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 الرّابع باب

حتليل البيانات ومناقشتها 

  وتعليم اللغة العربية فيوحملة عن ميدان البحث- أ 

".  ىداية اهلل"حملة تارخيية عن إنشاء وتطوير مدرسة اإلسالمية ادلتواسطة  . 1

 ، عامل الّّتبية 80قرية هباؤر كان قرية ظاىر البحري ناحية كهايان كواال ىف الّسنة 

على الّرغم من أن كّمية ومستويات . ىف قرية هباؤر وادلناطق حميطة بإىتمام متيزايد من اجملتمع

. ىف الواقع ىف الّسنوات حول ادلؤسسات الّتعليمية نادرا جّدا. احملّددة الّتعليم وادلواصفات

إىل السفر عشرات . وخاصة للطّبقة مدرسة ادلتواسطة او مدرسة اإلسالمية ادلتواسطة

الكيلومّتات إىل سوء حالة الطّرق باإلضافة إىل األمن الذى ىو اّول موثوقية إذا كان 

  (امل)هباؤر اعدادية كيائى حاج ضرماوي " ىداية اهلل"للمدرسة اإلسالمية ادلتواسطة 

 وقد كان وقتا طويال ىف إنتظار إنشاء معهد تعليمية، إىل جانب طائقة 1982-1986

من بناء ادلدرسة ادلذكورة كان % 100وتقريبا . دينية يصنع مدرسة ادلذكورة إستقبال َنّيدا

. يشكل حاصل ادلواطٌن ادلساعدة
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 300 بلغ 2013 أو 2012مع مرور الوقت صعودا وجاء ىف العام الّدراسي  

مع .  قرية ىف ناحية فنديو باتو وناحية كهايان كواال10الذي جاءو من . طالب الّناس 

 .العداد ادلتيزايد من الطالب، وجييب أن يضاف أيضا جعل ادلباىن وغًنىا من ادلرافق

 صّف ، فصل الّسابع مكّون 8هباؤر ميلك " ىداية اهلل"ادلدرسة اإلسالمية ادلتواسطة 

من ثالث الفصل، فصل الثّامن فصلٌن والفصل الّتاسع ثالث الفصل، سنة الّدراسي 

 135من الّرجال والّنساء 162 الّناس ومكون من 300 ما يضّل إىل 2012/2013

  .الّناس

 2 م1.869هباؤر مت بناء على مساحة " ىداية اهلل "مدرسة ادلتواسطة اإلسالمية 

 العديد من الّتغيًنات والّتطويرت، 1991مع بناء مبين دائم اليت مرت منذ إنشائها ىف عام 

الذي " ىداية اهلل"السيما من حيث البنية الّتحية وادلرافق اّليت توجد يف مدرسة ادلتواسطة 

التزال غًن كافية لدعم الّتنفليذ العملية التعّلم، لذلك بادلكتبة ومرافق تعليمية أفضل جّدا 

. لعملية الّتعليم والّتعّلم

كهايان " ىداية اهلل"اّما ادلرافق والبنية التحية اليت دتلك مدرسة ادلتواسطة اإلسالمية

كواال أي اداوات ادلدرسة  كمبيوتر،  لبتوب، البيض آلة اخّلان، آلة احلياطة، خزائن، خزانة، 

رف الكتب، موقد، مكتب ادلدّرس، كرسي ادلدّرس، مكتب الطلبة،وكرسي الطلب منذ 

 حّّت اآلن ، شهدت 1982يف عام " ىداية اهلل"إنشائها ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية 

 :الرّئيسية ىي / العديد من الّتغيًنات ىف القيادة
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 1986-1982 (امل)احلاج ضرماوي : األول 

 1994-1987شهرين حضري :الثّاين  

 1995-1997أربعٌن اسري :  الثّالث  

 2011-1998الدّكتورندوس احلاج خًن األنوار : الرّابع    

 اآلن-2011عبدالّرمحن : اخلامس   

ىداية "ادلعلمٌن وغًنىم من ادلوظّفى ىف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية أحوال  

 مدرسيا من ذوي اخللفيا 22 كان ىناك 2012/2013هباؤر ىف الّسنة ".اهلل

 اثنان منهم معّلم اللغة العربية ميكن أن ينظر دلزيد من (26أنظر إىل ادلالحق)ادلختلفات

 : الّتفاصيل ىف جدول الّتاىل 

ىف الّسنة "ىداية اهلل" معّلم اللغة العربية ىف مدرسة اإلسالمية ادلتواسطة 4.1جدول

  2012/2013الّدراسية 

 رقم اسم تربية صفّ 

 7ب ، ا-  أ8ا
 أ-ج

جامعة اإلسالمية احلكومية 
 سيمارنج

 1 فقيو بيضاوي

- أ9 ب،8 اإلسالمية احلكومية  جامعة  2 أنينج ىرلينيت
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 جغجاكرتا ج-ب

ىف الّسنة الدراسية "ىداية اهلل"ادلكتب اإلداري ىف مدرسة ادلتواسطة اإلسالمية : ادلصدر 

2012/2013 

 2012/2013" ىداىة اهلل"وىو موظفٌن اإلدريٌن ىف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 .26أنظر إىل ادلالحق  الّناس دلزيد من الّتفاصيل 2تتكّون من 

 كهايان كواال" ىداية اهلل"احوال الطلبة الّصف الثّامن مدرسة ادلوسطة اإلسالمية 

 ما 2012/2013كهايان كواال سنة الّدراسي " ىداية اهلل"مدرسة ادلتواسطة اإلسالمية 

دلزيد من الّتفاصيل .  الّناس 135 من الّرجال والّنساء 159 الّناس ومكّون 300يضل إىل 

 .27أنظر ادلالحق 

 

تعليم جدول . 5

يوم اإلثنٌن من خالل .أجريت وقت ألنشطة الّتعليم و الّتعّلم كل يوم حّت اجلمعة

 ، أنشطة التعّلم كل يوم مجعة من 13.00 إىل 08.00أنشطة الّتعّلم السبت يف الفّتة من 

  10.30 حّت 08.00الّساعة 

تنفيذ الّتعليم ىف الفصل التجريب والضابط   (ب

تعليم يف ىذه الباحثة، والتصرف الباحثة أيضا كمدرسٌن،أّما ماّدة األصلية تسليما 

 (أ)طول البحث الذي عن الّساعة ، فصل ، وادلدرسة وما يتعلق هبا ىف الّصف الثامن 
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كهايان كواال لبياهنا أنظر اىل ادلالحق "ىداية اهلل"مدرسة ادلتواسطة اإلسالمية  (ب)والثامن 

8-9 .

ىف ىذه الدراسة اليت . ما ىي مجيع ادلواد عن الّساعة ، فصل، ادلدرسة وما يتعّلق هبا

مدرسة ادلتواسطة  (ب)وفصل الثامن  (أ)قدمت اىل ادلواضيع اليت  طلبة فصل الثامن 

، كل الفصل زمضع العالج كما ىو حمدد ىف مناىج البحث ، لتوفر " ىداية اهلل"اإلسالمية 

: صورة مفصلة تنفيذ العالج كل الطلبة وسيتم شرح كمايلي 

تنفيذالّتعّلم ىف الصف الضابط . 1

قبل تنفيذ التعّلم، األول تكّون مسعدة كل األشياء الّت ُناحة ىف التعّلم للصف 

الضابط، إعداد يتضمن إعداد موضوع، صنع تنظيم خطة تنفيذ الّتعلم بطريقة التقليدي 

تعليم اإلستمار (11أنظر ادلالحق ) وأسئلة األخبار الّنهائى برنامج تعليمي (9أنظر ادلالحق)

 مرات باإلضافة إىل اجتماع وحد ألخبار الّنهائى،اجلدول الزمين لتنفيذ التعّلم للصف 3دلدة 

    الضابط وميكن رؤية ىف جدول مايلي

تنفيذ التعلم للصف الضابط  4 .2جدول 

 لقاء اىل تاريخ/ اليوم  ساعة اىل ُنث ادلواد

 1 2013 يناير 8/ثالث 6-5 الّساعة

 2 2013 يناير 9/رابع 2-1 فصل
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 3 2013يناير10/خامس 4-3 ادلدرسة وما يتعّلق هبا

 4 2013يناير17/خامس 4-3 اختبار األخًن

 

تنفيذ التعّلم ىف الصف الّتجريب  . 2 

اإلستعدادات اليت حتتاج للّتعليم الصف الّتجربٍن  أكمل من اإلعداد للّتعليم الصف  

أنظر )الضابط، باإلضافة إىل إعداد موضوع تنظيم خطة تنفيذ الّتعلم  بطريقة الّتجريب 

. وبادلثل مع الصف الضابط.يف حٌن أسئلة حول استخدام ىف الصف الضابط ( 11ادلالحق

 لقاء باإلضافة إىل اجتماع واحد إلختبار 3تعليم ىف الصف الّتجريب أيضا  الستمر دلدة 

: الّنهائى اما بالنسبة جلدول زمين للتنفيذ وميكن رؤية ىف جدول مايلي

 تنفيذ التعلم للصف التجريب 4.3جدول 

 لقاء اىل تاريخ/اليوم  الّساعة اىل ُنث ادلواد

 1 2013 يناير8/ثالث 4-3 الّساعة

 2 2013 يناير 09/رابع 4-3 فصل

 3 2013يناير11/مجعة 2-1 ادلدرسة وما يتعّلق هبا

 4 2013يناير 15/ثالث 2-1 اختبار األخًن

 

تصوير ّنشاط التعليم ىف الفصل التجريب   -ب
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بشكل عام، أنشطة التعلم للصف التجريب بإستخدام طريقة اإلستجابة اجلسدية 

 .الكاملة وتنقسم إىل عدة مراحل الّت مت وصفها ىف األقسام أدناه

 

القيمة األولية . أ 

هتدف ىذه الدراسة ليعلم تنائج الّدرس اللغة العربية للصف الثامن مدرسة ادلتواسطة 

هباؤر بإستخدام طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة  قبل القيام التعلم " ىداية اهلل"اإلسالمية 

بإستخدام طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة جييب على الباحثٌن نسأل أوال القيمة اليومية 

. دلعرفة التقدم من الطالب زيادة معرفتهم للمادة ادلراد دراستها

. تسليم ادلواد. 1

قبل ادلعلم تسليم ادلواد، الطالب جيلسون ادلواقف عادة، وقال الطالب للخفاظ على 

اذلدوء واإلىتمام امام ادلعلم ىنا يطلب من الطالب اإلستماع األوىل ، الطالب اإلىتمام إىل 

شرح ادلذكور، على الّرغم من أنو ال تزال ىناك الطالب الذين تشًن ضجة وبعد اإلستماع 

 دقيقة ،  ىنا يتّم تشجع الطالب بدون ان يضطر تلعب دورا مع 50واإلىتمام ما يقر من 

ىنا الطالب الرد بوضوح، أمرات ادلعلمٌن من الطلبان للمستقبل  (تظهر وأقوال )ادلعّلم 

 .الفصل تلعب دورا احد الطالب الذين أشارو طالب واحد الذي قدم اإلستيجابة
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 ادلعّلمة أن تعطى أوامر إىل 4,2صورة 

  (Show and tell)طالبة

 show)  طالب أن يعطى أوامر إىل صاديقو4,1صورة

and tell) 

 

 
  طالبان تلعب4,4صورة 

(show and tell) 

  

  طلبة ىي اإلستماع واإلىتمام علي الّشرح 4,3صورة

 ادلعّلمة 
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قيمة الطبة .1

ىذه ادلرحلة ىو ىدف، الذي ىو التهديف دور نتائج الطالب وتوفر معايًن دلنح الطالب 

ىف ىذه .والطالب الناجحٌن بربعة الذين ينظر إليها على أهّنا أقل ذماحا ىف اذماز تلك ادلهمة

احلالة، اعلن ادلعّلم عشرات من الطالب ىف كل طالب وشرح أن اجلائزة ستمنح للطالب 

الذي سجل أعلى متوسط دراجة استنادا إىل عدد من كّل التهديف وىو الطالب يعتمد 

على أي جانب من جوانب الناطقة، كال جوانب اللغة واجلونب غًن اللغوية لل وميكن رؤية 

 :الدرجة القصوى من كل جانب من جوانب الناطقة ىف اجلدول التايل 

 

 اجلوانب النتيجة مهارة الكالم  4.3جدول 

 

 

 

 

 

 تقدًن البيانات– ب 

. استجابة الطّلبة الصف الثّامن على استخدام الطّريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة-1

: أّما استجابة الطّلبة الصف الثّامن كما يلى

 رقم جوانب مهارة الكالم الدرجة القصوى

 1 خمارج احلروف 30

 2 التجويد 20

 3 السلس 25

 4 الشجاعة 15
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 نشاط-أ

ىنا ىي طلبة أن تعطى معاملة بإستخدام طريقة اإلستجابة  (أ)طلبة فصل الثّامن 

حٌن تعليم مباشرة / اجلسدية الكاملة، ىنا الباحثة ادلالحظة الطلبة حٌن تعليم أينما نشاطهم

 .ىف األوامر طلبة غًن ما وحد الطّرز الفعل ولكن بضع الطّرز

 

إىتمام  -ب 

حٌن عملّية تعّلم وتعليم تقريبا طلبة يهتّم ب ادلستسليم ادلدّرسة، ألّن تعليم مهارة 

الكالم بإستخدام طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة، ىذه ماتصوير الكاتبة ولكن أكثر 

. الوسيلة وادلمارسة، على الّرغم ادلوجودة الكاتبة بل ىو قليل

الّشجاعة -ج

ىف تعليم الكالم بإستخدام طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة بالّتنسيق األوامر، 

أينما ادلدرسة يؤمر الطّلبة، ىنا الطّلبة يطلب ليفعل وظائفو، ىف تنفيذ األوامر الذي يّشك ىف 

. األمر واحلياء

نتيجة طلبة الصف الثامن ىف مهارة الكالم بإستخدام الطّريقة اإلستجابة اجلسدية .2

 .الكاملة والّنتيجة الطّلبة الصف الثامن بإستخدام الطّريقة التقليدية ىف مهارة الكالم 

 يةألولا ة تصوير قدرة الطلبأ.
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أنظر )ىي قيم اختباراليومية العربية  (ب)و (أ)البيانات األولية لقد الصف الثامن 

.  ىنا أوصاف القدرة األولية للطالب ( 10ادلالحق 

 يةألولا ة تصوير قدرة الطلب4.5جدول 

  فصل الّتجريب فصل الضابط

70 

50 
60 

291,6 

75 

50 
59 

5,92 
 

 قيمة األعلى

دىن قيمة األ

مبعّدل 

 ارمراف ميعاري

 

ويبٌن اجلدول أعاله ان قيمة مبعّدل قدرة األوىل ىف الفصل الضابط والفصل التجريب 

 ، دلزيد من 1,00الختلف كثًن عندما ينظر اليها والفرق ىو الواحيد الذي يستحق

 .التفاصيل، وسوف يتم اختبار مع اختبار على النحو الّتاىل 

 

اختبار ادلختليفة القدرة األول الطلبة  – ب

اختبار احلياة الطبيعية  – 1

 Lilifors اختبار احلياة الطبيعية عمل دلعرفة طبيعي توزيع بيانات بإستخدام اختبار
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 ملخص اختبار احلياة الطبيعية القدرة األول الطلبة 4.12جدول  

  خالصة

 فصل  

 غًنطبيعي

 غًنطبيعي

0,15 

0,16 

0,35 

0,48 

 جتريب 

 ضابط

                               0,05= 

ىف الدرجة   أكرب من قيمة،علم فصل الّتجريب قيمة جدول أعاله بناء 

ىذا احلال أي هتدف البيانات فصل الّتجريب غًن طبيعي ،لذلك    اإلحصائية

 ، أكثر    الدرجة اإلحصائية  أكرب من قيمةفصل الضابط قيمة 

 .16حّت 10احلسابات وميكن ىف رؤية ىف ادلالحق 

 

 U احتبار.ج

 بناء على نتيجة U  فاختبار بإستخدم اختبار غًن طبيعي،توزيع عادة البيانات

ىف   1,96= وىو  - = 0,68توجد (16)ادلوجودة ىف ادلالحق رقم 

، مقبول مرفوض وف  Z–  أكرب من القيمة ،الّدرجة احلق 

الطلبة فصل لذلك ميكن  االستنتاج بأنك ىناك ليس فروق ذات إحصائية بٌن نتائج الّتعليم 

 .الّتجريب مع فصل الضابط
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تصوير الّنتيجة التعليم اللغة العربية الطلبة  – د

نتيجة التعليم اللغة العربية ىف اختبار الّنهائى   – 1

اختبار الّنهائى عمل دلعرفة نتيجة التعليم فصل جتريب مثّ فصل ضابط،  اختبار عمل 

. ىف لقاء الرّابع، التوزيع العدد الطلبة ادلشّتكة اختبار وميكن رؤية ىف اجلدول الّتاىل

 توزيع عدد الطلبة ادلشّتكة اختبار الّنهائى  4.6جدول 

  فصل الّتجريب  فصل لّضابط

 اختبار الّنهائى الربنامج الّتعّلم 35 28

 عدد الطلبة الكافية 35 31

 

بناء جدول أعاله، الذي ميكن دلعرفة ان تنفيذ اختبار الّنهائى فصل جتريب ادلتبوع 

%. 90 طلبة او 28وىو ىف فصل ضابط ادلتبوع % 100 طلبة او 35

نتيجة الّتعليم فصل الضابط – أ 

 .نتيجة الّتعليم اللغة العربية طلبة فصل الضابط قّدم ىف جدول التوزيع التاىل
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 توزيع تكّرر نتيجة الّتعليمية اللغة العربية فصل الضابط 4.7جدول 

 قيمة تكّرر (%)نسبة مئّوية بيان

 ناقص

كفّي 

كفّي 

جّيد 

 جّيد جدا

21,42 

10,71 

32,14 

14,28 

21,42 

6 

3 

9 

4 

6 

50 

60 

65 

70 

75 

 عدد 28 100 

 

% 35,72 الطلبة أو 10 طلبة ادلشّتكة الّتعليمية وجد  28بناء جدول اعاله من 

 6، و %42,86 الطلبة يدخل أىلية كفّي أو 12الذي يدخل أىلية جّيدا أيضا، و 

  % .21,43الطلبة يدخل أىلية الّناقص أو 

نتيجة الّتعليم اللغة العربية فصل الّتجريب  - ب

 :نتيجة الّتعليم طلبة فصل التجريب قّدم ىف جدول توزيع الّتاىل

 توزيع تكّرر نتيجة الّتعليمية اللغة العربية فصل التجريب  4.8جدول 
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 قيمة  تكّرر  (%)نسبة مئّوية بيان 

 كفيّ 

كفّي 

كفّي 

جّيد 

جيد  

جيد  

جيد جدا 

 دمتاز

 دمتاز

2,85 

17,14 
2,85 

11,42 
8,57 

11,42 
2,85 
2,85 
5,71 

1 

6 
1 
4 

13 
3 
4 
1 
2 

60 

65 
67,5 

70 
72,5 

75 
77,5 

85 
90 

 عدد 35 100 

 
% 77,14 الطلبة أو 27 طلبة ادلشّتكة الّتعليمية وجد 35بناء جدول اعاله من  

%.  22,85 الطلبة كان ىف أىلية كفّي يعىن 5و. يدخل أىلية جّيد حّت دمتاز

. اختبار ادلختلفة القدرة األخر الطلبة. و

 .ملخص نتيجة الّتعليمية الطلبة أن يعطى ميكن رؤية ىف جدول الّتاىل
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 تصوير نتيجة الّتعليمة الطلبة 4.9جدول 

  فصل الّتجريب  فصل الضابط

75 
50 

64,64 
1286.55 

90 
60 

72,64 
243.69 

 قيمة األعلى

 دىنقيمة األ
مبعّدل 

 ارمراف ميعاريّ 

 

 .اختبار احلياة الطبيعية . 1

اختبار احلياة الطبيعية عمل دلعرفة طبيعي توزيعي البيانات بإستخدام اختبار 

Lilifors 

 

 

 اختبار احلياة الطبيعية  4.10جدول

  خالصة

 فصل  

 غًن طبيعي

 غًن طبيعي

0,15 

0,17 

0,82 

0,49 

 جتريب

 ضابطة

0,05   =     

ىف   أكرب من قيمة،علم فصل الّتجريب قيمة جدول أعاله بناء 

ىذا احلال أي هتدف البيانات فصل الّتجريب غًن طبيعي    الدرجة اإلحصائية
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 ،    الدرجة اإلحصائية  أكرب من قيمة،لذلك فصل الضابط قيمة 

. 20أكثر احلسابات وميكن ىف رؤية ىف ادلالحق 

 

 U  احتبار.ه

 بناء على نتيجة U  فاختبار بإستخدم اختبار غًن طبيعي،توزيع عادة البيانات 

 وىو   = - 3,45,دتوج (23حّت 17)ادلوجودة ىف ادلالحق رقم 

 Z  –Z–  أصغر من القيمة ،ىف الّدرجة احلق   1,96=

 مرفوض ، لذلك ميكن  االستنتاج بأنك ىناك فروق ذات إحصائية  ومقبولف 

 الّتجريب مع فصل الضابط  الطلبة فصلبٌن نتائج الّتعليم من 

 

: العوامل ادلؤثرة ىف تنفيذ طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة كما يلى. 3

الطلبة -أ

يستمر قبلهم اخللفية " ىداية اهلل"طلبة فصل الثامن ىف ادلدرسة ادلتواسطة اإلسالمية 

مدرسة ابتدائية اإلسالمية، ىذا احلال غًن ادلسئلة /كل الطّلبة كان الّتخريج مدرسة ابتدائية

لذلك الّتخريج " ىداية اهلل"لتخريج مدرسة ابتدائية لتعليم ىف مدرسة ادلتواسطة اإلسالمية 

مدرسة ابتدائية اإلسالمية مقبول، بشرطهم قدرة قراءة القرآن استتّب، حٌن /مدرسة ابتدائية

الباحثة جرّبة طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة ىف ىذ الفصل ىو بضع الطلبة خمارج احلروف 
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اال فاصحة ىنا يكون مشكالت الطلبة لينل قيمة أكمل، ألّن الطلبة غًن الطابق الرجل على 

. العمل ىف الّنطق اخلروف اذلجائية

األوقات  -ب

 80دتلك الوقت " ىداية اهلل"تعليم اللغة العربية ىف مدرسة ادلتواسطة اإلسالمية 

دقائق ىي ثانية الّساعة تعليم، ىف تنفيذ مهارة الكالم بإستخدام طريقة اإلستجابة اجلسدية 

.  الكاملة بالوقت ادلذكور ما يكفى

 

حتليل البيانات -ج 

استجابة الطّلبة الصف الثّامن على استخدام الطّريقة اإلستجابة اجلسدية .1

. الكاملة

ىف ادلقابلة األولية، كان فصل التجريب حار مع الطريقة اليت تستخدامها الباحثة عند 

ىنا اليزال ادلعلم . تسليم ادلواد ألن مل تدرس سابقا مع الطريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة 

وىو فصل الضابط دروسهم كادلعتادمع التعليم الطريقة اإلستجابة . ان أؤكد وإظهار ادلواد

اجلسدية الكاملة، ألن ىو الشيئ اجلديد بالّنسبة ذلم، ولكنفي ادلقابلة األّولية كان ىناك 

. بعض الطلبة اليت جترأو على إظهار مثل ادلعلم
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ىف ادلقابلة الثانية، كانت بضعة الطلبة فصل التجريب جترأو على إظهار ادلواد ادلستلم 

طلبة ىف الفصل التجريب بعد معتاد مع التعليم الطريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة،  (دمارسة)

حيث يتم أخذ الّنشاط الطاليب ىف اإلعتبار لتحقيقى أقص قدر من النتائج اليت ميكن ان 

. حتسن تعليم الطالب

ىف ادلقابلة الثالثة، كان فصل التجريب مبعّدل الظاىرات الشجاعة امام الفصل، وىو 

فصل الضابط بعض الذين اليدفعون االنتباه إىل ادلادة التعليمية، وىذا احلال ميكن أن يرى ان 

الـتأثًنات التعليم الطريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة، عند ان يعتاد الطالب على ىذه 

نتائج اإلختبار النهائى اليت هتدف قيمة مبعّدل الفصل . الطريقة ادلذكورة، ُنلول عضد أيضا

. التجريب أعلى بالقياس على مع قيمة مبعدل فصل الضابط

ىذ سبب ىف كل ادلقابلة، طلبة فصل التجريب يطلب بإستخدام وسائل التعليم اليت 

تتعلق بادلاّدة كمسطرة، قلم الّرصص ، كتاب وما الوجو ىف الفصل مجيعا يصًن الوسيلة، طلبة 

ان تعطى مثل الظاىر ادلدرج الّتعليم واألوامر، مع تعليم مناسبا درجة التفكًن الطلبة فالطلبة 

ىذ سبب ىف كل ادلقابلة، طلبة فصل .أسهل ليقبل التعليم وما يوجد ال كذاك وادلنسي ايضا

التجريب يطلب بإستخدام وسائل التعليم اليت تتعلق بادلاّدة كمسطرة، قلم الّرصص ، كتاب 

وما الوجو ىف الفصل مجيعا يصًن الوسيلة، طلبة ان تعطى مثل الظاىر ادلدرج الّتعليم واألوامر، 

مع تعليم مناسبا درجة التفكًن الطلبة فالطلبة أسهل ليقبل التعليم وما يوجد ال كذاك وادلنسي 

 .ايضا



75 

 

نتيجة طلبة الصف الثامن ىف مهارة الكالم بإستخدام الطّريقة اإلستجابة اجلسدية -2

 .الكاملة والّنتيجة الطّلبة الصف الثامن بإستخدام الطّريقة التقليدية ىف مهارة الكالم 

 وقع ىف اىلية 72,64 ان قيمة مبعّدل فصل التجريب يعىن يدلّ تنائج اختبار النهائى

 وقع يف اىلية كفى ، واظهرت 64,64جيدة، أعلى من قيمة مبعدل يف الفصل الضابط 

- 3,45د،   توجU اختبار  يدّل فروق داللة اإلحصائية، بناء على نتيجة8فارقا كبًنا، 

  القيمة ،ىف الّدرجة احلق  1,96= وىو   = 

ميكن ان زملص إىل ىناك فروق داللة  ، مرفوض ومقبولف  Z–  أصغر من

اإلحصائية  بٌن نتائج التعليم من الطلبة الذين يتعّلمون استخدام طريقة اإلستجابة اجلسدية 

الكاملة ىف الفصل التجريب ونتائج التعليم من الطلبة تدرس مع الطريقة التقليدية لتعليم مهارة 

 مديريّة كهايان كواال" ىداية اهلل"الكالم ىف الفصل الثامن مدرسة ادلتواسطة اإلسالمية 

 .فوالنج فيسو

من فوق نوعٌن من العالج، وكان الفرق واضح من متوسط قيمة مت احلصول عليها 

من قبل الطالب ايضا، يف كل مقابلة أينما نتائج ىف الفصل التجريب يدل نتائج أفضل، 

حيث أن نتائج الدعم الدراسات ادلختليفة اليت كانت ىناك واليت تنص على أن تعليم 

بإستخدام طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة، أثر إجيايب ىف تعليم مهارة الكالم ىف اللغة 

العربية عن الّساعة، فصل وادلدرسة وما يتعلق هبا، ميكن أن يؤدي إىل مصلحة الطلبة والدافع 

 .مبثابة وكالء للتعليم لدى الطلبة، والطلبة ليست كمستمع ولكن ىنا الطلبة



76 

 

 

العوامل ادلؤثرة ىف تنفيذ طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة طلبة فصل الثّامن أي . 3

مدرسة ابتدائية اإلسالمية، ىنا هتداف نتيجة / ذوي اخللفيا ادلختلفا بالّتخريج مدرسة ابتدائية 

ىي قدرة الطلبة حٌن تعليم اللغة العربية، ألّن ذلك، طلبة الّتخريج ادلدرسة اإلبتدائية ىو خًن 

ىف الّنطق وىو من طلبة مدرسة ابتدائية اإلسالمية، لذلك، طلبة غًن طابق الرجل على العمل 

ىف الّنطق احلروف اذلجائية وىو الوقت لتعليم اللغة العربية غًن كثًن حّت لينل نتيجة أفضل 

 .ىي حمدودة

 

  

 


