
 
 

  

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج                        إندونيسيا  مجهورية       

  برنامج الدراسات العليا             الشئون الدينيةوزارة       

  ختصص تعليم اللغة العربية          

  

  

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري ىف تعليم اللغة العربية

  

  :موضوع البحث

  اريت االستماع والكالم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملةتنمية مه

يف الصف األول من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  صفي إجرائيحبث (

  )بوجونج بورواكرتاب
  

   إبان بنيامن :     إعداد                              

  S2/٠٦٩٣٠٠١٣: ل رقم التسجي
 

  

  :إشراف 

  ينالدكتور احلاج نصر الد

  الدكتور حممد أمحد عمر        
  

  

  العام اجلامعي

  م٢٠٠٨/م٢٠٠٧

  



 ب 

  :موضوع البحث 
  

  تنمية مهاريت االستماع والكالم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة
بوجونج بيف الصف األول من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  صفي إجرائيحبث (

  )بورواكرتا

  

  

   إبان بنيامن:   إعداد الطالب

  S2/٠٦٩٣٠٠١٣: ل  قم التسجير                              

  

  :متت املوافقة على مناقشة هذا البحث  من طرف املشرفني 

  :   تاريخنصر الدين       الدكتور :   املشرف األول 

  :  التوقيع      ١٥٠٢٨٨٣١١: ف  رقم التوظي

  :  الدكتور حممد أمحد عمر  تاريخ:   املشرف الثاىن 

  :  التوقيع          :  فرقم التوظي

  

  االعتماد،

  رئيس ختصص تعليم اللغة العربية

  

  

  الدكتور تركيس لوبيس

  ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف 

  

  

  

  االنجمباجلامعة اإلسالمية احلكومية 



  ج  

  برنامج الدراسات العليا

  ختصص تعليم اللغة العربية

  

  حبث علمي يف صيغته النهائية بعد إجراء بعض التعديالت املطلوبة

  إبان بنيامن: داد الطالب         إع

  ٠٦٩٣٠٠١٣: رقم التسجيل          

  ماجستري: الدرجة العلمية        

  ة اجلسدية تنمية مهاريت االستماع والكالم بطريقة االستجاب: موضوع البحث       

  يف الصف األول من املدرسة  صفي جرائيإحبث (الكاملة        

  )ية ببوجونج بورواكرتااملتوسطة اإلسالمية احلكوم       

  بناء على توصية اللجنة املكونة ملناقشة البحث العلمي املذكور أعاله والذي متت 

  وبعد إجراء التعديالت ، م٢٠٠٨ - ٧ -٤بتاريخ   مناقشته       

  املوافقة املطلوبة، قررت اللجنة قبوله يف صيغته النهائية        

  :التوفيقللدرجة العلمية املذكورة أعاله، وباهللا        

  

  أعضاء جلنة املناقشة

  ....: .......................     )       مناقشا(الدكتور تركيس لوبيس       -

  ....: .......................     )مناقشاو ارئيس(الدكتور شهداء               -

  ......: .....................  ) مشرفا ومناقشا( لدين   الدكتور احلاج نصر ا -

  ....)    : .......................مشرفا ومناقشا( مر   الدكتور حممد أمحد ع -

  

  يعتمد،

  مدير برنامج الدراسات العليا

  

  األستاد الدكتور عمر منران



 د 

  

  إقرار

  :أنا املوقع أدناه

  إبان بنيامن: سم الكامل        اال

  ٠٦٩٣٠٠١٣:          رقم التسجيل

  نقراق، وانا يسا، بورواكرتا، حمافظة جاوى الغربية:   العنوان             

  

أصرح بأن هذا البحث التكميلي لنيل درجة املاجستري يف ختصص تعليم اللغة العربيـة  

   :االنج، حتت املوضوعمببرنامج الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 إجرائـي حبـث  (ة الكاملة اجلسدي تنمية مهاريت االستماع والكالم بطريقة االستجابة

  )اإلسالمية احلكومية ببوجونج بورواكرتا املتوسطة يف الصف األول من املدرسة صفي

  

  .وكتبته بنفسي وليس من تأليف غريي

فإذا ادعى أحد مستقبال بأن هذا البحث العلمي من صنعه فلن نلقي املسؤولية   

إلسالمية احلكومية مبـاالنج،  على املشرفني أو على برنامج الدراسات العليا باجلامعة ا

  .والباحث يتحمل املسؤولية

  .غبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلكحرر هذا اإلقرار بناء على ر  

                

  ............ماالنج،              

  

                  

  إبان بنيامن                

  S2/٠٦٩٣٠٠١٣ :رقم التسجيل               

  



  �  

  

  اإلهداء
  

  :أهدي هذه الرسالة إىل 

  احملبوبني والدي -

  أساتذيت ومشاخيي الكرام -

  نياحملبوب ينابنيزوجيت و -

  مجيع إخويت يف اإلسالم -

  

  

  

  



 و 

  

  كلمة الشكر والتقدير
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

وعلى أله وصحبه  الصالة والسالم على سيد املرسلني،و احلمد هللا رب العاملني،  

  .أمجعني

كتابة هذه الرسالة العلمية املاجستري متت  وبعد، فبعون اهللا عز وجل وتوفيقه،  

فيقدم الباحث جزيل الشكر لكل من ساهم يف كتابة هذه الرسالة ومن ساعد يف 

  :وهم  من زود الباحث بأرائه وتوجيهاته ،اإلشراف واملراجعة و

اجلامعة   ور الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، بصفته مديررة الربوفيسحض - ١

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

فضيلة الربوفيسور الدكتور عمر منران املاجستري كمدير برنامج الدراسات العليا  - ٢

  .باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

اللغة العربية  كرئيس ختصص تعليم، ج توركيس لوبيسفضيلة الدكتور احلا - ٣

  .كومية ماالنجات العليا باجلامعة اإلسالمية احلبرنامج الدراس

وهو املشرف األول الذي قدم للباحث  نصرالدينور احلاج فضيلة الدكت  - ٤

ستشارة واإلطالع ة ومنح للباحث أوقاته الثمينة لالاإلرشادات والتوجيهات القيم

  .على هذه الرسالة من أوهلا إىل آخرها

فضيلة الدكتور حممد أمحد عمر وهو املشرف الثاين حيث قام باإلشراف   - ٥

ذه الرسالة تصحيحا وتدقيقا املصطلحات ه والتوجيهات وكذلك إطالعه على

  .اخلاطئة

  .األساتذ يف ختصص تعليم اللغة العربية برنامج الدراسات العليا أصحاب الفضيلة - ٦

بورواكرتا على ية ببوجونج احلكومطة اإلسالمية املدرسة املتوسمساحة رئيس    - ٧

  . إعطاء اإلذن للقيام بالبحث فيها



 ز 

  

  

  .ذين قاما بالتربية والرعاية والتشجيع الدائم يف طلب  العلمن احملترمان اللالوالدا   - ٩

  .زوجة الباحث احملبوبة اليت شجعتين على إمتام هذه الرسالة  -١٠

  .مجيع أساتذيت وأصدقائي الذين شجعوين يف طلب العلم -١١

  وال يسعين إال أن أقول للجميع جزاكم اهللا خري اجلزاء

  

  



  ح  

  

  املستخلص
  

االستماع والكالم بطريقة االسـتجابة اجلسـدية الكاملـة     يتنمية مهارت ،٢٠٠٨ ،ن بنيامنإبا

األول من املدرسـة املتوسـطة اإلسـالمية     لصفيف ا حبث إجرائي صفي(  

رسالة املاجستري برنامج الدراسـات العليـا   ). بورواكرتا بوجونحباحلكومية   

  . ختصص تعليم اللغة العربية  

  .  الدكتور حممد أمحد عمرو ،دكتور احلاج نصر الدينال: املشرف  

  

  .اجلسدية الكاملة ستجابة الكالم، طريقة اال مهارة االستماع، مهارة:  كلمات أساسية

      

االستجابة اجلسـدية  طريقة ب  كالموال ستماعاال يتهارم نميةت عن حبث هو هذا البحث  

بوجـونج  بميـة  احلكواملدرسة املتوسطة اإلسالمية يف  اليت تكون التعليمية شكلةامل حلل الكاملة

  .بورواكرتا

 مـن  )ج( األول الصـف  يف االستماع والكالم يتمهار نميةت هوهذا البحث ف وهد   

  .بوجونج بورواكرتابمية املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكو

 علّـم امل همصادر بيانات .منهج البحث اإلجرائي الصفي  بحثالهذا يف   الباحث استخدم  

البيانات،  بينما لتحليل. االستبانة الحظة وامل قابلة واملاالختبار ولبيانات وأساليب مجع ا. طلبةالو

  .الكيفيةو البيانات الكمية حتليل الباحث استخدم

طريقة االسـتجابة  ب مهارة االستماع عملية تنميةمتت  )١: (  فهي البحثهذا أما نتائج   

مهارة االسـتماع   ية يف تنميةوجنحت هذه العمل خطة التدريس، يف كما ذكرت ةلاجلسدية الكام

 .بورواكرتـا  بوجونج باملتوسطة اإلسالمية احلكومية  املدرسة من )ج( األول لصفا لدى طلبة

ـ  درجة جناح الصف يف االختبـار  وهو مؤشر النجاح الكمي دل على ذلكي إىل  تصـل يت وال

 ـذه  ةكـبري  بصورة الطلبة انتباه وهي الكيفيةمؤشرات النجاح  دل على ذلكوت .%٩٥,٦٥

 اسـتجاب و .جيد وابداعهم جدا، جيد واستبشارهم جدا، جيد الطلبة محاسو ،التعليمية العملية

 العربيـة،  اللغـة  تعلـم  حيبون وهم ،جيدا جدا الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة تطبيق الطلبة

طريقـة  ب مهـارة الكـالم   عملية تنميـة  متت ) )٢( .وممتعة جذابة الطريقة هذه أن واستجابوا

مهارة  تنمية وجنحت هذه العملية يف خطة التدريس،كما ذكرت يف  ةلاالستجابة اجلسدية الكام

   بوجونجباملتوسطة اإلسالمية احلكومية  املدرسة من) ج( األول لصفا طلبة  لدى كالمال



  ط  

  

  

 ت إىلوصل ليتادرجة جناح الصف يف االختبار  مؤشر النجاح الكمي وهو دل عليهاي .بورواكرتا

 كـبرية  بصورة الطلبة انتباه مؤشرات النجاح الكيفية وهي ذلك على لتد وكذلك .%٩٣،٣٠

 .جيـد  وابـداعهم  جـدا،  جيد واستبشارهم جدا، جيد الطلبة محاسو ،التعليمية العملية ذه

 اللغـة  تعلـم  حيبون وهم ،جيدا جدا الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة تطبيق الطلبة استجابو

   .وممتعة جذابة الطريقة هذه نأ واستجابوا العربية،

ـ ملدرسـة املتوسـطة اإل  يف ا  معلمي اللغة العربية كل إىل لذا، يقترح الباحث   المية س

 يف تعلـيم مهـاريت   طريقة االستجابة اجلسدية الكاملـة طبيق لت بورواكرتا بوجونجب احلكومية

 ،األوسـع  تاملوضـوعا يف  ودجمها  بالسؤال واجلـواب  خطة الدراسةوفق  االستماع والكالم

  .واستعداد الوسائل التعليمية وتصميم املواد الدراسية 
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 املستخلص باللغة اإلجنليزية

 
Iban Bunyamin, 2008. Developing Listening and Speaking Skill Through Total 
 Physical Response Method (Penelitian Tindakan Kelas di MTsN Bojong 
 Purwakarta). First supervisor is Dr. H. Nashruddin, and  second supervisor 
 is Dr. Ahmad Mohamed Omer. 
 
Key words: Listening skill, speaking skill, Total Physical Response method. 
 
 
 This research is a study on developing listening and speaking skill through 
Total Physical Response method to solve the problems of teaching listening and 
speaking skill at Madrasah Tsanawiyah Negeri Bojong Purwakarta. 
  
 This research is intended to develop listening and speaking skill at  Class 
One (C)  of Madrasah Tsanawiyah Negeri Bojong Purwakarta. 
 
 The researcher ran this research by developing Class Action Research. The 
data sources are Arabic teacher and students. As method for collecting data the 
researcher chose observation, interview, questionnaire and test as well.  While for 
data analysis, the researcher ran quantitative and qualitative analysis. 
 
 The results of the research showed : (1)  The process of teaching  listening 
skill through Total Physical Method Response as mentioned in  the instruction 
plan can develop students listening skills at Class One (C) of Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Bojong. That is shown by the range of students successes 
which reach 95,65%;  The other evidence is shown by the level of student 
attention, and  very good enthusiasm and happiness of students and also good 
creativity of them. Also shown by students responses which was very good,  they 
like to learn  Arabic language with the TPR method and respond it as interesting 
and pleasant method and. (2) The process of teaching speaking skill through Total 
Physical Response Method as mentioned in the instruction plan can develop 
students speaking skill at Class One (C) of Madrasah Tsanawiyah Negeri Bojong. 
That is shown by the range of students successes which reach 93,30%.  The other 
evidence is shown by the level of student attention, and  very good enthusiasm 
and happiness of students and also good creativities of them. Also shown by 
students responses which was very good, they like  to learn  Arabic language with 
the TPR method  and responded it as interesting and pleasant  method.  
 
 Therefore, the researcher strongly suggest to all Arabic teachers of  
Madrasah Tsanawiyah Negeri Bojong to implement TPR method for learning 
listening and speaking skill according to instruction plan, and combine this 
method with question and answer for dialogue in its wider topics, and design 
lesson subject and teaching aids 
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ندونسيةاملستخلص باللغة اال  

  
Iban Bunyamin, 2008. Peningkatan Kemampuan Mendengar dan Berbicara 
 dengan Metode Total Physical Response (Penelitian Tindakan 
 Kelas di Kelas I MTsN Bojong - Purwakarta).  
 Pembimbing Pertama: Dr. H. Nasaruddin. Pembimbing Kedua: 
 Dr. Mohamed Ahmed Omer. 
Kata Kunci  : Kemampuan Mendengar, Kemampuan Berbicara, Metode Total  
           Physical Response. 
 
 Penelitian ini adalah penelitian tentang peningkatan kemampuan 
mendengar dan berbicara bahasa  Arab melalui Metode Total Physical Response 
di MTsN Bojong-Purwakarta. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah peningkatan kemampuan mendengar dan 
berbicara di Kelas I C MTsN Bojong-Purwakarta. 
 
 Dalam penelitian ini digunakan metode Penelitian Tindakan Kelas. 
Sumber datanya adalah guru dan siswa. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, pengamatan, tes dan angket. Sedangkan analisisnya 
melalui analisis data kuantitatif dan kualitatif 
 
 Hasil penelitiannya adalah: (1) Proses peningkatan kemampuan 
mendengar dengan Metode Total Physical Response adalah seperti yang 
ditetapkan dalam rencana pengajaran. Proses tersebut berhasil meningkatkan 
kemampuan mendengar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan bukti tingkat 
keberhasilan siswa dalam tes kemampuan mendengar yang mencapai 95,65%. 
Bukti lainnya adalah besarnya perhatian siswa, semangat dan keceriaan siswa 
yang sangat baik serta kreatifitas yang baik. Juga bukti dari respon siswa yang 
sangat baik, yaitu mereka menyukai belajar bahasa Arab dengan metode TPR dan 
merespon metode ini sebagai metode yang menarik dan menyenangkan. (2) 
Proses peningkatan kemampuan berbicara dengan Metode Total Physical 
Response adalah seperti yang terdapat dalam perencanaan pengajaran. Proses ini 
berhasil meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 
bukti tingkat keberhasilan siswa dalam tes kemampuan berbicara yang mencapai 
93,13%. Bukti lainnya adalah besarnya perhatian siswa, semangat dan keceriaan 
siswa yang sangat baik serta kreatifitas yang baik. Juga bukti dari respon siswa 
yang sangat baik, yaitu mereka menyukai belajar bahasa Arab dengan metode 
TPR dan merespon metode ini sebagai metode yang menarik dan menyenangkan. 
  
 Oleh karena itu peneliti menyarankan kepada guru bahasa Arab di MTsN 
Bojong untuk menggunakan metode TPR  ini sesuai dengan langkah-langkah 
pengajarannya dalam pembelajaran mendengar dan berbicara, dan 
menggabungkan metode ini dengan tanya jawab untuk tema-tema yang lebih 
lanjut, serta mempersiapkan materi dan alat peraga untuk pembelajaran pada 
tema-tema yang lebih luas.  



 ل 

 
 
 

 تقائمة احملتويا

 
 
 

  املوضوع                                                                  رقم الصفحة

    ب        .....................................صفحة املوافقة على مناقشة البحث

  ج        .................................صفحة االعتماد من طرف جلنة املناقشة

  د         ..................................................صفحة إقرار الطالب

  ه        ...............................................................اإلهداء

  و         .................................................كلمة الشكر والتقدير

 ح         ...........................................................املستخلص

  ي         ............................................يةاملستخلص باللغة اإلجنليز

  ك         ..........................................سيةياللغة اإلندوناملستخلص ب

  

  أساسيات البحث: الفصل األول 

  ١           .........................................................مقدمة.   أ

  ٣           ..…………………………………البحث مشكلة. ب

  ٤          ...…………………………………ثأهداف البح. ج

   ٤           ..................................................البحث أمهية .  د

 ٥         ...…………………………………فروض البحث .  ه

 ٥         ...................................................حدود البحث.  و

 ٥         ..............................................البحث مصطلحات.  ز

  ٦         ...............................................السابقة اتالدراس.  ح

  

  



 م 

  

  

  ياإلطار النظر:  ثاينالفصل ال

  مهارة االستماع : املبحث األول

  ١٦         .....................................مفهوم مهارة االستماع.  أ      

  ١٧          ..............................ليم مهارة االستماعأهداف تع.ب   

  ١٨          ..................... ...........مكونات االستماع الواعي. ج   

  ٢٢          ..........................................تدريس االستماع. د   

  ٢٣.          ......................................أمهية تعليم االستماع. ه   

  ٢٤          ...................... ........وسائل تعليم مهارة االستماع. و   

  

  مهارة الكالم: املبحث الثاين

  ٢٧           ........................................مفهوم مهارة الكالم. أ  

  ٢٨          .................................طبيعية عملية مهارة الكالم. ب  

  ٢٨          ..........................الوقت املناسب لتعليم مهارة الكالم. ج  

   ٢٩          ..................................أهداف تعليم مهارة الكالم. د  

  ٢٩          ...................................وسائل تعليم مهارة الكالم. ه  

  ٣٦          ........................الماأللعاب اللغوية يف تعليم مهارة الك. و  

  

  ستماع والكالمطريقة تعليم مهارة اال: املبحث الثالث
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  صفحة                                                                              

   ٥٠  ..     ................معيار االختبار يف مهارة الكالم :)  ١(رقم اجلدول 

  ٦٤        ...........االستماع مهارة يف الطلبة اختبار ائجنت )  :٢(رقم اجلدول 

  ٦٧   ..    ....االستماع مهارة يف الطلبة تنائج تكرار درجة :  )٣( رقم اجلدول

  والكالم االستماع مهاريت تعليم عن الطلبة اسجابات)  : ٤( رقم اجلدول

  ٧٠   ................    الكاملة االستجابةاجلسدية بطريقة          

  ٧٢   ..................    الكالم مهارة يف االختبار نتائج )  :٥( رقم اجلدول

  ٧٥  ........    الكالم مهارة يف الطلبة تنائج تكرار درجة : ) ٦( رقم اجلدول

  

  

  ئمة املالحققا

  
   ١      .    .........................................)١( خطة التدريس -١

  ٨       .............   ................).............٢( خطة التدريس -٢

  ١٤     ...........................    ...حصيلة املالحظة يف الدور األول -٣

  ١٥     ............................    ...حصيلة املالحظة يف الدور الثاين -٤

  ١٦      ............................   .................حصيلة االستبانة -٥

   ١٧       ............................  ...................حصيلة املقابلة -٦

  ١٩      .......... ...........................عملية التعليم والتعلم صور -٧

  



 ف 

  



 ١

  األول الفصل

  البحث سياتأسا 

  

    مقدمة. أ

 إىل يهدف  اإلسالمية املتوسطة ملدرسةا ةبطلل العربية اللغة تدريس إن  
 وأما. والكتابة والقراءة والكالم االستماع وهي األربع اللغوية املهارات تنمية
 من حتسن أن رجىت الىت اللغوية املهارات من مافه والكالم االستماع مهارتا
 درس أن وهي ،جاملنه هدافأل وفقا العربية اللغة تعلمهم عند الطلبة مستوى
 الطلبـة  لـدى  الفصحى لعربيةا اللغوية اراتامله لتطوير  يهدف العربية اللغة
 كوسيلة اللغة استخدام كفاءة هي نتاجيةاإل اللغوية واملهارة .استقبالياو اينتاجإ

 فهـم  كفـاءة  هـي  االستقبالية اللغوية واملهارات ،اوكتابي شفهيا االتصال
  ١.املقروء وفهم املسموع

 اليت اللغة مهارات من نيتمتكامل مهارتني والفهم االستماع ويعترب
 يف هاتألمهي العربية اللغة تعلمهم ءبد منذ عليها املتعلمون يتدرب أن ينبغي

   ٢.وظيفية سيطرة اللغة على السيطرة
.  ذاته الكالم أمهية من األجنبية اللغة يف الكالم تعليم أمهية وتظهر

 القائمون ويعتربه ،األجنبية اللغة تعليم منهج يف أساسيا جزءا يعترب فالكالم
   ٣.أجبنبية لغة تعلم أهداف أهم من امليدان هذا على
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 ٢

 ميةاحلكو اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف يكون الذي الواقع يف ولكن
 املسموع فهم على القدرة الطلبة لدى يكن مل ،بورواكرتا - ببوجونج

 احلالة هذه ،عام وجهب. املنهج يتطلبها اليت املراحل هدافأل وفقا الكالمو
 يستعمل املعلّم فيها يزال ال الذي ةاملدرس يف ستخدمةامل بالطريقة تتعلق
 وال ،التدريب طريقة و ترمجةوال القواعد كطريقة تعليمه عند التقليدية الطريقة
   .العربية باللغة تكلمال إىل يشجعهم أن قبل ةالدراسي للمادة الطلبة بتفهيم يهتم

 على الطلبة قدرة أن ظهر ،الباحث ا قام ذيال املالحظة نم وانطالقا
 هاتني ميتعل يف املستخدمة والطريقة نيةمتد التز ما الكالمو االستماع
 املعلّم هواجو ،اللفظية والتدريبات اإليضاح حول تركز زالت ما املهارتني
 من كلذل .وفعاليتها الطريقة جاذبية لعدم العربية اللغة تدريس يف مشكلة
 حنو والكالم االستماع مهاريت لتنمية الفعالة الطريقة استخدام الضرورة
   .الطلبة
 بالتعليم رتبطت طريقة فهناك ،والكالم االستماع مهاريت تعليم يف وأما  
 ليتعلموها الطلبة تشجع أن ميكن اليت كيفيتها ناحية من  خاصة ،السياقي
 خالل من وليس التجربة أنشطة خالل من الفهم عملية تدافع و راغبني
 االستجابة بطريقة الطريقة هذه تسمى. فحسبه والتحفيظ النطق تدريب
 التحدث بني تنسق اليت  الثانية اللغة تدريس طريقة يعين الكاملة اجلسدية

 أن عليه جتب اليت األوامر املتعلم يعطى اإلبتدائي املستوى عندو ،الفعلو
  .يفعلها
 ومن ،األم اللغة اكتساب يف اإلنسان بطبيعية مناسبة الطريقة ذهه إن  
 الثانية اللغة تعليم أن -الطريقة هذه واضع -آشر يرى النمو نظر وجهة



 ٣

. األطفال لدى األوىل اللغة اكتساب توازى عملية هو البالغني لدى الناجح
 رئيسي شكلب يتكون السن صغارل األطفال إىل املوجه الكالم أن آشر يزعم
 إنتاج مرحلة يبدأوا أن قبل) حركيا( جسديا ايستجيبو اليت األوامر من

 . ٤اللفظية االستجابة
 ولكن ،اندونسيإ يف جديدة الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة زالت ما
 كانت األجنبية لغةال يف خاصة اللغات أنواع من البحوث حصيلة نرى عندما
 يف خاصة العربية اللغة تدريس مشكلة حلل الكافية اإلشارة لديها يقةالطر هذه

  .والكالم االستماع مهاريت تدريس
 مهاريت تنمية إىل البحث هذا يهدف أن الضرورة من ،لذلك 
  .الكاملة ةاجلسدي االستجابة طريقةب  والكالم االستماع

  

   البحث مشكلة .ب
 مـن  نهإف ، البحث هذا خلفية عن الباحث أوضحه أن ،سبق ملا طبقا  
  :  السؤال يف تتمثل اليت البحث مسألة الباحث حيدد أن الضرورة

 اجلسـدية  ةاالسـتجاب  طريقةب االستماع مهارة تنمية عملية تتم كيف -١
 احلكوميـة  اإلسالمية املتوسطة لمدرسةل  األول الصف طلبة لدى الكاملة
   ؟ورواكرتاب ببوجونج
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 ٤

 الكاملة اجلسدية االستجابة بطريقة الكالم مهارة تنمية عملية تتم كيف -٢
 احلكوميـة  اإلسـالمية  املتوسـطة  للمدرسة  األول الصف ةبطل لدى

   ؟ ورواكرتاب ببوجونج
  

  البحث أهداف .ج
  : يلى ما إىل ذاالبحثه يهدف  
 ةبطل لدى الكاملة اجلسدية االستجابة طريقةب االستماع رةامه تنمية -١
 بورواكرتا بوجونجب احلكومية اإلسالمية املتوسطة لمدرسةل األول لصفا

  . م٢٠٠٨-٢٠٠٧ الدراسية للسنة

 الصف ةبطل لدى الكاملة اجلسدية االستجابة بطريقة الكالم مهارة تنمية -٢
 للسنة بورواكرتا ببوجونج احلكومية اإلسالمية املتوسطة للمدرسة األول

  .م٢٠٠٨-٢٠٠٧ الدراسية

  

   البحث يةأمه .د 

  :يلي فيما تتمثل تطبيقية أم كانت نطرية الفوائد البحث هذا من ترجى  
 االسـتماع  مهـاريت  تعليم طريقة تتطور أن يرجى :ةالنظري ناحيةال نم -١

   .للمبتدئني العربية اللغة تدريس يف والكالم
 يف مهـارم  تنميـة ل الطلبة منها فيدستي أن يرجى: ةالتطبيقي ناحيةال من -٢

 االسـتماع  مهاريت تعليم يف مقدرته لترقية وللمدرس ،والكالم ستماعاال
 مستوى لترقية بوجونجب احلكومية اإلسالمية املتوسطة لمدرسةول ،والكالم
  .هاميتعلو العربية اللغة متعل



 ٥

  البحث فروض .ه

 مهـاريت  وحتسني تنمية يف ؤثرت الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة إن  
  بوجـونج ب احلكوميـة  اإلسالمية املتوسطة املدرسة ةبللط الكالمو  االستماع
                 .م٢٠٠٨ -٢٠٠٧ الدراسية سنةلل األول الصف يف بورواكرتا

  

   البحث حدود .و
   ةوضوعيامل دوداحل -١

 البسـيطة  والكلمات احلوار فهم مهارة هي املقصودة االستماع مهارة  
 واجلمل احلوار تعبري مهارة هي املقصودة الكالم ومهارة ،بالطلب تتعلق اليت

  .الطلب مبوضوع تتعلق اليت البسيطة
  ةكانيامل دوداحل -٢

 اإلسالمية املتوسطة املدرسة من )ج( األول الصف يف البحث هذا يقام  
  ،ورواكرتاب منطقة،شاويت – بوجونج شارع يف عتق اليت بوجونجب احلكومية
  . الغربية جاوا حمافظة
  ةزمانيال دوداحل -٣

  .م٢٠٠٨-٢٠٠٧ الدراسية للسنة الثاين السمستري يف البحث هذا قامي  
  البحث مصطلحات .ز
  : االستماع مهارة -١

 هو النوع وهذا ،وانتباه بقصد األذن إىل ووصوله الصوت استقبال هو
  .٥مجيعا الناس بني االتصال عملييت احدى فهو والتعليم احلياة يف املستخدم

                                                 
 .١٢٢. ق ، صحممود كامل الناقة، مرجع ساب �



 ٦

  : الكالم مهارة -٢
 واألفكار واملعاين واالجتاحات واألحاسيس املعتقدات نقل مهارة هي  

 يف صحة مع وانسياب طالقة يف اآلخرين إىل املتحدث من واألحداث
  .٦األداء يف وسالمة التعبري

  :الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة -٣
 تدريس   وحتاول ،والفعل الكالم تنسيق على مبنية اللغة لتدريس طريقة هي  
   .٧)احلركي( اجلسدي النشاط طريق عن اللغة
  
  السابقة الدراسات .ح

  ٨اريند سالمة دراسة -١
 علم ناحية من الطلبة لدى االستماع كفاءة ما) ١: ( البحث مشكلة -   

  ؟األصوات
 علم ناحية من الطلبة لدى االستماع كفاءة ما) ٢(    

  ؟ الداللة
 مـن  الطلبة لدى االستماع قدرة على التعارف) ١: ( البحث أهداف -

  .األصوات علم ناحية
 ناحية من الطلبة لدى االستماع قدرة على التعارف) ٢(

  .الداللة علم
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 ٧

 فهـم  يف الداللـة  علم ناحية من لطالبا كفاءة) ١: ( البحث نتيجة -
  .  جدا ناقصة تعترب التركيب وفهم. جيدة تعترب الكلمة

 ترميـز  يف األصـوات  علم ناحية من الطالب كفاءة) ٢(  
 وترميز ،دةجي تعترب املفردات وترميز ،مقبولة تعترب الصوت
  ناقصة تعترب التركيب

  ٩رشدي الوهاب عبد دراسة -٢
 العربية اللغة قسم الثالث املستوى طلبة كفاءة ما) ١: ( لبحثا مشكلة -   

 اإلسـالمية  باجلامعة والثقافة اإلنسانية العلوم كلية وآداا
  ؟ املسموع فهم يف ماالنج احلكومية

  ؟ املسموع فهم يف مشكلتهم ما) ٢(      
 يف الطلبة كفاءة يف عميق ثحب على للحصول) ١: ( البحث أهداف -  

  . املسموع فهم
 فهم يف الطلبة مشكلة يف عميق ثحب على للحصول) ٢(      

 املفردات معاين وإدراك ،األصوات متييز من املسموع
  .والصرف النحو قواعد ومعرفة

 مسـتوى  تقـدير  على املسموع فهم يف الطلبة كفاءة:  البحث نتيجة -  
 مشكلة الطلبة معظم يوجهها اليت املشكالت وأما. مقبول
 يف مشـكلة  هناك ليس. والصرف لنحوا قواعد معرفة يف
  .املفردات معاين وإدراك األصوات متييز
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 ٨

  .١٠الشقاف رضا حممد دراسة -٣
 حمصـوالا  العصري املعهد يف والتعلم التعليم عملية:  البحث مشكلة -

 البطاقـات  يستخدم املدرسني من ،اجليد املستوى على
  .الكالم مهارة تعليم يف يستخدمها ال ومنهم

 يف الدراسية الكفاءة اكتشاف إىل البحث هذا يهدف:  البحث أهداف -
 البطاقـات  باسـتخدام  الكالم تدريس وفعالية الكالم
  .املعهد ذلك لطالب

 مرحيـة  البطاقـات  باسـتخدام  العربية اللغة تعليم إن:  البحث نتيجة -
 الدراسـة  يف ومنتبهون متحمسون الطلبة ألن ،وجذابة
  .جيدة الدراسية واحملصوالت ،امللل يصيبهم وال

  . ١١سالم نور فطري فرذاليو دراسة -٤
 بنظريـة  القـراءة  ومهـارة  الكالم مهارة كيف) ١: ( البحث مشكلة -

 العـايل  املعهـد  يف العربية اللغة تعليم شعبة يف الوحدة
   سنكار؟ بباتو احلكومي اإلسالمي

 يف فعـال  بـدور  تقوم الكالم مهارة تكون كيف) ٢(  
 يف العربية اللغة تعليم شعبة يف العربية اللغة تعليم إجناج
  سنكار؟ بباتو احلكومي اإلسالمي العايل املعهد

                                                 
: ماالنج(كديري " دار املعرفة"تنمية مهارة الكالم باستخدام البطاقات يف املعهد العصري غنتر الثالث  حممد رضا السقاف، ١٠

 . حبث املاجستري غري منشور) ٢٠٠٧. العليا،ختصص تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسلمية احلكومية ماالنج، برنامج الدراسات
تطبيق نظرية الوحدة ملهارة الكالم يف شعبة تعليم اللغة العربية باملعهد العايل اإلسالمي احلكومي  يوفرذال فطري نور سالم،١١

 العربية،عام  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج،برنامج الدراسات العليا، ختصص تعليم اللغة : ماالنج.(حممود يونس بباتو سنكار
    .حبث املاجستري غري منشور). م٢٠٠٦



 ٩

 نظريـة  فعالية عن املعرفة نيل إىل البحث هذا يهدف:  البحث أهداف -
 اإلسالمي العايل املعهد يف الكالم مهارة تعليم يف الوحدة
  .سنكار بباتو يونس حممود احلكومي

 كفـاءة  مسـتوى  رفع يف فعالية نتكو النظرية هذه إن:  البحث نتيجة -
  .الطالب

  .  ١٢الدين سريف دراسة -٥
 إن غرابـة  فال ،استيعابا مفردات اليستوعبون الطلبة:  البحث مشكلة -

  .جيدة غري الكالم مهارة يف كفاءم
 تـدريس  وصف عن الكشف إىل البحث هذا يهدف:  البحث أهداف -

 مهـارة  تدريس قبل وقدرم الطلبة عند الكالم مهارة
  . فعاليته ومدى ،وبعده املفردات سأسا على الكالم

  . ١٣رجال صوف دراسة -٧
 املدرسة يف بةالطل لدى الكالم مهارة تكون كيف) ١: (البحث مشكلة -

 بأسلوب التعاوين التعلم خالل من املخلصني دار العالية
 الـيت  املعوقات ما) ٢(و ،اموعات؟ إىل الطلبة تقسيم
 خـالل  من الكالم رة مها تنمية يف التعلم عملية تواجه
 ،؟ اموعات إىل الطلبة تقسيم بأسلوب التعاوين التعلم

                                                 
: ماالنج.(شريف الدين، تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات لطلبة املدرسة العالية اإلسال مية احلكومية األوىل مباالنج١٢

حبث املاجستري غري ). م٢٠٠٦عام  .اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج،برنامج الدراسات العليا، ختصص تعليم اللغة العربية،
 .منشور
اجلامعة :ماالنج. (صوف رجال، تنمية مهارة الكالم من خالل التعليم التعاوين يف املد رسة العالية  داراملخلصني آتشيه الوسطى ١٣

  .منشورحبث املاجستري غري ). م٢٠٠٦،عام اإلسالمية احلكومية ماالنج ، برنامج الدراسات العليا، ختصص تعليم اللغة العربية 
 



 ١٠

 بأسلوب التعاوين التعلم فعالية تصل مدى أي إىل) ٣(و
 الكـالم  مهارة تنمية يف امجوعات إىل الطلبة تقسيم
  . العالية؟  املرحلة طلبة لدى

 إىل الطلبة تقسيم بأسلوب التعاوين التعلم إستخدام) ١: (البحث نتائج -
. وحتسـينها  الكـالم  مهارة تنمية يف يةفعال اموعات

 بأسـلوب  التعاوين التعلم جيعل عوامل ستة هناك) ٢(و
 الطلبـة  كالم مهارة ترتفع اموعات إىل الطلبة تقسيم
 الـتعلم  خالل من التعلم موقف) ١: ( التايل كما وهي

. مـريح  اموعات إىل الطلبة تقسيم بأسلوب التعاوين
 على املستوية الفرصة يتيح) ٣(و. التكلم ممارسة) ٢(و

 املتنوعـة  التكلم أنشطة يصمم) ٤(و. التكلم يف الطلبة
 الطالب نشاط على التعلم يتركز) ٥(و. احلاجة حبسب
 ملعاجلـة  التعـاون  وجـود ) ٦(و. عليهم احلرة لوجود

 العمـل  مـن  أفضل اجلمعي العمل نتيجة ،املشكالت
  .الفردي

  .١٤املصطفى سيف دراسة -٧
 اجتاه يف المالك مهارة تعليم استراتيجية تكون كيف) ١: (البحث مشكلة -

 اخلـاص  الربنامج يف العام السياق على والتعلم التعليم
 مهـارة  تعليم يف املشكلة ما) ٢(و. العربية؟ للغة لتعليم

                                                 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية : ماالنج. (تراتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه التعليم  على السياق العامسيف املصطفى، اس ١٤

  .ستري غري منشورحبث املاج). م٢٠٠٦العربية، عام  ماالنج، برنامج الدراسات العليا، ختصص تعليم اللغة
 



 ١١

 يف العـام  السـياق  على والتعلم التعليم اجتاه يف الكالم
  .العربية؟ اللغة لتعليم اخلاص امجالربن

 مادة يف العربية غةالل تعليم استراتيجية أن البحث يفترض: البحث فروض -
 العـام  السياق على والتعلم التعليم باجتاه الكالم مهارة
 منشـار  طريقـة  هـي  اخلاص الربنامج لطلبة املناسبة
 هذا يف الكالم مهارة تعليم يف املشكلة وحلل ،املنحنيات
  .الربنامج

 والتعلم التعليم باجتاه الكالم مهارة تعليم استراتيجية أن ظهر: البحث نتائج -
 Jigsaw طريقـة  اسـتخدمتها  اليت العام السياق لىع

method ليكون وذلك ،وممتعة جذابة استراتيجية هي 
 ،امللل يصيبهم وال الدراسة يف ومنتهبني متحمسني الطلبة

 الـيت  املشـكلة . جيدة حصيلة على حيصلون والطالب
 Jigsaw method طريقـة  تطبيق عند املعلم يواجهها

 اختيـار : هي العام السياق على العتلم اجتاه باستراتيجية
 واملـواد  ،اليوميـة  الطالب حلياة املناسبة التعليمية املواد
 أن يسـتطيع  لكـي  الدراسية املهارات عدة إىل تنقسم
 إلعـداد  املؤنة إىل وحيتاج املتعددة اموعات إىل تقسم
  .التدريس قبل واموعة الفرقة بعدد التعليمية الوسائل

  



 ١٢

  . ١٥خملص أمحد دراسة -٨
 لطـالب  التعليميـة  واخللفيات اخلصائص هي ما) ١: (البحث كلةمش -

 وخاصـة  ببامكاسـن  احلكومي اإلسالمي العايل املعهد
 للغـة  الكـالم  مادة يف الثاين أو األول الصف طالب
 يف تؤثر اليت العوامل أو األسباب ماهي) ٢(و. العربية؟
 العـايل  املعهـد  يف العربية للغة الكالم تعليم جناح عدم
 صـورة  هي ما) ٣(و. ؟ ببامكاسن احلكومي مياإلسال

 العـايل  املعهد يف العربية للغة الكالم تعليم استراتيجية
 هذه وراء ماذا ا ونعىن ببامكاسن احلكومي اإلسالمي
  .ومستلزماا؟ االمباالة

 املعهـد  لطالب التعليمية اخللفيات و اخلصائص إن) ١: (البحث نتائج -
 األغلبية بأن تشري ببامكاسن احلكومي اإلسالمي العايل
 باملائـة  متانون بل الثانوي املدارس من متخرجون منهم
 مـادة  بتدريسهم تعىن اليت اإلسالمية املعاهد يف درسوا
 أن) ٢(و.وكتابـة  وقراءة واستماعا كالما العربية اللغة

 العايل املعهد يف الكالم تعليم يف املؤثرة األغلبية العوامل
  .الدافعية هي امكاسنب احلكمومي اإلسالمي

                                                 
أمحد خملص، إستراتيجية تعليم اللغة العربية، دراسة عن تعليم مهارة الكالم يف املعهد العايل اإلسالمي احلكومي ببامكاسن ١٥

حبث املاجستري ) ٢٠٠٤احلكومية ماالنج،برنامج الدراسات العليا، ختصص تعليم اللغة العربية،اجلامعة اإلسالمية : ماالنج.(منوذجا
  .غري منشور

  



 ١٣

 فيما تتمثل  أصناف ستة إىل ذكرها سبق اليت الدراسات الباحث صنف    
  :يلي
 عـن  الدراسـة  وهي ،الطالب لدى االستماع كفاءة عن الدراسة) ١    

 املرحلة طالب لدى الداللة وعلم األصوات علم ناحية من  االستماع كفاءة
 كوميـة احل اإلسـالمية  باجلامعة بيةالعر اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج الرابعة
 العلـوم  كليـة  وآداا العربية اللغة قسم طلبة كفاءة عن والدراسة ،مباالنج
  .   املسموع فهم يف  مباالنج اجلكومية اإلسالمية باجلامعة والثقافة اإلنسانية
 مهارة تعليم عن الدراسة وهي ،الكالم مهارة تعليم حالة عن الدراسة) ٢
  .منوذجا ببامكاسن احلكومي اإلسالمي العايل عهدامل يف الكالم
:  علـى  حتتـوى  الـىت  الكالم مهارة تعليم يف املدخل عن الدراسة) ٣
 تطبيق عن والدراسة ،املفردات أساس على الكالم مهارة تدريس عن الدراسة
 بطريقـة  السياقي والتعلم التعليم املذخل تطبيق عن والدراسة ،الوحدة نظرية

Jigsaw method.  
 الدراسة:  على حتتوى الىت الكالم مهارة تعليم طريقة عن الدراسات) ٤
 ،اموعـات  إىل الطلبـة  تقسيم بأسلوب التعاوين التعليم طريقة تطبيق  عن

 والـتعلم  التعليم املدخل على Jigsaw method طريقة تطبيق عن والدراسة
  .السياقي
 عـن   الدراسـة  وهي الكالم مهارة تعليم يف الوسائل عن الدراسة) ٥
  . البطاقات استخدام



 ١٤

 عن الدراسة يعين الكالم مهارة تعليم يف الدراسية املواد عن الدراسة) ٦
 مهـارة  الكتسـاب  للناسئني العربية ملخص كتاب يف الدراسية املواد تعليم
  .الكالم
 مهـاريت  بتعلـيم  تتعلـق  اليت الدراسات أنواع الباحث الحظ أن بعد
 ختتلف الدراسة هذه أن الباحث استنتج ،ذكرها قسب فيما والكالم االستماع

 االسـتماع  مهاريت تنمية ستدرس الدراسة هذه ألن ،السابقة الدراسات عن
 مهـاريت  تعلـيم  مشـكلة  حلل الكاملة اجلسدية االستجابة بطريقة والكالم
 اإلسـالمية  املتوسطة املدرسة يف األول الصف ةبطل لدى والكالم االستماع
  .م٢٠٠٨-٢٠٠٧ الدراسية للسنة وجونجبب احلكومية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥

  الثاين الفصل

  النظري اإلطار

   

  مقدمة
 والكـالم  االستماع مهاريت تنمية عن الفصل هذا يف الباحث يتحدث   
. مباحـث  أربعة من الفصل هذا يتكون الكاملة، اجلسدية االستجابة قةيبطر

 تعلـيم  هدافأ االستماع، مهارة مفهوم االستماع، مهارة عن أوهلا يتحدث
 االسـتماع،  مهارة تعليم أمهية الواعي، االستماع مكونات ،االستماع مهارة
 مهـارة  مفهـوم  ،الكالم مهارة عن وثانيها ،االستماع مهارة تعليم وسائل
 ،الكـالم  مهارة لتعليم املناسب الوقت ،الكالم مهارة عملية طبيعة ،الكالم
 يف اللغوية األلعاب ،الكالم مهارة تعليم وسائل ،الكالم مهارة تعليم أهداف
 ،والكـالم  االستماع مهاريت تدريس طرق عن وثالثها ،الكالم مهارة تعليم
 االسـتجابة  طريقة عن ورابعها ،الشفهية السمعية الطريقة ،املباشرة الطريقة
 طريقـة  خلفية ،الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة مفهوم ،الكاملة اجلسدية
 ،الكاملـة  اجلسـدية  االستجابة طريقة مذهب ،ةالكامل اجلسدية االستجابة
 اجلسدية االستجابة طريقة منهج ،الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة أهداف
  .الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة يف والتعلم التعليم أساليب ،الكاملة

  

  

  

  



 ١٦

  االستماع مهارة :األول املبحث

  االستماع مهارة مفهوم .أ

 وهـو  ،مسـموع  شيئ إىل اإلصغاء وحسن اهاالنتب االستماعب يقصد  
 االتصالية الوظيفة وحتديد ،مدلوهلا وفهم ،املنطوقة اللغوية الرموز إدراك يشمل
 هـذه  يف احملمولـة  اخلربات وتفاعل ، املنطوق الكالم أو الرموز يف املتضمنة
 وتقوميهـا  اخلـربات  هذه ونقد ،ومعايريه وقيمه املستمع خربات مع الرموز

  .١٦لذلك املناسبة املوضوعية املعايري ضوء يف عليها واحلكم ،وحماكماا
  : ١٧نصاتواإل السماع من كل عن االستماع وخيتلف  
 دون صوتية لذبابات األذن استقبال جمرد هكون يعدو فال: السماع أما  
 – السـماع  أداة بقدرة فسيولوجية عملية فهي ،هلا االنتباه أو ،ا االهتمام
 ،األذان تتلقفها أصوات جمرد اإذً فهو ،املختلفة األصوات التقاط على – األذن
  .غرضا ال عرضا يأيت فهو مث ومن

 حتقيق أجل من إلنسانا يسمعه ما على االنتباه تركيز هو: فاإلنصات  
 يكـون  قد االستماع أن حني يف ،مستمر استماع فاإلنصات ،معني هدف
  .متقطعا
 نشـاطا  يستلزم واالستقبال ،االستقبال مهارات من مهارة االستماعف  
 والتفاعل هلا االستجابةو واألفكار املعاين وفهم احلقائق إدراك أجل من إضافيا
 بـرد  القيام ذلك يستدعى وقد ،املسبقة واخلربات املعارف خلفية على معها

                                                 
    .٢٦ص ) مكتبة الضامري، دت: السيب ( عبد اللطيف عبد القادر أبو بكر، تعليم اللغة العربية األطر واإلجراءت ١٦
    .٢٦املرجع السابق، ص ١٧



 ١٧

 يف ممـثلني  واالستقبال رسالواإل التفاعل مثرة ومها والتقييم احلكم يتمثل فعل
  .١٨والسامع املتحدث بني اللغوي النشاط

  

  االستماع مهارة تعليم أهداف .ب

  :١٩يلي ما حتقيق ىلإ االستماع تعليم يهدف  
 داللة ذات صوتية اختالفات من بينها ما ومتييز العربية األصوات تعريف -١

  .صحيح وبنطق العادي) الكالم( احلديث يف تستخدم  عندما
  .بينها والتمييز القصرية واحلركات الطويلة احلركات تعريف -٢
  .النطق يف ةاملتجاور األصوات بني التمييز -٣
  .صوتيا ومتييزها والتنوين التشديد أو التضعيف من كل تعرف -٤
  .املكتوبة والرموز الصوتية الرموز بني العالقات إدراك -٥
  .املعىن تنظيم قواعد ذلك يعوق أن دون العربية اللغة إىل االستماع -٦
  .العادية احملادثة سياق خالل من وفهمها الكلمات مساع -٧
 املعىن( الكلمة بنية يف حتويل أو تعديل عن الناجتة املعىن يف تالتغريا إدراك -٨

  ).االشتقاقي
 عن اتعبري الكلمات لترتيب العربية اللغة يف املستعملة الصيغ استخدام فهم -٩

  .املعىن
 اخل..واألفعال واألزمنة واألعداد والتأنيث للتذكري العربية استخدام فهم -١٠

  .املعىن توضيح أجل من غةالل يف املستخدمة اجلوانب هذه

                                                 
   .١٣٧حممد صاحل الشنطي، مرجع سابق، ص  ١٨
 .١٢٥-١٢٤مود كامل الناقة، مرجع سابق، ص حم ١٩



 ١٨

  .العربية للثقافة املختلفة باجلوانب املتصلة املعاين فهم -١١
 تعطيه الذي ذلك عن خيتلف قد العربية للكلمة الداليل املدى أن إدراك -١٢

  .الوطنية املتعلم لغة يف كلمة أقرب
  .عادي وتنغيم وإيقاع وقع خالل من عنه التعبري املتحدث يريد ما فهم -١٣
  .له االستجابةو احملادثة يسود الذي االنفعال نوع إدراك -١٤
 اللغـة  إىل االستماع متابعة يف اجلوانب هذه كل حتقيق من االستفادة -١٥

 إىل األهـداف  هـذه  ترمجة وميكن احلياتية اليومية املواقف يف العربية
  :سلوكية أهداف

  .له ويستجيب إليه يوجه سؤاال الدارس يفهم أن -
  . ما شيئ بعمل إليه يصدر ألمر يبيستج أن -
  .له بالنسبة سار خرب لسماع أساريره ترتاح أن -
  .غضبه وتستدعي تثريه مجلة لسماع يغضب أن -
  .الصوت مساع عند الرمز بكتابة يستجيب أن -
  .حميطه يف الكلمات مدلول إىل يشري أن -
  إخل...واجلمع والتثنية ،والتأنيث التذكري مدلول إىل يشري أن -
  
  الواعي االستماع مكونات .ج
 هـذه  ،عناصـر  أو مكونات مخس ىلإ االستماع مهارة تقسيم ميكن    

 عالقـات  بينها متداخلة مترابطة أا إال متتالية متتابعة كانت نوإ العناصر
  ٢٠: هي العناصر هذه. والتأثر التأثري من قوية
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 ١٩

   الصويت التمييز -١
 ألن القوميـة  لغتـه  ألصوات مشاة أصواتا يسمع عندما ملتعلما مييل  
 السـامع  أن مبعـىن  ،األم لغته من مستمدة تفسريات األصوات هذه يعطي
 فالـدارس . األم لغته يف هلا األصوات أقرب ضوء يف جديدة أصواتا يستقبل
 األيـام  يف يواجـه  رمبا العربية باللغة مجلتني أو مجلة مساع منه يطلب الذي
  . قط قبل من يسمعها مل اليت األصوات من بالعديد لتعلمه وىلاأل

 االستماع على القدرة بناء عملية يف املعلم على يقع واجب لأو ولعلّ  
 األصـوات  تلك زميي وأن ،يستقبل أن مهيعلّ أن هو الدارس عند العربية للغة
 لغتـه  اتألصو الغريبة املألوفة األصوات تلك من األم لغته يف املوجودة غري
 النظـام  ألفـة  هو أجنبية لغة تعلم يف األساسية اخلطوات أهم من إن .األم

 والتمييـز  التفريق على والقدرة الدقة من درجة إىل الوصول أي ،هلا الصويت
 ،اجلديـدة  اللغة يف والنرب ،التنغيم ومنحنيات الصوتية واملالمح األصوات بني
 هـذه . املتقدمة املراحل يف والفهم املعىن متييز يف سيفيد التمييز هذا أن ذلك
 أي تقليد الدارس من يطلب أن قبل وتعلم تنمى أن ينبغي التمييز على القدرة
  .األصوات هذه تتضمن مجلة أو سطر
  
  املتحدث رسالة يف اإلمجايل املعىن إدراك -٢

  أوال انتباهه توجيه على القدرة املستمع من تتطلب االستماع كفاءة إن  
 األصوات بني التمييز على للقدرة الدارس امتالك فبعد ولذلك ،العام للمعىن
 الداليل النطق وأنواع التنغيم أمناط بني والتمييز ،ذاا العربية اللغة يف املتشاة
 مـع  املعىن على احلصول أجل من مجلة إىل لالستماع مهيئا الدارس يصبح



 ٢٠

 الـيت  األوىل كلةاملش ولعل. اللغة عن شيئا عرف قد الدارس هذا أن افتراض
 ويركز يستمع الدارس جعل هي االستماع عناصر من العنصر هذا يف تقابلنا
 أن جيـب  فهو ،معىن وعيه يف الصويت التيار ينطبع أن أجل من يقال ما على
 حيتـاج  هـذا  ويف. الداللة حيث من له لالستجابة مستعدا يقال ما يسمع
 يعـين  وهذا ،يقال ما يفهم أن له بالنسبة املمكن من بأنه يشعر ألن الدارس
 النحـوي  واجلانـب  الـداليل  باجلانب الصويت اجلانب يف إعداده ارتباط
 االستماع عملية من اجلانب هذا يف الدارس منو على يساعد ومما. والصريف
 ومـدى  اللغـوي  النشاط هذا ميارس أجله من الذي بالغرض الكامل وعيه

. عام بشكل استخدامها ويف اصخ بشكل العربية اللغة تعلم يف منه استفادته
  .حمتواه وبفهم له يقال ما بسماع شغفه إثارة ينبغي أنه جانب إىل
  )واحلفظ االستماع( املستمع ذاكرة يف بالرسالة االحتفاظ -٣

 واملفاتيح اإلشارات خمتلف بني التمييز على قادرا الدارس يصبح عندما  
 قدراتـه  تطوير يف للبدء مستعدا يصبح بذلك فإنه الرسالة واستقبال اللغوية
 يف بالغة صعوبات يواجه قد الدارس وهذا ،ذاكراته يف باجلمل االحتفاظ على
  . مسعه قد ما تذكر على قادرا يكن مل إذا العربية اللغة تعلم
 لدارس فرصا يتيح أن املعلم على ينبغي القدرة هذه حتسني أجل ومن  
 ،النشـاط  كـل  يف دارسال لغة هي تكون أن على حيرص وأن العربية اللغة
 ذلك ،يقاعاإل وسريعة احملتوى صعبة التدريسية اللغة مواقف تكون أال بشرط
 مـن  جمموعـة  تكون أن تعدو ال اإليقاع السريعة الصعبة اللغة هذه مثل أن

 نوع أي تقدم ال وبالتايل املبتدئ للدارس بالنسبة معىن هلا ليس اليت األصوات
  .املفيد التدريب من



 ٢١

  معها والتفاعل سالةالر فهم -٤
 ،الكلمـات  من سلسلة واستقبال ،اللغة أصوات متييز على القدرة مع  
 فهـم  مـن  ميكنه ىمستو إىل الدارس وصول ومع ،تذكرها على والقدرة
 الـداليل  األسـاس  على حصل قد يكون بذلك فإنه عليه تلقى اليت الرسائل
 ميـدانا  تصبحو وتفهم الرسالة تدرك أن ومبجرد. يتلقى ما لفهم والنحوي
 انتبـاه  إن. واحلفظ  اإلنصات غري أخرى عوامل تتدخل ،الفكري للتفاعل
 االسـتماع  على املبكرة قدرته كبري بشكل حتد العوامل هلذه الواعي الدارس
 من عنصر كل فهم الدارس حماولة العوامل هذه أهم من. اللغة لتعلم الواعي
 احملاولـة  هذه. الكلي الفهم إىل الوصول أجل من حدة على الكالم عناصر
 وال ضروريا ليس مبفرده عنصر كل فهم أن له يوضح الدارس جتعل ما عادة
 تـدرك  املعلومـة  أن النفسس علماء وجد ولقد أيضا ممكن غري بل مرغوبا
 مـن  أكثـر  املعلومة كليات لفهم تبذل أن جيب احملاولة وأن ،كلي بشكل
  .جزئيتها على التركيز
  الرسالة مضمون وتطبيق مناقشة -٥

 ومناقشـة  احملتوى فهم يعين والفهم االستماع عناصر من العنصر هذا  
 حمتواها يف والتفكري العربية باللغة مباشرة الرسالة استقبال أي ،العربية باللغة

 إتاحـة  ينبغي وهنا. القومية لغته من تدخل أي دون العربية باللغة ومناقشة
 حمتـوى  على التركيز من كنهمت كثرية وممارسات لتطبيقات للدارس الفرصة
 هـذه . التعبري وطريقة اللغوية الصيغ على التركيز دون والقراءات احملادثات
 سـياقات  يف العربيـة  اللغة إىل االستماع يف تتمثل واملمارسات التطبيقات
  . واسعة



 ٢٢

  االستماع تدريس. د
 العـادات  الًأو يتعرف أن عليه االستماع تدريس يف املعلم ينجح لكي  
  : ٢١يلي فيما تلخيصها وميكن ،اجليد للمستمع زمةالال
  : االستماع بداية عند -١

  يستمع ملاذا يعرف أن .أ  
  .املشوشات جينبه الذي املكان يف جيلس أن .ب  
  .املتكلم إىل يتطلع أن .ج  
  .املتكلم لسرعة نفسه ويكيف باههتان يركز أن .د  
  .وليةاملسؤ املتكلم مشاركة يف لرغبةا هلدي تكون أن .ه  
  : حياول أن املستمع على االستماع عملية أثناء يف -٢

  .املتكلم أغراض حتديد .أ  
  .اهلامة النقاط تذكر .ب  
  .بعناية واألدلة األمثلة متابعة .ج  
  .عليه احلكم قبل جيدا فهما يقال ما فهم. د  
  : أن عليه احلديث تقومي عند -٣

  .الشخصية خرباته وبني املتحدث يثريها اليت نقاطال بني بطير. أ  
  .تهأومعارض موافقته أسباب حدد. ب  
  :منها األمور بعض معرفة أيضا علمامل من الغرضي االستماع حيتاج -٤

  . الفهم يف الرغبة على يقوم الدقيق االستماع أن. أ  
  .أساسيا أمرا يعترب املتعلم غرض فهم أن. ب  
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 وإعادة الرئيسية الفكرة جتميع على القدرة يتطلب اجليد االستماع أن. ج  
  .تكوينها   
 الدارسـني  عند اجليد االستماع عادات تكوين يف املعلم ينجح ولكي -٥

  .املهارة هذه يف مستواهم أوالً يعرف أن عليه
  

  االستماع ميتعل أمهية .ه

 عناصر أكثر من االستماع ألن ،األمهية غاية يف أمر االستماع ميتعل إن  
 ثالثـة  يستمع أن يستطيع بالشخص ، واستخداما شيوعا االتصال يف اللغة

 ويف احليـاة  يف االسـتماع  استخدام أن ذلك إىل يضاف ، يقرأ ما أضعاف
 دواويـن  يف التعليمـات  إىل يستمع فاإلنسان ، حيويا جزءا يشكل التعلم
 ما أكثر يعتمد - عام بوجه - والتعليم ،والشركات واملؤسسات ،ةاحلكوم
  ٢٢.االستماع على يعتمد
 يف ، بطالقة اللغة استخدام على أنفسنا ندرب أن إىل حاجة يف وحنن  
 التدريب يتم أخرى ناحية ومن و يموالتنغ النرب فيها ، سليمة لغوية تراكيب
 حيتم مما ، االتصال عملية يف هاما دورا يلعب االستماع ألن االستماع على

  .مهاراته على التدريب
 ،الشـارع  و ،البيـت  يف نسـان اإل ميارسه لغوي نشاط أول االستماعو  

 ويسمع ،وخالته أصدقاءه ويسمع ،وإخوته ،والديه الطفل يسمع ،واملدرسة
  .معلمه
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 ٢٤

 مـن  الثـاين  نصـفها  يف بعوتت ،يتكلمها من نصفها يف تتبع والكلمة  
 أن مـن  هلا بد ال ولكن ، املتكلم عن تصدر مشتركة كلمة فهي ،يسمعها
 مـا  غالبا اتصال مهارة أساسه يف االستماعو ،وعقله بإذنيه مستمع يتلقفها
  .احلياة مواقف يف عنها يستغىن وقلما اليومية حياتنا يف تستعمل

  
  االستماع مهارة تعليم وسائل .ز

 تشمل اليت الصوتية التسجيالت هي االستماع مهارة يف اتاملعين وأهم  
 يستعني أن مينع ال ولكن. اللغة وخمترب الفيديو والشرائط احلاكي الشرائط على
 والرسـومات  الثابتـة  والصور  اللغوية األلعاب مثل البصرية باملعينات املعلم

  :٢٣ألا والرموز واإلشارات األدوار ومتثيل التخطيطية
  .االستماع على الطالب تشجيع) أ  
  . احلياة بواقع الطالب إليه يستمع ما تربط) ب 
  .املعىن فهم على الطالب تساعد) ج 
 املنطوقة اللغة يف الصوتية الظواهر تبني اليت التوضيحية الرسومات توفر) د 

  .والنرب التنغيم  مثل
 عمليـة  يف ا االلتزام املعلم على ينبغي اليت املعىن شرح  قطرائ ومن    

 إىل املعلـم  يشـري  كأن( اإلشارة هي للدارسني اجلديدة املواد معاين ايصال
 مثال للحصان منوذج كتقدمي( النماذيج استعمال و ،)مبعناه للتعريف الكرسي
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 ٢٥

 وينبغـي . ٢٤التوضيحية والرسوم الصور واستعمال ،)حصان مبعىن للتعريف
  :يلي  ما على حتتوى وهي. وسائلها يعد أن للمعلم
  احلقيقية األشياء -١
 وتتـوفر . تعديل أو فيها تغيري دون هي كما األشياء ذوات ا ويقصد    
 كـة واحلر احلياة مثل احلقيقية الشيء صفات مجيع الشاملة الطبيعية البيئة يف

 وغـري  احمللية والصناعات واألمساك والنبتات والطيور يواناتحلكا واحلجم
 يف الدراسـة  مبوضـوعات  وتتصل بكثرة التلميذ بيئة يف تتوفر وهي. ذلك

  .٢٥املختلفة ااالت
  النماذج -٢
 فيقتصـر  خطورـا  أو لندرا منها االستفادة يصعب ما األشياء من    

 حضارهاإ ميكن ال أشياء هناك ولكن. بنفسه عرضها على -أحيانا- املدرس
 أو حجمهـا  لكبري الطبيعية بصورا منها االستفادة أو الدراسة حجرة إىل

 بالنماذج االستعانة إىل نلجأ ولذلك التركيب يف التعقيد أو الصغر يف التناهي
 يف التحكم أو الطبيعية األجزاء بعض ترتيب أو تعديل أو تغيري فيها يتم اليت

 انتاجهـا  ويتم التدريس يف ا االستعانة يسهل صورة يف يصبح حىت احلجم
 باخلصائص النموذج حيتفظ ما وعادة التعليمية لألغراض مناسبة بأمثان عادة

  .٢٦التبسيط من شيء مع األصل ا يتميز اليت األساسية
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   الثابتة الصور -٣
 والرسـومات  اجلميلـة  الصـور  من بكثري واالت الصحف متتلي    

 املفـاهيم  بعـض  لتقريب واستخدامها بعضها اختيار ميكن اليت التوضيحية
 ولتوضـيح  اجلغرافيـا،  دروس يف استعماهلا مثل التالميذ، أذهان إىل اردة
 اهلجـاء  دروس يف وكـذلك  الشعوب، حياة أو االار، اتومصاب منابع
 الفكرة جتعل املعىن من خمتلفة اأبعاد تضفي فهي. املختلفة اللغة لتعليم والتعبري
  .٢٧نسبيا رخيصة بأسعار عليها احلصول فيسهل الواقعية إىل أقرب اردة

 مـن  نـوع  وأبسط صوري،ال التمثيل أنواع كل يعين) صورة( اللفظ    
 من نزعها ميكن اليت التوضيحية الرسومات من املكون النوع ذلك هو الصور
 والصـور  الفوتوغرافية الصور مثل واإلنترنت، واجلرائد، واالت الكتب
  .٢٨والكاريكاتورية امللونة

كـبرية ملونـة،   ، وهي صور  poster امللصقات املفيدة الصور فمن    
ولكن يستحسن تعليقها على  ا سهلة االستخدام،ونسبة لكبري حجمها، فإ
ويف وسع املعلم أن يشري إليها من وقت آلخر كلما . جدران حجرة الدراسة
وإن قيمة هذه امللصقات ليست قيمة مجالية فحسب، . دعت احلاجة لذلك

 اختيارها وفق معايري وإمنا هي قيمة تعليمية أيضاً، وهذا يستوجب التدقيق يف
  . ٢٩خاصة

وكذلك من الصور املفيدة يف توضيح اجلوانب الثقافية للغة ما يعرف     
، وهذه البطاقات متوفرة يف السوق ويف  postal cardsبالبطاقات الربيدية 
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 ٢٧

ر ونسـبة لصـغ  . على أعداد كبرية منها إمكان معلم اللغة العربية احلصول
فإن أحسن طريقة لالستفادة منها هي توزيعهـا يف جمموعـات أو   حجمها 

   .٣٠متريرها على الدارسني للمعينات الفردية
  

  مالكال مهارة :الثاين املبحث
  الكالم مهارة مفهوم . أ

 املتكلمني وعند ،ملفيدةا األصوات: عن عبارة اللغة أصل يف الكالم  
 ويف ،كالم نفسي يف يقال ،بألفاظ عنه يعرب الذي فسبالن القائم املعىن: هو

  .٣١ املفيدة املركبة اجلملة:  النحاة اصطالح
 الذي املنطوق الكالم ذلك: فهو للكالم اإلصطالحي التعريف أما  
 من خباطره جيول وما ،خاطره أو ،هاجسه: من نفسه يف عما تكلمامل به يعرب

 يزود أن يريد وما ،فكر أو رأي: من عقله به يزخر وما ،وإحساسات مشاعر
 التعبري يف صحة مع ،سيابنوا طالقة يف ،ذلك حنو أو ،معلومات من غريه به

    .٣٢األداء يف وسالمة
 يعرب صوت من اإلنسان هنذ عن يصدر ما: بأنه الكالم تعريف وميكن  

. املتكلم ذهن يف األقل على أو ،والسامع املتكلم ذهن يف داللة له شيء عن به
 فال السامع أو املتكلم ذهن يف داللة له ليس الذي الكالم فإن ،هذا على وبناء
  ٣٣.هلا معىن ال أصوات هي بل ،كالما يعد

                                                 
 .١١املرجع السابق، ص  ٣٠
  .٨٠٢ص)املكتبة العلمية،دت:طهران(٢معجم الوسيط ج. معجم اللغة العربية٣١ 
 . ٢٣٣ص ) ١٩٧٧دار القلم، : يتالكو(٢حممد صالح الدين علي جماور، تدريس اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية،ط ٣٢

 .٨٧- ٨٦ص مرجع سابق، أمحد فؤاد حممود عليان، ٣٣ 



 ٢٨

 واألحاسيس املعتقدات نقل مهارة هو الكالم أن آخر رأي ويف  
 طالقة يف اآلخرين إىل املتحدث من واألحداث واألفكار واملعاين اتواالجتاه
  ٣٤.األداء يف وسالمة التعبري يف صحة مع وانسياب

  
  الكالم مهارة عملية طبيعة .ب

 استخدام على القدرة املتعلم من تتطلب نتاجيةإ مهارة الكالم  
 اليت الكلمات ترتيب ونظام النحوية الصيغ من والتمكن ، بدقة األصوات
 لكالما أن أي احلديث مواقف يف يقوله أن يريد عما التعبري على تساعده
 مث، للحديث مونامض مث ، للمتكلم دافعا منتتض كيةإدرا عملية عن عبارة
 هذه وكل ، كالم شكل يف واملضمون الدافع يترجم طتهبواس لغويا نظاما

   ٣٥. العمليات
  

  الكالم مهارة لتعليم املناسب الوقت .ج

 الصحيحة دايةفالب ، العمل لنجاح سليما أساسا الصحيحة البداية تعترب  
 على صممنا فإذا.  العالجية واألعمال اإلصالحية اإلجراءت من كثريا جتنبنا
 إىل طريقنا عرفنا قد نكون بذلك فإننا سليما تعليما البداية منذ اللغة نعلّم أن

 نيكو أن اإلنسان على لسهل إنه. اللغة دامالستخ السليمة العادات تشكيل
 بالنسبة سهل فاألمر ولذلك ،قدمية عادة يستأصل أن من سليمة جديدة عادة
   ٣٦. سليما تعليما البداية منذ الكالم يعلم عندما للمعلم

                                                 
 ��١٩٤مرجع سابق ص حممد صاحل الشنطي،  ٣٤
 .  ١٥٣. حممود كامل الناقة، مرجع سابق، ص٣٥

 .١٥٤. املرجع السابق ، ص  ٣٦ 



 ٢٩

  الكالم مهارة تعليم أهداف.  د
  : ٣٧يلي فيما أمهها نعرض أن ميكن احلديث لتعليم امةع أهداف هناك  

   .العربية اللغة أصوات لماملتع ينطق أن  -١
  . واملتشاة ةاملتجاور األصوات ينطق أن  -٢
  .الطويلة واحلركات القصرية حلركاتا بني نطقال يف الفرق يدرك أن  -٣
  . املناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعرب أن  -٤
  العربية الكلمة ركيبلت الصحيح النظام مستخدما أفكاره عن يعرب أن -٥

  . الكالم لغة يف صةخا
 التذكري مثل الشفوي التعبري يف اللغة خصائص بعض يستخدم أن -٦

 يلزم مما ذلك وغري وأزمنته الفعل ونظام واحلال العدد ومتييز والتأنيث
  .بالعربية املتكلم

  ، وقدراته نضجه مستوىو لعمره مناسبة كالمية لفظية ثروة يكتسب أن -٧
  .عصرية اتصال عمليات امإمت يف روةالث هذه يستخدم وأن

 ومستواه هلعمر واملناسبة املقبولة العربية الثقافة أشكال بعض يستخدم أن -٨
 عن ساسيةاأل املعلومات بعض يكتسب وأن ،عمله وطبيعة االجتماعي
  .سالمياإل العريب التراث

       احلديث مواقف يف ومفهوما واضحا اتعبري نفسه عن يعرب أن  -٩
  . البسيطة

 متصل بشكل ا والتحدث العربية باللغة التفكري من يتمكن أن -١٠
  . مقبولة زمنية لفترات ومترابط

                                                 
 ١٥٨-١٥٧. املرجع السابق ،ص ٣٧



 ٣٠

 من كثري ملمارسة أساسا يعد األجنبية باللغة )الكالم( احلديث تعلم إن  
  : ذلك ومن أهدافه وحتقيق اإلنسان أنشطة
  .ما شيئا املتعلم يطلب أن -١
  . خاصواألش واألوقات ماكناأل عن يستعلم أن -٢
  .ما شيئ عمل اآلخرين من يطلب أن -٣
  . اللغة أصحاب مع ألفة عالقة يقيم أن -٤
  .لآلخرين ما شيئا يقول أو ،بسيطة قصة حيكي أن -٥
  .ما شيئ موعد حيني حىت باحلديث اجلالسني يشغل أن -٦
  .ويرشدهم ويوجههم اآلخرين يفهم أن -٧
        .أعمال من منه يطلب ما ويؤدي اليومية حوائجه يقضي أن -٨
  

  الكالم مهارة تعليم وسائل . ه

  : ٣٨يلى فيما تتمثل اليت الوسائل بعض هنا سنعرض    
  العرض لوحة -١  
 اهلامة األحداث عليها تكتب إعالنات لوحة من هي العرض لوحات    

 فمن مدرستك يف اللوحات تلك تتوافر مل وإذا. واتجع باملدرسة اخلاصة
 من أو املظغوط اخلشب من كبرية لوحة بعمل املدرسة جنار يقوم أن السهل
 من مصنوع مسطّح فكل. لوا حال سبورة من أو اليستخدم قدمي باب

 انتك إذا الغرض هلذا يصلح الكرتون أو الصناعي أو العادي اخلشب
  ).طول متر ٢ x عرض متر من ١( مربعني مترين حواىل مساحته

                                                 
     .١٦٤ - ١٥٤ص ، )١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت( ها صالح عبد ايد العريب، تعلم اللغات احلية وتعليم ٣٨



 ٣١

 عليه يعرض أن يستطيع مناسب مبسطح املعلم العرض لوحات تزود    
 أو األجنبية، اللغة دارس يهم ملوضوع  تصحيحاً أو اجلديدة، الكتب أغلفة

 ماملعل وعلى. استيعاا على الدارس تساعد اليت اللغوية األنشطة عن إعالنات
. األجنبية اللغة تدريس وبرنامج املعروضات هذه بني الوثيقة الصلة يبني أن
 هذه تتنظيم يف األكرب بالدور املعلم يقوم اللغة لتعليم األوىل املراحل ففي

 يشجع ذلك وبعد بالدراسة، ارتباطها وبيان موضوعها واختيار املعروضات
 املوضوعات اختيار يف اإلجيايب الفعال االشتراك على تدرجيياً الدارسني
 بعض من املعلم يطلب وقد. وتنظيمها وجتميعها املرئية املادة وعرض املناسبة
 املعروضات هذه لفاعلية موضوعي بتقومي يقوموا أن الدارسني من الناني
 متفق معايري وفق هلم تراءىي ملا والتعديل واحلذف باإلضافة اقتراحات وتقدمي
   .     عليها
  طباشرييةال السبورة -٢
 ، يدخله دراسي فصل كل يف السبورة وجود على املعلم اعتاد لقد    

 منها االستفادة وتقل إمهاهلا يسهل عادية مألوفة ظاهرة صارت حبيث
 وموضوع اليوم تاريخ بكتابة املعلم يبدأ ما وكثريا. فعالة تعليمية كوسيلة
 مما شرحه إبان إليه يشري وال متاما كتبه ما يهمل مث ،السبورة على الدرس
 اللغات معلم ويستطيع ،عليها كتبه ملا باالً يلقون ال أنفسهم الدارسني جيعل

 البسيطة اخلطية الرسومات  . فعاالً استخداما السبورة يستخدم أن األجنبية
 أن للمعلم أمكن ولو الدارسني انتباه وجذب الدارس جناح على تساعد
 صغار ذلك لساعد عنها يتحدث اليت األشياء لكل مبسطة صورة يرسم

          .استخدامها على وشجعهم مبعناها الكلمة ربط الدارسني



 ٣٢

  واملغناطسية الوبرية اللوحة -٣
 السبورة استخدام أغراض لنفس واملغناطيسية الوبرية اللوحات تستخدم    

 من وبرية لوحة عمل الدارسني وقت من الكثري توفر ولكنها الطباشريية
 لوح لتغطية اجلوز أو الكستور قماش باستخدام ذلكو رخيصة حملية خامات
 طول متر ٢(  مربع متر ٢ مساحته يبباحلبي أو املظغوط الصناعي اخلشب من
x ورق على لصقها بعد اجلمل أو الصور ظهور وتغلف). عرض متر ١ 

 على وتثبت اخلشن الصنفرة ورق أو اجلوز أو الكستور من بغالف مقوى
 تغيري أو رفعها ميكن كما ،خبفة عليها لشخصا ظغط إذا بسهولة اللوحة
 كتابة يف الدارسني ببعض االستعانة املعلم ويستطيع. السهولة بنفس مكاا

 اللغات مدرسو يتعاون وقد. املطلوبة الصور بعض ورسم واجلمل الكلمات
 الالزمة اجلمل وكتابة الصور رسم يف املدرسة يف الفنية التربية مدرسي مع

  .الوبرية للوحة
 وبني بينه طبيعي أو صناعي خشب من املغناطة اللوحات وتصنع    

 املرتل لوقاية النوافذ يف أحيانا يثبت الذي الدقيق املعدين السلك من اجلوخ
 ورق على املشدودة الكلمات أو الصور ظهر يف ويلصق ،احلشرات من

 هلا البالستيك من رقائق وتوجد. الوزن خفيف صغري مغناطس مقوى
 هذه ظهر يف ولصقها احلاجة حسب تقطيعها ميكن ناطيسيةمغ خاصية
  .اجلمل أو الصور

 الكلمات ترتيب شرح على املعلم واملغناطة ريةبالو اللوحات وتساعد    
 عالمات واستخدام وحذفها واألمساء األفعال ايات وإضافة اجلملة يف

 يلي وفيما. العمليات هلذه الدارس فهم دقة على يساعد مما وغريها الوقف



 ٣٣

 اخلربية اجلمل تعليم يف املغناطة أو الوبرية اللوحات استخدام أمثلة أحد
  : والنفي واالستفهام

   يف مكان أي من رؤيتها تسهل كبرية وبرية لوحة التالميذ أمام املعلم يضع -
  .احلجرة

 احدامها حتتوى البطاقات من جمموعات مخس التالميذ على املعلم يوزع -
 يذهب مثل مضارعة أفعاالً والثانية وخرج، ذهب مثل ماضية أفعاالً
 والرابعة أمحد، علي، مثل الفصل يف الدارسني بعض أمساء والثالثة وخيرج،
 واملرتل، املدرسة أماكن أمساء واخلامسة إىل، و من مثل جر حروف
) هل( األخرى وعلى) مل( كلمة احدامها على ببطاقات معه املعلم وحيتفظ
 الذين الطلبة عن املعلم يسأل). ال( الرابعة وعلى) ولكنه( الثالثة وعلى
 على بطاقاته تثبيت احدهم من ويطلب املاضية األفعال بطاقات معهم
 تثبيت أعالم أمساء معهم ممن ذلك بعد يطلب مث ،)خرج( ولتكن اللوحة
 تكتمل حىت املكان واسم املناسب احلرف مث ،)علي( ولتكن منها اسم
 إذا اجلملة تعديل الدارسني من ويطلب). ملدرسةا إىل علي ذهب( اجلملة
 كلمة حتوي بطاقة بوضع ويبدأ الغائبني، الطلبة أحد اسم هذا) علي( كان
 اجلملة تكوين الدارسني من ويطلب) ملْ( كلمة ا بطاقة تليها) ال(

  :السبورة على أخرياً احملادثة يعرض مث -املناسبة
  ؟ املدرسة إىل علي ذهب هل          
  املدرسة إىل علي يذهب مل ال        
 يف حيدث مبا حقيقية عالقة هلا مشاة، مجلة تكوين الدارسني من ويطلب  

 أو االستفهام عالمات عليها بطاقات يستخدم وقد املدرسة، أو الفصل



 ٣٤

 املنسب، املكان يف هاوضع الدارسني من ويطلب الوقف أو التعجب
 حدة على لتدل سفلأ إىل وآخر أعلى إىل يشري سهم عليها وبطاقات
 بكلمة يبدأ الذي السؤال بني الفرق مبينة اجلملة آخر يف غلظة أو الصوت

 علي تغيب أسباب عن أسئلة املعلم ويسأل. العادية اخلربية واجلملة) هل(
 اجلمل حول يدور متكامل موضوع تكوين حماوالً املرتل من خرج ومن

  .      البسيطة
  احلائط صور -٤
 جهد إىل حاجة يف فإا صامتة ساكنة تعليمية ائلوس الصور ألن    

 يبذل أن املعلم وعلى. فيها احلياة ويبعث ويصفها عنها ليتحدث املتعلم
 تبينهم الذين األشخاص بعقلية التفكري على الدارسني يشجع لكي جهده
 ذلك املعلم يستطيع ولكي ، سينجزونه وما ذلك قبل فعلوه ما وختيل الصور
 أول يف الصورة يف لديهم املألوفة باألشياء الدارسني بتعريف يبدأ أن عليه
 شفهي تدريب وبعد. الدارسني مع اجلديدة األشياء معىن يشرح مث ،األمر
 املعلم يكتب ،الصورة بسياق تتعلق مجلة يف املفردات من اجلديد نطق على

 ،الصورة يف يراه عما دارس كل يسأل مث - السبورة على اجلديدة الكلمات
 الصورة يف معينة ناحية على يركز دارس كل أن العلمية التجارب أثبت قدف
 الناحية حيدد أن من للمعلم بد وال -ورغباته اهتماماته مع تتناسب يراها اليت
    . عليها انتباههم الدارسون يركز حىت الصورة يف مه اليت
  الساعة ميناء -٥

 املتعلمني تدريب يف جحةنا تعليمية وسيلة الساعة وجه أو ميناء تعترب  
 العقربان وميكن ،املظغوط اخلشب من لوح من صنعها وميكن.  الكالم على



 ٣٥

 الساعة وجه يصمم أن الضروري ومن. مينائه عن خمتلف بلون الساعة وأرقام
 أبعد من واضحة أرقامها تكون وأن ، حدة على عقرب كل يتحرك حبيث
  . احلجرة يف مكان
 املختلفة األوقات عن للحديث الساعة يناءم املعلم يستخدم أن وقبل  
 وليبدأ ستني، إىل واحد من األرقام كل يعرفون الدارسني أن يتأكد أن جيب
 الثانية الساعة( بعده الدارسون ويردد ،١٢ الرقم عند الساعة وعقربا درسه
) الواحدة الساعة( ويقول واحد الرقم إىل الصغري عقرب حيرك مث) عشرة
 ١٢ رقم على العقرب مثبتا عشرة احلادية الساعة إىل ينتهي حىت وهكذا
 الباقون ويردد حذوه حيذو أن الدارسني احد من يطلب مث. الوقت طوال
 ١٢ الرقم على والكبري مثالً ٣ الرقم على الصغري العقرب يضع مث. وراءه
 مرة كل يف واحدا رقما الصغري العقرب حيرك مث) اآلن؟ الساعة كم( ويسأل
      .نفسه لالسؤا ويسأل
  الرحالت -٦
 تزار أماكن فهو ،املدرسة أسوار خارج واحلركة بالنشاط احلياة متوج    

 أن الدارس يستطيع وقد. والتحليل للدراسة وأشياء ،معهم للحديث وأناس
 ولكن ،واملتحركة الثابتة واألفالم الصور يف يراه مبا احلياة عن الكثري يعرف
 االتصال تعليم يف آخر بديل يعادله ال لناسا مع والكالم العامل إىل اخلروج
     .  احلقيقي اللغوي

  

  

  



 ٣٦

  الكالم مهارة تعليم يف اللغوية األلعاب . و

  :٣٩الكالم ممارسة على تساعد اليت اللغوية األلعاب بعض يلى فيما  
  الساقي لعبة -١

 كل من ويطلب الدراسة حجرة يف الساقي دور الدارسني أحد يلعب  
 مثل يريد ما يطلب أن العميل وعلى .شراب أو طعام من يريد ما عميل
 آخر عميل إىل الساقي ويذهب ،)احللوى وبعض شطرية الشاي، من كوب(

 مث) نرجيلة فول، صحن قهوة، فنجان( مثل األول عن خمتلفة طلبات يطلب
) واحللوى يطرةوالش الشاي كوب إليك( قائالً األول العميل إىل الساقي يعود
 ساق حمله حل طلب يف أخطأ وإذا. أيضاً طلبه ما الثاين العميل على ويعيد
 املفردات استخدام اللعبة هذه أثناء الدارسون وميارس. الدارسني بني من آخر
 واقع يف جيرى ما يقارب اتصال موقف يف والشراب الطعام على الدالة اللغوية
     .احلياة
  املالحظة قوة -٢

 عشر مخسة عن يزيد ال ةالصغري األشياء من اعدد الدارسني دأح يضع  
 ذكر الدارسني من ويطلب ،القماش من بغطاء عليها يلقي مث ،منضدة على
 وللدارس ،استخدامه وجماالت منها كل فائدة مث ،الًأو األشياء هذه أمساء
 على أخرى أشياء ترتيب يف احلق األشياء هذه من عدد أكرب يتذكر الذي
 ،البصرية كرةالذا قوة تبين اللعبة وهذه. تذكُّرها يف الدارسني اختبارو نضدةامل

      .األجنبية اللغة يف ومعناه الشيء اسم بني وتربط
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 ٣٧

  أعمل؟ ماذا -٣
  اللعبة هذه ىتسم مران على وتساعد) سؤاالً العشرون( باسم اأحيان 
 على الدارسني عدد نصف يتفق) هل( بكلمة تبدأ اليت األسئلة على الدارسني
 أحدهم وينتدبون ،للمدرس تعطى صغرية ورقة على ويكتبوا املهن من مهنة
 تزيد وال) هل( بكلمة سؤال أي يبدأ حبيث الدارسني باقي أسئلة عن ليجيب
 كل تعمل هل( املندوب بسؤال دارس كل ويقوم) ال( أو) نعم( عن اإلجابة
      .مهنته يكتشف ىتح وهكذا) املساء؟ أو الصباح يف تعمل هل) (يوم؟
  صديقي؟ هو من -٤

 وحياول ،الزحام يف له صديقاً افتقد قد بأنه الدارسني أحد يتظاهر  
 ،واحللقية اجلسمانية صفاته امعدد ،بالتفصيل الدارسني لباقي يصفه أن جاهداً
 هذا ينطبق أن بد وال. املفتقد صديقال ىلإ االهتداء الدارسني باقي وحياول
 بدور هو يقوم حىت عليه التعرف يتم إن وما ، دارسنيال أحد على الوصف
 الدارس ممارسة على اللعبة هذه وتساعد. الزحام يف زميله عن يبحث من

 املقصود الشخص املستمع منها يفهم بطريقة واألخالقي اجلسمي للوصف
  . الوصف ذا
  ذهب من السكوت -٥

 أحد خاطبه فإذا ،بلسانه يتحدث عنه حمامياً الفرقة يف دارس كل خيتار  
 الشخص يوقع أن دائما السائل وحياول ،اإلجابة ليتوىل حماميه إىل التفت
 وأجاب أخطأ فإذا. حماميه من بدال الرد على إياه مشجعا اخلطأ يف املسؤول
  .  اللعبة من خرج السؤال عن
  



 ٣٨

  والكالم  االستماع مهاريت تدريس طرق :الثالث املبحث

  املباشرة الطريقة. أ

 استطاع ، العشرين القرن خالل التربية ميدان يف النشاط فكرة ربانتشا  
 اللغة فهم تعلم ميكنهم الطالب بأن اعتقادا ينشروا أن الفكرة هذه أصحاب
 ا التكلم طريق عن الكالم وتعلم ، منها كبرية لكمية االستماع طريق عن
 كان يتال هي الطريقة هذه أن الحظوا ولقد. مناسبة مبواقف الكالم ربط مع
 اللغة ا يتعلمون اليت الطريقة كانت أا كما ،الوطنية لغتهم الطالب ا يتعلم
  .   ٤٠أجنبية بيئة إىل ينتقلون عندما - كثرية صعوبات بدون  الثانية

 ويف)  الترمجة حترمي(  وهي واحدة أساسية قاعدة املباشرة الطريقة  
 يرتبط املعىن أن حقيقة من تسميتها استمدت املباشرة الطريقة فإن ةاحلقيق
  .٤١للطالب االم اللغة إىل الترمجة بعمليات املرور بدون اجلديدة باللغة مباشرة
 فيما ثانية كلغة العربية اللغة تعليم يف املباشرة الطريقة مالمح أهم  
  :٤٢يلي
 الدارس قدرة تنمية هو الطريقة هذه تنشده الذي األساسي اهلدف إن -١

  .األوىل بلغته وليس بالعربية يفكر أن على
  .وسيطة لغة أية دون ذاا العربية خالل من العربية اللغة تعليم ينبغي -٢
 اتمع يف اللغة الستخدام والشائع األول الشكل يعترب األفراد بني احلوار -٣

 بني ارحبو ثانية كلغة العربية دروس يف البدء ينبغي مث ومن. اإلنساين
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 ٣٩

 والتراكيب املفردات على احلوار هذا يشتمل أن على ،أكثر أو شخصني
  .للمدارس تعليمها املراد واملهارات اللغوية

 يستمع ملوافق ثانية كلغة العربية لتعلم األوىل البداية يف الدارس يتعرض -٤
  .واضح معىن ذات كاملة مجل إىل فيها

 النحو تعليم يتم مث ومن. بطهوظ اللغوي التعبري لتنظيم وسيلة النحو -٥
  .مباشر غري بأسلوب العريب

 فيه ما فأل قد يكون أن قبل بالعربية مكتوب لنص الدارس يتعرض ال -٦
 أن قبل نص كتابة يف الدارس يبدأ وال ،وتراكيب ومفردات أصوات من
  .وفهمه قراءته جييد

 تزاحم أن يينبغ فال. الطريقة هذه ترفضه أمر العربية وإىل من الترمجة -٧
  .أخرى لغة أية العربية

  ،القياس على القدرة مثل الدارس عند العقلية املهارات تنمية إن   -٩
 الطريقة أصحاب بال تشغل ال أمور األفكار واستنتاج ،واالستقراء
  .املباشرة

 خالل من وحدها العربية باللغة الصعبة والتراكيب الكلمات شرح يتم -١٠
 من يقابلها ما أو ،هلا مرادف ذكر أو ،عناهام شرح: مثل ،أساليب عدة

 أساليب من ذلك غري أو ،آخر سياق يف ذكرها أو ،)أضداد( كلمات
  .وسيطة لعة استخدام حال أية على بينها من ليس

 اإلجابة ويف الدارسني على أسئلة طرح يف الوقت معظم املعلم يستغرق -١١
  .أسئلتهم على



 ٤٠

 ،اإلمالء ،اإلبدال: مثل لغوية ريباتتد يف الوقت معظم املعلم يقضي -١٢
  .احلر والتعبري ،القصصي السرد

 نطق على الدارس قدرة بتنمية الطريقة هذه اهتمام فإن وأخريا -١٣
 أخرى جبوانب اهتمامها يفوق الكالم مهارات واكتساب األصوات

     . والترمجة النحو طريقة ا تم
  

  الشفهية السمعية الطريقة  .ب
 األشكال عن خيتلف ال اللغة تعلم أن الشفهية السمعية يقةالطر تعتقد  
 تنظيم ميكن فإنه ،حنويا حمكوما شكليا نظاما اللغة دامت فما. للتعلم األخرى
  . درجة أقصى إىل التعلم كفاءة لزيادة شكليا اللغة

 اللغة لتعليم اآللية املظاهر على تركز الطريقة هذه نفإ وهكذا  
 طريق عن اللغة تعليم طريقة بني التشابه أوجه من الكثري هناك. واستعماهلا
 يف منهما كل تتبعه الذي النظام حيث من الشفهية السمعية والطريقة ،املواقف
 املران خالل من اللغوية الصحة على التركيز حيث ومن اللغة مهارات تقدمي

  .٤٣اهلدف اللغة يف اجلمل وأمناط األساسية األبنية على والتدريب
 نتائج من اللغة علماء إليه وصل ما إىل الطريقة هذه إىل املدخل ويستند  
 ،والصرفية النحوية اللغوية والتراكيب األصوات بدراسة يتصل فيما

  . يتعلمها اليت اجلديدة واللغة املتعلم لغة بني والتقابلية املقارنة والدراسات
 فيما إجيازها العربية اللغة تعليم يف الشفهية السمعية الطريقة المحم وأما  
  :يلي
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 ٤١

 الصوتية الرموز من جمموعة أا مؤداه للغة تصور من الطريقة هذه تنطلق  -١
 بعضهم بني االتصال حتقيق بقصد داللتها على اتمع أفراد يتعارف اليت

 متكني هو العربية الللغة تعليم يف األساسي اهلدف فإن هنا من ،البعض
 هذا يتطلبه مبا ،ا بالناطقني الفعال االتصال من بالعربية الناطقني غري

  .مواقف من حوله يدور ومبا خمتلفة مهارات من االتصال
 األفراد الكتساب الطبيعي الترتيب اللغوية املهارات تدريس يف املعلم يتبع -٢

 إليها االستماع طريق عن األوىل لغته اإلنسان يكستب. األوىل لغته يف هلا
 هذه يقرأ مث ،كلماا بعض فينطق ،الكالم يف به احمليطني تقليد مث ،أوال

 هذه يف األربع املهارات ترتيب أن جند مث ومن. يكتبها وأخريا ،الكلمات
  .٤٤الكتابة وأخريا القراءة بعدها وتأيت الكالم مث باالستماع يبدأ الطريقة

 أحاديث أساس على ىلواأل املراحل يف اللغة تعليم الطريقة هذه تبدأ -٣
 تراكيب وعلى ،اليومية احلياة يف املستخدمة التعبريات تتضمن متبادلة
 ،األدىن احلد عند فيظل املفردات من احملتوى أما. الشيوع كثرية أساسية
 على حمكم وبشكل أوالً يسيطر أن جيب املرحلة هذه يف التلميذ ألن

 ،التمثيلي احلفظ عملية طريق عن هنا ألحاديثا وتعلم. التركيب
 أوالً يستمعون حيث مجلة مجلة بفاعلية األحاديث مجل حيصلون فالتالميذ
 إىل العملية هذه وتستمر شريط على مسجالً نموذجلا أو للمدرس بانتباه
 يف بدءوني مث ،يتعلموا اليت اجلملة ونرب أصوات بني التمييز يستطيعوا أن

 تكرارها من يتمكنوا أن إىل املدرس خلف أو النموذج بعد اجلملة تكرار
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 ٤٢

 اجلملة يستعيد أن تلميذ كل يستطيع وعندما.  وطالقة بدقة مبفردهم
  .٤٥أخرى مجلة تعليم إىل االنتقال يتم مرضية بطريقة ويكررها

  

  الكاملة اجلسدية تجابةاالس طريقة :الرابع املبحث

  الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة مفهوم . أ

 تنسيق على مبنية اللغة لتدريس طريقة هي الكاملة اجلسدية االستجابة  
). احلركي( اجلسدي النشاط طريق عن اللغة سيتدر وحتاول.  والفعل الكالم
 أستاذ James Asher)( آشر جيمس الدكتور هو الطريقة هذه واضع إن
 بوالية San Jose University)( احلكومية هوزيه سان جبامعة النفس علم
  . ٤٦ ليفورنيا كا
  

  الكاملة االستجابة طريقة خلفية . ب
 إجراءات إىل نشأا يف الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة استندت لقد  
 Harold) ١٩٢٥ عام يف باملر ودورشي هارولد اقترحها اليت اللغة تدريس

and Dorothy Palmer)  .النفس علم يف املسماة الذاكرة بنظرية وترتبط 
 صلة أو عالقة أثر تتبع ازداد أو اشتد كلما إنه:  تقول واليت األثر بنظرية
 أثر تتبع وباإلمكان. تذكره األرجح من وأصبح الذاكرة ربط قوى للذاكرة
 احلركي الفعل يف وباإلشتراك) الصمي الترويد طريق عن مثل( لفظيا الذاكرة
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 األداء كتمارين ،معا جتمع اليت الذاكرة تتبع فعاليات أن جند لذلك. مبفرده
   . ٤٧الناجح التذكر إمكانية تزيد ،حركي بفعل املصحوبة اللفظي
 ىلد الناجح الثانية اللغة تعلم أن آشر يرى النمو نظر وجهة من  
 أن آشر يزعم. األطفال لدى وىلاأل اللغة اكتساب ىتواز هوعملية البالغني
 اليت األوامر من رئيسي بشكل يتكون السن صغار األطفال إىل املوجه الكالم

 االستجابة إنتاج مرحلة اوأيبد أن قبل) حركيا( جسديا ا يستجيبون
  .٤٨اللفظية
 أن قبل اللغة متعلم لدى ستيعاباال مهارات يةتنم على آشر تأكيد نإ  
 أحيانا يسمى الذي جنبيةاأل اللغة سيتدر جتاهاتا بأحد يربطه الكالم يدرس
 من عدد على املذهب هذا اسم يطلق.  (Winitz 1981) ستيعاباال مذهب

 يف امع وتشترك ستيعاباال على أساسا بنيت اللغة لتدريس املقترحات
  : ٤٩التالية عتقاداتاال
  .اللغة تعلم يف اإلنتاج مهارات ستيعاباال قدرات تسبق  -١
  .املتعلم لدى ستيعاباال مهارات تتكون حىت الكالم دريست تأجيل جيب -٢
  املهارات إىل االستماع طريق عن املكتسبة املهارات تنتقل -٣
  .األخرى     
  .اللغوية   الصيغة على وليس املعىن على اللغة تدريس يؤكد أن ينبغى -٤
  .الدارس لدى التوتر من التدريس خيفف أن ينبغى -٥
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 ٤٤

  الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة مذهب . ج
  اللغة نظرية  -١

 أو اللغة طبيعة مباشر بشكل -الطريقة هذه واضع -آشر يناقش مل  
 يف الصفية التدريبات وترتيب تسمية أن يبدو ولكن. اللغات نظام كيفية
 بالكثري تدين افتراضات على تعتمد الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة

  .النحوية القواعد على مبنية أخرى لغوية ولنظريات البنيوية اللغوية للنظريات
  التعلم نظرية  -٢

 بقايا هي اللغة تعلم يف الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة نظريات إن  
     . اآلخرين نيالسلوكي النفس علماء آراء من أثر أو
  

   الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة أهداف . د

 تدريس هي الكاملة اجلسدية االستجابة لطريقة العامة األهداف إن  
 وسيلة فهو ستيعاباال أما. اللغة لتعلم ئاملبتد املستوى يف الشفهية الكفاية
 الكالم مهارات تدريس هو الطريقة هلذه النهائي اهلدف لكن. غاية إىل

  . ٥٠األساسية
  

  الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة منهج . ه
 وأن ،اجلملة على لةمالكا اجلسدية االستجابة طريقة منهج يعتمد  
 مفردات الختيار أساسسية معايري هي فيه والكلمات النحوية القواعد
 القواعد على تقوم الىت األخرى الطرائق من النقيض على ولكن. التدريس
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 طريقة تتطلب ،األساسية اللغوية للعناصر البنيوية النظرية أو النحوية
 العناصر صيغ من بدال باملعىن إهتماما البداية يف الكاملة اجلسدية االستجابة
  . ٥١اللغوية

  

  الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة يف والتعلم التعليم أساليب . و

 هي الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة يف الرئيسية اليباألس إن  
 بأعمال يقومون الدارسني جلعل عادة تستخدم حيث ،األمر فعل تدريبات
 اليت األوامر ألسلوب مفصال شرحا هنا الباحث ويود . ٥٢جسدية وأنشطة
  .الطريقة هذه يف تكون
  ٥٣السلوك لتوجيه األوامر استعمال -١
 والفعل ،منهم طلب ما بفعل عمليا الطالب ليستجيب األمر يصدر   

 ،احليوية على احلفاظ بضرورة آشر اقتراح مع ومتشيا. األمر معىن يوضح
 احلفاظ لضمان األوامراملناسبة واختيار للدرس التخطيط لماملع على فيجب
   .الدرس خالل السرعة على
 ،ا للقيام الطلبة توجه مث ،املعىن لتوضيح األوامر بتنفيذ املعلم يبدأ  
 أن املهم من أنه آشر ويعتقد. لألوامر فهمهم مدى على استجابتهم وتدل
 ويكفي ،األوامر إسداء يف السرعة عدم جيب لذا ،بالنجاح الطالب يشعر
  .واحد حني يف أوامر ثالثة
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 ٤٦

  Role reversal األدوار عكس -٢
 إن آشر يقول. األفعال ببعض للقيام وزمالءهم املعلم الطالب مريأ  
 ،التدريس من ساعة ٢٠-١٠ بعد للكالم استعداد على يكونون الطالب
 ،مالكال على تشجيعهم عدم جيب كنول ،أطول وقت إىل بعضهم حيتاج وقد
  .٥٤لذلك مستعدين يكونوا أن بعد إالّ
   Action sequence األفعال تسلسل -٣

 الطالب يتعلم وعندما ،بعضا بعضها مرتبطة أوامر ثالثة املعلم يصدر  
 إجراء تشمل اليت األوامر نم أطول قائمة إصدار ميكن اهلدف اللغة من املزيد
  .٥٥معا كامال
   األدوار متثيل -٤

 كاملطاعم اليومية احلياة يف موقف على التمثيل أدوار أنشطة تركز  
  .٥٦مثال البرتين حمطات أو املركزية واألسواق

  املصورة الشراءح عروض -٥
 منه  ينطلق بصريا مصدرا تقدم املصورة الشرائح عروض أنشطة إن  
 ذلك إىل وباإلضافة. طالبه إىل يصدرها بأوامر يتبعه الذي حديثه يف املعلم
 اليت سئلةاأل عن اإلجابة يف للطالب مرجعا أيضا الشرائح هذه تكون
  .٥٧ املعلم هلم يواجهها
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 ٤٧

  .وعيوا الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة مزايا. ز

  : مزاياها -١  
  .واملزاج السرعة رفعوت ا يتمتعون. للطالب مرحية لطريقةا هذه .  أ
  الكلمات أو العبارات لتذكري الطالب وتساعد للتذكري ةسهل هي .ب
   (kinaesthetic learner) اجلسدية احلركة حيبون لطالب مناسبة هي .ج

  والصغري الكبري الفصل يف هاماستخدا ميكن . د
  تلطةخم تكفاءا لديهم طالبه للصف جيدة هي . ه
  الكثرية الدراسية املواد أو ستعداداال إىل حتتاج ال . و
  بتدائياال املستوى على طالبالو لألطفال  فعالة هي. ح
   يمنيال دماغو يسارال بدماغ التعلم تتضمن هي. ظ

  : عيوا -٢  
  .قبل من خالهلا اللغة وايتعلم مل طالبل حمرجة الطريقة هذه.  أ
  .فحسب املبتدئ املستوى يف للطالب مناسبة هي .ب
 يكونف   ذلك مثل كان وإن ،الطريقة ذه اللغة تعليم استمرار ميكن ال .ج

   .تكراريا التعليم
  

  

  

  

  

  



 ٤٨

  الثالث الفصل

  البحث منهج

  

  ونوعه البحث مدخل .أ

 البحـث  بتصـميم  و الكيفيو الكمي البحث منهج البحث هذا يتبع  
 الصـفي  اإلجرائي البحث ، Class Action Research  الصفي اإلجرائي

 عملية حتسني إىل ويهدف الفصل يف جيرى الذي ويالترب العملي البحث هو
 يقيالتطب العمل باستخدام املشكلة حل أساليب حدأ وهو. ٥٨والتعلم التعليم
 التعليم لعمل يعطي الذي البحث هذا ، املشكلة وحل الكفاءة تطوير وعملية
 درس حني واإلفهام الفهم استعداد يف املدرس مهنة لترقية ظاهرة إعانة والتعلم
   ٥٩. املتعلم تعلم و سراملد

 collaborative partisipatoris املشـاركة  بنظام البحث هذا جيرى  
 البحث عملية يف الباحث أما.  الفصل يف واملعلم الباحث بني املشاركة وهو
 ، والتقـومي  واملالحظة العملي باإلجراء القيام مع العمل خطة واضع فيكون
  ٦٠. ذلك وغري
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 ٤٩

  وعينته البحث جمتمع. ب

 باملدرسـة ) ج( األول الصف طلبة الدراسة هذه يف البحث جمتمع إن  
-٢٠٠٧ الدراسـية  للسنة بورواكرتا وجونجبب احلكومية سالميةاإل املتوسطة
 الطـالب  وعدد ،تلميذا وأربعني ةست  يبلغ الفصل هذا طلبة وعدد .٢٠٠٨
  .طالبة ٢٩ تبلغ الطالبات وعدد طالبا ١٧ يبلغ

 يف كفـاءة  أضعفهم أم على ابناء الصف هذا طلبة الباحث واختار   
 االسـتماع  مهاريت بتعليم واهتماما محاسا وأقلهم والكالم االستماع مهاريت
  .   حل إىل حتتاج مشكلة لديها الصف هذا إن لذلك. والكالم

  

  ومصادرها البحث بيانات. ج

 يتضـمن  الـذي  اإلجرائي البحث تصميم هو البحث هذا تصميم إن  
 االختبـار  نتـائج  هـي  الكمية البيانات. الكيفية والبيانات الكمية البيانات
 التعليم عملية جترى عندما الصف جلو  الوصف على حتتوى الكيفية والبيانات
ـ  املعلم وأرآء ،فيها وابتهاجهم  الطلبة محاسو  ،فيه والتعلم  إجـراءات  نع
  .عنها الطلبة استجاباتو ،التعليمية الطريقة

 املدرسة طلبة مجيع) ١( على حتتوى البحث ذاه يف البيانات مصادر أما  
-٢٠٠٧ الدراسـية  للسنة )ج( ولاأل الصف احلكومية اإلسالمية املتوسطة
  .الباحث مشارك املعلم) ٢(و ،٢٠٠٨

  

  البحث وأدوات البيانات مجع أساليب. د

  :  التالية باألدوات البحث هذا يف البيانات عجبم الباحث قام  



 ٥٠

  االختبار -١
 هذا يف االختبار وكان. الكفاءة اسلقي أسلوب أو أداة عن عبارة هو  
 لدر والكالم االستماع مهاريت ملعرفة قبلي اختبار) ١: ( على حيتوى البحث
 والكالم االستماع مهاريت ملعرفة بعدي اختبار) ٢(و  التعلم، عملية قبل الطلبة
 ويف. الكاملة اجلسدية االستجابة بطريقة مالتعل عملية انتهاء بعد الطلبة لدى
 واختبـار  اجلسدية االستجابة خالل من الفهم اختبار  يستخدم ،حثالب هذا

 مهـارة  جوانب وأما. شفهيا األسئلة جاباتإ طريق عن اختبار وهو ،شفهي
 وجوانب  ،٦١اجلسدية باحلركة ألوامرل الطلبة فهم فهي ستقاس اليت االستماع
) ٣(و ،القواعد) ٢(و ،النطق) ١: (على حتتوى هي ستقاس اليت الكالم مهارة

  . ٦٢الفهم) ٥(و ،الطالقة) ٤(و ،املفردات
  ٦٣: يلي كما الكالم ةمهار لقياس املعيار باحثال ددح

  )١( اجلدول
  الكالم مهارة يف االختبار معيار عن يوضح

  النطق:  أوالً
 النتيحة املعيار الرقم

 ٥ خفيفة أجنبية لكنة وجود مع متاما مفهوم ١
 ٤ واضحة أجنبية لكنة وجود مع بعيد حد إىل مفهوم ٢
 إىل تقود قدو بإمعان اإلنصاط تستدعي طقالن أخطاء بعض ٣

 أحياناً املتحدث يعنيه ما فهم سوء

٣ 
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 ٥١

 ٢ النطق أخطاء لكثرة فهمه يصعب ٤
 ١ النطق أخطاء لكثرة يعنيه ما فهم الميكن ٥
  اللغوية املفردات:  ثانيا

 النتيحة املعيار الرقم

 ٥ األصلي اللغة متحدث يفضلها اليت املفردات نفس خدميست ١
 مفهوم يقول ما معىن ولكن أحيانا معربة غري ألفاظا يستخدم ٢

 متاما
٤ 

 عدم يف يتسبب امم أحياناً اخلاطئة األلفاظ بعض ينتقي ٣
 حديثه فقرات بعض معىن وضوح

٣ 

 غري يف املفردات ويستخدم حمدودة املفردات من اللغوية ثروته ٤
 أحياناً املناسب السياق

٢ 

 مفهوم غري جديثه جيعل اللغوية اتاملفرد من بالكثري جهله ٥
 طالقاإل على

١ 

  القواعد:  ثالثًا
 النتيحة املعيار الرقم

 ٥  املعىن فهم يف التؤثر جدا قليلة وصرفية حنوية أخطاء يرتكب ١
 ٤ متاما يعنيه ما فهم ميكن النحوية أخطائه كثرة مع ٢
 ٣ أحياناً املعىن فهم عدم يف النحوية أخطاؤه تتسبب ٣
 ٢ النحوية األخطاء بسبب-القليل إال-يقوله ما فهم يصعب ٤
 ١ يقول مما شيء أي فهم ميكن ال النحوية األخطاء لكثرة ٥
  



 ٥٢

  قة الطال:  رابعا
 النتيحة املعيار الرقم

 أصلي متحدث كأي واضح جمهود وبال بطالقة يتحدث ١
  باللغة

٥ 

 ٤  يريد عما متاما يعبر أن يستطيع والتكرار التردد بعض مع ٢
 ٣ يريد عما التعبري يف الشديد والبطء والتلعم التردد من يكثر ٣
 ٢ يعنيه فهم يصعب حىت صمته فترات وطول التردد من يكثر ٤
 ١ صمت فترات وطول تردده لكثرة يعنيه ما فهم ميكن ال ٥
  

  الفهم:  خامسا
 النتيحة املعيار الرقم

 ٥ واضحة صعوبة دون عاديةال بالسرعة له يقال ما كل يفهم ١
 من استفسار مع العادية بالسرعة تقريبا له يقال ما كل يفهم ٢

 السؤال معىن خرآل وقت

٤ 

 ٣ السؤال إعادة بعد له يقال ما أغلب يفهم أن يستطيع ٣
 ٢ املتكلم مايقوله متابعة يف شديدة صعوبة جيد ٤
 ١ اإلطالق على املتكلم أسئلة يفهم ال ٥
  
  ظةاملالح -٢

 بطريقـة  والكـالم  االسـتماع  مهاريت تعليم إجراءات الحظةم هي   
 اليت البيانات على للحصول املالحظة وتستخدم ،الكاملة اجلسدية بةاالستجا



 ٥٣

 التعلـيم  عملية يف وابتهاجهم همومحاس الطلبة ونشاطات ،الصف جبو تتعلق
ـ . كيفيـة  بيانـات  هو ا سيجمع الذي البيانات نوع لذلك. والتعلم  اأم
 ،مشـاركا  بصفته الباحث يساعد الذي املعلمو نفسه الباحث فهو مالحظها
 ورقـة  منوذج انظر. (املالحظة عملية على مساعدة املالحظة دليل ويستخدم
             )٤ و ،٣ رقم ملحق يف املالحظة

  املقابلة -٣
 املعلومـات  على للحصول  سائال بصفته الباحث به يقوم حوار هي   
 املسـتجيب  وأما. إليها حيتاج اليت البيانات السائل ويسجل ،ا ولاملسؤ من
  . التعليم طريقة إجراءات مبالحظة قام مدرس فهو املقبالة هلذه

 deep) دقيقـة  مقابلـة  البحـث  هـذا  يف  تستخدم اليت واملقابلة  

interview)، البيانات دليل على تعتمد مقابلة وهي.  
 عن املعلم ءبأرآ تتعلق اليت اناتالبي على صولللح املقابلة هذه ودف   
 -مالحظا بصفته - وأرآءه ،املقصودة املدرسة هذه يف العربية اللغة تعليم حالة
 اجلسـدية  االستجابة بطريقة والكالم االستماع مهاريت تعليم إجراءات عن

  .الكاملة
  اإلستبانة -٤

ـ  املكتوبة األسئلة عن جمموعة هي    علـى  للحصـول  تسـتخدم  يتال
 الـيت  البيانات على للحصول البحث هذا يف اإلستبانة وتستخدم. املعلومات
 والكـالم  االسـتماع  مهاريت تعليم إجراءات عن الطلبة باستجابات تتعلق
  .الكاملة اجلسدية االستجابة بطريقة

  



 ٥٤

  البيانات حتليل .ه

 بتحليل الباحث يقوم البيانات مجع بعملية القيام يف الباحث مت أن بعد  
 وأما. الكيفية البيانات وحتليل الكمية البيانات حتليل على حيتوى الذي البيانات
 والكالم االستماع مهارة يف االختبار حصيلة حتليل هي الكمية البيانات حتليل
 هاعلي حيصل اليت الكمية البيانات الباحث وحيلل. والتعلم التعليم إجراءات بعد

  :٦٤األتية الرموزب املئوية النسبة معادلة باستخدام البعدي االختبار
  

            P = (F:N) X 100 % 
P    =النجاح نسبة  
F    =البند جناح درجة  

 N    =العليا البنود درجة  
 النجـاح  ومعيار  الفردي نجاحال ارمبعي  نتائجها الباحث يقيس ذلك بعدو 

  .الصفي
 واملقالبـة  املالحظـة  حصـيلة  حتليل فهي الكيفية البيانات حتليل وأما  
 الطلبـة  محـاس  تنميـة  يف والتعلم التعليم إجراءات جناح ملعرفة واالستبانة
 ذه والتعلم التعليم إجراءات عن مبااستجا ومعرفة بداعهموا واستبشارهم
   .الطريقة
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 ٥٥

  البحث خطوات .و
  وتيغارت كيميس خمطط على البحث هذا تصميم يف الباحث يعتمد  

Kemmis and Taggart، ١(:  وهي ،خطوات أربع يف البحث يتم وهو( 
  .والتأمل) ٤( ،واملالحظة) ٣( ،والتنفيذ) ٢( ،التخطيط

  التخطيط -١
 هـذا  يف ويعتمـد  ،البحث مشكلة حل تصميم نشاط هو التخطيط  
 ،ذكره تقدم كما.  املدرسة نفس يف وزميل باحث جتربة) ١: ( على البحث
 نقصـان  إىل ترجع اليت والكالم االستماع مهاريت تدريس يف مشكلة هناك

 املعلم يشجعه حينما املتعلم لدى الفهم أو  Comprehension)( اإلستيعاب
 والترمجة الشفهي التدريب خالل مازالت  املستخدمة الطريقة ألن التكلم على
 قبل بالفهم تم اليت الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة بتطبيق أن) ٢. ( فقط
  .  أفضل النتيجة تكون أن يرجى التكلم على املتعلم يشجع أن

 وفقـا  األساسية للكفاءة التدريس خطة الباحث يعد ،املرحلة هذه يف  
  .       ها تنفيذ يف للدور اللقاءات عدد ويعني ،املنهج بأهداف
 بطريقـة  والكـالم  االسـتماع  مهـاريت  لتعليم اإلجرائية طواتاخل   
  :  يلى كما تفصيلها الكاملة اجلسدية اإلستجاية

  .ةبللطل الدراسية الكفاءة املعلم يوضح.   أ
 الطلبة يقلد مث الكلمة ميثل الذي املعلم يقوله ملا الطلبة يستمع – التمثيل. ب
  . املعلم وميثله يلقيه ما

  .املعلم مع املعلم مع بتمثيلها ةبطل أربعة إىل ملعلما يأمر) ١(     
  .بتمثيلها ةبالطل مجيع املعلم يأمر) ٢(     



 ٥٦

    .معه ليمثلها واحدا تلميذا املعلم يأمر) ٣(     
  . املعلم مع متثيلها دون املعلم ألوامر ةبالطل يستجيب. ج
  .املعلم مع متثيلها دون املعلم ألوامر واحد طالب يستجيب.  ه
  .ليمثلوها بعضا بعضهم يأمروا أن إىل ةبللطل  املعلم يدعو. و
  .واحدا طالبا يأمروا أن إىل للطلبة املعلم يدعو) ١(    
  . واحدة طالبة يأمروا أن إىل للطلبة املعلم يدعو) ٢(    
  .واحدا واحدا بعضا بعضهم يأمروا أن إىل للطلبة املعلم يدعو) ٣(    

 ومها معياران، والكالم االستماع مهاريت ريستد لعملية النجاح ومعيار  
 الفـردي  النجـاح  معيار وأما. الصفي النجاح ومعيار الفردي النجاح معيار
  : ٦٥يلي كما  املدرسة معيار مستخدما الباحث فيحدده

     املادة من% ٦٠ يستوعب أن يستطيع التلميذ كان إذا:       ناجح 
  .املدروسة    
      .   املدروسة املادة من% ٦٠ من أقل يستوعب التلميذ كان إذا:   ناجح غري

 االسـتماع  مهـاريت  مـادة  تدريس لعملية الصفي النجاح معيار أما  
 Mastery)  الكامـل  الـتعلم  مدخل مستخدما الباحث فيحدده والكالم

Learning) يلي كما:  
 من%  ٦٠يستوعبوا أن يستطيعون التالميذ من%  ٨٥ كان إذا:       ناجح
  املدروسة املادة    
     أن يستطيعون التالميذ من%  ٨٥ من أقل كان إذا:  ناجح غري

     .املدروسة املادة من% ٦٠يستوعبوا    
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  واملالحظة التنفيذ -٢
 املرحلـة  يف الباحث صممه الذي طللتخطي تطبيقا املرحلة هذه تعترب  
 الـيت  بـاإلجراءات  الباحث سيقوم. الفصل داخل املرحلة هذه تتم. السابقة
 إجراءة ألن باإلطالق منه خيرج ال الباحث أن يعين ال وهذا. التخطيط توافقه
  ملواجهة مرنا موقفا الباحث اختذ لذلك. التكييف و التغيري تتطلب  التدريس
 البحـث  هـذا  يف معلمـا  بصفته الباحث سيقوم. فصلال يف التدريس حالة

  .التدريس عملية مالحظة يف -مشاركا بصفته -الباحث زميل  ويساعده
 متماشيا وقتها يكون الذي والتعلم التعليم عملية حني املالحظة تقامو  
 مؤشـرات  تكـون  الـيت  األحداث هي املبحوثة واألشياء.  العمل تنفيذ مع

  .  التخطيط يف املقررة أوالفشل النجاح
 لبحث البيانات كجمع هي اإلجرائي البحث يف املالحظة مرحلة ألن  
 ،جلمعهـا  األدوات و ،سـتجمع  اليت البيانات إعداد من فيها بد فال ،غريه

      .٦٦وأساليبه
   االنعكاس -٣

 البيانـات  حتليـل  وهو للبيانات حتليال املراحل كل يف االنعكاس ميثل  
 املشكالت حل يف االستراتيجية تطوير جناح مدى ملعرفة املالحظة من اموعة
 املرحلة هذه يف الباحث سيقارن. فيه املعيقة العوامل على والتعرف التدريسية
 الذي املعيار يكون. التخطيط دورة يف املقرر جاجالن ومعيار اموعة البيانات

   .  التالية الدورة يف اإلجراءات لتطبيق مدخال الباحث يبلغه مل
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 ٥٨

 الـدور  يف اإلجرائي التطبيق دراسة املرحلة ذه ةبوالطل املعلم سيقوم  
 بـني  االتفاق على وبناءا. فيه واملعيقة دةاملسان العوامل وحتديد وحتليله األول
  . الثاين الدور يف وتطبيقه وتعديله اإلجراء بتصحيح الباحث يقوم الطرفني
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 الرابع الفصل

  هاوحتليل  البيانات عرض

  

   البيانات عرض :األول املبحث

  األول الدور يف البيانات عرض .أ

  األول الدور يف العمل ختطيط -١
) ١( : فهي طيطهخت وأما. األول الدور يف العمل بتخطيط الباحث قام  
 بطريقـة  االسـتماع  مهارة لتعليم لقاءات ثالث  هناك األول الدور يف أن

 واحـد  ولقاء ، دقيقة أربعون صتهح اللقاء ولكل الكاملة اجلسدية االستجابة
 يف الدور ذا الباحث  قامو ، دقيقة مثانون صتهاحو ،البعدي االختبارب للقيام
 وأن) ٢. (السبت يوم كل الرابع سبوعاأل إىل األول األسبوع من أبريل شهر
 هذا ألن ،"الطلب" موضوع املعلمو الباحث ختارا التدريس خطة تصميم يف

 منـهج  حمتويـات  من املوضوع هذا وكان .الطلبة حنوى يدرس مل املوضوع
 يف وكـان   ، لاألو الفصل اإلسالمية املتوسطة للمدرسة بيةالعر اللغة تعليم
 هلذا الكفائة معيار  وأما.  األخري الدرس قبل سدر يعين عشر احلادى الدرس
 الـيت  البسـيطة  كلماتوال احلوار الطلبة يفهم وأن يستمع أن هيف املوضوع
 الطلبـة  يستجيب أن  هي املوضوع ذاهل  األساسية الكفاءة و. بالطلب تتعلق
. ٦٧بالطلـب  تتعلق اليت البسيطة والكلمة احلوار يف األساسية والفكرة املعىن
 األمر فعل تركيب باستخدام طلبية كلمات تسعة على حتتوي الدراسية واملادة
  .املفرد
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 ٦٠

   األول الدور من األول اللقاء يف العمل تنفيذ  -٢

 اجلسـدية  االستجابة بطريقة االستماع مهارة تعليم أنشطة املعلم بدأ  
ـ  فشأ اللقاء بداية يف املعلم .الدرس افتتاحب لكاملةا  ، الطلبـة  علـى  المالس
 اتبـاع  يف هتمامهموا ميوهلم جلذب شجعهمو أحواهلم عن وسأل ،همئهنو

 كيفيـة  املعلم وضحو ،املرجو وأهدافه الدرس بعرض املعلم استمر مث. الدرس
  .الكاملة اجلسدية االستجابة طريقةب االستماع مهارة متعل

 ومـا  ىلاألو الكلمة بعرض التعليم نشاط املعلم قام درسال تاحتفا بعد  
 قـال  و.  فعله ما وينظروا قاله ما ليستمعوا الفصل املعلم هوج ،وأوالً. يليها
 طالب ربعةأ املعلم طلب مث ،هو وجلس!  اجلس قال مث ،هو وقام! قم املعلم
 املعلـم  قـال  مث ،املعلـم  مع اجلميع قامف ،! مواوقُ ،ملعلما وقال ،ساعدتهمل

 إىل األوامر توجيه يف املعلم ستمروا،املعلم مع طالب ربعةأ فجلس ،!اجلسوا
  خذوا( جديدا أمرا املعلم صدرأ مث ،تحدثي أحد وال ،واجللوس بالقيام الطلبة
 قـال  مث ،طلبـة ال دهوقلّ العربية اللغة كتاب املعلم فأخذ) العربية اللغة كتاب
 ،العربيـة  اللغـة  كتاب هو فوضع ،!املكتب على العربية اللغة كتاب  واضع
  . مرتني األوامر املعلم ستمروا ،بإشارا الطلبة دهوقلّ

 واحدا الطالب بعض املعلم أمر مث ،الطلبة يعمج األمر بذلك املعلم أمر  
 الطالبات بعض أيضا وأمر  ،املعلم مع متثيلها بدون وجيلس يقوم كيل واحدا
 ويضـع  يأخـذ  كيل  أمرهم ذلك عدوب ،وجتلس موتق كيل واحدة واحدة
 طالـب  هناك أحياناً. اللطالبات بعض  املعلم أمر كذلك ،العربية اللغة كتاب
  .دهقلّ الطالب و املعلم فمثلها ،األوامر متاما يفهم مل أوطالبة



 ٦١

 باستخدام امراألو املعلم عوس وامرلأل اجلميع استيعاب من التأكد بعد  
 و ،الكرسـي  علـى  اجلس و ،البالط على اجلس(  مثل ،األساسية الكلمة
 الطلبة لبعض األمر هوج مث ،الطلبة فضحك املعلم ومثله) املكتب على اجلس
 مثـل  فعل صديقهم مشاهدة مسرورون هم الفصل وكذلك مضحكا فنفذه
  .  ذلك
  علـى  قيبـة احل ضعو احلقيبة خذ( ب وضع خذ الكلمة املعلم عووس 
 اهوويضـع  قيبةاحل  واليأخذ الطلبة بعضل األمر وجه مث ،متثيلها مع) املكتب
    .حداوا واحدا املكتب على

 سـم ا بـذكر   واحدا احداو لطالبا بعض املعلم أمر احلصة آخر يف  
 اللغـة  كتاب خذ!  الكرسي على جلسا! قم أسيف يا قوله مثل ، الطالب
 الطالبـة  املعلم أمر وكذلك ،! املكتب على العربية اللغة كتاب ضع!  العربية
 مل الذين الطلبة بعض هناك وأحيانا ،لهايلتمث..  إخل!  قمي فطري يا قوله مثل
  .الطالب هدقلّ مث األمر املعلم مثل لذلك ،األوامر متاما وايفهم

  

     األول الدور من الثاين اللقاء يف العمل تنفيذ  -٣
 عـن  وسأل ،وهنئهم ، الطلبة على الملسا فشأ  اللقاء بداية يف املعلم  
 املعلم استمر مث. الدرس اتباع يف واهتمامهم مميوهل جلذب شجعهمو أحواهلم
 بتكـرار  املعلـم  قام اللقاء بداية يف زال وما ،املرجو وأهدافه الدرس بعرض
 اللقاء يف مالتعل عملية عند تعلموها قد اليت وامراأل  والطالبات الطالب إعطاء
  . جديدة أوامرب املعلم عرض ذلك بعدو. األول



 ٦٢

. يليهـا  وما األوىل الكلمة بعرض دأيب الذي التعليم بنشاط املعلم مقا   
وكـذلك  املعلـم  خذهاوأ! والكراسة والطالسة املرمسة خذ ،هو قال ،الًوأو 
 املعلم أمر ،أحياناو. املكتب على فوضعوا! املكتب على ضعوا ،قال مث. الطلبة
 املعلـم  صدرأ ذلك بعد. ا يقوم لكي بأمره يقم مل الذي ةالطالب أو الطالب
 كلمة اكتبوا ،هو قال مث ،األمر نفذواف  !القلم خذوا ،املعلم قالو ،جديدا أمرا
 وهـا أقرو!  وااقرأ ،املعلم قال مث  ،الطلبة قلده وبإشارته! الكراسة على "هل"

  . مرتني املعلم وكرره ، الطلبة

 أمر مث ،الطلبة مجيع إىل والقراءة لكتابةل األوامر توجيه يف املعلم واستمر  
 بعض أيضا مروأ ،املعلم مع متثيلها بدون  واحدا واحدا بالطال بعض املعلم

 ،الطالسة يأخذوا أن الطلبة من املعلم طلب وأخريا. واحدة واحدة  الطالبات
 ثـالث  وكرره ،املعلم شارةإب ونفذوه) الكراسة امسح( جديدا مراأ صدرأ مث
      .راتم

 ،بقولـه  ، األمر املعلم عوس وامرلأل اجلميع استيعاب من التأكد بعد  
ـ  األمر بواستجا ،!السبورة على اهللا بسم لفظ اكتب  والطالبـات  البالط
 وكـذلك  ،)السـبورة   امسـح ( ، أمرا املعلم صدرأ وأخريا .واحدا واحدا
 واحـدا  البالط بعض املعلم أمر احلصة آخر يف . والطالبة الطالب هاستجاب
 بذكر واحدة احدةو اتبلطالا بعض املعلم أمرو .الطالب اسم بذكر  واحدا
   .ةالطالب اسم
 الـيت  األوامر والطالبات الطالب بإعطاء املعلم قام احلصة انتهت وقبل    
  . األول اللقاء يف تعلموها قد اليت األوامر أعطاهم مث ،قبل من تعلموها قد
  



 ٦٣

     األول الدور من لثالثا اللقاء يف العمل تنفيذ  -٤

 عـن  وسأل ،وهنئهم ، الطلبة على المالس فشأ اللقاء بداية يف املعلم  
 املعلم واصل مث. الدرس اتباع يف واهتمامهم مميوهل جلذب شجعهمو أحواهلم
 بتكـرار  املعلـم  مقا اللقاء بداية يف زال وما ،جوةاملر وأهدافه الدرس بعرض
 اللقاء يف تعلمال عملية عند تعلموها قد اليت األوامر والطالبات الطالب إعطاء
  . واحدا واحدا لألوامر الطلبة واستجاب ،والثاين األول
 الكلمـة  بعرض بدأي الذي التعليم بنشاط املعلم قام الدرس تتاحفا بعد  
 ما إىل والنظر قاله ما إىل االستماعب الفصل املعلم هوج ،الًأو. ليهاي وما األوىل
 أمرا املعلم أصدر مث ،العربية كتاب يأخذوا أن الطلبة من علمامل طلب و ،فعله
 قـال  مث ،العربية اللغة كتاب الطلبة فتحف) العربية اللغة كتاب فتحواا( جديدا
 أمرهم ذلك وبعد ،العربية اللغة كتاب الطلبة لقغأف ،العربية اللغة كتاب أغلق
 مل طالـب  هناك ناوأحيا ،العربية اللغة كتاب ويغلق يفتح كيل واحدا واحدا
  .  الطالب مع املعلم فمثلها ،األوامر متاما يفهم
  مـع ) الباب قغلوأ الباب افتح(  ب وأغلق افتح كلمة املعلم عووس 
  . الباب ويغلق يفتح  كيل  واحدا واحدا الطلبة بعض أمر مث ،املعلم متثيلها
 األوامـر  بتلك واحدا احداو الطالب بعض املعلم أمر صةاحل آخر يف  
!  الكرسـي  على اجلس! قم أسيف يا قوله مثل ،الطالب مسا بذكر األربع
 املعلـم  أمر وكذلك ،!  العربية اللغة كتاب قأغل!  العربية اللغة كتاب فتحا

 الطلبة بعض هناك وأحيانا ،لتمثيلها..  إخل!  قمي فطري يا قوله مثل الطالبة
  .الطالب هدقلّ مث مراأل املعلم لمثّ لذلك ،األوامر متاما وايفهم مل الذين



 ٦٤

 األوامـر  والطالبات الطالب بإعطاء املعلم قام صةاحل انتهت أن وقبل    
 األول اللقاء يف تعلموها قد اليت األوامر أعطاهم مث ،قبل من تعلموها قد اليت

     .اللقاء هذا يف كلها الدراسية املادة ومتت ،والثاين
  
     ألولا الدور من الرابع اللقاء يف عملال تنفيذ  -٥
 االستماع يف ةبالطل مهارة عن ختبارالل الرابع اللقاء هذا املعلم استخدم    

 الفـردي  االختبـار ب قام و. ةالسابق اتاللقاء يف الدراسية املادة متت أن بعد
 نيل يف مالتعل عملية جناح مدى ملعرفة واحدا واحدا ةبالطل إىل األوامر بتوجيه
  " . لبالط" املوضوع من األساسية الكفاءة

 كمـا  ةبالطل يعمج من  االستماع مهارة اختبار نتيجة ثالباح عرض    
  : يلى

  )٢( رقم اجلدول
   االستماع مهارة يف ةبالطل اختبار نتائج يوضح

 النتيجة الطلبة اسم رقم

 ٨٠ موليادي سيفأ ١
 ٩٠ امللة سيف قيلأ ٢
 ٧٠ مولنا غوستياناأ ٣
 ٦٠ شوميايت شوشوم ٤
 ٦٠ سوهريي ديري ٥
 ٨٠ جبيدي أيدي ٦
 ٧٠ مولياويت أيلي ٧



 ٦٥

 ٦٠ عيين نور أيلني ٨
 ٧٠ الىل أنينج ٩
 ٩٠ محيدة نور سييت أيفا ١٠
 ٧٠ فريد فوزي ١١
 ٧٠  أفريانيت فطري ١٢
 ٨٠ رفاعي خبتيار قنقني ١٣
 ١٠٠ فاحتة هاين ١٤

 ٧٠ الدين حسن ١٥
 ٧٠ اللقمان سيف إجيانج ١٦
 ٧٠ الدين حمي محيد ١٧
 ٨٠ الدين جنم يكيك ١٨
 ٩٠ نورليلي ليلي ١٩
 ٦٠ مرديانيت مريدا ٢٠
 ٨٠ خبتيار مفرج ٢١
 ٧٠ بنية نور ننان ٢٢
 ٦٠ سومليايت نينينج ٢٣
 ٨٠ نوفيانيت نيدا ٢٤
 ٩٠ صةخال نور نونونج ٢٥
 ٨٠ عارفني رمحة ٢٦
 ٧٠ حسيب فوزي ريزا ٢٧
 ٧٠ جيالين رسالن ٢٨



 ٦٦

 ٦٠ األخيار سيف ٢٩
 ٧٠ النساء خري شفاء ٣٠
 ٨٠  نادية سيلفي ٣١
 ١٠٠ نورماال سييت ٣٢

 ٧٠ ريين سييت ٣٣
 ٩٠ سعدية سييت ٣٤
 ٩٠ مشسية سوسي ٣٥
 ٨٠ علوية تويت ٣٦
 ٩٠ وديا أوشون ٣٧
 ٧٠ حسنة علفة ٣٨
 ٦٠ ودياويت ٣٩
 ٧٠ احلياة نور ياينج ٤٠
 ٧٠ روضة يوين ٤١
 ٨٠ جنة نور يويون ٤٢
 ١٠٠ شيخان ٤٣

 ٥٠ راسيتا ريتا ٤٤
 ٥٠ نورحسنة إيندري ٤٥
 ٨٠ فاطمة سييت ٤٦
  
 االسـتماع  مهارة يف ةبالطل نتائج عن التكرار درجة ملعرفة وتوضيحا    

  : اآليت دولاجل يف ذلك الباحث عرض



 ٦٧

  )٣( رقم اجلدول
  االستماع مهارة يف ةبالطل تنائج تكرار درجة يوضح

 جةدر الطلبة عدد  تيجةنال حتديد مسافة الرقم
 ناجح ١٠ ١٠٠ - ٩٠ ١

 ناجح ١١ ٨٩ - ٨٠ ٢

 ناجح ١٦ ٧٩ - ٧٠ ٣

 ناجح ٧ ٦٩ - ٦٠ ٤

 ناجح غري ٢ ٥٩ - ٥٠ ٥

 ناجح غري - ٤٩ - ٤٠ ٦

  ٤٦  

      
 هـي  االستماع مهارة تعليم يف الفصل جناح درجة أن يتضح هنا ومن  
 دعـد  وأما ،طالبا ٤٦ من طالبا ٤٤ نيالناجح ةبالطل عدد يعىن ،%٩٥,٦٥
 االختبـار  نتيجـة  لديهما ألن  %٤,٣٤ أو طالبان ناجحنيال غري الطالب
  .٦٠  النجاح معيار من الناقصة
 الباحث يستطيع البحث هذا يف املستخدم املعيار إىل الباحث نظر إذا  
 مهـارة  يف) ج( األول الصـف  طلبـة  من االختبار حصيلة أن ستنبطي أن

 الطلبـة  مـن % ٨٥ وهـو  رر،املق النجاح معيار إىل وصلت قد االستماع
  . املدروسة املادة من% ٦٠ يستوعبوا أن يستطيعوا

  
  



 ٦٨

  األول الدور يف العمل تنفيذ عن االنعكاس  -٦
 اجلسـدية  االستجابة بطريقة االستماع مهارة بتعليم املعلم قام أن بعد  
 الباحـث  فالحظ. التعلم عملية مالحظة يف واملعلم الباحث شارك الكاملة،
 احلالـة  وهذه يرجى، كما جتري األول الدور يف  التعلم أنشطة أن واملشارك
 سـلوك  املشارك والحظ. املشكلة توجد ال التدريس خطة يف أن على تدل
 من والثالث والثاين األول اللقاء يف التعليمية العملية يف اشتركوا حينما الطلبة
 التعليمية، مليةالع ذه كبرية بصورة الطلبة انتباه املشارك الحظ. األول الدور
 . جيـد  وابداعهم جدا، جيد واستبشارهم جدا، جيد الطلبة محاس وكذلك
  :يلي كما فيها اشتركوا عندما سلوكهم يف واضحا ذلك ويظهر
  املعلم من األوامر توجه  استماع يف محاسا الطلبة أظهر -١
   وأصدقائهم املعلم من األوامر متثيل إىل النظر يف محاسا الطلبة أظهر -٢
  .األوامر بتمثيل القيام يف الطلبة ظهرأ -٣
  التعلم عملية يف اشتركوا عندما الطلبة استبشر_ ٤
  األوامر نفذوا عندما الطلبة استبشر -٥
    .يفهمونه ال عما يسألون الطلبة يزال ال -٦
  

  الثاين الدور يف البيانت عرض .ب
  الثاين الدور يف العمل ختطيط  -١

 مـا وأ. الثاين الدور يف العمل خطة عن ناقشةبامل املعلمو الباحث قام   
 مهـارة  لتعلـيم  لقـاءان  هناك الثاين الدور يف أن) ١: ( فهي املناقشة نتيجة
 تصميم يف أن)٢. (دقيقة مثانني منهما كل تدوم خصتان لقاء ولكل ،الكالم



 ٦٩

  الـذي  الكالم مهارة لتعليم الطلب  موضوع الباحث استمر التدريس خطة
 وضوعمب تتعلق اليت البسيطة الكلماتب تكلمال على ةبالطل دريق أن إىل يهدف
 تركيب باستخدام بسيطة طلبية كلمات على حتتوي الدراسية واملادة. الطلب
 تعلـيم  عمليـة  وأصبحت .السابقة الدورة يف تعلموها اليت املفرد األمر فعل
 يـة عمل من مواصلة عملية الكاملة اجلسدية االستجابة بطريقة الكالم مهارة
  . األول الدور يف االستماع مهارة تعليم
  
   الثاين الدور من األول اللقاء يف العمل تنفيذ  -٢

 اجلسـدية  االسـتجابة  بطريقـة  الكالم مهارة تعليم أنشطة املعلم بدأ  
ـ  فشأ اللقاء بداية يف مدرسا بصفته الباحث. الدرس احتفتبا الكاملة  المالس
 هتمامهموا ميوهلم جلذب شجعهمو مأحواهل عن وسأل ،وهنئهم ، الطلبة على
 املعلم ووضح ،املرجو وأهدافه الدرس بعرض املعلم استمر مث. الدرس اتباع يف

  .الكاملة اجلسدية االستجابة بطريقة الكالم مهارة متعل كيفية
 نشـطة األ بتكرار  الرئيسي التعلم عملية املعلم بدأ الدرس افتتاح بعد  
 إىل األوامـر  بتوجيه يعىن ، األول الدور يف ماك عمليتها تكون اليت التعليمية
 طالبـا  يـأمروا  أن ةبالطل مجيع من املعلم طلب  ، ذلك بعد .لوهاثيمل ةالطلب
 .واحدة طالبة يأمروا أن منهم طلب مث .بتمثيلها الطالب اواستجا ، واحدا
 ةبالطل بعض من املعلم طلب ،والطالبة الطالب بأمر ةالطلب مجيع قام أن دوبع
 واحـدا  بعضـا  بعضه يأمروا أن هممن طلب وأخريا ، أصدقائهم يأمروا نأ

  .وحدا



 ٧٠

 ،جيـدا  يتكلموا مل الذين ةبالطل بعض هناك ةاألخري النشاطة هذه يف   
  الدراسـة  اية ويف  ،اذكره سبق كما التعليمية األنشطة املعلم كرر لذلكو

 اللقـاء  يف الكـالم  مهـارة  يف االختبارب املعلم يقومس أنّ ةبالطل املعلم ألقى
 متعل عملية يستجيبوا لكي ةبلطلا مجيع إىل االستبانة املعلم عوز مث ،املستقبل
 الـدور  يف جرت اليت الكاملة اجلسدية االستجابة بطريقة والكالم االستماع
  .الثاين والدور األول
 اللغـة  تعلم حمبون  ةبالطل ةكثر أ الباحث وجد اإلستبانة حصيلة ومن  
 مهـاريت  تعلـيم  إجـراءت  عن الطلبة استجابات الباحث عرضو ،العربية

  : يلى فيما تتمثل كما الكاملة اجلسدية االستجابة بطريقة والكالم االستماع
  
  )٤( رقم اجلدول

 بطريقة والكالم االستماع مهاريت تعليم عن الطلبة اسجابات يوضح
  الكاملة اجلسديةاالستجابة

  

 االستجابة العبارة رقمال

 مؤوية ونسبة ةالطلب عدد

ــدد  عـ
 الطلبة

 مؤوية نسبة

 اللغـة  تعلم أحب ١
 باسـتخدام  العربية
 االستجابة الطريقة
 الكاملة اجلسدية

  كبري حد إىل وافقأ
  فقاوأ
  متأكد غري
  أوافق ال

 كبري حد إىل أوافق ال

٢٦  
١٨  
٢  
-  
- 

٥٦,٥٢%  
٣٩,٣١%  
٤,٣٤%  
-  
- 



 ٧١

 اسـتخدام  حيفزين ٢
 االستجابة الطريقة
 إىل املةالك اجلسدية
 العربية الغغة تعلم

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق
  متأكد غري
  أوافق ال

 كبري حد إىل أوافق ال

١٨  
٢٢  
٦  
-  
- 

٣٩,٣١%  
٣٧,٨٢%  
١٣,٠٤%  
-  
- 

 الطريقة باستخدام ٣
 الكاملـة  اجلسدية
 اللغـة  تعلم أصبح
 ريوغ جذّابا العربية
 مملة

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق
  متأكد غري
  أوافق ال

 كبري حد إىل قأواف ال

٣١  
١٣  
٢  
-  
- 

٦٧,٣٩%  
٢٨,٢٦%  
٤,٣٤%  
-  
- 

 الطريقة باستخدام ٤
 اجلسدية االستجابة
 فهمــت الكاملــة
 بسهولة  األوامر

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق
  متأكد غري
  أوافق ال

 كبري حد إىل أوافق ال

٢٥  
١٥  
٦  
-  
- 

٥٣,٣٤%  
٣٢,٥٦%  
١٣،٠٤%  

-  
- 

 طريقـة  استخدام ٥
 اجلسدية االستجابة

 إىل يشجعين املةالك
 التكلم

  كبري حد إىل أوافق
  أوافق
  متأكد غري
  أوافق ال

 كبري حد إىل أوافق ال

٧  
٢١  
١٨  
-  
- 

١٥,٢١%  
٤٥,٢٤%  
٣٩,١٣%  
-  
- 

  



 ٧٢

 اجلسدية االستجابة طريقة تطبيق استجابوا الطلبة أن يتضح هنا ومن   
 طريقةال هذه أن واستجابوا العربية، اللغة تعلم حيبون هم .جدا جيدة الكاملة
    .وممتعة جذابة
  
   الثاين الدور من الثاين اللقاء يف العمل تنفيذ  -٢

 املعلم طلب ،اشفهي الكالم مهارة يف االختبارب الثاين للقاءا يف املعلم قام  
 قـد  اليت الكلمة استخدامب واحدا واحدا بعضا معضهب وايأمر أن الطلبة من

  .قبل من تعلموها
  :  التايل لاجلدو يف تتمثل اجئهونت ،يرجى كما االختبار جرى  

  )٥( رقم اجلدول
  الكالم مهارة يف االختبار نتائج يوضح 

  
 النتيجة الطلبة اسم رقم

 ٨٨ موليادي سيفأ ١
 ٧٢ امللة سيف قيلأ ٢
 ٧٢ مولنا غوستياناأ ٣
 ٦٠ شوميايت شوشوم ٤
 ٧٢ سوهريي ديري ٥
 ٧٦ جبيدي أيدي ٦
 ٨٨ مولياويت أيلي ٧
 ٦٠ عيين نور أيلني ٨



 ٧٣

 ٧٢ الىل أنينج ٩
 ٧٦ محيدة نور سييت أيفا ١٠
 ٩٢ فريد فوزي ١١
 ٧٦  أفريانيت فطري ١٢
 ٨٤ رفاعي خبتيار قنقني ١٣
 ٨٤ فاحتة هاين ١٤
 ٨٤ الدين حسن ١٥
 ٦٨ لقمان سيف إجيانج ١٦
 ٦٠ الدين حمي محيد ١٧
 ٧٢ الدين جنم كيكي ١٨
 ٨٤ نورليلي ليلي ١٩
 ٦٠ نيتمرديا مريدا ٢٠
 ٨١ خبتيار مفرج ٢١
 ٨٨ بنية نور ننان ٢٢
 ٤٨ سومليايت نينينج ٢٣
 ٩٢ نوفيانيت نيدا ٢٤
 ٨٤ خالصة نور نونونج ٢٥
 ٨٤ عارفني رمحة ٢٦
 ٩٢ حسيب فوزي ريزا ٢٧
 ٧٢ جيالين رسالن ٢٨
 ٧٦ األخيار سيف ٢٩



 ٧٤

 ٦٤ النساء خري شفاء ٣٠
 ٨٤  نادية سيلفي ٣١
 ٨٨ نورماال سييت ٣٢
 ٦٤ ريين سييت ٣٣
 ٧٦ سعدية سييت ٣٤
 ٨٤ مشسية سوسي ٣٥
 ٦٤ علوية تويت ٣٦
 ٧٧ وديا أوشون ٣٧
 ٧٦ حسنة علفة ٣٨
 ٤٨ ودياويت ٣٩
 ٧٢ احلياة نور ياينج ٤٠
 ٧٦ روضة يوين ٤١
 ٩٦ جنة نور يويون ٤٢
 ٨٨ شيخان ٤٣
 ٢٤ راسيتا ريتا ٤٤
 ٥٦ نورحسنة إيندري ٤٥
 ٦٨ فاطمة سييت ٤٦
      
 عرض الكالم مهارة يف الطلبة نتائج عن التكرار درجة ملعرفة وتوضيحا    

  :لتايلا اجلدول يف ذلك الباحث
  



 ٧٥

  )٦( رقم اجلدول
  الكالم مهارة يف الطلبة تنائج تكرار درجة يوضح

  
 درجة الطلبة عدد  تيجةنال حتديد مسافة الرقم

 ناجح ١ ١٠٠ -٩٥   ١

 ناجح ٣  ٩٠ -٩٤  ٢

 ناجح ٥      ٨٩ - ٨٥ ٣

 ناجح ٩ ٨٤ - ٨٠ ٤

 ناجح ٩ ٧٩ - ٧٥ ٥

 ناجح ٨ ٧٤ - ٧٠ ٦

 ناجح ٢ ٦٩ - ٦٥ ٧

 حناج ٦ ٦٤ - ٦٠ ٨
 ناجح غري ١ ٥٩ - ٥٥ ٩

 ناجح غري ٠  ٥٤ - ٥٠ ١٠

 ناجح غري ٣ ٤٩ - ٠٠ ١١

  ٤٦  

  
ـ  جناح درجة أن يتضح هنا ومن    الكـالم  مهـارة  تعلـيم  يف لالفص
 عـدد  وأما ،طالبا ٤٦ من طالبا ٤٢ الناجحني لبةالط عدد يعىن  %٩٣,٣٠
 نتيجـة  لديهم ألن  الطلبة من% ٨,٦٩ أو ةبطل أربعة ناجحنيال غري الطلبة
  .٦٠  النجاح معيار من الناقصة االختبار



 ٧٦

 أن سـتطيع ي البحـث  هـذا  يف املستخدم املعيار إىل الباحث نظر إذا  
 قد الكالم مهارة يف) ج( األول الصف طلبة من االختبار حصيلة أن ستنبطي

 أن يسـتطيعوا  الطلبـة  مـن  %٨٥ وهو ،املقرر النجاح معيار إىل توصل
  . املدروسة املادة من% ٦٠  يستوعبوا

  

  الثاين الدور يف االنعكاس  -٣
 اجلسـدية  االسـتجابة  بطريقة الكالم مهارة بتعليم املعلم قام أن بعد  
.  مالكـال  مهـارة  علـيم ت عملية مالحظة يف املعلمو الباحث شارك ،الكاملة
 كمـا  جتـري  األول الدور يف  التعلم أنشطة أن واملشارك الباحث فالحظ
. املشـكلة  توجـد  ال التدريس خطة يف أن على تدل احلالة وهذه  يرجى،
 اللقـاء  يف التعليمية العملية يف اشتركوا حينما الطلبة سلوك املشارك والحظ
 العملية ذه كبرية بصورة الطلبة اهانتب املشارك الحظ. الثاين الدور من األول

 وابداعهم جدا، جيد واستبشارهم جدا، جيد الطلبة محاس وكذلك التعليمية،
  :يلي كما فيها اشتركوا عندما سلوكهم يف واضحا ذلك ويظهر.  جيد
   أصدقائهم إىل األوامر هيتوج  يف محاسا الطلبة أظهر -١
   أصدقائهم من ألوامرا متثيل إىل النظر يف محاسا الطلبة أظهر -٢
  .األوامر بتمثيل القيام يف محاسا الطلبة أظهر -٣
  التعلم عملية يف اشتركوا عندما الطلبة استبشر_ ٤
  األوامر وينفذون يقولون عندما الطلبة استبشر -٥
  .  يفهمونه ال عما يسألون الطلبة يزال ال -٦



 ٧٧

 يف مسـون متح الطلبـة   أن الباحث مشارك واملعلم الباحث الحظو  
 إىل امـر األو توجيه ويف باألوامر القيام يف ونشيطون ،فيه تعونمم وهم التعلم

 الباحـث  مشـارك  املعلم كتب املالحظة ورقة يفو .العربية باللغة صديقهم
 الطريقة هذه أن هو كتبو ،وعيوا الطريقة هذه مبزايا تتعلق اليت التعليقات
 هاولكن ،والكالم االستماع مهاريت تعليم يف خاصة العربية اللغة تعليم يف فعالة
 يف تعميقا املعلم الباحث قابل مث .بالوسائل واالستعداد الكثري الوقت إىل حتتاج
 تنمـي  أن ويستطيع فعالة الطريقة هذه إن املعلم وقال ،الطريقة هذه عن رأيه
 عن الكالم تعليم يف خاصة فعالة فهي الكالم مهارة يف وأما .االستماع مهارة
 بتدريبات املوسع احلوار لتعليم الكثري الوقت إىل حتتاج مازالت ولكن وامراأل
 محـاس  تنمية يف  فعالة أا رأى وهو ،واجلواب اللسؤبا ويليها االوامر تنفيذ
 تناسـب  الطريقة هذه أن املعلم رأى. العربية اللغة لمتع يف وابتهاجهم الطلبة
 صـة احلب هلايعـد  أن سللمدر البد ولوكان باملنهج وتناسب األول بالفصل
 لتعلـيم  التعليميـة  والوسـائل  التعليمية املادة يعد وأن ،املدرسة يف املتوفرة
 يسـتطيع  هـو  هل الباحث سأله وحني ،الفصل يف يوجد ال الذي املوضوع
  . قبل من ذكره كما بشرط يستطيع أنه فأجاب ،الطريقة هذه تنفيذ

  

  البيانات حتليل: الثاين املبحث

 تعليم يف االختبار ونتائج واالستبانة واملقابلة املالحظة صيلةح على بناءا  
 فيما املذكورة الكاملة اجلسدية االستجابة بطريقة والكالم االستماع مهاريت
 اجلسدية االستجابة طريقة إن":  تقال الذي  البحث يةضفر أن يتضح ،سبق
 املدرسـة  لطلبـة  والكالم االستماع مهاريت وحتسني تنمية يف ؤثرت الكاملة



 ٧٨

 )ج( األول الصـف  يف بورواكرتـا   بوجونجب احلكومية اإلسالمية املتوسطة
 ذلـك  علـى  تدلو .البحث نتيجة توافق  "٢٠٠٨-٢٠٠٧ راسيةالد للسنة

 االسـتماع  مهـاريت  اختبـار  نتائج على اعتمادا الكمية النجاح موشرات
 مهارة اختبار يف الناجحني الطلبة عدد كان. ٤.٢ اجلدول يف كما ،والكالم
 غري الطلبة عدد أماو ،طالبا -٤٦ من طالبا -٤٤ أو  %٩٥,٦٥ االستماع

 ،٤.٥ اجلدول ويف .٦٠النجاح معيار من ناقصة الناجتة ألن طالبان ناجحنيال
 طالبا -٤٢ أو %٩٣,٣٠ الكالم مهارة اختبار يف الناجحني الطلبة عدد كان
 ناقصة الناجتة ألن طالب -٤ ناجحنيال غري الطلبة عدد وأما ،طالبا-٤٦ من
  .٦٠النجاح معيار من

 النجـاح  اتؤشرم ذلك على تدل ،املذكورة الكمية املؤشرات جبانب  
 الطلبـة  انتبـاه  هناك .واملقابلة واالستبانة املالحظة حصيلة يف كما الكيفية
 جـدا،  جيـد  الطلبـة  محاس وكذلك التعليمية، العملية ذه كبرية بصورة

 طريقـة  تطبيـق  الطلبة واستجاب. جيد هموابداع جدا، جيد واستبشارهم
 العربيـة،  اللغـة  تعلـم  حيبـون  هم .جدا جيد الكاملة اجلسدية االستجابة
 يف اهتمامهم و الطلبة إثارة نشأة مث. وممتعة جذابة الطريقة هذه أن واستجابوا

   .العربية اللغة تعلم
   املسـتمر  الوقت إىل حتتاج الطريقة هذه أن يبدو االنعكاس يف ولكن  
. والكـالم  االسـتماع  مهاريت  تعليم ينجح لكي والوسائل املادة واستعداد
 التعليمية صةاحل كل مع تماشيام الطريقة هذه تطبيق ميكن أنه الفكرة تونشأ
  .صةاحل أول يف دقائق  عشرة  مخس إىل ةعشر ملدة
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  اخلامس الفصل
  اخلامتة

  

  النتائج. أ

 االسـتماع  مهاريت تنمية حول اإلجرائي بالبحث الباحث قام أن بعد  
 ةاملتوسـط  املدرسـة  طلبة لدى الكاملة اجلسدية االستجابة بطريقة والكالم
 إىل الباحث وصل الثاين السمستري) ج( األول الصف يف احلكومية اإلسالمية
  :التالية النتائج
 قة االستجابة اجلسدية الكاملـة عملية تنمية مهارة االستماع بطريمتت  -١

تنمية مهـارة  وجنحت هذه العملية يف . ة التدريسخطذكرت يف كما 
درجة  يدل على ذلك مؤشر النجاح الكمي وهو .االستماع لدى الطلبة

وتـدل عليهـا    ،%٩٥,٦٥جناح الصف يف االختبار اليت وصلت إىل 
مؤشرات النجاح الكيفية وهي انتباه الطلبة بصورة كبرية ذه العمليـة  

واستبشارهم جيد جدا، وابـداعهم   التعليمية، ومحاس الطلبة جيد جدا،
واستجاب الطلبة تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة جيـدا  . جيد

جدا، وهم حيبون تعلم اللغة العربية، واستجابوا أن هذه الطريقة جذابـة  
  . والكيفيةوممتعة 

كمـا   لةبطريقة االستجابة اجلسدية الكام متت عملية تنمية مهارة الكالم -٢
 تنمية مهارة الكالم جنحت هذه العملية يفو .ة التدريسذكرت يف خط
درجـة جنـاح    وهو دل على ذلك مؤشر النجاح الكميي .لدى الطلبة

 ذلك على تدل وكذلك %.٩٣،٣٠الصف يف االختبار اليت وصلت إىل 
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 العمليـة  ذه كبرية بصورة الطلبة انتباه مؤشرات النجاح الكيفية وهي
 وابـداعهم  جدا، جيد واستبشارهم جدا، جيد الطلبة ومحاس التعليمية،
 جيـدا  الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة تطبيق الطلبة واستجاب. جيد
 جذابـة  الطريقة هذه أن واستجابوا العربية، اللغة تعلم حيبون وهم جدا،
  .وممتعة

  

  لتوصياتا. ب

 اجلسدية االستجابة طريقةب والكالم االستماع مهاريت تنمية عملية إن  
 اإلسـالمية  املتوسـطة  املدرسـة  من) ج( األول الصف طلبة لدى الكملة
.  التـدريس  خطـة  يف تكون كما جرت قد بورواكرتا بوجونجب احلكومية
  : يلي مبا الباحث يوصي لذلك،
 طريقـة  وايستخدم أن  املدرسة هذه يف العربية اللغة معلمي على ينبغي  -١

 والكالم  االستماع ريتمها تعليم  عملية يف الكاملة اجلسدية االستجابة
  . البحث هذا يف املقررة التدريس ةخط وفق

 طريقـة  وايسـتخدم  أن املدرسة هذه يف العربية اللغة معلمي على ينبغي   -٢
ـ  وفـق  اللغوية املوضوعات ةخمتلف يف الكاملة اجلسدية االستجابة  ةخط
 مـع  واجلـواب  السؤال بطريقة ويليها البحث، هذا يف املقررة التدريس
 داخل  توجد ال اليت ةالدراسي املادة يعلّم حينما املعينة الوسائل داداستع
  . الفصل
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 الدراسية املواد وايعد أن املدرسة هذه يف ربيةالع اللغة معلمي على ينبغي  -٣
 اللغويـة  باملوضوعات تناسب لكي الكاملة اجلسدية االستجابة بطريقة
  .اإلسالمية ملتوسطةا للمدرسة العربية اللغة تعليم منهج يف املقررة

 طريقـة   لتطبيـق  الدراسية املواد تصميم اآلخرين لباحثنيا على ينبغي  -٤
 املدرسـة  يف العربية اللغة تعليم منهج وفق  الكاملة اجلسدية االستجابة
      .االسإلمية املتوسطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٢

  املراجع العربية
  

 اللغة خصائص إىل مدخل ،اللغوية املهارات. ١٩٩٤. صاحل حممد الشنطي،
  حائل: األندلس دار. وفنوا بيةالعر
.  أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة تعليم.  ١٩٨٥. كامل حممود الناقة،

  القرى أم جامعة: مكة
 النظرية بني وتعليمها احلية اللغات تعليم. ١٩٨١. ايد عبد صالح العريب،

  لبنان مكتبة: بريوت. والتطبيق
 يف والتكنولوجيا االتصال وسائل. ١٩٨٧.ديمح حسني الطوجبي،
  القلم دار: الكويت.التعلم  
 األطر العربية اللغة تعليم.  ت د. القادر عبد اللطيف عبد بكر، أبو

  الضامري مكتبة: السيب. واإلجراءات
: الرياض. اللغة تعليم يف البصرية املعينات. ١٩٨٤. إمساعيل حممد صيين،

  سعود امللك جامعة املكتبات شئون عمادة
: الربط. تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا. ١٩٨٩. طعيمة، رشدي أمحد

 . اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةاملنظمة   

 وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات. ١٩٩٢ ، حممود فؤاد أمحد عليان، 
  .والتوزيع للناشر املسلم دار:رياض. تدريسها

. اإلبتدائية باملرحلة اللغة تدريس. ١٩٧٧. علي الدين صالح حممد جماور،
  .القلمدار: الكويت

  العلمية املكتبة: املغرب ،طهران. الوسيط املعجم. ت د. اللغة جممع



 ٨٣

  اإلجنليزية املراجع
  

Larseen-Freeman, Diane. 1986. Techniques and Principles in 
Language Teaching. New York: Oxford University  Press, Inc. 

  
Johnson, E.B. 2002. Contextual Teaching and Learning:  What it is 
 and Why it is here to Stay. California: Corwin Press, Inc 
 
Richards, Jack C. and Roger, Theodore S. 1984. Approaches  and 
 Methods In Language Teaching. New York: Cambridge  
 University Press  

  
  
  

  املراجع اإلندونسية
 
Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kurikulum SLTP. Jakarta: 

Depdiknas 
 
Departemen Agama. 2003. Kurikulum Bahasa Arab Madrasah 
 Tsanawiyyah. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, Direktorat 
 Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum  
 
Kasbalah, Kasihani. 1989. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: 
 Depdikbud, Dirjen Pendidikan Tinggi 
 
Latief, Adnan. 2003. Penelitian Tindakan Kelas Pembelajaran 
 Bahasa Inggris. Malang: IKIP Malang, Jurnal Ilmu 
 Pendidikan Jilid 10 Nomor 2 
 
Ainin, M. dkk. 2006. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa  Arab. 
 Malang: Misykat  
 
Nurhadi dkk. 2004. Pembelajaran Kontekstual, Contextual 
 Teaching and Learning dan Penerapannya dalam  KBK. 
 Malang: Universitas Negeri Malang 



 ٨٤

 
Rofiuddin. 1989. Metode Kualitatif. Malang: IKIP Malang 
 
Arikunto, Suharsimi. 2007. Dasar-dasar Evaluasi  Pendidikan (Edisi 
 revisi). Jakarta: Bumi Aksara 

 
  
   

 


