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Abstract
It is also known to all that the teaching method is an important
element in achieving the aims of education, and therefore the teacher should
choose a method that is appropriate to the level of students intellectually,
psychologically and practically, so as to make the method effective and
conducive to the success of the education process. The teaching method should
also adapt to the linguistic conditions of the learners in order to activate the
students ‘ love for the learning of the Arabic language. That the direct method
at the Al Ishlah Institute for Girls Lamongan goes in all religious subjects,
especially in the Arabic language. The direct method applied in this institute
is the method of teaching new vocabulary, dialogue, rules, explaining the
subject, writing and asking questions and exercises. This research is a field
study of the type of analytical descriptive study. In the data collection, this
study used three approaches: the observation method, the interview method,
and the written documentation approach. The theory of the direct method of
Professor Rusydi Ahmad Thuaimah is to provide students to think in Arabic
and not in the language of the country, in response to the verb grammar and
translation any language. These objectives are appropriate in the teaching
of the Arabic language except in the interest in the skill of speech. For this
reason, there is a lack of proportionality in some of the procedures of the
Institute by Dr Rusydi Ahmad. The Arabic grammar is taught in a direct
manner in some expressions and sentences. And study times that affect the
weak success rate of the method adopted within the Institute.
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ملخص

َ
تع ّد طريقة التدريس من العناصر املهمة لتحقيق أهداف التعليم ،ومن ّ
ثم ينبغي
للمعلم أن يختار طريقة مناسبة ملستوى الطالب فكريا ونفسيا وعمليا ،وذلك لتكون
الطريقة فعالة ودافعة إلى نجاح عملية التعليم .إن هذا البحث بحث ميداني بنوع الدراسة
الوصفية التحليلية .ففي جمع البيانات استخدمت الباحثة ثالثة مناهج ،هي :منهج
املالحظة ومنهج املقابلة ومنهج الوثايق املكتوبة .أن الطريقة املباشرة في معهد اإلصالح
للبنات المونجان تسير في جميع املواد الدينية خاصة في مواد اللغة العربية .والطريقة
املباشرة املطبقة في هذا املعهد هي طريقة تعليم املفردات الجديدات ،الحوار ،القواعد،
شرح املوضوع ،الكتابة وطرح األسئلة والتدريبات .ونظرية الطريقة املباشرة لألستاذ رشدى
أحمد طعيمة هي إكساب الطالبات على التفكير باللغة العربية وليس بلغته الوطنية،
ردا على فعل النحو والترجمة أي لغة واسطة ،تفوق هذه الطريقة على االهتمام في مهارة
الكالم بالحوار وكثرة ممارسة الكالم من املفردات والتراكيب اللغوية واملهارات املراد
تعليمها .ال يتعرض الدارس لنص مكتوب بالعربية قبل أن يكون قد ألف فيه من أصوات
وتراكيب و قبل أن يجيد قراءته وفهمه .يستغرق معظم الوقت في طرح األسئلة والتدريبات
اللغوية .وتحتوى طريقة التعليم على األهداف واإلجراءات والبيئة اللغوية .أن األهداف
في الطريقة املباشرة لتعليم اللغة العربية مناسبة باألهداف عند الدكتور رشدي ،إال في
االهتمام بمهارة الكالم .ولهذه املعادلة يوجد عدم التناسب في بعض اإلجرءات للمعهد
بالرآي الدكتور ،ولعدة أسباب منها :ضعف العناية باستخدام العربية ،كاللغة الوسيطة
ّ
والترجمة أثناء التعليمِ .قلة ِن ْسبة تطبيق الكالم بالعربية عند املحادثة والحوار داخل
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الفصل .يتم تعليم النحو العربي بأسلوب مباشر في بعض التعبيرات والجمل ،قلة أوقات
الدراسة التي تؤثر في ضعف نسبة نجاح الطريقة املعتمدة داخل املعهد.
ّ
اللكمة الرئيسية :منهج اتلعليم ،تعليم  اللغة العربية  ،اتلعلم  ،الطلبة  ،الطريقة
املبارشة.

املقدمة
ّ
يعد معهد اإلصالح المونجان من ضمن مؤسسات تعليم اللغة العربية
على الطريقة الحديثة بإندونيسيا .وهي تهدف إلى توجيه الطالب في مجال
العلوم الدينية واللغوية خاصة في العربية واإلنجليزية ،باإلضافة إلى العلوم
ّ
يخرج الدعاة املتقنين باللغة العربية لنشر الدين اإلسالمي داخل
العامة .حتى ِ
البالد وخا جها .وبذل هذا املعهد جهده إلى إيجاد طريقة تعليمية ّ
محددة حتى
ر
ّ
ّ
تتعود الطالبات فيه على التكلم بالعربية في التواصل اليومي .وبعد الدراسة
والنظر في تلك الطريقة ،الحظت الباحثة ّأن هذا املعهد يستخدم الطريقة
املباشرة في تعليم اللغة العربية إال أنها لم تسير كما يرام .بناء على ما سبق،
ترى الباحثة ّأن طريقة تعليم اللغة العربية في هذا املهعد صالحة ألن تكون
محور البحث العلمي ،رجاء أن يحقق املعهد هدفه التعليمي .كما قال الدكتور
رشدي أحمد طعيمة أن للطريقة دورا كبيرا في تكوين قدرة الطالب على اإلملام
بالثروة اللغوية .ولذلك ينبغي أن تتم�شى الطريقة مع األهداف ألنها عنصر من
1
عناصر النجاح في التعليم.

 1محمود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى( ،مكة :جامعة أم القرى:
 ،)1985ص81 .
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الطريقة املباشرة
إن تعليم اللغة الثانية صورة متماثلة لتعليم اللغة األولى ،والطفل يتعلم
عن طريق الربط املباشر بين األشياء وما يطلق عليها من أسماء 2.أشار عبد الرحمن
إبراهيم الفوزان في كتابه «إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها» أن
هذه الطريقة تمتاز على االهتمام بمهارة الكالم ،بدال من مهارتي القراءة والكتابة،
وعدم اللجوء إلى الترجمة عند تعليم اللغة األجنبية ،مهما كانت األسباب .3قال
الدكتور رشدي أحمد طعيمة ،إن الطريقة املباشرة تستند تعلم اللغات إلى نتائج
دراسات علماء النفس الترابطين  .Associotionsit Psychologyويترتب على
املنطلقات أن الترتيب الطبيعي في تعليم مهارات اللغة كما يالي :االستماع ،والكالم
4
والقراءة والكتابة والكتابة.
خلفية تأسيس معهد اإلصالح للبنات المونجان
قد احتل هذا املعهد مكانة مرموقة في تعليم العربية بين املدارس في
َ
الغرض من تدريس اللغة العربية فيه ليس فقط للحصول على
المونجان .ألن
املعرفة وحدها ،ولكن أيضا لتكوين أخالق حميدة لدي الطالبات .وفهم اللغة
العربية والقرآن الكريم واألذكار في الصالة5.وهذا الغرض يتم�شى مع املنهج
الدرا�سي املعتمد في معهد اإلصالح وهو املنهج املبني على القرآن الكريم والحديث
النبوي والقيم التربوية اإلسالمية والعلمية واالجتماعية 6.وأما املواد الدراسية
2
3
4
5

رشدي أحمد طعيمة ،املرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،الجزاألول القسم
األول ( ،مصر  :جامعة أم القرى 1989 ،م) ،ص360 .
عبد الرحمن وإبراهيم الفوزان ،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها( ،الرياض:
 1432هـ) ، ،ص79 .
رشدي أحمد طعيمة ،املرجع في تعليم اللغة العربية....ص360 .
نتيجة املقابلة مع عميد املعهد ،األستاذ كياهي الحاج محمد دوام صالح ،انظر ملحق الحوار رقم
2017/10-12/W/01

http://alishlah.sch.id/ pemantapan program / Diakses pada: Selasa, 06
Maret 2018 pukul 14.38
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في معهد اإلصالح فإنها مزيجة بين املواد الدينية واملواد العامة املقررة من
قبل وزارة التعليم الحكومية ،وفيما يتعلق بتعليم اللغة العربية واإلنجليزية،
يستخدم هذا املعهد الطريقة املباشرة التي تطبق في معهد كونتور بشكل عام.
تم تأسيس معهد اإلصالح للبنات على وجه التجديد في التاريخ 17
يوليو  .1989وذلك بناء على طلب بعض املجتمع املتواجدين حول املعهد.
وهذا املعهد أحد املعاهد الذي كان املؤسس متخرج من معهد كونتور ،ونظام
التعلم والتعليم فيه مزيج بين منهج املعهد ومنهج وزارة الشؤون الدينية .وهو
مدرسة سكينة حيث أن يعيش الطالبات داخل املعهد 7.تقع هذه املدرسة في
قرية سيندانج أغونغ باسيران المونجان جاوة الشرقية إندونيسيا8 .ويعد معهد
اإلصالح المونجان مدرسة للبنين والبنات في املستوى اإلعدادي والثانوي،
ومدرسة البنات في موقع واحد مع مدرسة للبنين .ولكن ال يزال هناك جدار
تفصل بين املدرستين 9.وتوجد أيضا كلية تابعة لهذه املدرسة وهي كلية لعلوم
10
القرآن والعلوم الكونية.
البرامج الدراسية في املعهد
بدأ العام الدرا�سي بمعهد اإلصالح للبنات في الحادي عشر من شهر
ُ
شوال في كل سنة ،حيث ت ْف َتح الدراسة باملراسم السنوية في ساحة املعهد
وتذهب الطالبات إلى فصولهن بعد ذلك .في هذا املعهد مرحلتان هما اإلعدادية
ً
ابتداء من يوم السبت إلى
والثانوية .ومرت الدراسة في األسبوع ستة أيام،

 7نتيجة املقابلة مع مدير املدرسة الثانوية  ،األستاذ الدكتور أندوس الحاج أغوس سالم شكران،
 ،M.Pd.Iانظر ملحق الحوار رقم 2017/10-13/W/03
 8نتيجة املالحطة في معهد اإلصالح المونجان ،يوم األربعاء  11أكتوبر 2017
 9نتيجة املالحطة في معهد اإلصالح المونجان ،يوم الخميس  12أكتوبر 2017

10 http://alishlah.sch.id/ Diakses pada: Kamis, 22 Maret 2018 pukul 10.51
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َ
الخميس من الساعة  07.15إلى ُ 11.13.15ويق ِّدم هذا املعهد أنواعا من البرامج
الدراسية ،منها :
1 .املدرسة الدينية (مستوى إعدادي)
وهذا البرنامج هو برنامج التعليم غير نظامي ويحتوي هذا
البرنامج على تدريس عدد من املواد هي اللغة العربية واإلنجليزية
والقرآن والحديث والفقه اإلسالمى والرياضية .تم تنفيذ هذا البرنامج
في الفترة الصباحية مع تخصيص وقت ثالث ساعات في كل يوم.
وقد بدأ هذا البرنامج منذ تأسيس املعهد بهدف تحسين كفاءة
الطالبات ،سواء من حيث اللغة العربية واإلنجليزية أو العلوم الدينية
12
بشكل عام.
2 .املدرسة الثانوية
وهي مؤسسة رسمية للتعليم الثانوي تنظمها معهد اإلصالح.
ويعتمد نظام التعليم فيه على نظام التعليم الحكومي و نظام معهد
دارالسالم كونتور .تقع هذه املدرسة بعد تأسيس معهد اإلصالح.
بحيث يتم استخدام املنهج بشكل أكثر استقاللية  ،إذا كانت املدرسة
املتوسطة ال تملك إال الساعات الثالث األولى للدرس العربي  ،وقد تم
تعاون هذه املدرسة في وضع دروس اللغة العربية بشكل جيد.
3 .كلية العلوم والقرآن
ُي ِعد هذا املعهد برنامجا خاصا لطالبه الخريجين املعهد ملواصلة
الدراسة على مستوى جامعي وذلك في كلية العلوم والقرآن .وهي كلية
 11نتيجة الحوار مع مدير املدرسة الثانوية  ،األستاذ الدكتور أندوس الحاج أغوس سالم شكران،
 ،M.Pd.Iانظر ملحق الحوار رقم 2017/10-13/W/03
 12نتيجة املقابلة مع عميد املعهد ،األستاذ كياهي الحاج محمد دوام صالح ،انظر ملحق الحوار رقم
2017/10-13/W/02
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تجمع بين علوم القرآن والعلوم الكونية .وهذا يجعل من الكلية واحدة
ُ
من الكليات التي تخرج أجيال ليسوا فقط بارعين في العلوم ،ولكنهم
ماهرون في الدراسة القرآنية والحديث واللغة العربية أيضا.
 .أطريقة تعليم اللغة العربية بمعهد اإلصالح للبنات المونجان
تبدأ الباحثة بتحليل طريقة تعليم اللغة العربية بمعهد اإلصالح للبنات
المونجان بعد عملية طويلة لجمع البيانات .يشمل التحليل على العناصر في
طريقة تعليم اللغة العربية هي األهداف واالجراءت والبيئة اللغوية.
وكانت األهداف في التعليم من أهم معيار في تعيين املحتوى واختيار
الطريقة املناسبة ،فالطريقة يساعد في تعليم هذا املحتوى والوصول إلى الهدف
التى يرمي إليه هذا التعليم.
.بمدى موافقة األهداف
كما أكد الدكتور رشدي أحمد طعيمة ما يراد بها طريقة تعليم اللغة
العربية هي فهم اللغة العربية باالستماع حتى تكتسب الطالبات القدرة على
نطق األصوات ثم قراءة الكتابات العربية بدقة والقدرة على الكتابة ،فتبدأ
الباحثة بتحليل أهداف طريقة تعليم اللغة العربية بمعهد اإلصالح للبنات
المونجان فيما تناسب الطريقة املحددة عند الدكتور رشدي أحمد طعيمة،
ومن هنا تجد الباحثة بأن لهما تناسبا  ،وذلك في األمور اآلتية:
 1 .1أن تتعود الطالبات على فهم اللغة العربية بتوصيل واستخدام
األمثال للغة في مختلف املجاالت
تعويد التلميذات على فهم ونطق واستخدام اللغة العربية
تعويدا كافيا جيدا من غير كد ومشقة .وهذا املعهد له هدف الكساب
الطالبات القدرة على االتصال والتحدث بالعربية بين هؤالء الناطق

Vol. 05 No. 02, Desember 2018

رآ ىدشر نيد ،افيش يتوتسأ

8

األصل في هذا العالم .وبهذه الكفاءة اللغوية ،يمكن للطالبات كشف
العلوم الواسعة حول اللغة في مختلف الجوانب.
2 .تنمية إمكانات التعلم الذاتي عند التالميذ ،والتركيز على مهارات
تحصيل املعرفة ،وإجراء أنشطة لغوية لدعم قدرات الطالبات.
َ
مؤسسا على الطريقة املباشرة املستخدمة  ،فإن امل ْد َرسة لها
نفس الهدف مع الدكتور رشدى أحمد وهو إمكان الطالبات التكلم
بشكل مستقل .بمساعدة املعلم الذي ينشط في تكلم العربية داخل
الفصل وخارجها وذلك يؤثر على ترقية جودة حسن الكلم ،حتى يسهل
على املتكلم والسامع فهم اآلراء واملعانى التي يراد توصيلها إليه.
3 .النظر إلى شخصية الطالبات ككل تكامل فيه الجوانب املعرفة
والوجدانية واملهاراية.
لهذه املؤسسة هدف خاص فى تعيلم اللغة العربية ُهو تكوين
شخصية الطالبات كهدف علماء اللغة العربية بأن تعليم اللغة
العربية ليس كلغة محادثة فحسب ،لكن البد َ
للم ْد َرسة مساعدة
الطالبات للحصول على على جميع جوانب املعرفة والوجدانية
واملهارية .ويتم تدريب جميع الطالبات على الكالم واملحادثة العربية
وكثرة التمرينات لتنمية كفاءة الطالبات على التخلق باألخالق الكريمة
(على جمال وتأثير اللغة العربية) أي لبناء الشخصية.
4 .تنمية قدرة الطالبات على فهم اللغة العربية عندما يستمعون إليها
وإكسابهن مهارة الكالم يفوق اهتمامها ثم قدرة الطالبات على قراءة
الكتابات العربية وفهم الكتابة العربية بدقة وطالقة
اليحلو هذا املعهد من وجود الكتابات العربية الكساب الطالبات
القدرة على فهم النص املقروء في تزويد معلوماتهن اللغوية .فتبدأ
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الطالبات من فهم املقروء ثم ربطها بالكتابة حتى تحصل الطالبة على
فهم اللغة العربية بدقة والطالقة .إذن اهتمام املنهج بهذا الجانب
مناسب بالهدف املذكور ،بل من خالل عملية التعليم لم يهتم املدرسة
بالتدريبات الكافية عن الكالم حيث أن الهدف األسا�سي يكون في عادة
الحديث.
واألهداف املطلوب لنجاح التعليم هو تطبيق املعلم هدف املدرسة في
عملية تعليمية .بناء على طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها على
أسس من نتائج دراسة اللغة املرحلية ملتعلمي اللغة العربية بوصفها لغة ثانية
أو أجنبية .وإن لم تتيسر دراسات علمية حول تعلم اللغة العربية فال بد عند
احتيار طريقة من طرائق التدريس املعاصرة لتدريس العربية 13 .فاألهداف
لتعليم اللغة العربية في معهد اإلصالح للبنات المونجان تناسب باألهداف
للدكتور رشدي أحمد طعيمة ،حيث أن الطالبات يمكن أن تتعود على فهم
اللغة العربية واستخدامها األمثال في مختلف املجالت .وعند الدكتور رشدي
أحمد طعيمة ،حاول املعهد بتعيين أنواع األنشطة داخل الفصل وخارجه
14
لدعم كفاءة الطالبات اللغوية.
يهدف املعهد في تعليم اللغة العربية أيضا على تنمية القدرة على تمكين
املتعلمين من ممارساتهم اعتمادا على جهودهم الذتية 15وهي من فهم قراءة
القرآن و األذكار الصالة وكفاءة الطالبات فى املحادثة العربية ،بداية على ذلك
أن تسمع بيان املعلم حتى تكتسب في مجال االستماع ثم القدرة على استعمال
 13عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ،النظريات اللغوية والنفسية( ،الرياض :جامعة اإلمام محمود
بن سعود ،)1320 ،ص133 .
 14رشدي أحمد طعيمة ،املرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،الجزاألول القسم
األول ( ،الرياط  :جامعة أم القرى 1989 ،م) ،ص16 .
 15مصطفى رسالن ،تعليم اللغة العربية( ،القاهرة :دار الثقافة ،)2005 ،ص87 .
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املفردات أو الكلمات بأنواعها الكالم والتحدث عن الحاجات وإنشاء الجملة
املفيدة
 .جمدى موافقة اإلجرءات
قال الدكتور رشدي أحمد طعيمة في الباب الثاني أن تعليم اللغات
األجنبية هي تعليم حية مشوقة فعالة .وفي تحليل الطريقة ،تعرض الباحثة
الخطوات في تدريس اللغة العربية.
1 .1تنمية قدرة الدارس على أن يفكر باللغة العربية وليس بلغته األولي
ويتم شرح الكلمات والتراكيب الصعبة فى اللغة العربية وحدها من
خالل عدة أساليب مثل :شرح معناها ذكر مرادفها أو ما يقلبها من
كلمات (أضداد)/سياق آخر
َ
من هدف امل ْد َرسة هو جعل اللغة العربية هي لغة الحياة
اليومية .وتصبح تلقائيا عند تطلب من جميع الطالبات ممارسة
التحدث باللغة العربية .قبل أن يمارسن القدرة على الكالم ،سوف
يمارسن التفكير في كيفية فهم اللغة العربية .ولتحقيق هذا الهدف
هو تشجيع املعلم طالبته وإعطاء القدوة في نطق العربية في كل
دقيقة.مهما في استخدام خصائص اللغة العربية من أمر صعب،
ألنها التوجد في اللغة األم.
إذن ،إن اإلجرءات مطبقة حيث أن املنهج وضع التراكيب
واألساليب في عرض جميع الدروس اللغوية .واليوجد أي الدروس من
املواد اللغوية والدينية خاليا من أساليب العربية املبسطة .ولتثبيت
َ
ذلك ،استعان امل ْد َرسة بكثرة التدريبات واملمارسة في فهم اللغة
العربية.
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2 .ينبغي تعليم اللغة العربية من خالل العربية ذاتها دون أية لغة وسيطة
و الترجمة من وإلى العربية أمر يرفضه
إن اللغة املستخدمة في كتب الدراسة هي اللغة العربية بقلة
آثار التداخل اللغوى .ومن ضمن املواد املعروضة ،وتكمل هذه
األهداف من خالل املفردات والتراكيب العربية .كفاءة الطالبات
على مواصلة دراستهن للمدرسة العربية في إندونيسيا وخارجه .ولكن
وجدت الباحثة أن بعض املعلمين يلقون اللغة اإلندونيسيا في خالل
بيانه .فوجدت الباحثة اللغة الوسيطة وترجمة املعلم بيانه إلى اللغة
اإلنجليزية واإلندونيسية عند اضطرار .وهذا لم يناسب بآراء علماء
اللغة عند استخدام الطريقة املباشرة ولم يساعد الطالبات على
تنمية كفاءتهن اللغوية.
3 .الحوار بين األفراد يعتبر الشكل األول والشائع الستخدام اللغة في
املجتمع اإلنساني على أن يشتمل هذا الحوار على املفردات والتراكيب
اللغوية واملهارات املراد تعليمها للدارس
وياليه ينبغي البدء في دروس العربية كللغة الثانية بحوار بين
الشخصين .وتسير هذا الحوار داخل فصول الدراسة عند أمر
املعلم طالبتين أو أكثر لتتقدم أمام الفصل .وقد تم استعمال أسلوب
ّ
التعرف في أول املقابلة (ال أكثر
الحوار في تعليم درس اإلنشاء عند
من ّ
مرة) ولم يكن كل التدريس العربي تستخدم هذا األسلوب،بل
تعليم مختلف حسب املعلم كذلك .وجدت الباحثة أن في موضوعات
التعبير والحوار لم تسير بصورة جيدة .يبقى أن النقصان لهذه
الشمولية في استفادة الطرق واألساليب في التعبير والحوار .هذا األمر
يؤدي إلى نقصان الطالبات في ثقة الكالم والتحدث بالعربية.
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4 .يتعرض الدارس في البدايات األولى لتعلم العربية كلغة ثانية ملواقف
يستمع فيها إلى جمل كاملة ذات معنى واضح ودالالت يستطيع الدارس
إدراكها
يقوم بها املعلم في عملية التعلم ،ويتم فتح الدرس كل قبل بدء
الدرس .هذه الخطوة تأخذ شكل التحية لجميع الطالبات والسؤال
عن اخبارهن .يستخدم املعلم كلمة الترهيب لزيادة معلموماتهن في
املحادثة العربية  ،ثم يؤكد املعلم للطالبات الدروس السابقة .وتلفيظ
املعلم الكلمة التي أراد شرحها ثم تسمع الطالبات ومعنى تلك الكلمة،
ويقوم املعلم بتعليم الطالبات باملشاركة أو بسرد القصص الكاملة
وتوضيحها بوسائل اإليضاح .ووسائل التعلم بمثابة أنها أداة تسهيل
املعلمين أو الطالبات في شرح املعلومات أو معنى الجملة .ووضح
املعلم وسائل التعليم املستخدمة  ،وعلى حد سواء في السمع والبصر
وحركات الجسم األخرى .يمكن أن تكون وسائل التعليم بالحواس
إيماءة حركة الجسم.
5 .تميل هذه الطريقة إلى تحويل املوقف التعليمي إلى موفق تمثيلي
مع االستعانة باألشياء والصور والرسوم وغيرها مما يقع تحت نظر
الطالب.
وتنقسم الوسيلة التعليمية إلى قسمين هما وسيلة اإليضاح
الحسية ووسيلة اإليضاح اللغوية .وتتكون على أربعة أنواع ،هي:
 )1املعلم نفسه ،وهو كنموذج فى ممارسة اللغة العربية مباشرة
لطالبه
 )2كتابات أو رسومات أو عناصر ،ويمكن أن تساعد الطالبات
على فهم املوضوع

Jurnal Lisanudhad

مال تانبلل حالصالا دهعم ىف ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةقيرط

13

 )3الوسائل التعليمية مثل السبورة والكتب وشريط التسجيل
ومقاطع الفيديو (األفالم) وما إلى ذلك
 )4بيئات التعلم ،مثل الفصول الدراسية واملختبرات وبيئة
املدرسة  /املعهد التي تدعم تعلم اللغة العربية.
 )5وسيلة اإليضاح الحسية بحركة املعلم ّ
تدل على املعنى
(اإلشارات).
6 .النحو وسيلة لتنظيم التعبير اللغوى وضبطه .ومن ثم يتم تعليم
النحو العربي بأسلوب غير مباشر من خالل التعبيرات والجمل التي
يرد ذكرها في الحوار
إن املادة الخاصة في تعليم القواعد هما درس النحو والصرف.
ويتم تدريس القواعد والتراكيب اللغوية في كل لحظات بل إنه ال تكثر
من القواعد املستخدمة أثناء عملية التدريس.
7 .ال يتعرض الدارس لنص مكتوب بالعربية قبل أن يكون قد ألف فيه
من أصوات وتراكيب ،وال يبدأ الدارس في كتابة نص قبل أن يجيد
قراءته وفهمه
ومن خطوة الكتابة البد للطالبات املشاركة عند االستماع
والقراءة أوال .واليجوز لطالبات كتابة النص قبل تمام شرح املعلم .ثم
تسير هذه املشاركة بتكرار الكلمات .ثم كتابة املعلم نقط املادة أمام
السبورة وأمرهن كتابة النقط ما على السبورة.
8 .إن من تنمية املهارات العقلية عند الدارس مثل القدرة على القياس
واالستقراء واستنتاج األفكار أمر التشغل باستخدام الطريقة
املباشرة
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وياليه تستخدم املعلم سرد القصص في تدريسه ،مثال ذلك
في الدرس املطالعة .يتم تدريب الطالبات حتى يتمكن من االستماع
ً
واالنتباه إلى البيان أوال ،واالستماع إلى الجملة العربية كاملة ،ثم
تعويد االستماع في كثير من األحيان إلى التوضيحات وتد يبهم ً
شيئا
ر
ً
فشيئا على تلخيص شرح املعلم .وفي الشرح ،أن تأخذ الطالبات نقطة
الدرس ثم شرح اعادة فهم الطالبات.
9 .يستغرق معظم الوقت في طرح أسئلة وفي تدريبات لغوية مثل  :اإلبدال
( ،)noitutitsbusاإلمالء(  ،) noitatcidالسرد القصص()evitarran
والتعبير الحر
وسارت التدريبات في تعليم اللغة العربية بمعهد اإلصالح المونجان
عند املقدمة على شكل سؤال املعلم إلى الطالبات عن املعلومات
السابقة .وعند شرح الكلمات الجديدة ،السؤال عن تأكيد فهم املعنى
حتى تتعود وتفهم وتحفظ الطالبات تلك الكلمات .ثم وضعها في الجمل
املفيدة لتعويدهن على تفكير العربية واستخدام التراكيب فى املحادثة
اليومية .وال ين�سى املعلم اإلتيان بعد ذلك باألسئلة املطروحة من حالل
شرح املوضوع بمشاركة الطالبات  .ثم أمر املعلم أخذ استنباط املوضوع
حيث أن الطالبات يجبن فردية أم جماعية .ويمكن التدريب على شكل
مسابقة االستجواب مع حدود الوقت للتشجيع في تفكير العربية.
هناك نوعان من التدريبات هما التدريبات في عملية التعليم
والتدريبات في غرف االمتحان .فمادة االمتحان الشفهي هي اللغة
العربية ،القرآن ،الفقه واللغة اإلنجليزية .ثم االمتحان التحريري
يشمل على املواد الدراسية في املواد الدينية واللغوية باألسئلة املكتوبة
إجابتها.
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1 0.تنمية قدرة الدارس علن نطق األصوات واكتساب مهارات الكالم
يفوق اهتمامها بجوانب أخرى تهتم بها طريقة النحو والترجمة
وأخيرا كان تنمية قدرة الدارس على نطق األصوات واكتساب
مهارات الكالم تعقد داخل فصول الدراسة ولكن هذه املؤسسة لم
يطابق في كثير من األحيان ممارسة التحدث مباشرة .خصوصا في
ممارسة التعبير والكالم الحر ،لقلة أوقات ملمارسة.
البيئة اللغوية بمعهد اإلصالح للبنات المونجان
كما عرضت الباحثة سابقا فإن البيئة مهمة جدا لبقاء الطالبات فيها
وهدف املؤسسة .ولتكوينها تحتاج املؤسسة إلى إعداد األنشطة وخلق لبيئة
ً
واحتياجات الطالبات وفقا لألهداف .إن البيئة اللغوية التي تناولتها جميع
الطالبات هي البيئة في فصول الدراسة وخارجها .وكانت الطالبات الجديدات لم
يستطعن أن يتكلمن العربية ،لكن تترقي من حال إلى حال بعد تعويدهن في مدة
من األيام .إن هذه الطريقة تمتاز على االهتمام بمهارة الكالم .16،فهذا االهتمام
يحتاج إلى األنشطة والبيئة الفعالة .تتعين معهد اإلصالح للبنات المونجان أنها
مستوفية بالشروط في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لقد بذل املعهد
جهده في إنشاء البيئة اللغوية كما قاله األستاذ على أحمد مذكور أن اللغة
التوجد في فراغ وإنما تبدأ وتنمو داخل الجماعة ،فاللغة تتكون وتنمو نتيجة
17
للتفاعل والرغبة في التعاون بين األفراد ،أي في الجماعة.

 16عبد الرحمن وإبراهيم الفوزان ،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها( ،الرياض:
 1432هـ) ، ،ص79 .
 17على أحمد مذكور ،تدريس فنون اللغة العربية( ،جامعة القاهرة  :مكتبة دار الفكر العربي,
2002-1423م) ،ص26 .
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االختتام
أن الطريقة املباشرة في معهد اإلصالح للبنات المونجان تستخدم في
جميع املواد الدينية خاصة في مواد اللغة العربية .و تستخدم هذه الطريقة
املباشرة في جميع املرحلة .والطريقة املباشرة املطبقة في هذا املعهد هي طريقة
تعليم املفردات الجديدات ،الحوار ،القواعد ،شرح املوضوع ،الكتابة وطرح
األسئلة والتدريبات .بأنواع الشروط الالزمة من الطريقة املباشرة .بناء على ما
بحثته فعلى معلم اللغة االهتمام بطريقة تعليم اللغة العربية حسب أهدافه
وإجرءاته قبل القيام بعملية تعليمية ،ألنه من أهم ما يلزم الوصول إلى نجاح
تعليم اللغة العربية ،ثم املحافظة على اختيار الطريقة ومناسبة اإلجرءات
املستخدمة في تعليم اللغة العربي للناطقين بغيرها .و الطريقة الطريقة املباشرة
كأنسب الطريقة لتعليم اللغة العربية .هي الطريقة أكثر استخدامة استخدمت
لتعليم اللغة العربية للبمتدئين وللناطقين بغيرها.
قائمة املصادرواملراجع
األحد ،ردينة عثمان وحذام عثمان يوسف .2011 .طرائق التدريس منهج،
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الكفء .ماالنج :جامعة موالن مالك إبراهيم
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