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 الباب األول

 المقدمة

 ة البحثيفخل . أ
اللغة ىي نظاـ من الرموز الصوتية التعسفية يستخدمها أعضاء رلموعة 

الوظيفة الرئيسية للغة ىي كوسيلة  ل معنا كالتواصل كتعريف أنفسهم.اجتماعية للعم
البشر.  اللغة كأداة كسيطة بُت أفراد اجملتمع يف رلموعة ككسيلة للتفاعل للتواصل بُت 

 .تصاؿاال، معٌت كلمة "لغة" ىو كسيلة كل فردم أك يف رلموعات.  باختصاربش

اللغة ىي أحد من اذلدايا اليت قدمها اهلل سبحانو كتعاىل للبشر.  تستخدـ اللغة  
ديكن فصل اللغة عن حياة اإلنساف.  لكل ، ال لتواصل يف احلياة اليومية. لذلككوسيلة ل

 .رلموعة بشرية لغة سلتلفة ال تفهمها إال اجملموعة يف بعض األحياف

إىل جانب اللغة حقيقة تتطور دائمنا كفقنا لتطور حياة اإلنساف باستخداـ اللغة.  
، من الضركرم أف تكوف لديك لغة مفهومة من قبل مجيع الناس.  تطور احلضارة اإلنسانية

، حيث استخدمت اللغة كوسيلة اللغات اليت أصبحت معايَت دكلية ذلك كلدتل
 1.للتواصل.  اللغات القياسية الدكلية ىي اإلصلليزية كالعربية

اللغة العربية ىي لغة سامية كسطى تنتمي إىل عائلة اللغات السامية كترتبط 
رل.  جنبا تلفة عن اللغات األخبالعربية.  اللغة العربية ىي أيضنا لغة فريدة ألهنا ذلا بنية سل

 .، أصبحت اللغة العربية اآلف لغة قياسية دكليةإىل جنب مع تطور العصر

ا أيضنا ألهنا لغة القرآف باعتبارىا الكتاب يف التعلم ، تعترب اللغة العربية مهمة جدن
يتطلب إتقاف اللغة العربية التمكن من أربع  ادلقدس للمسلمُت كىي أداة اتصاؿ دكلية
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جيب إتقاهنا ىي  ادلهارات األربع الرئيسية اليت مهارات أساسية كإتقاف العناصر اللغوية
، كمهارات الكتابة.  العناصر الكالـ، كمهارات القراءة، كمهارات مهارات االستماع

 2.اللغوية ىي ادلفردات كالطرؽ

 عناصر اللغة اليت جيب أف يتقنها متعلمي اللغة األجنبية لحدإادلفردات ىي 
 .حىت يتمكنوا من اكتساب مهارات التواصل هبذه اللغة

اللغة ىي نظاـ من الرموز الصوتية التعسفية يستخدمها أعضاء رلموعة اجتماعية 
للعمل معنا كالتواصل كتعريف أنفسهم.  الوظيفة الرئيسية للغة ىي كوسيلة للتواصل بُت 

اعل الفردم أك كسائل التفالبشر.  اللغة كأداة كسيط بُت أفراد اجملتمع يف رلموعة ك 
 ، اللغة كسيلة تواصل.اجلماعي.  باختصار

جتماعي أك الة االتصاؿ االجتماعي. اللغة اال  اللغة العربية ىي الة التفاعل
غة العربية على اللغة االجنبية العربية ىي أحد من اللغة مستعملة لالتصاؿ. تبوأت الل

ك منبع التعليم لتفاعل بُت ادلعلم ك الطالب ادخاؿ يف منهج التعليم. التعليم ىو عملية اك 
تعليم اللغة العربية ىو عملية تشكيل العادة يف تعليم اللغة، يف تعليم إلجًتاح ادلقصد. 

اللغة العربية ىناؾ ثالثة مصطلحات جيب أف تكوف معركفة ك مفهومة ك متعلمة التعريف 
، الطريقة ىي مفتاح الثالثة ك فقرتو يعٍت التقريب ك الطريقة ك تقنية. يف ىذه احلالة

 السابقة.
الطريقة ىي كيفية ادلنتظم اليت استخدمت للقياـ بعمل من أجل حتقيق 
ادلطلوب. طريقة التعلمية ىي كيفية العمل نظاـ لتسهيل تنفيذ التعليم. حبيث ديكن حتقيق 

 3أىداؼ الكفاءة كالتعليم.
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منهجي بناءن على هنج الطريقة ىي عبارة عن خطة شاملة لتقدمي اللغة بشكل 
يد من زلدد.  الطريقة ىي عملية فنية غالبنا ما حتصد االختالفات كغالبنا ما تولد العد

، ليس من ادلستغرب أنو يف النهاية كاف ىناؾ الكثَت من طرؽ لذلك كجهات النظر.
التدريس يف رلاؿ التعليم.  تتأثر ىذه االختالفات بعدة عوامل ، مبا يف ذلك االختالفات 
يف كجهات نظر خرباء التعليم حوؿ ادلناىج التعليمية.  طريقة التعلم ىي طريقة منهجية 

 .، حبيث ديكن حتقيق الكفاءات كأىداؼ التعلمتنفيذ التعلمللعمل لتسهيل 

طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ىي طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة من 
ا على طريقة تعرب عن ادلهارات النفسية احلركية الطالب يف عملية التعليم. يشار إليها أيض

للطالب. ىذه الطريقة قادرة على زيادة محاس الطالب يف حفظ ادلفردات العربية أيضا. 
ألف الطالب يشاركوف بنشاط يف تطبيق ىذه الطريقة اليت جتعل الطالب على اتصاؿ 

ة االستجابة اجلسدية ، أف طريقعلى رأم ريتشارد 4مباشر بادلفردات اليت ذكرىا ادلعلم.
الكاملة ىي طريقة لتعليم اللغة تستخدـ تعاكف الكالـ كاإلدياءات كىي زلاكلة للعمل 

، فكر يف أنو يف طريقة حركي.  كفقنا دلا ذكره تارينجاف على اللغة من خالؿ نشاط
االستجابة اجلسدية الكاملة، يتم احلصوؿ على الفهم الكامل كالذاكرة بشكل جيد من 

 5كات جسم الطالب يف اإلجابة أك االستجابة لألكامر ادلعطاة.خالؿ حر 

، ائل من ادلرسل إىل مستلم الرسالةالوسيلة ىي كاسطة أك أداة تستخدـ لنقل الرس
هبدؼ زيادة فهم مستلم الرسالة.  يتم تعريف كسيلة التعلم على نطاؽ كاسع على أهنا 

هارات كادلواقف.  ادلعرفة كادلأم شخص أك مادة أك حدث يوفر فرصنا للطالب الكتساب 
، فإف ادلقصود بوسيلة التعلم ىو أداة غَت شخصية )كليست بشرية( بادلعٌت الضيق

يستخدمها ادلعلموف الذين يلعبوف دكرنا يف عملية التدريس كالتعلم لتحقيق األىداؼ.  
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اللتقاط  ، دييل ىذا الفهم إىل افًتاض أف الوسائل ىي أدكات رسومية أك إلكًتكنيةكبالتايل
 ادلعلومات ادلرئية أك اللفظية كإعادة تنظيمها.

ا للطالبتعد كسائل اإلعالـ الت ، خاصة يف ادلدارس االبتدائية.  عليمية مهمة جدن
، حقيقية.  باستخداـ كسائل التعلم ىذا ألف كسائل التعلم ديكن أف ختلق ظركؼ تعلم

، ينقل تيعاهبا.  على سبيل ادلثاؿالب اسديكن حتويل الرسائل اجملردة إىل رسائل ديكن للط
، سيجد الطالب .  عندما يشرح ادلعلم فقطادلعلم رسالة حوؿ كيفية قراءة ادلسح الضوئي

صعوبة يف فهم تقنية قراءة ادلسح.  كلكن عندما يستخدـ ادلعلم اجملالت أك الكتب أك 
إف ، فية القراءة كتقنيات ادلسح الضوئيالصحف كوسائل كيظهر بشكل مباشر كيف

إحدل   YouTube الطالب سيقبلوف بسهولة الرسالة اليت ينقلها ادلعلم.  تعد كسائل
 .الوسائل ادلتعددة ادلتاحة

موقعنا شائعنا دلشاركة مقاطع الفيديو حيث ديكن  YouTube يعد كسيلة
للمستخدمُت حتميل مقاطع الفيديو كمشاىدهتا كمشاركتها رلاننا.  عموما أشرطة الفيديو 

ىي مقاطع موسيقية )مقاطع فيديو(، كأفالـ، كتليفزيوف، كمقاطع  يوتيوبعلى موقع 
ديتلك بالفعل  YouTube فيديو صنعها مستخدموىا. كال يدرؾ الكثَت من الناس أف

ا، ألف ديكنك العثور على مقاطع الفيديو بطرؽ سلتلفة  إمكانات زلرؾ حبث قوية جدن
، كسرعاف ما أصبح 2005ديسمرب رمسينا يف   YouTube   بسهولة.  مت إطالؽ موقع

مليوف دكالر، رغم أنو كاف  1.6بقيمة  2006يف عاـ  Google شائعنا.  أخَتنا اشًتتو
 Google غَت قادر على حتقيق ربح.  ىذا ىو ادلكاف الذم تكوف فيو رؤية YouTube  موقع

 .رائعة

ئل سا، ىناؾ دكر لو يد مستول فعالية طريقة ما بالطبعمن اخللفية أعاله لتحد
، فإف السبب كراء إجراء ادلؤلف ذلذا البحث ىو حتديد اإلعالـ كوسائل للتعلم.  لذلك

يف تعلم  YouTube  االستجابة اجلسدية الكاملة بوسيلة طريقة استخداـ مستول فعالية
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 معهد نور اجلنة يف صف السابعال لطلباتادلفردات العربية من خالؿ إجراء جتربة تعليمية 
فعالية "عنواف ىذا البحث  باحثةال ت.  لذلك أعطبنجرماسُت للبنات ادلتوسطة 

في تعليم المفردات  YouTubeاستخدام طريقة االستجابة الجسدية الكاملة بوسيلة 
 ."بنجرماسين للبنات المتوسطة  معهد نور الجنة في صف السابعال لطالبات

 التحديد اإلجرائي .ب

 :تعريفات تشغيلية على النحو التايل باحثةقدـ التلتوضيح العنواف، 
 فعاليةال .1

الفعالية ىي التأثَت الناجم عن كجود نشاط معُت لتحديد مدل مستول 
النجاح الذم مت حتقيقو يف كل إجراء يتم اختاذه.  يف التعلم، تكوف الفعالية نتيجة 

توفر قيمة تعليمية جيدة كىي أعلى من عدـ استخداـ ىذه  ك كسيلة طريقة
 KKM.حىت الطالبات ديكنهن احلصوؿ على درجات أعلى من  .ك كسيلة الطريقة

 طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة .2
طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ذلا خطوات لتعليم اللغة العربية.  
التعليم الذم يتم هبذه الطريقة ىو تعليم ادلفردات العربية كاسم اإلشارة.  

 كدعم ذلذه الطريقة.  YouTube ُتستخدـ ىذه الطريقة مع كسيلة
 YouTube كسيلة .3

ادلستخدمة، فيديو صنعتو الباحثة بنفسها.  بعد ذلك،  YouTubeكسيلة 
يتم حتميلو على موقع يوتيوب كاستخدامو كوسيلة لتعلم ادلفردات العربية.  

 الفيديو الذم يتم إنشاؤه كاستخدامو ىو صورة فيديو كاحدة كفيها صوت.
 تعليم ادلفردات .4

تعليم ادلفردات العربية ىو التعليم باستخداـ كتاب من معهد نور اجلنة 
يسمى  دركس اللغة العربية لزيادة معرفة الطالبات مبفرداهتن كفهمهن دلعٌت 
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ادلفردات العربية يف الكتاب.  باإلضافة إىل ذلك، فإف تعليم ادلفردات العربية ىو 
 ة.زيادة قدرة الطالبات على حفظ ادلفردات العربي

 ثأسئلة البح .ج

 التايل:كما   بصياغة عدة مشاكل ت الباحثة، قامبحثية البناءن على خلف
يف تعليم  YouTubeىل تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة بوسيلة  .1

 للبنات ادلتوسطة  معهد نور اجلنة يف صف السابعال لباتالطادلفردات 
 ؟أفعل من غَتىا رماسُتبنج

ما ىي خطوات تعلم اللغة العربية باستخداـ طريقة  االستجابة اجلسدية الكاملة  .2
  معهد نور اجلنة يف صف السابعال لباتالطيف تعليم ادلفردات  YouTubeبوسيلة 
 ؟ رماسُتبنج للبنات ادلتوسطة

 ف البحثاأهد . د

 يف ىذا حبث يعٍت:  أىدؼ البحث
يف تعليم  YouTubeبوسيلة قياس فعالية طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  .1

 للبنات ادلتوسطة  معهد نور اجلنة يف صف السابعال لباتالطادلفردات 
 .رماسُتبنج

ف خطوات تعلم اللغة العربية باستخداـ طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة صك  .2
  معهد نور اجلنة يف صف السابعال لباتالطيف تعليم ادلفردات  YouTubeبوسيلة 
 .رماسُتبنج للبنات ادلتوسطة

 أهمية البحث .ه 

 :ذا البحثى يف فتكو  فنافع منها يرجى أدلترجو الباحثة إعطاء ا
 أمهية النظرية .1
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اجلسدية  كمعلومات للمدرسُت حوؿ كيفية استخداـ طريقة االستجابة ( أ
 YouTubeالكاملة بوسيلة 

ألساليب حتسُت فعالية التعلم باستخداـ اديكن أف يوفر الدافع دلواصلة   ( ب
 .التعاكنية أثناء التعلم لكالوسائ

 أمهية التطبيقية .2
 :اختاذىا كتطبيقها ىي كما يلي ةتوقع الباحثتائد اليت الفو 
 بوسيلة ، ديكن أف يؤدم استخداـ طريقة االستجابة اجلسدية الكاملةللطالب ( أ

YouTube   صف ال لباتالطحتسُت نتائج تعلم الطالب يف تعليم ادلفردات
 رماسُت.بنج للبنات ادلتوسطة  معهد نور اجلنة يف السابع

 YouTube ، فإف استخداـ طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة بوسيلةدرسللم  ( ب
 .ديكن أف يسهل على الطالب تعلم ادلواد كتعلمها بسهولة

، تعد نتائج البحث حوؿ فعالية استخداـ طريقة االستجابة رسةللمد  ( ج
مرجعنا يف حتسُت جودة التعليم كعمليات  YouTubeاجلسدية الكاملة بوسيلة 

، كديكن للمدارس دعم ادلعلمُت ا ادلعلموفالتدريس كالتعلم اليت يقـو هب
 .للجمع بُت استخداـ ادلزيد أساليب ككسائل إعالـ متنوعة

ادلناسبة يف مواد  على تطبيق الطريقة مع الوسيلة رةقاد ةلباحثكوف ات، ةللباحث ( د
معرفة كرؤية ثاقبة حوؿ ادلواد كاألساليب  الديه ثةتعليمية معينة، كالباح

 .كالوسائط التعليمية ادلناسبة

 الدراسات السابقة . و

، مت العثور على بعض ادلؤلفات هبا الباحث تبناءن على مراجعة األدبيات اليت قام
 :، مبا يف ذلكالصلة بالبحث الذم سيتم إجراؤهت ذا

دكدم كيسوانتو للبكالوريوس من جامعة الًتبية كالتعليم إندكنيسيا  البحث .1
يف حتسُت إتقاف  اجلسدية الكاملة"فعالية أسلوب االستجابة ( بعنواف: 2016)
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 -اإلسالـ الثانوية ادلفردات العربية لدل الطالب: دراسة شبو جتريبية يف مدرسة 
 "للصف احلادم عشر بان مؤدتر دل

انطلق ىذا البحث مبشكلة قلة استيعاب التالميذ على ادلفردات العربية. 
شلا جيدر بالذكر أف استيعاب ادلفردات ىف تعليم اللغات األجنبية دكره مهم، ألف 
ادلفردات عنصر من عناصر اللغة تتصل هبا ادلهارات األربع أم مهارة االستماع 

كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. إضافة إىل ذلك، يرل الباحث أف  كمهارة التكلم
ىذه ادلشكلة مهمة عن مبحث حلها. احلل الذم جيده الباحث ىو تطبيق 
طريقة االستجابة اجلسمانية الكاملة لًتقية مهارة التالميذ يف استيعاب ادلفردات 

ريقة االستجابة العربية. عموما، يهدؼ ىذا البحث إىل معرفة فعالية استخداـ ط
اجلسمانية الكاملة لًتقية مهارة التالميذ ىف استيعاب ادلفردات العربية. فهذا 
البحث حيتاج إىل استخداـ مدخل البحث الكمي. أما طريقة البحث 
ادلستخدمة فهي شبو جتربة باستخداـ تصميم اجملموعات الضابطة غَت ادلتكافئة. 

ف قيمة ت ادلستخرجة أكرب من قيمة بناء على حواصل التدريج، يناؿ الباحث أ
ت ادلأخذة من جدكؿ ت. بناء على ذلك، يقاؿ إف الفرضية الصفرية مردكدة 
كالفرضية ادلوجة مقبولة، أم استخداـ طريقة االستجابة اجلسمانية الكاملة لًتقية 

 .مهارة استيعاب ادلفردات العربية فعالية
االستجابة اجلسدية الكاملة  "تطبيق طريقةإدلي دكم أندراين بعنواف:  البحث .2

(TPR لتحسُت فهم ادلفردات العربية لطالب الصف السادس يف مدرسة )
 نج"اإلبتدائية اذلداية كجاؾ ماال

( كصف تطبيق طريقة االستجابة البدنية 1هتدؼ ىذه الدراسة إىل )
ة يف تعلم ادلفردات العربية لطالب الصف السادس يف مدرس (TPR)الكلية 

( كصف زيادة فهم ادلفردات العربية لطالب 2، ك )اذلداية كجاؾ مالنجاإلبتدائية 
يقة مدرسة اإلبتدائية اذلداية كجاؾ من خالؿ تطبيق طر  الصف السادس يف 
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(.  ىذا البحث عبارة عن حبث إجرائي يف TPR)سدية الكاملة االستجابة اجل
 ةدكر  كل قيمةالفصل الدراسي.  نتائج البحث ادلستخدمة ىي متوسط 

ا، جامعة كالية سيمارانج ، قسم اللغة العربية كآداهبفيًتيا فيربيانتك بوترم البحث .3
يف تعلم مهارات التحدث  TPR"فعالية استخداـ طريقة ، بعنواف: (2019)

األنوار سارنج  مدرسة الثانوية كالكتابة باللغة العربية لطالب الصف السابع يف
 . "رامبانج 

كانت ادلشكلة اليت دتت دراستها يف ىذه الدراسة ىي اختبار فعالية 
استخداـ طريقة تعلم االستجابة البدنية الكلية يف مهارات التحدث كالكتابة 

يف  األنوار سارنج رامبانج مدرسة الثانويةباللغة العربية لطالب الصف السابع يف 
( حتديد مدل 1.  أىداؼ ىذه الدراسة ىي )2018/2019العاـ الدراسي 

فاعلية أسلوب االستجابة النفسية الكلية يف تعلم مهارات التحدث باللغة العربية 
. أنور األنوار سارنج رامبانج  مدرسة الثانويةلطالب الصف السابع األساسي يف 

( لتحديد مدل فاعلية أسلوب االستجابة النفسية الشاملة 2، )سارانج رديبانج
عربية لطالب الصف السابع األساسي يف مدرسة يف تعلم مهارات الكتابة ال

 .ج  ان  ب  ردي    ج  اران  األنور س  
يف  Youtube لفعالية استخداـ كسائ" بعنواف:(، 2021البحث ريٍت حرتايت، ) .4

مدرسة  الصف الثالث على نتائج التعلم يف Covid-19م أثناء جائحة يالتعل
 ." سيدكارجو ، مقاطعةأيوكنو مقاطعة  ،بيسَتكصلينجورعلـو حبركؿ  اإلبتدائية

اليت تتطلب  COVID-19سلرجات التعلم ىذا البحث مدفوع جبائحة 
التعلم عرب اإلنًتنت أك أف تتم عملية التعلم يف ادلنزؿ.  ديكن أف يكوف ذلذا تأثَت 
على نتائج تعلم الطالب.  يف ىذه احلالة، يرل الباحث فعالية كسائط فيديو 

YouTube   اإلنًتنت لتحسُت نتائج تعلم الطالب.  يهدؼ كوسيلة تعليمية عرب
كوسيلة تعليمية يف التعلم   YouTubeىذا البحث إىل معرفة تطبيق كسائط فيديو 
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مدرسة اإلبتدائية حبركؿ علـو  الصف الثالث م يفيعرب اإلنًتنت التعل
كوسيلة تعليمية يف التعلم   YouTubeبيسَتكصلينجور كمعرفة فعالية تطبيق كسائط 

بيسَتكصلينجور.   مدرسة اإلبتدائية حبركؿ علـو الصف الثالث نًتنت يفعرب اإل
تستخدـ ىذه الدراسة ادلنهج الكمي ، أم أف أسلوب البحث يستخدـ التحليل 
اإلحصائي كالبيانات اليت يتم احلصوؿ عليها يف شكل أرقاـ.  استخدـ نوع 

 One - Group - Pretestمع البحث كىي  quastالبحث يف ىذا الوقت جتارب 

Posttest Design. 

، الفرؽ مع حبثي ىو.  فعالية الطريقة موضوع البحث أعاله بعر من الدراسات األ
تتعاكف مع كسائل اإلعالـ.  لذلك أجريت ىذه الدراسة بطريقة جتريبية مع كسائل 

فعالية استخداـ طريقة االستجابة اجلسدية  ": اإلعالـ لتعلم ادلفردات العربية بعنواف
  معهد نور اجلنة يف صف السابعال لباتالطيف تعليم ادلفردات  YouTubeالكاملة بوسيلة 

 .بنجرماسُت" للبنات ادلتوسطة
 فرضية البحث . ز

ة فعال YouTube طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة بوسيلة : (Ha) البديلة  فرضية
معهد نور  يف صف السابعال لباتالطادلفردات  يف تعليم

 رماسُت.بنج للبنات ادلتوسطة  اجلنة
 YouTube  طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة بوسيلة:  (H0) صفرية  فرضية

 صف السابعال لباتالطادلفردات  ة يف تعليمفعال ليست
 رماسُت.بنج للبنات ادلتوسطة  معهد نور اجلنة يف

 البحث لهيك . ح
منظما، قسمتو الباحثة إىل ثالثة أبواب، كلكل باب ف ىذا البحث ليكو 
 خاصة مرتبطة بعضها بعضا، فهي مايلى : مباحث
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 ث،أسئلة البح ،ة البحثفيخل توم علىحتعبارة عن مقدمة  الباب األول
ل فرضية البحث، ك ىيك، الدراسات السابقة، أمهية البحث ،البحث داؼأى

 .البحث
طريقة االستجابة اجلسدية اإلطار النظرم على تعريف الفعالية، الباب الثاني 

 .تعليم ادلفردات، ك كسائل التعليمية ،الكاملة
تمع رلمواقع البحث، ، نوع كمدخل البحثمنهج البحث من الباب الثالث 

صميم القياسات، ، تتاأساليب رلع البيان، ت كمصادرىااالبيانتو، البحث كعين
 .تناليل البياحتأساليب ك 
تصوير البيانات اليت حصلت عليها الباحثة يف ادليداف، يشتمل   ،لباب الرابعا

على حتليل البيانات كحتليلها حيتول على حلمة عن ادليداف البحث، تقدمي البيانات 
 كحتليل البيانات كتفسَتىا.

يعمل ليجيب اسئلة البحث كتشتمل اخلالصة يف ىذا البحث،  ،الباب الخامس 
 .ل على خالصة البحث كتوصيات البحثيشتمل على اخلادتة حيتو 

 
 


