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  الباب األول

    مةاملقدّ   

 ة البحث يخلف  -  أ

وهي خمتلفٌة من حيُث . واللغاُت كثريةٌ  .لفاٌظ يُعُرب �ا كل قوٍم عن مقاصدهماالّلغة هي 

. ُخياِلُج ضمائَر الناس واحدٌ اللفظ، متحدٌة من حيث املعىن، أي أن املعىن الواحَد الذي 

إلنسان يف تأدية هامة لملية هي عو  ١.ولكّن كّل قوٍم يُعربون عنه بلفٍظ غري لفظ اآلخرين

فباللغة يستطيع املرء أن يعرب الفكرة أو اإلرادات املخطورة ىف . التعامل والتفاعل مع غريه

 كة مظهر من مظاهر السلو فاللغ .السامع فامها مبا يقصده ذهنه لتوصيلها إىل آخر وليكون

�ا يتواصل األفرا واجلماعات، وتنقل املعلومات واخلربات . البشري، وشأن من شؤون ا�تمع

و�ا يتم . ، ومن جمتمع إىل جمتمع، ومن جيل سابق إىل جيل الحقد، أو أفراداىل فر  دمن فر 

 ٢.كلسلو ل ادتبال املشاعر، واألحاسيس، و�ا يتم اإلقناع والفهم واإلفهام، ويع

عّرف علماء النفس اللغة، فرأوا أ�ا جمموعة إشارات تصلح للتعبري عن حاالت الشعور، 

 ميكن بواسطتها أي عن حاالت اإلنسان الفكرية و العاطفية و اإلرادية، أو أ�ا الوسيلة اليت

و فكرة ذهنية إىل أجزائها أو خصائصها، و اليت �ا ميكن تركيب هذه أحتليل أية صورة 

الصورة مرة أخرى يف أذهاننا و أذهان غرينا، و ذلك بتأليف كلمات ووضعها يف ترتيب 

 ٣.و هذا التعريف يتضّمن وظيفة اللغة إمجاال. خاص
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إحد العناصر املهمات يف مميزات اجلنس البشري عن غريه من املخلوقات الىت يتعامل  

معها ىف حميط حياته ووجوده على هذه األرض ولكنا نتحّدث هنا عن الواقع الذي يعيشه 

 ٤.بنو آدم، إْذ تُعّد الّلغة أوىل مسات هذا الواقع

للغة أن يفسر أيضا عددا من ا. ن يقدَِّم عن مقصودهاألقوال املستخدمة األاللغة هي 

راد داخل جمتمع القواعد من عادات خمتلفة الكالم الذي يتم استخدامه لالتصال بني األف

وتعرف باللغة هو أداة فريدة من نوعها  نقل  .ما يتعلق بشؤون حيا�ميحملي، و يستخدم ف

الذي  أن اللغة هي اجلسركما قال معروف إذا،  . شيء ما قبلته احلواس اخلمس للقلب

 ٥.االتصال بني احلياة مع التفكري

اليت متلك كثرية املفردات هي اللغة العربية، اللغة العربية هي لغة العروبة  اتحدى اللغإ

  ٦.واإلسالم، وأعظم مقومات القومية العربية

األمة العربية هي اللغة العربية الفصحى اليت  اللغة العربية هي الركن األساسي يف بناء

بني لغات العامل الكربى بتارخيها الطويل املتصل، و ثرو�ا الفكربية و األدبية، و متتاز من 

حضار�ا اليت وصلت قدمي اإلنسانية حبديثها، و رابطها اليت تنفصم بكتاب مقدس، و دين 

   ٧.يزيد معتنقرة عن مخس سكان العلم
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اللغة العربية  أن الغالييىنمصطفى قال  و. الّلغة العربية هي آداة املواصَالت املستخدمة

اللغة العربية هي واحدة من اللغات  ٨.عرب �ا العرب عن أغراضهمتالكلمات الىت  يه

كوسيلة لالتصال، مبا ىف ذلك العربية رشحت مخس لغات . األجنبية املتزايدة ىف إندونيسيا

اإلسالمي واللغة  عاملية تستخدم رمسيا من قبل األمم املتحدة واللغة الرمسية للمؤمتر الدويل

العربية وكذلك وحدة املسلمني ىف مجيع أحناء العامل بسبب اللغة العربية املستخدمة ىف 

املمارسات الدينية مثل الصالة، والصالة وغريها من العبادات اليت، باإلضافة إىل القرآن 

ة العربية هي اللغو  ٩. واحلديث هي مصدر الشريعة اإلسالمية اليت يتم كتابتها باللغة العربية

اللغة القرآنية اليت حتتوي على أنواع العلوم و حضارة الناس و كانتا متّسكا لدى أمة اإلسالم 

  :يتفق هذا مبا أوحى هللا . يف سلوك احلياة و املعيشة لنيل احلياة السعيدة يف الدنيا و اآلخرة

          .)٢:يوسف(  

و لتفهيم القرآن وجب علينا أن نستويل . من تلك اآلية، نفهم أن القرآن نزل بالعربية

وتقسم . اللغات السامية وآرقاها معىن واشتقاقأ وتركيياً  ياللغة العربية هي إحد .اللغة العربية

ومن اللغات السامية العربية  . هي اآلرية والطورانية والسامية ةاللغة إىل ثالث طوائف كبري 

والسريانية والعربية واآلشورية وغريها، وأرقى هذه اللغات بالطبع هي العربية لغة القرآن 

  ١٠الكرمي
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التعلم نظم تنفيذ املناهج الدراسية ىف املؤسسات التعليمية، من أجل التأثري على 

الغرض من التعليم هو األساس . عليمية اليت مت وضعهاالطالب على حتقيق األهداف الت

ىف . يؤدي الطالب جتاه التغريات السلوكية على حد سواء الفكرية واألخالقية واالجتماعية

حتقيق هذه األهداف يتفاعل الطالب مع البيئة التعليمية من خالل عملية تنظيم تعليم 

  .املعلم

تغيريات السلوك اجلديد من النتيجة ىف التعلم هو عملية ىف اجلهود للحصول على 

و يذكر نانا سوجنا أن نتيجة التعلم هي شيئ حاصل من فعالية التعليم  ١١.التفاعل مع البيئة

  ١٢.باستخدام الة املعيار، يعىن الشفهّي و الفعال

: ىف تعلم اللغة العربية يطلب الطالب لتحقيق أي لنيل مهارات الّلغة األربع، وهي 

ريا هم املهارات اللغوية ألن كثومهارة الكالم تعترب من أ .والكالم والقراءة  والكتابةماع االست

 ول ما يهدفون إليه هو الكالم �ذه اللغة وتعترب أيضا أكثرممن يتعلمون اللغة األجنبية أ

حتياجا من الوسائل واملعينات ألن والرتدد واخلوف من ارتكاب األخطاء تعلب على املتعلم إ

ساعد الطلبة ىف ترقية قدر�م تم يفعالية التعل ١٣.على اإلشرتاك ىف النطق واحلديثوتعوقه 

أن لمعلم ل وينبغى. اسرتاتيجيات التعلموهذا أن حيقق باستخدام . ميمناسبا بأهداف التعل

ر وسائل اإليضاح، وطرق التعلم، واملواد املناسبة للطلبة واألحوال ىف حتقيق ايتخيايستطيع 

  .أهداف معينة
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، ستقامة واجب للطلبةدار اال الكالم يف معهدتدريس اللغة العربية خاصة يف مهارة 

 للكالم �او ويستعمل او�من املفردات ويقرر  اكثري   ونفظهم حي فمن الواضح كما يفعلون دائما

وطبعا .هناك املشكلة يف تدريس مهارة الكالم  ليس إلضافةومع ذلك، با. كل يوم  يف الفصل

قواعد الطريقة الطريقة املباشرة و الك  فيه املدرس ة قد استعملوالوسائل التعليميبعض الطرائق 

مدرس الباحث إىل  لكن كما سأل. وأخري ستجابة اجلسدية الكاملةطريقة االالوالرتمجة و 

ستجابة اجلسدية عن طريقة اال مبعهد دار اإلستقامة بارايب واستمع شرحه اللغة العربية

ومل يسمع من قبل تلك  ستجابة اجلسدية الكاملةطريقة االجيدا ب، أنه مل يعرف الكاملة

 يعرف ماسم قة وبعض خصائصها لكن ملقد استعمل هذه الطري ومن ذلك أنه. الطريقة

   .تلك الطريقة

يهتّم ويرغب مبعرفة كيفية  الباحث، عالهواخلالصة أ التعرض يف السابق استنادًا إىل

 تطبيق: "بعنوان كتب يف البحث العلمييسدية الكاملة اليت ستجابة اجلاال الطريقة تطبيق

عهد دار مب سابعالصف ال الكالم يف يف تدريس مهارة ستجابة اجلسدية الكاملةاالطريقة 

  ."بارايب ستقامةاال

  التحديد اإلجرائي  - ب

لَتَجنُّب اخلطأ ىف الفهم عن املوضوع، فال شك أنه لفى حاجة إىل التعريف وحتديد 

   . العنوان السابق، فمن الضروري حيدد املصطلحات الواردة يف العنوان السابقالبحث 
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وعند احملدثني هو السعي اىل استمالة الشخص او  قيطبّ - قمصدر من طبّ  تطبيق - ١

واملقصود من تطبيق هنا يعين كيفية  ١٤.االشخاص الذين يرغب يف استمالتهم

إذا الباحث حيدد �ذ التطبيق . استعمال الطريقة للوصول إىل تعليمية الصحيحة

يف مرور طريقتها و نتيجتها بعد استعمال الطريقة أي كيفية ختطيط وتنفيذ  فقط

 .وتقومي يف تطبيقها

ليم مهارة كان تعليم طريقة هي إلقاء تع ستجابة اجلسدية الكاملةطريقة اال - ٢

هي األوامر الىت  ستجابة اجلسدية الكاملةاال و ،١٥يف الّنطق والفعل يتناسقالكالم 

تتطلب استجابات جسدية قبل مرحلة االستجابات اللفظية، وأن مهارات 

يف  هاتنفذ و ١٦.االستيعاب تنمو من خال هذه االستجابات احملببة لألطفال

 طريقة مهارة الكالم باستخدام دريسالصف السابع، ويريد به الباحث هنا هو ت

 .ستجابة اجلسدية الكاملةاال

كان تدريس يعين تلقني املعلومات أو نقل الرتاث املعريف مهارة الكالم  تدريس - ٣

وهو حيتوى إىل ختطيط تعليم اللغة العربية وتنفيذه وتقوميه خصوصا  ١٧.للمتعلمني

 .وليس ملهارة أخري  ملهارة الكالم

ومهارة الكالم هي القدرة على . اللغوية إحدى املهارات هي  مهارة الكالم  - ٤

التحّدث، واحلوار، والتعبري، أو إيصال الفكرة، أو هدف لشخص أو جمموعة 
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أشخاص أو جهة معّينة أي القدرة على القول اللهجة االصوات العربية أو 

د به الباحث يف ويري ١٨.الكلمات بقواعد النحوية والصرفية ليعرب عن أغراضهم

اجلانب  و املخرج و الشدة أواملّد،مهارة الكالم يعين يف جانب اللغوي حتتوى على 

وتكون يف ضمن درس . ، الشجاعة، و التعاوينالطالقةغري اللغوي حتتوى على 

 .اللغة العربية

 لة البحثسئأ  - ج

ستجابة االطريقة تطبيق  كيفمؤسسا على اخللفية السابقة فسؤال البحث هو    

  ستقامة بارايب؟عهد دار االمبلطلبة الصف السابع الكالم  ىف تدريس مهارة اجلسدية الكاملة

  :سئلة آتيةإلجابة هذا السؤال البد أن جييب الباحث عن سؤال من خالل أ  

ة لطلبة ستجابة اجلسدية الكاملاالالكالم بطريقة   دريس مهارةكيف ختطيط ت - ١

 ستقامة بارايب؟الصف السابع معهد دار اال

ة لطلبة ستجابة اجلسدية الكاملاالبطريقة   الكالم دريس مهارةت تنفيذ كيف - ٢

 ستقامة بارايب؟الصف السابع معهد دار اال

ة لطلبة ستجابة اجلسدية الكاملاالبطريقة  الكالم  دريس مهارةت قوميكيف ت - ٣

 ستقامة بارايب؟الصف السابع معهد دار اال
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  أهداف البحث  -د

طريقة تطبيق  ةكيفسئلة البحث السابقة فأهداف البحث هو ملعرفة  مؤسسا على أ  

لطلبة الصف السابع معهد دار الكالم  ىف تدريس مهارة ستجابة اجلسدية الكاملةاال

  .ستقامة بارايبالا

  :تيةاآل ن يقسم الباحث عن أغراضهالغرض �ذا األهداف البحث البد أ وملعرفة

ستجابة اجلسدية الكاملة لطلبة االالكالم بطريقة  دريس مهارة تختطيط  ملعرفة - ١

 .ستقامة بارايبدار اال الصف السابع معهد

ستجابة اجلسدية الكاملة لطلبة الصف االبطريقة  الكالم  دريس مهارةتتنفيذ  ملعرفة - ٢

 .ستقامة بارايبدار اال السابع معهد

ة لطلبة الصف الكاملستجابة اجلسدية االبطريقة  الكالم  دريس مهارةت قوميت ملعرفة - ٣

  .ستقامة بارايبالسابع معهد دار اال

  أمهية البحث - ه

  :مايليكدة  يمن املتوقع أن تكون مفو 

 أمهّية للمعلم - ١

 إثراء املعرفة واخلربة للباحث هو املعّلم املستقبل  ) أ

ستجابة اجلسدية االعطاء الفرصة للمعّلم يف التعليم مهارة الكالم بالطريقة إ  ) ب

  الكاملة

 للطّلبةأمهّية  - ٢

 عطاء الفرصة للطّلبة يف تنمية مهارة الكالمإ  ) أ
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 .ة للطّلبة يف اكتساب فعال ومواجةعطاء الفرصإ  ) ب

  ختيار املوضوع اأسباب  - و

  :ار عنوان السابق فوق مستوى الكفاءة، وهييسباب اختأ  

طريقة  بارايب قد استعمل  ستقامةلغة العربية مبعهد احلديث دار االال مدرس ألن - ١

 وبعض خصائصها، لكن مل يعرف مااسم تلك الطريقة، اجلسدية الكاملةستجابة اال

 .الوصفي النوعي للبحث طريقةلك ولذلك اختار الباحث ت

 الذين هي طريقة فعالة للمدرسني ستجابة اجلسدية الكاملةاالألن طريقة   - ٢

  .لتعليمل ونيستخدم

واملشاركة بنشاط بارايب هو أحد من املؤسسات التعليمية ستقامة معهد دار االألن   - ٣

 .خربة الكالميف تعليم اللغة العربية على 

  الدراسات السابقة -ز

  :هي شة مماثلةكما حبث سابق الذي تناقش أيضا مناق

ستجابة اجلسدية االطريقة  فعالية استخدام باملوضوع جويريةمن حبث  هي األول 

لكن، على . كهاين كواال" هداية هللا"سالمية باملدرسة املتوسطة اإلّصف الثامن لل الكاملة

الرغم من هذا جيد يزال تقريبا يعين من املوضوع لكن ال يزال تقريبا من األمكان السابق لديه 

ستجابة االتركيز خمتلفة، أي يف البحث العلمي جويرية هي تناقش عن فعالية استخدام طريقة 

 تهايف فعالي أ�ا فقط يف املدرسة وحدد�ا البحث الطالب الكالمملهارة  اجلسدية الكاملة

  .واحلاصل فّعال يف الفصل الطالبتعليم الكالم  ونتيجتها يف
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طريقة االستجابة اجلسدية  من حبث حممد فؤاد بصريي باملوضوع استخدام الثاىنو 

سالمية الثانوية اال مبدرسة خزانة الرمحةالكاملة يف ترقية مهارة االستماع يف الفصل الثاين 

  .وأنه يستعمل تلك الطريقة ملهارة االستماع واحلاصل فعال ساري فوالو كواال كافوواس

سالمية من قسم اللغة العربية جبامعة اإل أمحد شاغف حّنان من حبث الثالثو 

يف ترقية مهارة  ستجابة اجلسدية الكاملةاالمبوضوع حبثه تطبيق طريقة  احلكومية ماالنج

 MA Mas Dungduro)الثانوية اإلسالمية ماس دوجندورا تامن سيدوأرجو الكتابة يف املدرسة

Taman Sidoarjo)   هو يشاهد إيل نتيجة الطالب يف مهارة االستماع واحلاصل أحسن من

  .قبل

الذي تناقش أيضا مناقشة مماثلة لكن من قسم األخر يعين من حبث نـَْيمة  الرابعو 

ستجابة االمبوضوع حبثها تطبيق طريقة  من قسم تعليم للمدرس املدرسة االبتدائية نداساريما

  قي املدرسة االبتدائية سّلم التوفيق يف تدريس اللغة العربية مبادة املفردات اجلسدية الكاملة

يناقش عن تطبيق  نآلا باحثال أن ات السابقة يعينسالفرق بني دراسيت و الدرا

وحدد , املتوسطة اإلسالمية يف املدرسة ملهارة الكالم ستجابة اجلسدية الكاملةاالطريقة 

عن كيفية  ويالحظ واستعمال تلك الطريقة يف التدريس يبحث عن مرور نهالباحث يف حبثه أ

 ونبحثي ةالسابق ، الباحوثوبعيد ذا هناك فرق واضحإ. والتقومي التخطيط وعملية التدريس

ن تطبيق تلك ن يبحث عو الباحث اآل وتطبيقها ملهارة االستماع والكتاية عن فعاليتها

   .الطريقة ملهارة الكالم
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    هيكل البحث   -ح

عل هذا جيريد الباحث أن ي. ث نظام، هذا لتسهيل فهم البحثينبغي لكل حب

  :البحث مخسة أبواب، وهي كما يلي

جرائى وأسئلة البحث وحتديد اإلمة، حتتوى على خلفية البحث ، املقدّ الباب األول

ختيار املوضوع  والدراسات السابقة وهيكل اوأمهية البحث وأسباب  وأهداف البحث

  .البحث

مهارة الكالم، وطريقة دراسة الّنظرية تشتمل على ما حتتوي الّتعليم  : الباب الثاين 

  .ستجابة اجلسدية الكاملةاال

وجمتمع  تصميم البحث،منهج البحث يشتمل نوع البحث، : الباب الثالث

  حتليل البياناتو  ، تصميم القياسات، البيانات و مصادرها، أسلوب معاجلة البياناتالبحث

عن امليدان البحث حيتوي على ظروف  حيتوي على اللمحة: الباب الرابع

  .البيانات قدميت بارايب،االستفامة  داراللحمة معهد  ،الطالب

ختتام الذي حيتوي على االستنتاجات هو الباب األخري، وهو اال: الباب اخلامس

 .واالقرتاحات




