ليفيد األزىر دورة تعلم العربية أصل إنشاء 

اللغة العربية. عادة للحصول على احملادثة  خّصيصاوإتقان اللغات األجنبية بسرعة وسهولة، 

ياًل جداً ومرىقة والكثَت ال )مواىاداسة( وقراءة الكتاب األصفر )كويد( أهنا تستغرق وقتًا طو 

تصل إىل اذلدف. وىذا يعطي الدافع إلقامة دورة يف اللغة العربية األزىر "ادلعدلة" سهلة 

2وسريعة وشلتعة.
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 ارسيف من دورة األزىر   
2
  .بنفس ادلراجع 



دورة تعلم بالتأكيد سيكون كل مؤسسة أساس منطقي، فضال عن اإلشراف على وضع 

 ادلنطقي ىو األساس للتفكَت يف القيام بشيء. . أنو ببساطة ألن األساسية األزىراللغة العرب

يف شكل القرآن الكرمي باللغة العربية، نزل  أناكلمة اهلل. "للتفكَت دورة األزىر ىي من:

حيث أنو قد يفهم" وعيد ميالد الرواة رسوالهلل. "لك يا رفاق" تعلم اللغة العربية "وتعليم 

، مث الفعل يستحق من عادليّ ولغة العبادة أيضا للبشر". اللغة العربية ىي لغة اإلسالم والقرآن 

. القرآن الكرمي والرواة والكتاب ادلقدس للمعرفة من أجل ادلعرفة جييدىامسلمُت تعلم و 

مصادر اإلسالم مكتوبة باللغة العربية. مث حتقيق التفاىم ادلثايل للمنح الدراسية اإلسالمية اليت 

 ينبغي أن تسود العربية األوىل ذلم.

األزىر "ادلعدلة حسب األسعار" باستخدام  دورة تعلمليب ادلستخدمة من قبل األسا

الذي ضغط بُت أساليب السلف )الكالسيكية( وخلف )احلديثة( كما  طريقةثنائي،  طريقة

أن أسلوب تعلم اللغة اإلصلليزية الذي ىو فعال درجة عالية من التطور يف قرية سينججا 

 ساليب، سهلة وسريعة وشلتعة لتعليم اللغة العربية.ادلعدلة اللغة تنتج مزجياً من أ

تعلم اللغة العربية من حيث ادلوضوع الذي جيب تعلمو أواًل موىاداسة. ألنو يوجد يف 

مث أهنا وعيد موىاداسة تركيز يف احلفظ واحلصول على مفردات. إذا كان إعطاء األولوية إىل قا

أن تعرف معٌت مفردات تلك اللغة، بينما ستحتاج وقتًا طوياًل جدًا ألن اللغة األساسية 

قاوايداتاو قواعد اللغة ىي قواعد وضع اللغة نفسها. ليس من ادلمكن استخدام كويد إذا مل 



ادلعدلة موىاداسة مث بالتأكيد على   دورةيعرف معٌت اللغة نفسها. أنو يعطي اإلذلام لألزىر 

من أساليب، سهلة وسريعة وشلتعة كويد لقراءة الكتاب. لغة ادلعدلة سينججا تنتج مزجيًا 

 لتعليم اللغة العربية.

 تصوير عامة .2

 ىوية  (1

 األزىر دورة تعلم العربية: دورة تعلم العربيةسم اإل (أ

تولوصلرجيو، تيجالساري، "ادلعدلة   32رقم  Cempakaالعنوان: جي.   (ب

 21313كيديري" 

 خيال و مأمورية  (2

و مؤسسة وغَتىا، وديكن أيضا تفسَت الرؤية  أن الرؤية طريقة عرض يف شركة أ

كشركة وجهة أو ادلؤسسة وما ينبغي عملو لتحقيق اذلدف يف ادلستقبل أو يف 

ادلستقبل. يتعذر تقدمي رؤية يف أكثر وضوحًا بسبب يفسر حول وصف تفصيلي 

للنظام يف توجونيا، وىذا يرجع إىل التغَتات يف العلم، فضال عن وضع صعب التنبؤ 

 طويلة.لفًتة 

رؤية إرشادية مؤسسة األزىر معارف مكيفة اذلواء، واإلحسان والتقوى الرب 

 فضال عن كردية أخالكول مكيفة.



البعثة بيان حول ما ينبغي فعلو بالشركات أو الوكاالت يف زلاولة لتحقيق تلك 

الرؤية. تتمثل مهمة الشركة يف الوسط كهدف والسبب دلاذا مت يف الشركة أو 

تقدم البعثة أيضا االجتاه يف نفس الوقت القيود يف عملية حتقيق ادلؤسسة. وس

 األىداف.

مهمة اإلشراف مؤسسة األزىر تنتشر اللغة العربية كادلتوسطة تشكل شعب 

3اإلسالمي، مفعم باحليوية، ذكي، وكردية بَتاخالكول القرآنية.
 

 غاية  (3

وعي باألىداف ادلتوقعة. طبعا يف أي من األنشطة اليت تتطلب التنفيذ، ال

حاجة التعليم بوصفو جهدا واعيا صياغة األىداف. ألنو دون أىداف، مث تنفيذ 

التعليم سوف يفقد االجتاه. وغرض التعليم كمبدأ توجيهي كيف ينبغي أن تنفذ 

 العملية التعليمية، وما ديكن توقعو يف العملية التعليمية.

بوضوح األىداف اليت ينبغي حتقيقها. من أي األنشطة ادلخطط ذلا، والتعليم 

الصعب أن نتصور يف االعتبار، إذا كان ىناك نشاط دون احلاجة وضوح اذلدف. 

لذا أمهية ىذه األىداف ليس من ادلستغرب إذا وجدت العديد من الدراسات أن 
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 بنفسالمراجع 



سوصلوىسوصلوه فيما بُت اخلرباء بشأن تلك األىداف. ويفحص ىذا الكتاب 

 عى دائماً وضع قضية جيدة عموما، وعلى وجو التحديد.سلتلف التعليم يس

يف غرض األزىر ىو زيادة قدرات "ادلسلمُت اللغة العربية" كي تكون قادرة 

على التواصل أما السليب أو اإلجيايب، وفهم القرآن واحلديث وفهم ادلؤلفات العلمية 

 على اإلسالم أكثر.

 نتائج البحث  .ب

 ادلتتعلقة مبسائل البحث وىي: قدمت الباحثة ىنا البيانات 

  درييباري ك "األرىر"وصف اإلجراءت يف تعليم الفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة التعليم  .1

التعلم من التفاعل ذىابا وإيابا بُت الطرفُت حباجة إىل بعضهم البعض، أي ادلدرسُت 

التعلم تعيينو قبل.  متوالتالميذ. حيدث االتصال يف تفاعل مكثفة ومركزة ضلو ىدف الذي 

 ة و مناسبةطريق صحيحالكون تجيب أن  ادلوادنشاط ادلعلم ينقل ادلواد للطالب. يف إيصال 

 على فهم ادلواد اليت قدمها ادلعلم. كي يقدير الطالب  يف

ادلواد إىل الطلبة. كيفية تقدمي مادة جيدة  إللقاءالطريقة الصحيحة البد للمعلم معرفة 

سلوب. ادلعلمُت سيكون أسهل مترير ادلواد ادلقدمة من أجل حتقيق ادلعروفة بواسطة األ

4األىداف منحرفة بتعلم.
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 2112 ابريل 12: محلصين استاذ مع مقابلة   



مع تلميذ يف نقل ادلواد باللغة العربية.  قام هبا ادلعلمونتعلم اللغة العربية ىو عملية 

ة العربية اليت مت تعلم مادة اللغ يدات ىفر ادلالتعلم.يف  ىنا مفرداتأوال  وسوف تناقش

لتعلم اللغة العربية مبزيد من  يشعرون بالسهولةالتالميذ  كان فرداتبادل. تسليمها أوالً 

 التفصيل.

يف التعلم ادلعلم ينبغي أن تكون قادرة على خلق " حيث قال: ووفقا لألستاذ منصور
لل. مع جو لطيف سوف متعة الغالف اجلوي حيث أن الطالب يشعرون بالسعادة وال بادل

ضافة إىل الطالب إلتشعر بالراحة لالستماع إىل ادلواد، من السهل أن نفهم الطالب. وبا
سوف يكون دائمًا عاطفة لتتبع أي التعلم الذي حيدث دائماً. الطالب أيضا قادرة على 

."مواصلة النظر بسهولة من ادلواد اليت قدمها ادلعلم
5

 

دات ادلواد اليت سيتم تقدديها للطالب. مث ادلدرسُت الدروس قبل ميمواالي مفر  إعداد

ادلعلم أقول التحيات وحتية الطالب باستخدام اللغة العربية. خللق جو لطيف يف الفصول 

م الدراسية ادلعلم أدلة الطالب إىل برياين مع استخدام اللغة العربية كادلعتاد. مث كرر ادلعل

 الدرس قليالً أمس حيث أن الطالب ال تنسى.

 دات وغَتىم من األصدقاءمن الطالب إىل قراءة واحدة يف مفر  يبدأ ادلعلم الدرس أطلب

دات قراءة بدوره بدوره إىل أقصى حد. يف عملية التعلم الذين يعرفون باللغة العربية. مفر 

تبدو مع محاسة للرد على لطريقة ىذه، الطالب متحمسون جدًا دلتابعة الدروس. ىذه ا
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 2112 ابريل 21: منصور أستاذ مع مقابلة  



عند الطالب وتال مفردات ال ننسى تربير ادلعلمُت  دات قراءهتا بواسطة أصدقائهم.مفر 

6دات خاطئة.مفر 
 

دة ىذه دات يعٍت، لكن لزياك أن التالميذ يف الصف ليس فقط مفر وباإلضافة إىل ذل

ناطقُت باللغة العربية ليس فقط مع دات بلغتهم. يف الالذاكرة مينجابلكاسيكان مفر 

أصدقائهم بل أيضا للمعلمُت. لذا يف فئة بُت التالميذ مع الطالب التفاعل مع اللغة العربية. 

مل تتم معاجلة استخدام اللغة العربية ولكن خارج الفصول الدراسية احلصول على استخدامها 

 طريقة قل مرحبا ارتداء العربية للناطقُت باللغة العربية أيضا يف مواجهة بعضهما البعض يف

 وغَتىا.

العادات. مع تكييف اللغة مث أننا سوف تعتاد على  ىواللغة "ُت صلخألستاذ مو  قالو 
التحدث. اللغة وسيلة للتواصل مع إخواننا من البشر. مع ىذا يف جامعة األزىر اللغة العربية 

."ة من دون جدوىيف احملادثة اليومية. فمن ذلك أن ادلفردات ال تضيع بسهول
2

 

دات إذا مل تطبق ستكون غَت رلدية نظراً م من أن العديد من مينجاىافوال مفر على الرغ

دات نفسها جيب أن يكون لديك ن تلقاء نفسو. ومع ذلك، لتطبيق مفر ألهنا سوف خيتفي م

 رغبة يف التعلم، وتطبيق وبيئة داعمة.العوامل ادلتوافرة. وتشمل العوامل الداعمة بال

 باري كيدري "األزىر"تعليم ادلفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة التعليم  يف وصف الصعوبات .2
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 2112 ابريل 22 مالحظة 

2
 2112 ابريل 31 محلصين استاذ مع مقابلة 



ري يف تعلم ادلفردات بالطريقة لصُت وقال: أمع أستاذ سلقامت الباحثة بادلقابلة 
إللقاء ادلواد الدرسية ايل باشرة يف تطبيق طريقة ادلقّلة ادلعلم ادلاىر ادلباشرة صعوباهتا ىي 

 8مث معلم وجب يعرف عن طريقة ادلباشرة.الطالب. 

ري قليل يف ألتعليم ادلفردات "وقابلت الباحثة ايضا مع أستاذ منصور و قال: 
ريس اللغة العربة األول. ولكن ليسلم اىل الطالب دالصعوبات ألن ادلفردات ىي ت

. "معلم وجب ماىَت طريقهابالطريقة ادلباشرة 
9

 

 في.سلال ادلعهادمن  اناري ألن أ"الصعوبات من الطالب و قالت سييت رمحة األولية 

عرف ا والالكتاب كل يوم  اطالع انا. فقدعلم الكتاب تت كثَت  ال يعلم ادلفردات اناىنك 
 10."عن ادلفردات كل الكلمات يف الكتاب

 

باري   "األزىر"تعليم ادلفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة التعليم يف وصف حل الصعوبات  .3

 درييك

بالطريقة  ادلود ديتحن ادلعلم مقدار استطعتو يف القاء الصعوبات تعليم ادلفردات حلل

اليس كذلك طالب وجب يكرر  11ج جديد.ادلباشرة. مث تدريب اىل معلم، يفتح منه

12ادلفردات لكي وعى دائمُت. 
 

دات ليت تعًتض التعلم اليت حتدث يف مفر ُت "دلعاجلة احلواجز الصخمو  استاذ  لووفق
من األشياء تكون على علم. واحد منهم عن طريق البحث ادلباشرة ىناك العديد  الطريقةمع 
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 المراجع بنفس  

9
 2112 أبريل 15: منصور استاذ مع مقابلة  

11
 2112 مايو 2:  األلوية رحمة سيتي مع مقابلة  

11
 3112ابصريل  13مقابلة مع استاذ زللصُت :   

12
 2012 مايو 3مقابلة مع سييت رمحة األلوية :   



عن معلم الذي حقًا قادرة على السيطرة الطريقة مباشرة. كيفية احلصول على حق ادلعلمُت 
13نقوم بتجاربنا، اختيار ادلعلمُت ".

 

ا على ادلعلم جيب كلمة األستاذ منصور "لتحديد األساليب اليت سيتم تطبيقه
أن تعرف خصائص األسلوب. وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن تعرف ادلعلمُت إذا كان 
ىذا األسلوب مناسبة لتطبيقها على ادلواد اليت ينبغي نقلها إىل الطالب. مع االختيار 

 14طريقة غَت مالئمة فسوف يعوق أىداف التعلم ".

 

 حليل الباحثتج. 

الفصل واالتصال بُت النتائج السابقة من الناحية النظرية مع نظرية نتائج وقت ىذا يف 

البحث. اجلمع بُت األمناط ادلوجودة يف النظرية السابقة والواقع يف ادليدان. يف بعض األحيان ما 

ىل أن تدرس . فمن ىذه الدولة اليت حتتاج إوبداًل من ذلكال تساوي حقيقة،  النظرية ىو يف 

بعمق. حتتاج إىل مزيد من التوضيح بُت النظرية احلالية ويثبت مع حقيقة أن ىناك يف الواقع 

وجود اجتماعية. فيما يتعلق بعنوان ىذه األطروحة، واإلجابة على ادلشكلة الًتكيز قد أدرجت يف 

 الفصل.الفصل ادلبكر، مث سيناقش واحداً تلو اآلخر لإلجابة على مشكلة تركيز يف ىذا 

 باري كيدري "األرىر". وصف اإلجراءت يف تعليم الفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة التعليم 1
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 3112ابريل  13مقابلة مع استاذ سللصُت  
14

 3112ابريل  32مقابلة مع ىستاذ منصور  



ادلفردات ىي اصغر وحدة ىو الذى يسحد قوة اللغة. كل لغة ذلا مفردات غنية والىت 

بالطبع ليست ىي نفسها. اللغة العربية عند خرباء البحوث لغة غنية ادلفردات، خاصة ادلفاىيم 

 15دلتعلقة ثقافتهم واحلياة اليومية.ا

األزىر من  دورة سلتلفة من التعلم يف ادلدارس بشكل عام. يف  "األزىر" دورة تعلميف 

يف فًتة قصَتة من الوقت التالميذ ديكن أن يانتاي والًتكيز يف تعلم اللغة العربية حىت أنو 

دات يف فر إتقان اللغة العربية. وباإلضافة إىل ذلك يف األزىر شلارسة التحيز التلميذ مباشرة م

دلمارسة يف كثَت من األحيان مع بَتكاكان مع زمالئو من التالميذ أو ادلدرسُت. مع الطالب ا

للحفاظ على تذكر ما قد ألقي ادلعلم.  دات شيئا فشيئًا مث الطالب سيتم بشكل أسرعمفر 

وباإلضافة إىل ذلك سوف يكون الطالب الذين اعتادوا على التحدث اقتدار باستخدام لغة 

 أجنبية.

على عكس اللغة العربية تعلم يف ادلدارس العامة، قيل ادلدارس العامة اليت تعلم اللغة 

ضاء بعض مواد الفصل الدراسي. العربية ىذا التحيز أن رتيبة جدًا ومطاردة مع الوقت لق

ألهنا تدرس يف أسبوع واحد الدروس ليس فقط اللغة العربية تدرس لكن بعض االجاران. مع 

العديد من الدروس اليت تدرس للمعلمُت مث دييل فقط إىل سرعة استكمال ادلواد للفصل 

 الواحد دون معرفة ما إذا كان التالميذ ادلمثل الفعل متاما حىت اآلن.
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ات ىي مادة اللغة العربية اليت مت تسليمها أواًل بتعلم اللغة العربية. مع العلم مفرد

 .مفردات التالميذ مث سيكون أسهل لتعلم مادة اللغة العربية أكثر

يف التعلم ادلعلم ينبغي أن تكون قادرة على خلق " حيث قال: ووفقا لألستاذ منصور

عادة وال بادللل. مع جو لطيف سوف متعة الغالف اجلوي حيث أن الطالب يشعرون بالس

ضافة إىل الطالب إلتشعر بالراحة لالستماع إىل ادلواد، من السهل أن نفهم الطالب. وبا

سوف يكون دائمًا عاطفة لتتبع أي التعلم الذي حيدث دائماً. الطالب أيضا قادرة على 

."مواصلة النظر بسهولة من ادلواد اليت قدمها ادلعلم
16

 

ويقول  سالملطالب. مث ادلعلم أقول اىل امفردات  إللقاء إعداد ادلدرسُت الدروس قبل 

 لغناءللغة العربية. خللق جو لطيف يف الفصول الدراسية ادلعلم أدلة الطالب باالطالب  مرحبا

 12ب ال تنسى.اللغة العربية كادلعتاد. مث كرر ادلعلم الدرس قليالً أمس حيث أن الطالب

يبدأ ادلعلم الدرس أطلب من الطالب إىل قراءة واحدة يف مفردات وغَتىم من 

إىل أقصى حد. يف عملية التعلم  كرراألصدقاء الذين يعرفون باللغة العربية. مفردات قراءة  

للرد على  ىذه، الطالب متحمسون جدًا دلتابعة الدروس. ىذه الطريقة تبدو مع محاسة
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مفردات قراءهتا بواسطة أصدقائهم. عند الطالب وتال مفردات ال ننسى تربير ادلعلمُت 

 18مفردات خاطئة.

دات يعٍت، لكن لزيادة ىذه يس فقط مفر وباإلضافة إىل ذلك أن التالميذ يف الصف ل

ليس مع أصدقائهم  الذاكرة مينجابلكاسيكان مفردات بلغتهم. يف الناطقُت باللغة العربية

أيضا. لذا يف فئة بُت التالميذ مع الطالب التفاعل مع اللغة العربية. مل  معلمُتاىل فقط بل 

تتم معاجلة استخدام اللغة العربية ولكن خارج الفصول الدراسية احلصول على استخدامها 

تداء العربية للناطقُت باللغة العربية أيضا يف مواجهة بعضهما البعض يف طريقة قل مرحبا ار 

 19وغَتىا.

 اذان لصوف تعليم ادلفردات بالطريقة ادلباشرة كما يلى: 

 إىل الطالب ىاإللقاء فردات ادلوادادلإعداد ادلعلم   .أ

 ( طريقة ادلباشرة) طريقة اإللقاءادلعلم حدد   .ب

 الطالب بالغة العربة  يقدم السالم ويرحب  .ج

 اإلتيان جّو مفرح اللغة العربيةب الغناءب ادلعلم الطال طلب  .د

 باللغة العربيةوآخرون تفسَت  قرأة ادلفردات الطالبواحد  .ه

 مفردات خطأ ادلتكررة باستخدام تكرار العمل حىت حيفظون الطالب ادلعلمُت  .و

                                                           
18

  المرجع بنفس 
19

 المرجع بنفس 



 أن ينقل معٌت على معلم مفردات ديكن وصف أو مع الصور.ادلفردات   إللقاء  .ز

  باري كيدري "األزىر"تعليم ادلفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة التعليم  يف وباتوصف الصع .2

إندونيسيا يعتمد بشدة على عاملُت. أواًل، ارتفاع االختالف  يفتعلم اللغة العربية  التطور

والتشابو بينهما وادلتوسطة أنو تعلم اللغة العربية. ثانيا، إعطاء الطالب مدى تأثَت على عملية 

 20م اللغة العربية.تعل

أن اللغة العربية ىي لغة أجنبية اليت مل يعًتف بادلشارك يف التدريس منذ الشباب. ولكن 

ادلساواة بُت اللغات -تعلم اللغة العربية لغة أجنبية ميموبونياي رلموعة من ادلبادئ. مبدأ ادلساواة

اللغة سيعطي والدتو اصلاروه ضد مرافق يف التعلم اخلارجية. العكس من ذلك، وجدت األجنبية و 

فرق فرقا يف اللغة األم واللغات األجنبية سوف يؤدي إىل صعوبات يف تعلم اللغة العربية كلغة 

 أجنبية.

للتغلب على بعض الصعوبات يف تعلم اللغة العربية مث ظهرت عدة أساليب التعلم. مع 

ب مث سوف تساعد ادلدرسُت على تقدمي ادلواد ادلادية ال سيما اللغة العربية تعلم أسالي

للطالب. ولكن الستخدام ىذا األسلوب من التعليم، ادلعلمُت معرفة عدد قليل من األشياء 

 مثل ما إذا كان األسلوب غَت مناسبة لالستخدام يف ادلواد اليت ينبغي نقلها إىل الطالب.
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التعلم بالتأكيد ليست فضفاضة . ديكن  طريقةمع  ةت ادلباشر دافر من التعرض أعاله م

أن تكون عقبات يف التعلم مفردات بأسلوب مباشر من عدة عوامل. وتشمل العوامل العوامل 

 اللغوية والعوامل من غَت لغوية.

وقال: "للقيد يف مفردات التعلم باألسلوب ادلباشر ىو ُت، لصخمع األستاذ مو  ةمقابل
ادلدرسُت الذين حقًا سيد الطريقة ادلباشرة. بسبب االفتقار إىل فهم األساليب االفتقار إىل 

ادلستخدمة ىي الطريقة ادلباشرة يف ادلقام األول سيولد الطالب عدم الفهم مع ادلواد اليت 
21قدمها ادلعلم. "

 

الذين لديهم القدرة وتنشط يف اللغات  ادلباشرة تتطلب من ادلدرسُت الطريقةباستخدام 

األجنبية.  جيب أن يكون ادلعلمون قادرة حقًا على إتقان األساليب اليت سيتم استخدامها. 

سوف يكون من السهل على تقدمي ادلواد مفردات. وإىل بالطريقة ادلباشرة ألن ادلعلم الرئيسي 

 .جانب األىداف التعليمية سوف يتحقق مفردات كما ىو متوقع

يف كثَت من األحيان مضيعة  ةادلباشر  الطريقةوقال األستاذ منصور "أن أنقل مفردات مع 
باشرة الستخدام لغة أجنبية لوصف مفردات جيري ادل بطريقةللوقت. كحاجة ادلعلمُت 

22تسليمها. يف الواقع ليس كل الطالب الذين متكنوا من فهم ادلعٍت مباشرة التدريس. "
 

من نتائج مقابلة مع أحد الطالب، سيت وقال "لقد جئت من كوخ يف السلف، علمت 
. حىت ميميبيالجاري ادلفرداتللتو دراسة الكتاب. يف كتاب ميناالة ال تدرس عن معٌت 

عدم وجود مفردات أن أعرف من وتنفذ ابدأ  ألن متاعبمفردات بالطريقة مباشرة وأنا 
23لغة العربية ".زلادثة باستخدام ال
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اخللفية التعليمية للطالب كان جداً قادرة على التأثَت على ما إذا كان الطالب على فهم 

مواد جديدة. ويف ىذه احلالة جيب أن يفهم ادلعلم الطالب خلفية التحيز للتكيف مع ظروف  

كيفية الطريقة الصحيحة ألنقل كل طالب. وباإلضافة إىل ذلك ادلعلمُت وديكن معرفة  

 مفردات ادلادية جيدة للطالب.

وقال نور "يف مفردات التعلم بطرق مباشرة وكثَتاً ما ال تنفذ جيدا وصحيحا. أحد األسباب 
ال بشكل صحيح للقراءة بالعديد من مفردات باللغة العربية اليت دخلت بالفعل إىل إندونيسيا 

رة سلتلفة يف بعض األحيان ولكن بيلفاالنيا ىوروفو أ نفسها تغَت معٌت اللغة. باإلضافة إىل وف
24”تقريبا. 

 

. مبعرفة احلرف العربيةدات يف الواقع ينبغي أن تعرف ويقرأ الرسائل التحيز دلعرفة مفر 

 مث سيكون من السهل التمييز بُت صوت كل حرف. العربية

 تعلم مفردات ببعض العقبات على النحو التايل:نتائج ادلقابلة وادلالحظة، مث 

 باشرةادل طريقةادلدرسُت الذين يسيطرون على  قلة (أ)

 فرداتادل أللقاءالكثَت من الوقت الضائع  (ب)

 معرفة مفردات قلة)ج( 

  التقارب بُت حرف العربية)د( 
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 "األزىر"ليم تعليم ادلفردات بالطريقة ادلباشرة يف دورة التع يف وصف حل الصعوبات  .3

 درييباري ك

التعلم وأسلوب كل ادلشاكل ولكن جيب أن يكون حاًل لكل مشكلة. سيقلل 

 من احلل أي مشاكل قد حتدث. احلل إجياد سلرج حلل ادلشكلة.

دات مع ليت تعًتض التعلم اليت حتدث يف مفر ُت "دلعاجلة احلواجز الصخمو  لقو 
ون على علم. واحد منهم عن طريق األساليب ادلباشرة ىناك العديد من األشياء تك

البحث عن معلم الذي حقًا قادرة على السيطرة الطريقة مباشرة. كيفية احلصول على 
25حق ادلعلمُت نقوم بتجاربنا، اختيار ادلعلمُت ".

 

يث من حبل تفضل الناطقُت باللغة العربية يف بلدىا كل يوم.  دورةيف ىذا 

. دلعرفة أونوتوك جدارة ادلعلمُت التدريس أيضا دات وغَتىمالتسليم على التعلم مفر 

ويتحدثون اللغة العربية كل يوم مث كورسوسان ىذا اختبار قدرة ادلعلمُت قبل التدريس يف 

 .دورة

الختبار قدرة ادلدرب قبل تدريس ىامة بالطبع. اليت احلق ألنو مع اختبار 

ة ما ادلدربُت استعداد لتعليم أو مل تستكمل. وسوف ادلتاعب ادلعلمُت مث سوف معرف

ادلدربُت غَت ادلكتمل لتعليم لتسليم ادلواد، وال سيما مع مباشرة ميتودي ادعى إىل 

 استخدام لغة أجنبية.
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كلمة األستاذ منصور "لتحديد األساليب اليت سيتم تطبيقها على ادلعلم جيب 
 ذلك ينبغي أن تعرف ادلعلمُت إذا كان ىذا . وباإلضافة إىلطريقةأن تعرف خصائص 

مناسبة لتطبيقها على ادلواد اليت ينبغي نقلها إىل الطالب. مع االختيار طريقة غَت  طريقة
 26مالئمة فسوف يعوق أىداف التعلم ".

التعلم. يف  اختيار أساليب يف التعليم مهم جدًا لتحقيق األىداف ادلرجوة من

ىو  ةادلباشر  الطريقةاالنتخابات جيب أن تعرف طريقة ادلعلم خصائص األسلوب. خاصة 

 أسلوب الذي من الصعب جداً فيما يتعلق التسليم جيب أن تكون لغة أجنبية.

متابعة فشل يف مفردات التعلم بطرق مباشرة، قالت سيت، "كانت مصممة 
ت والبحث عن معٌت. وباإلضافة إىل ذلك لتكون مع الطريقة اليت تبقى تبحث مفردا

أمارس أيضا يتحدث العربية مع عنرب لنوم معي. معي التعود ليتحدث اللغة العربية قاعدة 
مث أود أن سيديكت بالقليل قادرة على فهم ادلواد ادلقدمة من ادلعلم وتكون قادرة على 

 22حفظ مفردات تعطي. "

يف فهم الطالب مل بعزم والدافع. مع حتديد وحتفيز الطالب سوف  متابعة فشلت

تواصل السعي إىل احلفاظ على التعلم. لن تنجح طريقة عظيمة وبينيامبيان احلق ليس 

 بالضرورة لتحقيق أىداف التعلم الطالب جيا ال متلك العزم واحلافز لفهم ادلواد ادلقدمة.

 ن القيام هبا:نتائج مقابلة وادلراقبة حىت حل اليت ديك

 معلم الذين حقاً ىم قادرون على التحدث باللغات األجنبيةاختيار ادلعلمُت أ. 

 ةادلباشر  الطريقةفهم خصائص  على ادلعلم جيب. ب
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 ادلعلم جيب أن يكون قادراً على فهم اخللفية للطالبج. 

 ذلم احلسة لفهم ادلادة الدرسيةجيب أن يكون الطالب د. 

 لتعبد التكلم بالغة الغربيةاجيب على الطالب ه. 

ادلعلمُت والطالب جيب أن يكون قادراً على التمييز بُت النطق والصوت من  و. 

 ىيجاييو الرسالة يف كل مفردات

 


