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 الباب الرابع 

  هاحتليلالبيانات و  قدميت

 لمحة عن ميدان البحثال  -  أ

 بارايب ستقامةمعهد دار اال تأسيستاريخ  -١

قوم ياليت  الكبري املعهد إحدى وه ستقامة اإلسالمي احلديث بارايبمعهد دار اال

. أمحد شفوي موراكايت بارايب أمام املستشفى دامن حور ىف شارع قعيو  وسط مدينة بارايب

الذي يتم ) القيادة(قام هذا املعهد بداية شعور بالرغبة األستاذ احلج حسن بسوين، ب ا و 

مث يستمر ويتم يف معهد دار السالم  ) ١٩٧١- ١٩٦٦(دراسته يف دار السالم مرتافورا سنة 

للمشاركة يف ا�تمع احمللي يف ) ١٩٧١- ١٩٧٧(ة سن كونتور فونوروغو جاوي الشركية

  .وبالتحديد يف جمال توليد اإلسالم يف الدولة واألمةة لتخدم إنفاذ مايكال هللا تعلى، حماول

مع الغرض من فوق األستاذ احلج حسن ١٩٨٨فقام وبين هذا املعهد يف التاريخ 

  .إنشاء هذاا املعهد، ب ا دعا املسلمني الذين يعتربون قادرة ملساعدة يف بسوين

ستقامة اإلسالمي احلديث بارايب يهدف الربنامج إىل املسامهة يف اجلهود معهد دار اال

. إىل هللا تعاىل املبذولة لتوعية الناس من أجل خلق جيل من املسلمني الذين آمنوا واخلوف

ة ومستقلة بتومحيدة، لديهم املعرفة واملهارات، الصحة البدنية والروحية اجليدة، شخصية ثا

أما بالنسبة لرؤيتها  . ة واملسؤولية اجلنسيةواملسؤولية إلعإل كلمة هللا، الشعور باملسؤولية البدني

  : كما يلي

بل أكثر منهم يأيت من كاملينتان . الطالب يف هذا املعهد يأيت من كل مناطق

هو شكل من أشكال مركز التعليم اإلسالمي الذي حيتوي على االنضباط الصعود . اجلنوبية
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احلديث قوي، يتحدث اإلجنليزية والعربية، وتعليم اللغة يتطلب التالميذ أن حتدث املستخدمة 

  . أربع وعشرين ساعة

كان . واستنادا إىل املراقبة على موقعها، فإن هذه املدرسة وقعت ىف البيعة اخلاصة

وهذا املوقع . حال ا�تمع املتخالف سواء ىف اإلقتصاد، والقسم الدينية، واكتظ سكانة العايل

  . هو من املنطقة الىت منى إقتصاد املدينة حىت كثري فىه املواضع من شركة ا�تمع

  :الرؤية

 "هرةن واإلجناز واملاإلميا"

  :ؤشرات التاليةمع امل

  التمسك بالدين ) أ  

  واضيعأجنزت يف التوصل إىل قيمة امل ب 

  سابقات اليت فارق بسيط اإلسالمياإلجناز يف األنشطة وامل) ج  

  هرة باللغتني العربية واإلجنليزيةامل) د  

  همةامل

وضع انضباط الطالب يف تشغيل التعاليم الدينية لإلسالم، عن طريق تشكيل بيئة  )أ

  دينية

واد كن الطالب قادرين على استيعاب املإعداد وتنفيذ التعلم الفعال حىت يتم) ب  

  عروضةامل



٥٣ 
 

  للطالب الذين لديهم الفروق احملتملة للفن اإلسالمي هتنفيذ التدريب والتوجي) ج  

تنفيذ األنشطة اليت تشجع وتساعد الطالب على تطوير مهارات اللغة األجنبية ) د  

 ١)العربية واإلجنليزية(

دار  معهد س املدرسة واملدرسني واملوظفني يفأحوال رئي/ظروف الطالب -٢

 بارايب ستقامةاال

  بارايبستقامة دار اال معهديف  املتوسطة اإلسالمية أحوال رئيس املدرسة :١.٤جدوال 

  مدير املدرسة  الدور  الرقم

  السرجانا ،حجة سىت صاحلة  اآلن-٢٠٠١  

  

 ستقامةدار اال معهديف  املتوسطة اإلسالمية املدرسة أحوال املدرسني: ٢.٤جدوال 

  بارايب

  رقم التعريف املوظفني  أمساء املدرس  الرقم

  -  السرجاناعيد الفحراين،   ١

  -  السرجانانور ذكري،   ٢

  -  السرجاناتوفيق هداية،   ٣

  -  السرجاناعارف رمحن حكيم،   ٤

  -  السرجانا عيد الفطري،  ٥

  -  السرجانارمحين،   ٦

                                                 
١
  .عهد دار االستقامة بارايبمب ٢٠١٧ نوفمرب ١١السبت،يوم  يف باملوظف اإلدارة املقابلة واملالحطة والتوثيقة 



٥٤ 
 

  -  ذوالكفل  ٧

  -  امحد نفر  ٨

  -  ديدي رمحن  ٩

  -  امحد خري النور  ١٠

  -  امحد مجع اجلوامع  ١١

  -  حرمني  ١٢

  -  حممد انصار  ١٣

  -  حممد حرييل رضاين  ١٤

  -  حممد رجيلدي  ١٥

  -  محيداامحد   ١٦

  -  عبد القادر  ١٧

  -  حيندري  ١٨

  -  حممد بقي  ١٩

  -  حممد إرفان رمحن  ٢٠

  -  حممد رجاين  ٢١

  -  حممد رفقي الفيان نور  ٢٢

  -  حممد جالل الدين  ٢٣

  -  سوداجات  ٢٤

  -  بيداع العلم، السرجانا  ٢٥

  -  ديانا مهرية، السرجانا  ٢٦

  -  ، السرجاناإيرين يوليانا  ٢٧



٥٥ 
 

  -  مسالن، السرجانااحلاج   ٢٨

  -  ، السرجانانور أحياة النفوس  ٢٩

  -  ريان وحيودي، السرجانا  ٣٠

  -  رمحنية، السرجانا  ٣١

  -  سيت سلمة، السرجانا  ٣٢

  -  رزقي جواندا  ٣٣

  -  ويدي وحيودا  ٣٤

  -  علفة، السرجانا  ٣٥

  -  عمل فتح هللا  ٣٦

  

  بارايبستقامة دار اال معهد يف أحوال املوظفني: ٣.٤جدوال 

  املوقف  رقم التعريف املوظفني  أمساء املدرس  الرقم

١  
 ،حجة سىت صاحلة

  السرجانا

رئيسة املدرسة     -

  درميياتى، السرجانا  ٢
  رئيسة اإلداري  -

٣  
نائبة القسم   ١٩٧٨٠٦١٣٢٠٠٩١٢٢٠٠١  إيللس حياة، السرجانا

  الطالب   

٤  
  حنيفة، السرجانا

-  
قسم اخلزانة 

  البنية التحتية   

  رئيسة املكتبة  -  A.Mdنرماىل،   ٥

نائبة قسم   -  موعظة حسنة، السرجانا    ٦
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  املناىج الدراسية  

٧  
  إيد مرلني، السرجانا

-  
رئيسة خمترب 

  العلوم الطبيعية   

٨  
  رضية الليلية، السرجانا  

-  
باين قسم  

الصحة املدرسية  

٩  

  أيو سورايا

-  

عامل مدرسة 

املتوسطة 

اإلسالمية دار 

  اإلستقامة بارايب

  

 ستقامة دار اال معهديف  املدرسة املتوسطة اإلسالمية ويل الفصلأحوال  -٣

 بارايب

دار  معهديف  املتوسطة اإلسالمية املدرسة ويل الفصل أحوال: ٤.٤جدوال 

  بارايب ستقامةاال

  ويل الفصل  رقم التعريف املوظفني  أمساء املدرس  الرقم

  األول أ  -  ريان وحيودي، السرجانا  ١

  األول ب  -  إيرين يوليانا، السرجانا  ٢

  األول ج  -  رمحاين، السرجانا  ٣
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  األول د  -  رمحنية، السرجانا  ٤

  مطمئنة، السرجانا  ٥
  الثاين أ  -

  الثاين ب  -  توفيق هداية، السرجاتا  ٦

  الثاين ج  -  ألفيان ودياناندا، السرجانا  ٧

  الثالث أ  -  ، السرجاناذو الكفل  ٩

  الثالث ب  -  ، السرجاناالرمحانعبد   ١٠

١١  
أمحد رزقي زيدي                                                                                                               

  املاجسرت, 

  الثالث ج  -

  

 بارايب ستقامةدار اال معهديف  املدرسة املتوسطة اإلسالمية أحوال الطلبة -٤

 ستقامةدار اال معهديف  املتوسطة اإلسالمية املدرسةأحوال الطلبة : ٤.٥جدوال 

  بارايب

  ب٩  أ٩  ج٨  ب٨  أ٨  د٧  ج٧  ب٧  أ٧  الفصل

  ٣٣  ٣٣  ٣١  ٣٢  ٣٢  ٢٧  ٣٠  ٣٠  ٢٩  العدد
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 بارايب ستقامةدار اال معهد يف أحوال األجهزية -٥

 ٢بارايب ستقامةدار اال معهديف أحوال األجهزة : ٤.٦جدوال 

  العدد  نوع األجهزة  الرقم

  ١  درسةغرفة رئيس امل  

  ٢  درسغرفة امل  

  ٢  املوّظفغرفة   

  ٥٩  التعلمغرفة   

  ٢  مسجد  

  ٢  مكتبة  

  ٢  اللغاتمعمل   

  ٢  معمل العلوم  

  ٢  معمل احلاسوب  

  ٢  موقف جوالة والسيارة  

  ٢  بستان القراءة  

  ٢  شركة الطلبة  

  ٣  طلبةمقصف ال  

  ٢  غرفة الصحة  

  ٣١  مسكن الطلبة  

  ٢  غرفة االنتظار  

                                                 
٢
  .دار االستقامة بارايب مبعهد٢٠١٧نوفمرب  ٢٥السبت، يوم  يف باملوظف اإلدارة املقابلة واملالحطة والتوثيقة 
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  ٤  ميدان  

  ٢  قاعة االجتماع  

 تقدمي البيانات  - ب

طريقة بعد ان يصور الباحث عن موقع البحث بسيطة ، يعرض البيانات عن تطبيق 

لطلبة الصف السابع معهد دار ىف تدريس مهارة الكالم االستجابة اجلسدية الكاملة 

،  وعملية تنفيذ التدريس، و  دريسختطيط الت: إىل  درييسيتكون تطبيق الت .ستقامة بارايبالا

جيد .يق والتوث ،قابلةاملو  ،الحظةاملتلك البيانات يستخدم  الباحث طريقة  جلمع.  ميالتقو 

لطلبة الصف مهارة الكالم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  دريسالباحث البيانات عن ت

 :كماتلى  ستقامة بارايبالالسابع معهد دار ا

 ستجابة اجلسدية الكاملةاالطريقة الكالم ب تدريس -١

 دريسيف عملية ت والتوثيق قابلةاملالحظة و من امل جيد الباحث، ةنظريالعلى  أساسا

لطلبة الصف السابع معهد دار هارة الكالم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة مل

و ،دريستال نفيذت، دريستالختطيط  عد املدرسي، دريستالية عمل قبل .إلستقامة بارايبا

  :لىيكما .دريستال ميتقو 

اليت اللغة العربية خصوصا ملهارة الكالم  خطة التدريس من نتيجة التوثيق علىو 

 :، ففيها احلاصل اليت يتضح الباحث عن اعدادها وشرحها كما تلييصنعه املدرس

 ختطيط التدريس  ) أ
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داف هأ: هفي دريسبإعداد ختطيط الت درسبدأ املي دريسقبل إلقاء الت

مرجع  و والوسائل، دريسخطة الت، دريسطريقة الت، واد التعليميةامل، دريسالت

 :  لى يكما.  ميوإعداد التقو ، دريسالت

 أهداف التدريس )١

  : يه ستقامة بارايبالمعهد دار ايف  ملهارة الكالم دريسداف التهأ

 وحسن يدمن األستاذ جب على اتباع األمر الطلبة يقدر  ) أ(

 األستاذ جبيد وحسن على االستجابة أمر يقدر الطلبة  ) ب(

  ٣األستاذ جبيد وحسنعلى عملية اجلسدية من أمر  يقدر الطلبة  ) ج(

 املواد التدريسية )٢

م لطلبة الصف السابع معهد دار الكاليف تدريس مهارة  دريسيةواد التامل

 :كماتلي     ستقامة بارايباال

 التعريف بنفس  ) أ(

 العاملون يف املدرسة  ) ب(

 يف املدرسة اتدو األ  ) ج(

 األلوان  ) د(

 العنوان  ) ه(

 بييت  ) و(

 يومية األسرة من  ) ز(

                                                 
٣
 
٣
  .دار االستقامة بارايب مبعهد٢٠١٨يناير  ٢٤االربعاء، يوم  يفباملدرس اللغة العربية  املقابلة واملالحطة والتوثيقة 
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  دريسطريقة الت )٣

يف  االستجابة اجلسدية الكاملةطريقة  عيد الفحراين ستخدم األستاذي

طريقة . ستقامة بارايبم لطلبة الصف السابع معهد دار االالكالتدريس مهارة 

 يف تعليمطلبة األستاذ مباشرة وتساعد  هي توجيه االستجابة اجلسدية الكاملة

جلسدية ويسهل ركة ااحلألن هذه الطريقة يستعمل . افواحد اواحد مهارة الكالم

  . الكالم وكلمة األمرالطلبة حبفظ وبذكر 

  دريسخطة الت )٤

  :كما يلى  ستقامة بارايبمعهد دار االترتيب تدريس مهارة الكالم يف 

 ابتداء بالسالم  ) أ(

 مساء الطلبة يذكر أ  ) ب(

 أسبوع املاضيمراجعة إىل الدراسة   ) ج(

 نقل أهداف التعليم  ) د(

 يةسادر الشرح املواد   ) ه(

 يةستقومي املواد الدرا  ) و(

 دريسوسائل ومراجع الت )٥

  :، مثل  يةاألدوات التعليمستعد األستاذ ي، تدريس مهارة الكالملتنفيذ 

 املادةب اكت    ) أ(

  السبورة  ) ب(

 دريستقومي الت )٦



٦٢ 
 

جّرب ويعّد كالم واظفات للطلبة ليامل ستخدم األستاذي، دريسالت مييف تقو 

أن يف تقوميه ينقسم املدرس إىل قسمني،  .اشرةبمام الفصل موشرح األستاذ أ

دا يستجيب الطلبة أمر املدرس وحني فرقة يستجيب حني منفر  .منفردا مث فرقة

 .الطلبة بينهم متبادال

 دريستطبيق الت  ) ب

اللغة العربية خصوصا ملهارة الكالم  دريستتنفيذ  على ملالحظةمن نتيجة او 

 :املدرس، ففيها احلاصل اليت يتضح الباحث عن اعدادها وشرحها كما تلي قومي ذىال

 للمدرس التدريس تطبيق )١

ىف تدريس مهارة الكالم لطلبة طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة تطبيق 

  :لييكما  ستقامة بارايباالالصف السابع معهد دار 

 .ذكر امساء الطلبةيبالسالم و  رسدبدأ املي  ) أ(

 التعّلمقراءة الدعاء قبل   ) ب(

 واملثل كلمة األمر شرحال وستمعالطلبة لي رسداملأمر ي  ) ج(

 يعّد األمريذكر و  الطلبة بأن رسدامليأمر   ) د(

 األمركلمة ليذكر ويعّد   الطلبة واحدا فواحدا رسدامليشري   ) ه(

 يعطى األمر مث ميثل باحلركة رسدامل  ) و(

 يعطى اإلستجابة الطلبة  ) ز(

 الطلبة يقوم بتقومي أنشطة رسدامل  ) ح(

 ميعطى التشجيع مبا تعلّ  رسدامل  ) ط(
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 للطلبة تطبيق التدريس )٢

لطلبة الصف  تدريسقابلة ، إن تطبيق الالحظة و املجيد الباحث يف امل

تعّلم اللغة العربية نشطون يف يجيد ، أل�م  السابع معهد دار اإلستقامة بارايب

 دريستالأدوات  يستعد الطلبة التعلم ،بداية  قبل. خصوصا يف مهارة الكالم

  :مثال  ,استعدادا كامال

 قلم    ) أ(

 كراسة  ) ب(

 كتاب العربية  ) ج(

أمام  جيدا مبا شرح املدرس ويستجيبون عون ويهتمونالطلبة يستم

 .رسداملالفصل، ويعمل دائما أمر 

  تقومي التدريس    ) ج

ومن  ،ستقامة بارايبالمعهد دار ايف  ميالتقو . ميلتقو ترتبط با دريسعملية الت

املدرس، ففيها احلاصل اليت يتضح  به التعليم اليت يقوم نتيجة املالحظة على تقومي

  :الباحث عن اعدادها وشرحها كما تلي

  يأمر املدرس إىل الطلبة بأن ميثل أمر املدرس: وظيفة الفردية  ) أ(

٤.تبادالاألمر بينهم أمام الفصل  بأن ميثل يأمر املدرس: وظيفة ا�موعة  ) ب(
 

 

  

                                                 
٤
  .دار االستقامة بارايب مبعهد٢٠١٧نوفمرب  ١١السبت، يوم  يفباملدرس اللغة العربية  املقابلة واملالحطة والتوثيقة 
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 حتليل البيانات وتفسريها   -ج

حتليل .   ريهاي حتليل البيانات و تفسهالتالية  اتالبيانات مث اخلطو  ميقدتبعد 

ذه حتليل البيانات ه. حث بالالبيانات  ميكي وجد احلاصل يف كل تقد هاري البيانات و تفس

لطلبة ىف تدريس مهارة الكالم طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة تطبيق يف  ريهاو تفس

  .بارايب ستقامةالالصف السابع معهد دار ا

  ستجابة اجلسدية الكاملةاالطريقة ب مهارة الكالم تدريس - ١

  ختطيط التدريس  ) أ

ختطيط ، أن البيانات مييف تقد كما ومقابلة و توثيق الحظةساسا على مأ  

لطلبة  ستجابة اجلسدية الكاملةاالطريقة يف تدريس مهارة الكالم ب تدريسال

مببادئ وأهداف ا ومناسب حسناستقامة بارايب الالصف السابع معهد دار ا

ستجابة االومنهج وأنواع األنشطة وخطوات التدريس مهارة لكالم بطريقة 

طريقة تدريس مهارة الكالم بالختطيط هي أن تصميم و  لطلبة اجلسدية الكاملة

لطلبة الصف السابع معهد دار االستقامة بارايب  ستجابة اجلسدية الكاملةاال

التمييز عند النطق بني ، نطق األصوات العربية نطقا صحيحاينظر إىل  هذه

/ ب (وكذلك األصوات املتجاورة مثل ) ط/ ز / ذ (األصوات املتشا�ة مثل 

التمييز عند النطق بني احلركات الطويلة وحلركات ، متييزا واضحا) ث/ ت 

ا عما يريد استخدام اإلشارة واإلمياءات واحلركات استخداما معرب ، القصرية

التمييز صوتيا بني ظواهر املد والشدة، والتفريق بينهما سواء عند النطق ، توصيله
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إدراك نوع االنفعال الذي يسود احلديث ويستجيب ، �ما أو االستماع إليهما

  .له يف حدود ما تعلمه

يف تعليم اللغة القدرة على تية وهي وينظر أيضا إىل املبادئ واخلطوات اال  

تأخري تعليم الكالم بعد أن وصل الطالب إىل ، بق القدرة اإلنتاجيةالفهم تس

، املهارة تكتسب من االستماع الذي يوصلها إىل املهارة االخرى، تقدم الفهم

يقصر التعليم جو التوتر ، يفضل التعليم اجلانب املعنوي عن اجلانب الشكلي

لمات كال ينظر الطلبة مظاهرة مفتاحواخلطوات االتية هي . عند الطالب

لبة واهتمام املدّرس معرضة يستمع الط، كورلمات املذ كواالوامر باستعمال ال

ع يطلب الطلبة ليفعل حال املدّرس يعطى االوامر والطّرز الفعل م، الفعل

املدّرس يعطى ، مر إىل الطلبة ليس أن يعطي مثاالاملدّرس يعطى االوا، املستوى

إذا الطالب ، بة ممارسة الطرز وضمهاالطل، الطّرز التنوع وضّمها إىل الطلبة

ختطيط من  و�ا أن نتيجة. استعّدو، هم يعطى االوامر إىل صّديقها يف الفصل

لطلبة  ستجابة اجلسدية الكاملةاالطريقة ب ملهارة الكالم) RPP(تطبيق التعليم 

مببادئ وأهداف حسنا، ألنه مناسبا  الصف السابع معهد دار االستقامة بارايب

ستجابة االومنهج وأنواع األنشطة وخطوات التدريس مهارة لكالم بطريقة 

  .اجلسدية الكاملة
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  يوجد  ختطيط التدريس
يوجد لكن 

  غري واضح
  معلومات  ال يوجد

  ٩٠      √    معيار األهلّية

  ٩٠      √  أهلّية األساسّية

  ٩٠      √  تدريسلأهداف ا

  ٩٠      √  تدريسلمادة ا

  ٩٠      √  التدريسطريقة 

  ٨٠      √  تدريسلوسائل ا

  ٧٥    √    خطوات التدريس

  ٨٠      √  مصادر التدريس

  ٩٠      √  تقومي التدريس

  

 دريستطبيق الت) ب

 مقابلةو  الحظةاساسا على م. دريسالتمث تطبيق  دريستال ختطيط بعد

ستجابة اجلسدية االطريقة ب دريسالت تطبيق، فالبيانات مييف تقد كما وتوثيق

اصال ونتيجة حستقامة بارايب حيصل اللطلبة الصف السابع معهد دار ا الكاملة

والطالب جيلسون مرتبا ترتيبا  يستعد مادته باستعداد كامل املدرس .حسنة

حيت  يشرح األستاذ أمام الفصل بصوت عال. واستماعا واهتماما كبريا

  .وليس فقط باجللوس الكنه بالقيام ايضا يستميعون مجيعا
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 .يف تدريسه ستجابة اجلسدية الكاملةااليستعمل طريقة  املدرس  

هذه و . هذه الطريقة لتدريس اللغة العربية خصوصا ملهارة الكالميستعمل 

للطلبة  جدا ومناسا متاما يستعمل إىل من يتعلم اللغة اجلديدة وطبعا الطريقة

اللغة ، يعين أ�م يتعلمون يدخل إىل أحوال جديد ألن الطلبة. صف السابع

يف تدريسه  جيعل سهوال للمدرسهذه الطريقة و . اجلديدة فهي اللغة العربية

ستجابة اجلسدية الكاملة  طريقة اال خصائصويعتمد علي  .وللطالب يف تعّلمه

كتسب به من أن يتعلم اللغة الثانوية باألسلوب الذي يكبأن البالغ ي االعتقادك

اللفظية يف تعليم ية لألوامر دعلي االستجابات اجلس ادماالعت، الطفل لغته األم

كة أسرع يف التعلم وأبلغ أثرا من بأن ربط الفهم باحلر  االعتقاداللغة للبالغني، 

الفصل التام بني املهارات اللغوية، حبيث تسبق مهارات ، الكالم والقراءة

 دكيالتأ على فهم املقروء،م فهم املسموع داالستيعاب مهارات اإلنتاج، وأن يق

ثة دعلى أمهية االستيعاب يف تعلم اللغة، أخذا برأي من يرى أن اللغة املتح

Spoken Language يث دأن تسبق لغة احل ينبغيSpeaking language ، إزالة التوتر

الوصول ف واالنطالق قي تعلمها، دى املتعلم شرط أساس لفهم اللغة اهلدل

أ داإلميان مبب، اللغوية يف اجلوانب الشفهيةكفاية رجة عالية من الدباملتعلم إىل 

، كالمريب من مهارة إىل أخرى، وخباصة من فهم املسموع إىل الدانتقال أثر الت

، ينبغي أال يرغم املتعلم على كل والصيغةميه على الشداالهتمام باملعىن وتق

 اؤهدكالم ميكن أا بأن الدا له، اعتقادرا عليه ومستعدون قاكيث قبل أن يداحل

   .درجيي طبعي فيما بعدل تكبش
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قبل دخول الفصل، : حسنا ألن  هذا دريسالت النتيجة يف تطبيقو   

يستعمل املدرس لباسا نظيفا ورمسيا ومرتبا حبمل األدوات التعليمية، مث دخول 

داية التعلم أمر املدرس برتتيب األدوات التعليمية على الفصل بسالم وقبل ب

مكتبهم، مث قراءة كشف احلضور واحدا فواحدا، بعد انتهاءها بدأ املدرس 

التعلم بقراءة البسملة أوال، ويستمر بإعادة التعلم يف اسبوع املاضية، بعد مخس 

. املةستجابة اجلسدية الكاالطريقة بدقائق يستمر إىل تعليم مهارة الكالم 

 )فيها األوامر( يةدرس وميثل باالستجابة اجلسدة مث ينطق املدرس يشرح املادامل

ية، مث الطالب ينطق صامتا ويتمرن الكن دون باالستجابة اجلسدوالطالب يقل

 )فيها األوامر( رس فرقة ففرقة وينطقوا وميثلوادمث قسم امل. يةدباالستجابة اجلس

  . اخل...بينهم  باحلركة اجلسدية

املدرس سواء كان خبطوات واإلجراءات يف وهذا التطبيق الذي استعمله   

ينظر الطلبة مظاهرة مفتاح : ، أ�ا ديلي وليس فيها فرق بعي اإلطار النظري كما

ّرس ديستمع الطلبة واهتمام املور، كلمات املذ كلمات واالوامر باستعمال الكال

ع يطلب الطلبة ليفعل ل مّرس يعطى االوامر والطّرز الفعدامل، معرضة الفعل

ّرس داملثاال، ّرس يعطى االوامر إىل الطلبة ليس أن يعطي مداملحال املستوى، 

إذا التنوع وضّمها إىل الطلبة، الطلبة ممارسة الطرز وضمها،  يعطى الطّرز

واإلجراءات يف . يقها يف الفصلدّ و، هم يعطى االوامر إىل صدّ الطالب استع

يدخل املعلم الصف فيسلم على الطالب باللغة : اإلطار النظري كما يايل
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يطلب ، وهم صامتون كاهلدف ويطلب منهم أن يتحلقوا حوله، فيفعلون ذل

دو�ا بدقة، مثل امش، ات جسمه املقرونة بأوامره ويقلكمنهم أن ينظروا إىل حر 

يوجه هلم أوامر مشا�ة لألوامر اليت كان يوجهها لنفسه،  ،اخل...قف، اعتدل

رر كقة، يد، ويطلب منهم االستجابة هلذه األوامر بسرعة و كيتحر ون أن دمن 

إتقان طالبه هلا  من كداها إىل نشاط آخر حيت يتأدهذه األنشطة واليتع

يقوم بتوسيع اجلمل األوىل، مثل امش إىل الباب، امش إىل وفهمهم ألوامره، 

قة طريب ملهارة الكالم التدريستطبيق من  و�ا أن نتيجة. اخل...الطاولة

 لطلبة الصف السابع معهد دار االستقامة بارايب ستجابة اجلسدية الكاملةاال

تدريس مهارة لكالم بطريقة ال االجراءاتو  طواتخبحسنا، ألنه مناسبا 

 .ستجابة اجلسدية الكاملةاال

  يوجد  التدريس نفيذت
يوجد لكن 

  غري واضح
  معلومات  ال يوجد

  ٩٠      √    ابتداء بالسالم

  ٩٠      √  الطلبةيذكر أمساء 

  ٩٠      √  مراجعة إىل الدراسة أسبوع املاضي

  ٩٠      √  نقل أهداف التعليم

  ٩٠      √  شرح املواد الدراسية

  ٨٠      √  االستجابة من الطالب

  ٨٥      √  تقومي املواد الدراسية
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  ٩٠      √  دافع التعليم

 

 دريستقومي الت ) ج(

 ملعرفة ميتقو ال نتيجة ، ألن دريسالت ميتقو فطبعا هناك  دريسالتعملية  يف

ملهارة الكالم لطلبة الصف السابع معهد  عملية التدريس ويف �اية. اح الطلبةجن

يف تطبيق الكالم  ساعد الطلبةي ألنه .الزم فيها التقومي ستقامة بارايب الدار ا

 ميتقو ، أن يف البيانات مييف تقد كما وتوثيق مقابلةالحظة و على م .العربية

يف وظيفة الفردية،  .يستعمل وظيفة الفردية و وظيفة ا�موعةدريس هذا الت

د نفسه أمام رس يأمر الطلبة بأن يستجيب األوامر باحلركة وميثلها مث يقلدامل

رس إىل فراق، وكل الفرقة ثالث دوأما وظيفة ا�موعة، قسم امل. الفصل متبادال

ية بينهم دباالستجابة اجلسأنفار، مث يأمر الطلبة بأن ميثل ويعطى األوامر 

ريس ملهارة داف التدوهذا مناسبا باأله. وظيفة ا�موعة إىل األخري الدمتبا

إن األهداف العامة لطريقة وهي  ستجابة اجلسدية الكاملةاالطريقة بالكالم 

اجلسدية الكاملة هى تدريس الكفاية الشفهية يف املستوى املبتدئ  اإلستجابة

لكن اهلدف النهائي هلذه . ةيتيعاب فهو وسيلة إىل غاأما اإلس. لتعلم اللغة

ويهدف مقرر اللغة يف طريقة . الطريقة هو تدريس مهارات الكالم األساسية

اإلستجابة اجلسدية الكاملة إىل ختريج دارسني قادرين على تواصل طليق 

تدريس وأيضا مناسبا باألهداف . ثني األصليني للغة اهلدفدومفهوم مع املتح

تعويد التالمذ ، جادة النطق اللسان ومتثيل املعينإتعويد التالمذ وهي ك الكالم
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تنمية الثقة بالنفس ، بعضها ببعض وربط، وترتيب األفكار ،على تفكري املنطقي

متكني ، مالئهم يف الفصل أو خارج املدرسةلدى التالميذ من خالل مواجهة ز 

مالئمة تتصل حبيا�م ذ من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات يالتالم

التغلب على بعض العيوب ، املدرسة وخارجها يف عبارة سليمة واعماهلم داخل

و أو اللجلجة يف الكالم أالنفسية اليت قد تصيب الطفل وهو صغري كااخلجل 

زيادة منو املهارات والقدرات اليت بدأت تنمو عند التلميذ يف فنون ، االنطواء

، ر واألراء وإلقاء الكلمات واخلطبرض لألفكاالتعبري الوظيف من مناقشة وع

 الكشف عن املوهوبني من التالميذ  يف جمال اخلطاب واالرحتال وسرعة البيان

تعزيز اجلانب األخر من التعبري التحريري مما يكتسبه ، يف القول واسداد يف األراء

 �ذيب الوجدان، ورات أدبيةالتلميذ من ثروة لغوية وتركيبات بالغية ومأث

ممارسة  دفع املتعلم إىل، ليصبح فردا يف مجاعته اإلنسانية والشعور لدى املتعلم

 .�ا ومناسبا حيصل حسنا لذلك النتيجة.التخيل واالبتكار

  يوجد  التدريس تقومي
يوجد لكن 

  غري واضح
  معلومات  ال يوجد

  ٩٠      √    وظيفة الفردية

  ٩٠      √  وظيفة ا�موعة

 




