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  الباب اخلامس

  اخلامتة

 خالصة البحث  -  أ

تطبيق  إىل البيانات التعرض، تقارير نتائج البحوث و حتليل البيانات عنإستنادا 

 اإلستجابة اجلسدية الكاملة ىف تدريس مهارة الكالم لطلبة الصف السابع مبعهد دارطريقة 

  :كما التايل اإلستقامة بارايب

طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة تدريس يف تدريس مهارة الكالم بأن ختطيط ال - ١

 بنظرية إىل البيانات احملسوبة لطلبة الصف السابع معهد دار االستقامة بارايب

مناسبا مببادئ وأهداف ومنهج ايضا  و .دجيّ  وهو ٨٦.١١١ النتيجة حيصل إىل

ة وخطوات التدريس مهارة لكالم بطريقة االستجابة اجلسدية وأنواع األنشط

طريقة االستجابة تدريس مهارة الكالم بالكاملة لطلبة وهي أن تصميم ختطيط ال

ينظر إىل  اجلسدية الكاملة لطلبة الصف السابع معهد دار االستقامة بارايب هذه

نطق األصوات العربية نطقا صحيحا، التمييز عند النطق بني األصوات املتشا�ة 

متييزا ) ث/ ت / ب (وكذلك األصوات املتجاورة مثل ) ط/ ز / ذ (مثل 

واضحا، التمييز عند النطق بني احلركات الطويلة وحلركات القصرية، استخدام 

ا عما يريد توصيله، التمييز صوتيا اإلشارة واإلمياءات واحلركات استخداما معرب 

بني ظواهر املد والشدة، والتفريق بينهما سواء عند النطق �ما أو االستماع 

إليهما، إدراك نوع االنفعال الذي يسود احلديث ويستجيب له يف حدود ما 

وينظر أيضا إىل املبادئ واخلطوات االتية وهي يف تعليم اللغة القدرة على . تعلمه

القدرة اإلنتاجية، تأخري تعليم الكالم بعد أن وصل الطالب إىل  الفهم تسبق
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تقدم الفهم، املهارة تكتسب من االستماع الذي يوصلها إىل املهارة االخرى، 

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

لمات واالوامر كلينظر الطلبة مظاهرة مفتاح اواخلطوات االتية هي . الطالب

كور، يستمع الطلبة واهتمام املدّرس معرضة الفعل، لمات املذ كباستعمال ال

املدّرس يعطى االوامر والطّرز الفعل مع يطلب الطلبة ليفعل حال املستوى، 

املدّرس يعطى االوامر إىل الطلبة ليس أن يعطي مثاال، املدّرس يعطى الطّرز التنوع 

ممارسة الطرز وضمها، إذا الطالب استعّدو، هم  وضّمها إىل الطلبة، الطلبة

من ختطيط تطبيق التعليم و�ا أن نتيجة . يعطى االوامر إىل صّديقها يف الفصل

)RPP ( طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لطلبة الصف السابع بملهارة الكالم

ع معهد دار االستقامة بارايب حسنا، ألنه مناسبا مببادئ وأهداف ومنهج وأنوا 

 .األنشطة وخطوات التدريس مهارة لكالم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة

بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لطلبة الصف السابع معهد  التدريس فتطبيق - ٢

املدرس يستعد . وهو جّيد ٨٨.١٢٥نتيجة إىل الدار االستقامة بارايب حيصل 

. ا واستماعا واهتماما كبريامادته باستعداد كامل والطالب جيلسون مرتبا ترتيب

يشرح األستاذ أمام الفصل بصوت عال حيت يستميعون مجيعا وليس فقط 

  .باجللوس الكنه بالقيام ايضا

يستعمل هذه . املدرس يستعمل طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف تدريسه

 وهذه الطريقة يستعمل إىل. الطريقة لتدريس اللغة العربية خصوصا ملهارة الكالم

ألن الطلبة . من يتعلم اللغة اجلديدة وطبعا متاما ومناسا جدا للطلبة صف السابع

. يدخل إىل أحوال جديد، يعين أ�م يتعلمون اللغة اجلديدة فهي اللغة العربية

ويعتمد علي . وهذه الطريقة جيعل سهوال للمدرس يف تدريسه وللطالب يف تعّلمه



٧٤ 

  

ة كاالعتقاد بأن البالغ يكمن أن خصائص طريقة االستجابة اجلسدية الكامل

يتعلم اللغة الثانوية باألسلوب الذي يكتسب به الطفل لغته األم، االعتماد علي 

االستجابات اجلسدية لألوامر اللفظية يف تعليم اللغة للبالغني، االعتقاد بأن ربط 

 الفهم باحلركة أسرع يف التعلم وأبلغ أثرا من الكالم والقراءة، الفصل التام بني

املهارات اللغوية، حبيث تسبق مهارات االستيعاب مهارات اإلنتاج، وأن يقدم 

فهم املسموع على فهم املقروء، التأكيد على أمهية االستيعاب يف تعلم اللغة، 

ينبغي أن تسبق لغة  Spoken Languageأخذا برأي من يرى أن اللغة املتحدثة 

، إزالة التوتر لدى املتعلم شرط أساس لفهم اللغة Speaking languageاحلديث 

اهلدف واالنطالق قي تعلمها، الوصول باملتعلم إىل درجة عالية من الكفاية 

اللغوية يف اجلوانب الشفهية، اإلميان مببدأ انتقال أثر التدريب من مهارة إىل 

لى أخرى، وخباصة من فهم املسموع إىل الكالم، االهتمام باملعىن وتقدميه ع

الشكل والصيغة، ينبغي أال يرغم املتعلم على احلديث قبل أن يكون قادرا عليه 

. ومستعدا له، اعتقادا بأن الكالم ميكن أداؤه بشكل تدرجيي طبعي فيما بعد

قبل دخول الفصل، يستعمل : والنتيجة يف تطبيق التدريس هذا حسنا ألن 

تعليمية، مث دخول الفصل املدرس لباسا نظيفا ورمسيا ومرتبا حبمل األدوات ال

بسالم وقبل بداية التعلم أمر املدرس برتتيب األدوات التعليمية على مكتبهم، مث 

قراءة كشف احلضور واحدا فواحدا، بعد انتهاءها بدأ املدرس التعلم بقراءة 

البسملة أوال، ويستمر بإعادة التعلم يف اسبوع املاضية، بعد مخس دقائق يستمر 

املدرس يشرح املادة . الكالم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملةإىل تعليم مهارة 
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والطالب يقلدون ) فيها األوامر(مث ينطق املدرس وميثل باالستجابة اجلسدية 

باالستجابة اجلسدية، مث الطالب ينطق صامتا ويتمرن الكن باالستجابة 

باحلركة ) رفيها األوام(مث قسم املدرس فرقة ففرقة وينطقوا وميثلوا . اجلسدية

وهذا التطبيق الذي استعمله املدرس سواء كان خبطوات . اخل...اجلسدية  بينهم

ينظر الطلبة : واإلجراءات يف اإلطار النظري كما يلي وليس فيها فرق بعيد، أ�ا 

مظاهرة مفتاح الكلمات واالوامر باستعمال الكلمات املذكور، يستمع الطلبة 

ملدّرس يعطى االوامر والطّرز الفعل مع يطلب واهتمام املدّرس معرضة الفعل، ا

الطلبة ليفعل حال املستوى، املدّرس يعطى االوامر إىل الطلبة ليس أن يعطي 

مثاال، املدّرس يعطى الطّرز التنوع وضّمها إىل الطلبة، الطلبة ممارسة الطرز 

. وضمها، إذا الطالب استعّدو، هم يعطى االوامر إىل صّديقها يف الفصل

يدخل املعلم الصف فيسلم على : اءات يف اإلطار النظري كما يايلواإلجر 

الطالب باللغة اهلدف ويطلب منهم أن يتحلقوا حوله، فيفعلون ذلك وهم 

صامتون، يطلب منهم أن ينظروا إىل حركات جسمه املقرونة بأوامره ويقلدو�ا 

ليت كان اخل، يوجه هلم أوامر مشا�ة لألوامر ا...بدقة، مثل امش، قف، اعتدل

يوجهها لنفسه، من دون أن يتحرك، ويطلب منهم االستجابة هلذه األوامر 

بسرعة ودقة، يكرر هذه األنشطة واليتعداها إىل نشاط آخر حيت يتأكد من 

إتقان طالبه هلا وفهمهم ألوامره، يقوم بتوسيع اجلمل األوىل، مثل امش إىل 

تطبيق التدريس ملهارة الكالم و�ا أن نتيجة من . اخل...الباب، امش إىل الطاولة

بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لطلبة الصف السابع معهد دار االستقامة 
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بارايب حسنا، ألنه مناسبا خبطوات واالجراءات التدريس مهارة لكالم بطريقة 

 .االستجابة اجلسدية الكاملة

يف وظيفة . ا�موعةأن يف تقومي التدريس هذا يستعمل وظيفة الفردية و وظيفة  - ٣

الفردية، املدرس يأمر الطلبة بأن يستجيب األوامر باحلركة وميثلها مث يقلد نفسه 

وأما وظيفة ا�موعة، قسم املدرس إىل فراق، وكل الفرقة . أمام الفصل متبادال

ثالث أنفار، مث يأمر الطلبة بأن ميثل ويعطى األوامر باالستجابة اجلسدية بينهم 

وهذا مناسبا باألهداف التدريس ملهارة . ا�موعة إىل األخري متبادال وظيفة

الكالم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة وهي إن األهداف العامة لطريقة 

اإلستجابة اجلسدية الكاملة هى تدريس الكفاية الشفهية يف املستوى املبتدئ 

نهائي هلذه لكن اهلدف ال. أما اإلستيعاب فهو وسيلة إىل غاية. لتعلم اللغة

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

اإلستجابة اجلسدية الكاملة إىل ختريج دارسني قادرين على تواصل طليق ومفهوم 

وأيضا مناسبا باألهداف تدريس الكالم . مع املتحدثني األصليني للغة اهلدف

ومتثيل املعين، تعويد التالمذ على تفكري  تعويد التالمذ إجادة النطق اللسانوهي ك

املنطقي، وترتيب األفكار، وربط بعضها ببعض، تنمية الثقة بالنفس لدى 

التالميذ من خالل مواجهة زمالئهم يف الفصل أو خارج املدرسة، متكني التالميذ 

من التعبري عما يدور حوهلم من موضوعات مالئمة تتصل حبيا�م واعماهلم 

وخارجها يف عبارة سليمة، التغلب على بعض العيوب النفسية اليت  داخل املدرسة

قد تصيب الطفل وهو صغري كااخلجل أو اللجلجة يف الكالم أو االنطواء، زيادة 

منو املهارات والقدرات اليت بدأت تنمو عند التلميذ يف فنون التعبري الوظيف من 

الكشف عن املوهوبني  مناقشة وعرض لألفكار واألراء وإلقاء الكلمات واخلطب،
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من التالميذ  يف جمال اخلطاب واالرحتال وسرعة البيان يف القول واسداد يف 

األراء، تعزيز اجلانب األخر من التعبري التحريري مما يكتسبه التلميذ من ثروة لغوية 

وتركيبات بالغية ومأثورات أدبية، �ذيب الوجدان والشعور لدى املتعلم ليصبح 

 لذلك النتيجة .اإلنسانية، دفع املتعلم إىل ممارسة التخيل واالبتكار فردا يف مجاعته

 .جيدحيصل و  ٩٠

 ومبعىن ٨٨.٠٧٨تلك النتائج إما يف ختطيطها وتنفيذها وتقوميها يكون يف وجنمع 

 .  جّيد

 وصيات البحث  - ب

  :االقرتاحات التالية قّدميستطيع أن ي، الباحث مالحظة، واملقابلة، والتوثيقمن 

م اللغة العربية باستخدام اللغة العربية، ينبغي أن يكون تنفيذ تعلي ملدرسي .١

الطريقة ، ألن التعليم باستخدام هذه املادة والفصلحتتاج إىل النظر  لطريقةا

 .حيتاج إىل الفصل اجلديد يعين ملن سيتعلم اللغة اجلديدة أي األجنبية

ياري ىف ارتفاع النشاطة و ة خليمل أن حيعل الطريقة املعرفأاللغة العربية، ي ملدرس .٢

  .املذكورة أعاله املتصلة ما يتعلق باملسائليف. نتائج تعلم الطلبة




