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 الباب األّول

 مقّدمة

 خلفية البحث  –أ 

اللغة العربية ىي لغة متقدمة ىف العامل اليت حتدث هبا أكثر من الفني مليون آوناس 

تعليم اللغة العربية ىف قسم البحث والّتجربة للمادة 1.لغة رمسّية ألكثرعشرين البالد وىي.

على ىذه األساسية حكومة تطوير تعليم اللغة العربية ىف املدارس .ىدف وطريقة استعمال

فيقرب من  .ألّن ىف ىذه املرحلة الطّريقة راه مثل مفتاح الّنجاح يف تعليم اللغة العربية.2العامة

قال ,انواع طريقة يف تعليم اللغة العربية  مجيع املؤسسات اإلسالمية أو جامعة حماولة للّتجربة

: 125اهلل تعاىل ىف سورة الّنحل 

مىَلةِإ  رىَلبِّب ىَل  سىَلبِإيلِإ  إِإىلىَل  ادْدعُع   يىَل  بِإالَّليتِإ  وىَلجىَلادِإ ْدُعمْد  ااْدىَلسىَلنىَلةِإ  وىَلالْدمىَلوْدعِإ ىَلةِإ  بِإااْدِإكْد
 أىَلعْدلىَلمُع  ىُعوىَل  رىَلبَّل ىَل  إِإنَّل  أىَلحْدسىَلنُع  ىِإ

تىَلدِإينىَل  أىَلعْدلىَلمُع  وىَلىُعوىَل  سىَلبِإيلِإوِإ  عىَلنْد   ىَللَّل   ِإىَلنْد   (١٢٥)3 بِإالْدمُع ْد

ديكن الّتوصل إليو عن طريق ,ىف األية يوجد التفسري أن يف تعليم العلم والّّتبية اجلّيدة

لإلستعمال فقط بل  ليس املعلم ىف قدرة مو وع الّتدريس واختيار الطريقة املناسبة.جّيد أيضا

أن يستطيع يعطى الشرح  املعلم أيضايستطيع أن خيلق الطريقة اجلديدةىف الفصل حّّت املعّلم

يف الف م  س الكان  ,وبذل  ما يبلغ.يف املو وع ويعطى التوجيو واإلرشاد للطالب
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للمعلم ىف تكسري  الطريقة الّتعلمية ىي األلة الّت تستطيع لتس يل وتقدمي الّدعم. للطالب

   4.املسأالت ىف الّتعّلم والّتعليم بالطريقة وسائل اإلعالن حّّت تستعمل عملية الّتعّلم والّتعليم

وم ارة , وم ارة الكالم, وىي م ارة اإلستماع,تعليم م ارة اللغة العربيةتشتمل أربعة

.وم ارة الكتابة,القراءة
5

 بناء على املالح ات األولية واملقابالت اليت حصل علي ا باحثو من 

 جيدون ثامن مدرس العربية الذي يدرس يف طالب الS.HI، بيضاوي فقيو دّرسش ادة امل

خمارج  والرسائل مفردات خاصة يف "ىداية اهلل"مدرسة املتواسطة اإلسالمية صعوبة يف 

وذل  . ، قراءة الطالقة، وعدم اىتمام الطالب رمو اللغة العربية يف ىذا الشأن ااوارااروف

 ألن عدم و وح الرؤية من الطالب نشاطا يف اللغة العربية يف حل مشكلة عامة يف الفصول

. يعتقد دائما أن للغة العربية صعبة  .،كان الدراسية

حقيقة تبني أيضا أن اىتمام الطالب منخفضة يف اللغة العربية، فإهنا ال متيل إىل 

ااوار  (املمارسة)املشاركة بنشاط يف حضور الفصول الدراسية وعندما تعطى أسئلة االختبار 

 التزل املواد ااوار العربية وىكذا، فإن نتائج التعلم للطلبة يف. املواد صدق م وا ح يف العمل

 منخفضة للغاية

استنادا إىل نتائج بعض من ىذه الدراسة أعاله، م تما الباحثني حملاولة اخلروج 

 حبيث " اهللىداية" مدسةاإلسالمية املتواسطة أسلوب يف بطريقة استجابة اجلسادية الكاملة
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خمرجات التعلم باستخدام الن ام التجاري املتعدد الثامن يستطيع أن يعرف الطالب الفرق 

 والنماذج التقليدية على املواد بطريقة إستجابة اجلسادية الكاملةاألطراف ىداية تدرس 

بطريقة املغادرين من األسباب املذكورة أعاله، تتناول الدراسة الن ج .املشكلة حل ااوار

 مواد ديكن أن تساعد الطالب ااوار لريجع إىل حل املشاكل اليت إستجابة اجلسادية الكاملة

 الن ام التجاري " اهللىداية"  الثامن ىف املدسة املتوسطةاإلسالميةحتسني نتائج التعلم الصف

 حيمل عنوان الدراس. املتعدد األطراف

والّّتمجة  طريقة قواعد,الّنوع طريقة تعليم اللغة العرابية من بني ذل  طريقة املباشرة 

 .طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة وأخرى ,

اّما طريقة تعليم خيتار ىف ىذا لبحث كان طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ف و 

سباب طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة راه مناسبا او الئقا يستعمل ىف م ارة الكالم ىف 

تعليم طريقة اإلستجابة اجلسدية  الكاملة ،ىنا املدّرس يستعمل الكلمات والفعل األمر 

. اإلّتساق ليستيقظ ف ما والّتصديق الطلبة ىف الّتوكيل،الّن ام مواصالت الّنطق والفعل

لقد عرفت ىذه الطريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة وىف اوئل السبعينيات دعا 

جيمس آشر أستاذ علم الّنفس يف جامعة سان خوزية ااكومية بوالية كاليفورنيا 

أّن ىذه طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة طريقة الّتعليم اللغة اإلنزلّية ولكن أن .6األمريكية

. يستطيع أيضا إستعمال يف تعليم الّلغة العرابية
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حمّمد جفر صادق أيضا مت تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  ىف حبث ا، 

والنتائج ىي أيضا قادرة على حتسن نتائج تعليم الطالب ىف إتقان اللغة الغربية من الصف 

باإل افة إىل ذل ، وحد من  (2009/2010) الرّابع مدرسة اإلبتدائية سلطان أجونج

املعلم اللغة العربية ىف وقت املبكر يف حتسني م ارات اإلستماع ، والتمكن من املفردات 

العربية بإستخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكامكلة أن حيسمن من النشاط ونتائج تعليم 

 7.الطالب  

يف العام ال جييد الّنص يف الفصل طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف ىذا ااال 

املدّرس فعلّي خيتار مع جيّ ز مواد، مثاال كتاب، قلم، آلة املفرو ة، صورة، بطاقة، برجكّت، 

 8.يست اء حالة حالة احوال مناسبا

 

 

 

 

 أسئلة البحث. ب 

ما مدى فعالية استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة للّصف  الثامن باملدرسة  .1

 ك ايان كواال ؟" ىداية اهلل "املتواسطة اإلسالمية 
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التحديد اإلجرائي  . ج

فالكاتب أن يعطى حّد يوجد ىف ,ليست يل وتتباعدعن حطاء ف ما على تعريف

: مو وع املذكور

تعليم ىو عملية لتنفيذ املن ج الّدراسي املؤسسة الّّتبوية لتأثري الطلبة بلوغ  أىداف  .1

وتراد بو الباحثة ىو تعليم م ارة الكالم بإستخدام طريقة اإلستجابة . 9الّّتبية املقررة

 ايان كواال فو النج " ىداية اهلل"اجلسدية الكاملة باملدرسة املتواسطة اإلسالمية

 .فيسو

طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة كان تعليم طريقة ىي القاء تعليم م ارة الكالم  .2

،الّت تنفذ ىف الصف الثامن، وترد بو الباحث ىنا ىو 10بّتنسيق ىف الّنطق والفعل

 . تعليم م ارة الكالم باستخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة

 باشرة  (دمارسة)م ارة الكالم اليت مادة اللغة العربية ىي قدرة الطلبة ىف م اىرة   .3

وتراد بو الباحثة ىم الطلبة الصف الثامن ىف املدرسة . بدون الّنص حني امام الفصل

 .   ايان كواال" ىداية اهلل"املتواسطة اإلسالمية 
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مو وع على ك ايان كواال فوالنج  فيسو " ىداية اهلل"املدرسة املتواسطة اإلسالمية  .4

. 2012/2013سنة الدراسية 

اىداف البحث . د

 اما اىدف ىذ البحث ف ي مايلى 

معرفة فعالية استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة للّصف  الثامن باملدرسة  .1

 ك ايان كواال" ىداية اهلل "املتواسطة اإلسالمية 

فوائد البحث .  ه

: ف ي ,اّما أمهّية  ذه الّرسالة العملية

 أمهّية للمعّلم(أ

 إثراء املعرفة واخلربة للباحث ىو املعّلم املستقبل. .1

 .اعطاء الفرصة للمعّلم يف تعليم م ارة الكالم بالطّريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة. .2

 أمهّية للطّلبة(ب

 .اعطاء الفرصة للطّلبة ىف تنمية م ارة الكالم  .1

. اعطاء الفرصة للطّلبة ىف اكتساب م ارة الكالم بإكتساب فعال ومواجة .2

 (إن كانت حمتاجة)املسّلمات البحث و فر ية البحث . ز

املسّلمات البحث   (1
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: أن يقّدر ,ىف ىذ البحث

 .املدرس ليعلم عن طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة ىف للغة العرابية

 ينفذ في ا  طريقة اإلستجابة اجلسادية الكاملة ترقية اإلذماز الطلبة.  .1

 املادة الّتعليم ال مناسباإىل من ج املستعمل  .2

 .الساعة الدرس توزع بني الفصل الّتجريب والّتقليد متساو .3

  آلة التقومي املستعمل يؤدي املقياس آلة القيس اجلّيد  .4

 

فر ية البحث . 2
 

الفر ية البدالية ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج تعليم الطلبة الذي =

كان يدرس بالطّريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة أحسن من نتائج تعليم الطلبة الذي 

يتعّلمون بطريقة الّتقليدية ىف م ارة الكالم   

 

الفر ة الّصفرية ليس ىناك فروق ذو ذات داللة إحصائية بني نتائج تعليم =

الطلبة الذي كان يدرس بالطّريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة أفضل من نتائج تعليم الطلبة 

الذي يتعّلمون بطريقة الّتقليدية ىف م ارة الكالم  
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ىيكل البحث . ح

ىف ىذه البحث،الباحث يسخدم ىيكل البحث مكّون من مخسة أبواب،وىي كما 

: يلي

مقّدمة تشتمل على خلفية البحث،أسئلة البحث، الّتحديد اإلجرائي، أىداف : الباب األول 

إن كانت )البحث، أمهّيية البحث، املسّلمات األسسية وفر ية البحث 

. ، ىيكل البحث(حمتاجة

دراسة الّن رية تشتمل على ما حتتوي الّتعليم م ارة الكالم ، وطريقة اإلستجابة : الباب الثاىن 

اجلسدية الكاملة،  

 من ج البحث يشتمل نوع ومدخل البحث، تصميم البحث، مو وع:  الباب الثالث  

البحث، ذايت البحث، البيانات ومصادرىا،أساليب مجع البيانات 

،تصميم القياسات،أسلوب حتليل البيانات 

 

  

حتليل البيانات ومناقشت ا يشتمل حملة عن ميدان البحث، تقدمي البيانات، : الباب الرّابع  

ومناقشة تنائج 

اخلامتة تشتمل خالصة البحث  : الباب اخلامس 

 


