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  )املدرسة االبتدائية االسالمية سونان كريي ماالنج بالتطبيق على (
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 استهالل
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  ))وِإذَا قُِرئ اْلقُرآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا لَعلّكُم ترحمونَ (( 
  ]٢٠٣آية :  األعراف سورة[

   
                                  

  
  

  
من أحب اهللا تعاىل أحب رسوله ؛ ومن أحب الرسول العريب أحب العرب؛ ومن "

تب على أفضل العرب والعجم؛ أحب العرب أحب العربية، اليت نزل ا أفضل الك
  ".ومن أحب العربية عىن ا وثابر عليها وصرف مهته إليها

  
 )أبو منصور الثعاليب النيسابوري يف مقدمة فقه اللغة وسر العربية(

  
  
  
  



 ج  

  إهداء
  

  إىل والدي ووالديت
  املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء

  لسمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمريوعرفت يف نفسه ا
  تقدمة إجالل واحترام

  
  إىل أساتذيت الذين أدين هلم بالكثري

  تقديرا وإجالال

  
  إىل من هم عندي يف مقام االبن واالبنة

  مودة وتقديرا ورغبة يف التقدم العلمي

  
  

  إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها
  ضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسانرسل ح



 د  

 شكر و تقدير

احلمد هللا على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال، والثبات 
يف احلال واملآل، وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله وأصحابه الغر 

  :عدامليامني، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما ب
وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 
والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

 أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل – بعد محد اهللا تعاىل –
د ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجو

  : ومنهم . حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص
جامعة موالنا مالك إبراهيم  مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير 

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج
جامعة موالنا كلية الدراسات العليا مساحة األستاذ الدكتور عمر منران، عميد 

  راهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك إب

كلية مساحة الدكتور تور كيس لوبيس ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات العليا 

كلية مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، سكرتري قسم تعليم اللغة العربية 

  النا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالدراسات العليا 
، املشرف األول الذي أفاد الباحث نصر الدين إدريس جوهرمساحة الدكتور 

علمياً وعملياً ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 
  .يرحىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقد

، املشرف الثاين، فحقاً يعجز لساىن  بكري حممد خبيت أمحدمساحة الدكتور
عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا 
البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان 



 ه  

باحث فله مين خالص الشكر لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس ال
  . والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء

 كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذة املعلمني يف قسم تعليم 
.  جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجكلية الدراسات العليا اللغة العربية 

ير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  فلهم من الباحث كل الشكر والتقد
  . وجزاهم اهللا عىن خري اجلزاء

كما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل صاحب الفضيلة والسعادة مضاري 
ومدير املركز السوداين مباالنج الدكتور سعيد حواية اهللا أمحد كما يطيب يل أن 

موالنا مالك إبراهيم االسالمية أتوجه بكل احلب والشكر لزمالئي األعزاء ىف جامعة 
أما أسرتى وعلى رأسها . احلكومية ماالنج واملعهد العايل سونان أمفيل ماالنج

فوالدي الكرمي الذي كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا البحث مبا غرسه ىف نفسي 
 من حب للعلم واملعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديت احلبيبة اليت يطوق فضلها عنقي

  .وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حياتى
وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع 
إىل حيز الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير 

  .واالمتنان
  

  واهللا ويل التوفيق          
   م٢٠٠٩ يونيو ١١ماالنج،               
  الباحث              

  
  

  نور قمري              
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  تقرير املشرفني 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف   

  . األنبياء واملرسلني وعلى اله وصحبه أمجعني
  : بعد اإلطالع على البحث العلمي الذي حضره الطالب  

  نور قمري:   الباعداد الط
                                           ٠٧٩١٠٠٢٢:    رقم التسجيل

طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية فعالية استخدام :   موضوع البحث
على املدرسة االبتدائية حبث إجرائي بالتطبيق (مهارة االستماع 

  )االسالمية سونان كريي ماالنج
  .تقدميه إىل جملس مناقشة البحثوافق املشرفان على 

  

  املشرف األول

  

           نصر الدين إدريس جوهر. د

١٥٠٢٨٨٣١١ 

  املشرف الثاين

  

                           بكري حممد خبيت أمحد.د            

 

    االعتماد                          
                     رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  

  تور كيس لوبس. د                       
  ١٥٠٣١٨٠٢٠:                  رقم التوظيف

  جـمهــوريـة إنـدونيـســيا
  وزارة الشـــؤون الدينــيــة

  جامعة موالنا مالك إبراهيم
  اإلسالمية الحكومية ماالنج

  كليـــة الدراســات العــليـا
   قســم تعليــم اللغة العــربية
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  االعتماد من طرف جلنة املناقشة

  :عنوان البحث 
   طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة االستماعفعالية استخدام 

  )ي ماالنجعلى املدرسة االبتدائية االسالمية سونان كريحبث إجرائي بالتطبيق (
  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

  
  نورقمري: إعداد الطالب 

  ٠٧٩١٠٠٢٢: رقم التسجيل 
  

قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 
  .   م٢٠٠٩   يونيو١٩:املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم اخلميس، بتاريخ

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة
  رئيسا      الدكتور تور كيس لوبس  .١

  .................. : التوقيع    ١٥٠٣١٨٠١٢٠: رقم التوظيف
  مناقشا     الدكتور سعيد حواية اهللا أمحد  .٢

  :...................التوقيع        -: رقم التوظيف
  مشرفا     جوهر  الدكتور نصر الدين إدريس .٣

  : ..................التوقيع    ١٥٠٢٨٨٣١١  :رقم التوظيف
  مشرفا    الدكتور بكري حممد حبيت أمحد .٤

  : ..................         التوقيع      -     :رقم التوظيف
  اعتماد علي 

  عميد كلية الدراسات العليا،

 

  
  عمر منران. د. أ

  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف 
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 إقرار الطالب

  
  : ا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليتأن

  نور قمري:   االسم الكامل

  ٠٧٩١٠٠٢٢:   رقم التسجيل

طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهـارة       فعالية استخدام   :     العنوان
على املدرسة االبتدائية االسـالمية     بالتطبيق  حبث إجرائي    (االستماع

  )سونان كريي ماالنج
لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة  اليت حضرا لتوفري شرط أقرر بأن هذه الرسالة

حتت جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج كلية الدراسات العليا  العربية

   :عنوان
  

  طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة االستماعفعالية استخدام       
  )على املدرسة االبتدائية االسالمية سونان كريي ماالنجبالتطبيق حبث إجرائي     (

وإذا ادعـى أحـد     . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر          
استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن     

جامعة موالنـا مالـك إبـراهيم     دراسات العليا   كلية ال تكون املسؤولية على املشرف أو على       

  . اإلسالمية احلكومية ماالنج
  . هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

   م ٢٠٠٩ماالنج، يونيو 
  توقيع صاحب اإلقرار 

  
  نور قمري

٠٧٩١٠٠٢٢   
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  مستخلص البحث
 االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة      طريقةفعالية استخدام    م،   ٢٠٠٩نور قمري،   
حبث إجرائي بالتطبيق على مدرسة سونان كريي االبتدائيـة اإلسـالمية           (االستماع  

: ، واملـشرف الثـاىن     نصر الدين إدريس جـوهر     الدكتور:  املشرف األول ).ماالنج
  بكري حممد خبيت أمحدالدكتور 

  
   .تنمية مهارة االستماع، املةطريقة االستجابة اجلسدية الك :الكلمات األساسية

  
الباحث من خالل مقابلة مدرس اللغة العربية ضعف كفاءة طلبة مدرسة           رأى  

سونان كريي االبتدائية يف الصف الرابع يف االستماع وأم صعب عليهم أن مييـزوا              
األصوات املتجاورة يف النطق واحلركات الطويلة والقصرية ، وإذا استمعوا إىل كـالم             

يعسرعليهم التمييز واالستيعاب بني األصوات املتجاورة يف النطق واحلركـات  األستاذ  
  . الطويلة والقصرية

بناء على تلك املشاكل، حدد أي افترض الباحث طريقة االستجابة اجلـسدية            
الكاملة اليت ستكون حال هلذه املشكالت، حيث كانت هذه الطريقة تستلزم تنفيـذ             

طالب واهتمامهم بكالم األستاذ، وكـذلك سـترتفع   األوامر فسيزداد ا استيعاب ال   
  . مهارم يف االستماع

ما مدى فعالية طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة : " هيومشكلة هذا البحث  
لتنمية مهارة الكالم لدى طلبة الصف الرابع ملدرسة سونان كريي االبتدائية اإلسالمية            

  ". ماالنج؟
 Classroom Action)إلجرائي الصفي   من نوع البحث اومنهج هذا البحث  

Research)      ٣(التطبيـق، و  ) ٢(تصميم خطـة التعلـيم، و     ) ١(  الذي يتركب من (
 من التالميذ يف أما جمتمع البحث فيتكون. التقومي علي صورة الدورين  ) ٤(املالحظة، و 

. ٢٠٠٨/٢٠٠٩املدرسة االبتدائية اإلسالمية سونان كريي ماالنج، العام الدراسـي          
  . االختبار) ٣(االستبانة و ) ٢(املالحظة و ) ١:  (األدوات جلمع البياناتومن 

 طريقـة   استخدام) ١: (فيمكن أن تتلخص فيما يأيت     أما نتائج هذا البحث     
االستجابة اجلسدية الكاملة يكون فعاال يف تنمية مهارة االستماع لدى طلبة الـصف             

ترفع نتيجة الطـالب    حيث  ماالنج،  الرابع ملدرسة سونان كريي االبتدائية اإلسالمية       



 ي  

وتقديرهم يف اختبار متييز األصوات املتجاورة يف النطق واحلركات الطويلة والقـصرية            
هـذه   (KKM)كما يف اجلدول الثاين عشر كلّها أعلى من معيار األدىن لنجاح الطلبة             

ـ              ار تدلّ أنّ الطّلبة كلّهم ناجحون يف تقومي مهارة االستماع، وكذلك بالقيـاس مبعي
، ٨٨النجاح الصفّي، من حيث ترقية الطريقة على التمييز حصلت درجة تأثريها وهي             

استخدامها أيضا يزداد حتمس التالميـذ يف  )٢ وهذه تعين أن الطريقة مؤثرة جدا عليها  
 وتفسريها مؤثرة وهذه تعىن بأن      ٩٣،  ٣٣تدريس مهارة االستماع حيث نتيجتها هي       

اشتياقهم وحتمسهم باسـتخدام يف تـدريس مهـارة         استخدام هذه الطريقة يتأثر يف      
  . االستماع
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Listening is the tool used by human being to communicate with the other 
since the first times of their life.The listening skill is including the most important 
things to be mastered by students who learn foreign language.  

In spite of how significant of the position of the listening skill in area of 
second language educating, but it’s a pity fact that the large number of students 
studying in forth class of Islamic elementary school of Sunan Giri are in a low 
Arabic comprehension and distinguish between the same sounds in speech and the 
long or short sound.That are known through the interview of language instructor 
in the class. According to the result of it, the instructor says that the most students 
can’t distinguish between the same sounds in speech and the long or short sound. 

Based on the problems, the researcher determines the physical response 
method as a hypothesis of the research that wills solute the problem of the 
research. This method is taken as hypothesis because it (method) can increase the 
comprehension skill.And this method also obligate the student to run the 
commands from the teacher. And then it is hoped can increase the spirit of them to 
listen and there is able be increase of the listening skill. 

Problem statement of this research is “How far the effectiveness of the 
application of physical response method in increasing the listening Arabic skill 
(Classroom Action Research in Sunan Giri Islamic Elementary school Malang)?” 

So, the reseach head for describing how is the way to increase the ability 
of listening skill, particulary distinguishing skill of  the forth class students of 
Sunan Giri Islamic Elementary school Malang.  

This research used Classroom Action Research that consists of four steps: 
planning, acting, observation and reflection. Subject of this research was students 
studying in forth class of Islamic elementary school of Sunan Giri Malang in 
academic year 2008-2009. The instruments for this research were researcher him 
self, observation schedule, questionnaire, and test.  

Result of research indicate that applying of physical response method 
proven effectivelly about the improving of listening skill of student forth class, in 
school year of 2008-2009 with the facts that 1) Student learn listening skill with 
pleasure, high spirit become increasing, and 2) Ability of students in listening skill 
being proved with the attainment of the learning minimize standard complete in 
the field of Arab Ianguage study. And its quantitative evidence are the results of 
writing tes toward all student. Where it  indicated that all of them obtain the 
scores more then the minimal learning completely standar of the subject, namely 
6.5. while minimum score obtaining  by them is 70 at the second cyrcle and the 
first cyrcle is 50. Whereas, the scors of distinguishing skill test for detile are 88 
for Phonation at second cyrcle, and 71 for phonation at the first cyrcle. 

 The conclusion of research result is that the physical response method is 
very effective to increase Arabic speaking skill of the students in fotrh class, 
Islamic elementary school of “Sunan Giri”, Malang, in academic year 2008-2009. 
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Nur Qomari 2009. Eِfektifitas Penerapan Metode Total physical Response dalam 
Meningkatkan Kecakapan Mendengar Bahasa Arab (Penerapan di Madrasah 
Ibtidaiyah Sunan Giri Malang). Pembimbing: 1) Dr.H.Nasarudin Idris Jauhar, 2) 
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Kata Kunci: Metode Total Phyisical Response, Kecakapan Mendengar.  

 
Sesungguhnya mendengar adalah sarana yang sangat penting bagi manusia 

dalam berkomunikasi dengan sesama. Sedangkan mendengar dalam pembelajran 
bahsa adalah sebuah keterampilan yang menempati posisi sangat signifikan,lebih-
lebih dalam mempelajari bahasa asing. Sehingga harus dibekalkan kepada setiap 
peserta didik –lebih-lebih pada era komunikasi global seperti sekarang ini. 
Pembelajaran keterampilan mendengar itu bahkan harus dibekarkan kepada 
peserta didik dalam tahap awal pembelajarannya terhadap bahasa kedua (Asing) 
termasuk pada pembelajaran bahasa Arab. Meskipun demikian vital posisi 
keterampilan mendengar, namun peneliti mendapati melalui hasil wawancara 
dengan pengajar bahasa Arab pada kelas empat bahwa kebanyakan siswa kelas 
tersebut lemah dalam keterampilan mendengarnya, khususnya pada hal 
memahami dan membedakan bunyi-bunyi yang serupa dalam pelafalannya serta 
panjang pendeknya.  

Selajutnya didasarkan masalah diatas, peneliti, dengan pertimbangan 
pengajar matapelajaran bahasa Arab, menghipotesikan penerapan Metode Total 
Physical Response sebagai solusi atas permasalahan keterampilan mendengar 
tersebut. Hipotesis tersebut peneliti ambil dengan pertimbangan bahwa metode 
Total Physical Response adalah sebuah metode yang mendasarkan pada peragaan 
perintah yang diberikan oleh guru pengajar sehingga siswa tertuntut untuk 
memerhatikan apa yang guru ucapkan. 

Selanjutnya berdasarkan pada fakta permasalahan diatas, dirumuskan 
permasalahan atau rumusan penelitian ini adalah “Sejauh mana efektifitas 
penerapan metode Total Physical Response dalam meningkatkan keterampilan 
siswa kelas IV pada madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri tahun ajaran 2008-2009. 

Dengan demikian hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa penerapan 
metode Total Physical Response akan meningkatkan kecakapan siswa dalam 
mendengar bahasa Arab. 

Tujuan penelitian ini adalah adalah mendiskripsikan proses meningkatkan 
keterampilan mendengar bahasa Arab dalam hal ini kecakapan mengidentifaksi 
bunyi-bunyi yang serupa dalam pelafalannya serta panjang pendeknya.bagi siswa 
kelas IV madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri Malang. 

Untuk mencapai tujuan itu, peneliti mengunakan ini rancangan penelitian 
Tindakan Kelas (PTK), yang terdiri empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, refleksi, dengan melibatkan data kualitatif dan kualitatif, dan 
berlangsung dua siklus. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan 
Peneliti adalah observasi, dan angket, serta tes kecakapan mendengar. 



 م  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Total Physical 
Response terbukti efektif meningkatkan kecakapan mendengar siswa kelas IV 
tahun akademik 2008-2009 dengan melihat kenyataan: 1) Siswa belajar 
keterampilan mendengar dengan senang dan semangat 2) Kemampuan siswa 
dalam kecakapan mendengar khususnya mengidentifaksi bunyi-bunyi yang serupa 
dalam pelafalannya serta panjang pendeknya meningkat dengan dibuktikan 
dengan ketercapaian standar ketuntasan belajar minimal dalam bidang studi 
bahasa Arab. Bukti kuantitatifnya adalah hasil tes tulis seluruh siswa yang 
menunjukkan bahwa semua kelompok memperoleh skor dalam rentang lulus, 
kecuali pada siklus pertama ada satu siswa yang tidak lulus namun pada siklus 
kedua seluruh siswa lulus artinya melebihi standar ketuntasan minimal pelajaran 
bahasa Arab yakni 6.5. dengan skor minimal yang diperoleh seluruh siswa 70  
baik pada siklus kedua.. 

Dengan demikian secara umum dapat disimpulakan bahwa metode Total 
Physical Response sangat efektif untuk meningkatkan kecakapan mendengar 
bahasa Arab siswa kelas IV madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri Malang tahun 
pelajaran 2008-2009.  
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  الفصل األول

  اإلطار العام

  ةمقدم  - أ
إن أراد الطلبة أن جييدوا اللغة العربية واجب عليهم أن يفهموا معاين املفردات 

ففهم اللغة العربية يستطيع أن حيصله الطلبة عن . اجلمل والعبارات ووأمناط التراكيب
فطريقة االستماع تستخدم لفهم اللغة . طريقتني إما طريقة االستماع أو طريقة القراءة

ا طريقة القراءة فتستخدم لفهم العربية املكتوبة، وهاتني الطريقتني العربية املنطوقة وأم
عليم مهارة االستماع فت. الحيصلهما الطلبة غري الناطقني ا إال يف إجراء التعليم والتعلّم

ألن . غري الناطقني ا حيظي مكانة أوىل من تعليم املهارات اللغوية األخرىعند الطلبة 
 االنسان يف مراحل حياته األوىل باآلخرين وعن طريقه االستماع وسيلة اتصل ا

 مبعىن أن االنسان يستمع ١.يكتسب الطلبة املهارات األخرى للغة كالما وقراءة وكتابة
  .كثريا يف مراحل حياته األوىل وبعد ذلك يستطيع أن يتكلم ويقرأ ويكتب

كي يستطيع أن إن تعليم مهارة االستماع حيتاج إىل الطرائق املناسبة الفعالة ل
فطرائق تدريس اللغة العربية متنوعة وكلها تستخدم لتعليم . يتحقق ا هدف التعليم

فطريقة . املهارات اللغوية، ولكن لكل طريقة مزية خاصة ومناسبة مع مهارة معينة
االستجابة اجلسدية الكاملة على سبيل املثال مناسبة مع تعليم مهارة االستماع ألن 

 للمعلم وللطالب لكن حركات الطالب  ترتكز على احلركات اجلسميةهذه الطريقة
                                                 

منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم : الرباط (تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه و أساليبه،رشدي أمحد طعيمة،   1
  ١٤٧. ص   )١٩٨٩،- إيسيسكو–والثقافة 
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فتعليم مهارة االستماع أهم أهدافه الفهم واالستيعاب، . أكثر من حركات املعلم
وأيضا أن أثر التعلم يبقى . فالفهم أو االستيعاب يسهل اكتساما باحلركات اجلسدية

أي عندما يستجيب  ١.احلركي للمتعلمإذا ارتبط بالنظام العصيب  يف الذاكرة مدة أطول
 ويتذكروه تذكرا الطلبة للكالم املوجه إليهم باحلركات اجلسدية يستطيعون أن حيفظوه

وجبانب ذلك أن هذه الطريقة تصلح للمرحلة املبتدئة اليت مل تسبق هلم دراسة . جيدا
  . اللغة العربية

عندما يتعلّمون العربية الطالب يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية سونان كريي 
خاصة يف مادة مهارة االستماع اليستطيعون أن مييزوا األصوات العربية إما يف طوهلا 

 الطلبة  من مث يطلبمجملًٌ و علَ  كلمةفمثال عندما ينطق األستاذ.أوقصرها أو حرفها
 نطق الكلمات العربية علىفأكثرهم اليستطيعون ألم مل يتدربوا  اأن ينطقومه

بدال حرف العني لٌ باملد يعين مجالٌ وكلمة ِعلْم باستفينطقون كلمة جم. الصحيحة
 هذه هي املشكلة األوىل، وأما املشكلة الثانية فكثري من الطلبة .م باهلمزة يعين أَلَ

صحيح أن الطلبة بعد أن يدرسوا اللغة العربية هؤالء عرفوا . ينسون املفردات املدروسة
 املفردات  عنلكلمات لكنهم بعد االسبوع عندما يسأهلم املدرسوفهموا معاين ا
الحظ الباحث هذه املشكلة يريد أن حيلّها بتطبيق ك بعد أن لذل. السابقة فنسوها

  .طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة خاصة يف تعليم مهارة االستماع

 االبتدائية ألا فطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة مناسبة ألن تطبق يف املدرسة
وفقا هلذا، كان الباحث خيتار . تفضل املتعلّم كثري احلركات ويكون يف املرحلة املبتدئة

                                                 

جامعة اإلمام حممد بن سعود : الرياض ( طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،صلي، عبد العزيز بن إبراهيم الع 1
  ١٣٤. ص ) ٢٠٠٢االسالمي، 
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ماالنج يف تطبيق ) MI SUNAN GIRI(سة االبتدائية االسالمية ١الصف الرابع يف املدر
ألن هذا الصف على حسب املنهج التعليمي يعترب مبتدئا يف تعليم اللغة . هذه الطريقة

وأيضا أن هذه . العربية رغم أن الفصول األعلى منه ميكن أن يطبق فيها هذه الطريقة
البيئة التعليمية تعترب فقرية مل تتوفر وسائل التعليم والتعلّم فيها وحتتاج إىل طرائق 

  .  التدريس الفعالة

  مشكلة البحث -ب 

    :يلخص الباحث مشكلة البحث يف اآليت  

الية استخدام مامدى فعة الكاملة يف تنمية مهارة االستماع طريقة االستجابة اجلسدي
  لطالب املدرسة االبتدائية االسالمية سونان كريي ماالنج؟

   أسئلة البحث-ج

   :سيحاول الباحث االجابة على مشكلة البحث باألسئلة اآلتية   

١ - ة الكاملة استخدام  اليةمافعمهارة  نميةتيف طريقة االستجابة اجلسدي
  الصف الرابعيفاألصوات العربية املتجاورة يف النطق للطالب متييز 

) MI SUNAN GIRI(املدرسة االبتدائية االسالمية سونان كريي ب
 ماالنج؟

٢ - ة الكاملة استخدام  اليةمافعمهارة  نميةتيف طريقة االستجابة اجلسدي
املدرسة ب  الصف الرابعيفاألصوات العربية للطالب  نطق متييز

 ماالنج؟) MI SUNAN GIRI(االسالمية سونان كريي االبتدائية 
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٣ - ة الكاملة استخدام  اليةمافعمهارة  نميةتيف طريقة االستجابة اجلسدي
املدرسة االبتدائية ب  الصف الرابعيفمتييز احلركات الطويلة للطالب 

 ماالنج؟) MI SUNAN GIRI(االسالمية سونان كريي 

٤ - ة الكاملة طريقة االستجابة اجلاستخدام  اليةمافعمهارة  نميةتيف سدي
املدرسة االبتدائية ب  الصف الرابعيفمتييز احلركات القصرية للطالب 

 ماالنج؟) MI SUNAN GIRI(االسالمية سونان كريي 

  : أهداف البحث -د

  : األمور التالية ملعرفة البحث يهدف  

متييز األصوات  يف تنمية مهارةلية طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة عا فملعرفة - ١
 للطالب يف الصف الرابع باملدرسة االبتدائية العربية املتجاورة يف النطق

 .ماالنج) MI SUNAN GIRI(االسالمية سونان كريي 
  متييز نطق فعالية طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف تنمية مهارةملعرفة - ٢

ئية االسالمية للطالب يف الصف الرابع باملدرسة االبتدااألصوات العربية 
 .ماالنج) MI SUNAN GIRI(سونان كريي 

 متييز احلركات  فعالية طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف تنمية مهارةملعرفة - ٣
للطالب يف الصف الرابع باملدرسة االبتدائية االسالمية سونان الطويلة 
 .ماالنج) MI SUNAN GIRI(كريي 

 متييز احلركات سدية الكاملة يف تنمية مهارة فعالية طريقة االستجابة اجلملعرفة - ٤
للطالب يف الصف الرابع باملدرسة االبتدائية االسالمية سونان القصرية 

 .ماالنج) MI SUNAN GIRI(كريي 
  

   فروض البحث- ه



٧ 
 

 استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة تنمي مهارة متييز إنّ - ١
طالب الصف الرابع  لدى  املتجاورة يف النطقاألصوات العربية

) MI SUNAN GIRI(باملدرسة االبتدائية االسالمية سونان كريي 
  .ماالنج

 نطق  متييز استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة تنمي مهارةإنّ - ٢
األصوات العربية لدى طالب الصف الرابع باملدرسة االبتدائية 

  .ماالنج) MI SUNAN GIRI(االسالمية سونان كريي 
متييز تخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة تنمي مهارة  اسإنّ - ٣

 لدى طالب الصف الرابع باملدرسة االبتدائية احلركات الطويلة
  .ماالنج) MI SUNAN GIRI(االسالمية سونان كريي 

متييز  استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة تنمي مهارة إنّ - ٤
 باملدرسة االبتدائية لدى طالب الصف الرابعاحلركات القصرية 

 .ماالنج) MI SUNAN GIRI(االسالمية سونان كريي 
  

  

  

   أمهية البحث-و

  : تتخلّص أمهية هذا البحث فيما يلي  

تطوير طريقة تعليم مهارة االستماع يف تدريس اللغة العربية : النظرية  - ١
 للمبتدئني

 التطبيقية - ٢



٨ 
 

 :هذا البحث يفيد تطبيقيا يف 
 الطلبة  - أ

  الطلبة يف تعلّم اللغة العربيةالرتفاع محاسة - ١

   لتنمية مهارة الطلبة  يف استماع الكالم العريب- ٢
 املدرس -  ب

   ليجعله مدرسا خالّقا يف تعليم اللغة العربية- ١

 أن استخدام الطريقة الفعالة يف تعليم اللغة نتيجة ليعطيه ال- ٢
 جبات التعليميةاالعربية سياعده يف أداء الو

 ودة التعليم والتعلّم ألن يرفع املدرس ج - ٣

   املدرسة- ج 

الرتفاع جودة ولؤلؤة املدرسة عن طريق إجناز الطلبة و إبداع  - ١
 املدرس

 لتطبيق طرائق التعليم الفعالة يف املدرسة - ٢

  

   

   الباحث-د
يستطيع الباحث أن ينال تصور الظروف التربوية احلقيقية و أن 

  .  يطبق النظريات التربوية اليت درسها من اجلامعة

   حدود البحث-ز

  احلدود املوضوعية  - ١



٩ 
 

 حيدد الباحث موضوع هذا البحث يف تعليم مهارة االستماع خاصة يف    
ركات  واحل املتجاورة يف النطقاألصوات العربيةمتييز  تدريب الطالب على

  . باستخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة الطويلة والقصرية

  احلدود املكانية  - ٢

 MI SUNAN(حث املدرسة االبتدائية االسالمية سونان كريي خيتار البا

GIRI ( ماالنج  

  احلدود الزمانية - ٣

يف املدرسة االبتدائية بالصف الرابع يف طالب لهذا البحث خمصوص ل
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨دراسية السنة ال

  

  

  

   حتديد املصطلحات– ح



١٠ 

 

 وهذا استقبال الصوت ووصوله إىل األذن بقصد وانتباه،:   مهارة االستماع
النوع هو املستخدم يف احلياة والتعليم فهو احدى عملييت االتصال بني الناس 

   ١.مجيعا

هي طريقة لتدريس اللغة مبنية على تنسيق : طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 
  ٢).احلركي ( الكالم والفعل، وحتاول تدريس اللغة عن طريق النشاط اجلسدي 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
                                                 

جامعة أم : مكة املكرمة ( أسسه ومداخله وطرق تدريسه  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،حممود كامل الناقة،  1
  ١٢٢ص  ) ١٩٨٥القرى، 

  

  مترمجون امساعيل صيين و عبد الرمحن عبد العزيز مذاهب وطرائق يف تعليم اللغاتردز و ثيودور وثيودور روجرز، جاك رتشا 2
  ١٦٥.ص) ١٩٩٠دار عامل الكتب، : الرياض (العبدان وعمر الصديق عبد اهللا 

  



١١ 

 

  

  

  

  الفصل الثاين

  طار النظرياإل

  والدراسات السابقة

  

  

  

  

  

  



١٢ 

 

  الفصل الثاين

 املبحث األول - أ

 تعليم مهارة االستماع  -١

 مفهوم مهارة االستماع -)أ

االستماع هو فهم الكالم، أو االنتباه إىل شيئ مسموع مثل االستماع 
إىل متحدث خبالف السمع الذي هو حاسته وآلته األذن، ومنه السماع وهو 

قف حدوثها على سالمة األذن، والحيتاج إىل أعمال عملية فسيولوجية يتو
يقصد باالستماع االنتباه وحسن اإلصغاء . ١الذهن أو االنتباه ملصدر الصوت

إىل شيئ مسموع، وهو يشمل إدراك الرموز اللغوية املنطوقة، وفهم مدلوهلا، 
وحتديد الوظيفة االتصالية املتضمنة يف الرموز أو الكالم املنطوق، وتفاعل 

ربات احملمولة يف هذه الرموز مع خربة املستمع وقيمه ومعايريها، ونقد هذه اخل
اخلربات وتقوميها وحماكمتها، واحلكم عليها يف ضوء املعايري املوضوعية املناسبة 

   . ٢لذلك

 مهارات االستماع -)ب

  ٣:ما يليعلى مهارات االستماع تتضمن و

  التمييز السمعى -)١

                                                 
  ٧٥. طبعة ثانية، ص  ) ١٩٩٣لبنانية، الدار املصرية ال: القاهرة ( ، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق حسان سحاشة،  1
   عبد اللطيف عبد القادر أبو بكر  2
  ٧٢. ص ) ٢٠٠٢دار الفكر العريب، : القاهرة (تدريس فنون اللغة العربية، على أمحد مدكور،   3



١٣ 

 

تمييز السمعى، فالتمييز السمعى العلى يعتمد التعرف يف القراءة   
تمييز السمعى مهارة الو . تعرف والزمة حلدوثهالمهارة سابقة على 

  :رئيسية تشتمل على عدة مهارات فرعية، هي كما يلي على الترتيب
التذكر السمعى، و هو القدرة على تذكر األصوات يف نظام  -)أ(

 . تتابعي معني
 . سط و النهاية يف الكلمةمتييز أصوات البداية و الو-)ب(
، و "بالدمج"القدرة على صهر األصوات فيما بينها فيما يسمى - )ج( 

على إكمال الناقص من الكلمة أو اجلملة، فيما يسمى 
 ".  باإلغالق"

 التصنيف -)٢

 تركز هذه املهارة على العثور على العالقات املعنوية بني     
 و مثال ذلك أن اإلنسان قد .الكلمات و احلقائق و املفاهيم و األفكار

و عندما . يصنف املذياع و التلفاز معا، على أما جهازا إرسال
يستطيع التلميذ التصنيف فإنه يكون قادرا على أن جيمع معا أو يصنف 

  .املفاهيم املختلفة و األفكار املتنوعة طبقا خلاصية ما مشتركة فيما بينها

   استخالص الفكرة الرئيسية-)٣

 مهارة فهم على جانب كبري من الص الفكرة الرئيسيةاستخإن     
األمهية، ألا تتطلب من املستمع أن يركز على كثري من الكلمات 
املفتاحية، و احلقائق و املفاهيم الواردة يف املوضوع و أن حيدد النقطة 

  .اليت تدور حوهلا هذه الكلمات و احلقائق و املفاهيم

  

  



١٤ 

 

   التفكري االستنتاجي-)٤

هارة العليا من مهارات الفهم القائمة على التحليل و املأما     
و تعلم . التفسري و معاجلة األفكار، و هي مهارة التفكري اإلستنتاجى

هذه املهارة املستمع كيف يستخلص األفكار و النتائج املذكورة ضمنا 
  . أو بطريقة غري صحيحة

   احلكم على صدق احملتوى -)٥

  هي مهارات إستقبال يف عمومها إذا كانت املهارات السابقة    
، و املهارة التالية "احلكم على صدق احملتوى"فإن هذه املهارة و هي 

، الذي ي، مها من نوع التفكري التقومي"تقومي املسموع"وهي مهارة 
و "بأبراز حماسنها و عيوا، " نقدها"يتجاوز جمرد إستقبال الرسالة إىل 

  ".احلكم عليها

   تقومي احملتوى -)٦

أرقى مهارات التفكري و الفهم على " تقومي احملتوى"إن مهارة     
فهي توقف املستمع على مدى دقة املتحدث يف اختيار . اإلطالق

  .الكلمات املفتاحية، و حتديد املفهومات

 أهداف تعليم مهارة االستماع -)ج

   :١يهدف تعليم االستماع إىل حتقيق ما يلى

ما بينها من اختالفات صوتية ذات تعريف األصوات العربية ومتييز -)١
 العادي وبنطق صحيح) الكالم(داللة عندما تستخدم يف احلديث 

                                                 
جامعة أم : مكة املكرمة (تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،أسسه ومداخله وطرق تدريسه  حممود كامل الناقة،  1

   ١٢٢. ص) ١٩٨٥القرى،



١٥ 

 

 تعريف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها-)٢

   التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق-)٣

   تعرف كل من التضعيف أو التشديد والتنوين ومتييزها صوتيا-)٤

  لعالقات بني الرموز الصوتية والرموز املكتوبة ادراك ا-)٥

   االستماع إىل اللغة العربية دون أن يعوق ذلك قواعد تنظيم املعىن-)٦

  مساع الكلمات وفهمها من خالل سياق احملادثة العادية-)٧

 ادارك التغريات يف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة -)٨
  )املعىن االشتقاقي(

فهم استخدام الصيغ املستعملة يف اللغة العربية لترتيب الكلمات تعبريا  -)٩
  عن املعىن

 فهم استخدام العربية للتذكري والتأنيث واألعداد واألزمنة واألفعال - )١٠
  إخل هذه اجلوانب املستخدمة يف اللغة من أجل توضيح املعىن... 

  العربية فهم املعاين املتصلة باجلوانب املختلفة للثقافة - )١١

 إدراك أن املدى الداليل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك الذي - )١٢
  كلمة يف لغة املتعلم الوطنية تعطيه أقرب 

فهم مايريد املتحدث التعبري عنه من خالل وقع وإيقاع وتنغيم  - )١٣
  عادي

  إدراك نوع االنفعال الذي يسود احملادثة واالستجابة له - )١٤



١٦ 

 

قيق كل هذه اجلوانب يف متابعة االستماع إىل اللغة االستفادة من حت - )١٥
  العربية يف املواقف اليومية احليوية

  ١.وتقسيمات أخرى ألهداف تعليم االستماع كمايلي

 للترديد املباشر  - أ

 للحفظ -  ب

   الستخالص األفكار الرئسية- ج

   لالستيعاب والفهم-د

 أساسيات تدريس االستماع -)د

ات جيب االلتفات إليها حىت يتضمن تعليم االستماع عدة أساسي
  : بيسر وسالمة، وهذه االساسيات هي يةنتمكن من حتقيق أهداف تدريس

االنتباه مطلب أساسي لسماع رسالة وتفسريها، والتفكري املركزي  -)١
ضروري لعملية إضفاء معىن على مايتم مساعه، وإن تقومي املصدر 

  .والرسالة نفسها الزم لتحديد سلوك املستمع مستقبال
املعني الرئيسي  لالنتباه  هو حذف عوامل التشتيت الشعورية  -)٢

ومن أمثلة هذا التشتيت االستماع للمتحدث بدال من . واألشعورية
والسامع . الرسالة، والتأثري باستخدام الكلمات املشحونة باالنفعاالت

الكفء يقدر أمهية االستماع الفعال، ويعلم أن مثل هذه الفاعلية تقلّ 
  .ا عندما يعاين من متاعب جسمانية أو نفسيةكثري

التدريس السليم يزيد من وعي الطالب بأساليب توجيه االنتباه إىل  -)٣
  جانب أساليب جتنب التشتيت

                                                 

  ٦٩. ص) مكتبة لبنان، دون سنة: بريوت (تعلم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق، صالح عبد ايد،   1



١٧ 

 

فهم الرسالة جيب على الطالب أن يتعلم كيف يوجه كل ما يعرفه  -)٤
وعليه أن يكتسب القدرة على متييز . فعال عن املوضوع حنو تفسريه

  ضوع  الرئيسي أو الفكرة الريئسة عن التفاصيل وأمثلة التوضيحاملو

 الكاملة بالتفاصيل، حىت ميكن فهم االستماع اجليد يتطلب اإلحاطة -)٥
  الفكرة االساسية فهما كامال

 تكوين مهارة االستماع الناقد، يتطلب التدريب على اكتشاف -)٦
. داف املتحدثملفروضة، وأهالعالقات املنطقية، وأساليب الدعاية ا

، فإن املمارسة ضرورية لكنها   احلال يف تعليم أية مهارةوكما هو
  .وحدها التكفي

فليس .  االستماع اجليد يكون يف بعض األحيان أكثر من القراءة-)٧
بوسع االنسان أن يعيد االستماع، كما يعيد القراءة، كما أن معدل 

  .السرعة يفرض على املستمع أكثر مما حيدده هو نفسه

 معاين الكلمات جيب إدراكها فورا، حيث إن استخدام القاموس أمر -)٨
  متعذر أثناء االستماع

 أخطر عائق لالستماع الفعال هو أن عقل املستمع يعمل أسرع بكثري -)٩
فمن املهم أن يتعلم املستمع استخدام . مما يستطيع املتحدث أن يتكلم

 من أن يسمح لنفسه هذا الفارق يف السرعة لكي يدعم استماعه بدال
  ألن يشتت



١٨ 

 

االستماع االنتقائي، االستماع :  االستماع له أنواع متعددة منها - )١٠
احلاذق، االستماع الناقد، االستماع اامل، االستماع اليقظ، 

  االستماع احلافظ، االستماع االستطالعي، االستماع التفاعلي املتأمل

ثل التأثري، واحلزم،  كفاءة االستماع ترتبط ببعض العوامل م- )١١
  .والتدريب، والذكاء، ودرجة االنتباه

 مكونات االستماع  -)ه

يقسم االستماع  إىل أربعة عناصر أو مكونات ال ينفصل إحداها عن 
اآلخر والميكن النظر يف هذه العناصر كعناصر متتابعة ولكن ينظر إليها 

 هذه العناصر نظرة الترابط والتداخل والتأثري والتأثر وأن كل عنصر من
  ١: وهي . يتطلب الكثري من املستمع

 فهم املعىن اإلمجايل -)١

 تفسري الكالم والتفاعل معه-)٢

   تقومي ونقد الكالم -)٣

ربط املضمون املقبول باخلربات الشخصية أى التكامل بني خربات  -)٤
  .املتعلم وخربات املستمع

 العوامل املؤثرة يف تنمية االستماع -)و

 عديدة تؤثر يف االستماع، فالسمع هام لالستماع أمهية هناك عوامل
وجب عالجه أو تزويده مبا يعوض : الرؤية للقراءة فإذا كان مسع الطفل ضعيفا

                                                 
   ١٢٠. ص) ١٩٧٧دار الثقافة، : القاهرة (، أساسيات تعليم اللغة العربية  فتحي على يونس و حممود كامل الناقة،  1



١٩ 

 

هذا الضعف، وإذا تعذر ذلك وجب إجالس الطفل يف أفضل مكان يتيح له 
القدرة على االستماع، ومثة عوامل مادية يف حجره الدراسة تعوق االستماع 

ضاء اليت تنبعث من الطريق، وحركة التالميذ داخل الفصل، وعلى كالضو
املعلم أن يبذل قصارى جهده لتوفري اجلو الذي ييسر االستماع اجليد يف 

وفيما يلي عدة مقترحات تساعد على تنمية االستماع لدى . حجرة الدراسة
   ١:التالميذ

الئمة يساعد على حسن االستماع وضع التالميذ يف األماكن امل -)١
 وضبط النظام والتقليل من الضوضاء

جلعل التالميذ أكثر استعدادا ويؤا لالستماع علينا أن نقوم بربط  -)٢
املادة املقروءة أو امللقاة على مسامعهم خبربات التالميذ السابقة 

 .وتوضيح معاىن الكلمات اجلديدة وإلقاء األسئلة املثرية
دف من االستماع و الرغبة فيه مساعدة التالميذ على إدراك اهل -)٣ 

سواء أكان اهلدف هو االستماع أم التوصل إىل إجابة عن أسئلة 
  .معينة أو حتديد األخطاء الواردة فيما يلقى من أفكار

عل املادة املسموعة املالئمة ملستوى نضج التالميذ و مدى جل -)٤
  .إنتباههم و خربام السابقة

 يساعدهم على إعادة إلقاء ما مسعوا و زود التالميذ بالتوجيه الذى  -)٥
  .تلخيصه و شرحه

  . ساعد التالميذ على تقومي املوضوعات اليت يسمعوا-)٦

                                                 
  ١٣٢،  نفس املرجع 1



٢٠ 

 

 أعضاء صغاء املهذب املعترب و التفاعل مع وجه التالميذ حنو أمهية اإل-)٧
  .اجلماعة

 حدد بعض الربامج اإلذاعية اخلاصة حبيث تتناسب مع املنهج التعليمي -)٨
  .ميذ و استخدامها مث خطط أنواعا من النشاط تليها و تترتب عليهاللتال

 شجع التالميذ و األباء على تقومي مثل هذه الربامج اإلذاعية و مناقشتها -)٩
  .بعد االستماع إليها

 وجه التالميذ حنو تنمية قدرام على تقومي منوهم ىف مهارة - ) ١٠
 .الستماعا

 تعليم االستماع -)ز

األساليب اليت تفيد يف تدريب تالميذك على االستماع، هناك عدد من 
وهي أساليب وظيفية تقريبا، يستخدمها التالميذ يف بيئتهم وحيام 

  ١:وتلك األساليب هي . العلمية

 التمييز باستخدام التنغيم -)١

 األسئلة السريعة -)٢

  قطع الفهم -)٣
   اإلذاعات-)٤
   مقتطفات من حمادثات -)٥
   احملاضرات-)٦
   اإلمالء-)٧

                                                 
  ٨٥. مرجع سابق، ص حسان شحاتة،  1



٢١ 

 

وأما التوجيهات اليت ميكن أن تقدم للمدرس مقترحات تساعده يف     
تدريس االستماع من أجل االستمتاع،ولكنها مع ذلك مقترحات عامة 

   ١:مفيدة يف كل أنواع االستماع ففيما يلي
 املعلم أن يوضح لتالميذه، اهلدف من النشاط الذي جيري جيب على -)١

يكون هذا اهلدف مفهوما عند األطفال فيه االستماع، وجيب أن 
وأن يقدروه فمثال عندما جيري احلديث عن ر النيل ويستمع 
التالميذ إىل معلومات عنه، جيب أن يفهم التالميذ ملاذا يستمعون 

 .هلذا احلديث
إن املعلم جيب . املعلم أن يعطي اهتماما لأللفاظ غري املألوفةجيب على -)٢

اليت تستعمل يف النشاط الذي يستمع إليه أن يكون عارفا باأللفاظ 
التالميذ، واأللفاظ غري املألوفة يف هذا النشاط ومن املمكن أن 
يستمع التالميذ هلذه الكلمات ألول مرة، وتناقش بعد ذلك وتربط 

 .مبا عند التالميذ من ثروة لغوية، ومبا عندهم من خربات سابقة
عطاء انتباه أساسي لتذكر  املعلم أن حياول مع التالميذ إجيب على-)٣

 تالميذه على ربط ما يسمعون  جيب أن يدرباخلربات املترابطة، إنه
  .مبا يعرفون وضم ما يسمعونه إىل مالديهم من خربات

 أن يستخدم التوجيه مع التالميذ كي يكون هذا  على املعلم جيب -)٤   
ينة يف التوجيه عامال مساعدا يف توجيه انتباه التالميذ حنو نقاط مع

وميكن أن يعد هذا التوجيه من قبل . احلديث، كهدف املتحدث مثال
  .ويقدم التالميذ قبل أن يبدأ االستماع

                                                 
١

 
   ١٨٢. ص ) ١٩٨٠دار القلم، ، : كويت ( ١.ط تدريس اللغة العربية باملرحلة االبتدائية،أمحد صالح الدين جماور،  



٢٢ 

 

ذلك أن .  أن يركّز أساسا على االستماع املمتع على املعلم جيب -)٥   
. االستماع إىل املوسيقا اجلميلة املختارة، حيدث عند اإلنسان هزة مثرية

ا، والشعر اجليد كذلك، يضع أسسا لالستمتاع واحلديث اجلذّاب أيض
  . الذي مل يكن واضحا يف أول األمر عند التالميذ

 أمهية تعليم مهارة االستماع -)ح

تكاد تنقطع حاجته هلا حىت  ال  ومهمته للطالبإن مهارة االستماع
لالستماع . بعد مغادرته البلد العريب الذي عاش فيه أو الربنامج الذي اتصل به

 كبرية يف حياتنا، إنه الوسيلة اليت اتصل ا اإلنسان يف مراحل حياته أمهية
عن طريقه يكتسب االنسان املفردات، ويتعلم أمناط اجلمل . األوىل باآلخرين

والتراكيب، ويتلقى األفكار واملفاهيم، وعن طريقه أيضا يكتسب املهارات 
 ١ .األخرى للغة

   معينات ووسائل تعليم مهارة االستماع-)ط
يف حصة فهم املسموع يستمع الطالب عادة إىل نص من 

وحيتاج . شريط أو يستمعون إىل املعلم وهو يقرأ عليهم نصا من كتاب
ض املعينات البصرية اليت عالطالب يف حصة فهم املسموع إىل ب

  ٢ :وهذه هي املعينات البصرية. تساعدهم على التركيز والفهم

 )الكرسي للتعريف مبعناهكأن يشري املعلم إىل (اإلشارة  -)١
  منوذج للحصان مثال للتعريف مبعىنكتقدمي (استعمال النماذج  -)٢

                                                 
  ١٤٧. سابق، ص رجع م رشدى أمحد طعيمة،  1
عمادة شؤون املكتبات جامعة : الرياض(  ١.ط للغة،املعينات البصرية يف تعليم ا حممود إمساعيل صيين و عمر الصديق عبد اهللا،  2

  ١٦٩. ص  ) ١٩٨٤مالك سعود، ، 
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 )حصان

  استعمال الصور والرسوم التوضيحية -)٣
  التمثيل لبيان معاين األفعال مثال وبعض الصفات  -)٤ 
ذهبت إىل املكتبة ألحبث عن : مثل (ويشمل اللفظي : السياق   -)٥ 

املوقف أو املواقف املوضحة (طبيعي والسياق ال) كتاب جديد
  )للمعىن

االشتقاق وبيان تركيب الكلمة الصريف وعالقته بأخرى   -)٦
  .معروفة

تعريف معىن الكلمة مبرادفاا، أو شرح معىن اجلملة : الترادف   -)٧
جبملة أخرى مرادفة هلا يف املعىن، وهو مايعرف بإعادة صياغة 

  .اجلملة
  الكلمات لبيان معانيهاالتضاد أي إعطاء عكس   -)٨ 
  التعريف  -)٩ 
ويشمل هذا ترمجة النصوص األساسية وكذلك : الترمجة  -)١٠ 

املسارد الثنائية اللغة يف صلب الدروس أو يف جزء خاص من 
  .الكتاب الدراسي

وأما الوسائل اليت ميكن أن يستخدمها املعلم لتدريس مهارة      
  :االستماع فيما يلي

 األشياء احلقيقية -)١

 النماذج -)٢

  الصور الثابتة  -)٣
 طرائق تدريس االستماع -)ي



٢٤ 

 

 الطريقة املباشرة -)١

هذه الطريقة تفترض وجود عالقة مباشرة بني الكلمة والشيء أو بني 
  ١.العبارة والفكرة من غري حاجة إىل وساطة اللغة األم أو تدخلها

 الطريقة السمعية الشفهية -)٢

ة أن تعلم اللغة ال خيتلف عن تعتقد الطريقة السمعية الشفهي
فمادامت اللغة نظاما شكليا حمكوما حنويا، .األشكال األخرى للتعلم

  .فإنه ميكن تنظيم اللغة شكليا لزيادة كفاءة التعلم إىل أقصى درجة
وهكذا فإن هذه الطريقة تركز على مظاهر اآللية لتعليم اللغة 

يقة تعليم اللغة عن هناك الكثري من أوجه التشابه بني طر. واستعماهلا
طريق املواقف، والطريقة السمعية الشفهية  من حيث النظام الذي تتبعه 

 يز على صحة اللغةتركالكل منهما يف تقدمي مهارات اللغة ومن حيث 
من خالل املران والتدريب على األبنية األساسية وأمناط اجلمل يف اللغة 

  ٢.اهلدف
  

   الطريقة التواصلية االتصالية-)٣

ل هذه الطريقة هدفها النهائي اكتساب الدارس القدرة على جتع
تصال، لتحقيق أغراضه الاستخدام اللغة األجنبية وسيلة ل

اقف واقعية حقيقية، وتعتمد طريقة التدريس على خلق مو.املختلفة
توجيه األسئلة، وتبادل املعلومات واألفكار : الستعمال اللغة مثل 

                                                 
  ٦٢: سابق، ص  عبد العزيز، مرجع  1
  ٦١-٦٠.مرجع سابق، صشاردز و ثيودور وثيودور روجرز، جاك رت 2



٢٥ 

 

تستخدم املهارات حلل املشكالت وتسجيل املعلومات واستعادا، و
  ١.اخل...واملناقشة واملشاركة

   اختبارات االستماع -)ك

لقياس مهارات االستماع املختلفة، هناك أنواع عديدة من االختبارات    
  ٢: فيما يليهاسيأيت عرض

   ات والكلمةاختبار الصور -)١
يقول أربع توجد صورة أمام الطالب وجبانبها رقم البند املتسلسل، املعلّم   

الطالب يكتب جبانب الصورة رقم . كلمات، واحدة منها تطابق الصورة
، أي هل الكلمة املطابقة للصورة هي ٤، ٣، ٢، ١الكلمة املطابقة 

  ؟٤، أم ٣، ٢، ١الكلمة 
الطالب هنا يرى الصورة فقط، ويسمع الكلمات األربع دون أن يقرأها، 

 سائد، صائت، صائد، وجيب أن تكون الكلمات متقاربة صوتيا، مثال
 ويقيس مثل هذا . اجلواب هو صائد،)والصورة صورة لصياد(سائق 

   .االختبار قدرة التمييز بني األصوات املتقاربة والكلمات املتشاة
  الكلمتني املتطابقتني -)٢

، ولكن يطلب هنا بيان "الكلمة املختلفة " هذا االختبار مشابه الختبار   
ستسمع يف : ، مثال ذلك ، بدال من الكلمة املختلفةالكلمتني املتطابقتني

كل جمموعة ثالث كلمات، ضع دائرة حول حريف الكلمتني املتطابقتني 
  : من حيث اللفظ 

  دلّ، دلّ، ضلّ - ١
                                                 

ا،اجلانب النظري دروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني  عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  1
  ٣٠. ص) ١٤٢٤مؤسسة الوقف االسالمي،:الرياض(

  ٧٦. ص) ٢٠٠٠: دار الفالح للنشر والتوزيع(االختبارات اللغوية،  حممد على اخلوىل،  2
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 ذلّ، ظلّ، ذلّ - ٢

 أمات، أمات، أماط - ٣

  ار الصور والكلمةباخت -)٣
 ويسمع الطالب. هنا تظهر أمام الطالب عدة صور أرقامها أ، ب، ج، د  

ويقيس مثل .وعليه أن خيتار الصورة اليت تطابق الكلمة. كلمة واحدة
ومتييز ) الفونيمات(هذا االختبار قدرة الطالب على متييز األصوات 

  .الكلمات
ويضيف الدكتور صالح عبد ايد العريب اختبارا واحدا على وهو اختبار 

  ١.احلركة اجلسمانية
   احلركة اجلسمانية-)٤

  س من الطالب أن ينفّذ التعليمات اليت تلقي عليه يطلب صوت املدر
 وقد سبق أن أشرنا إىل لعبة طاعة األوامر وهي –بالترتيب الذي مسعه 

  : مثال ذلك . تشبه ذلك إىل حد بعيد
 افتح النافذة قليال وأوصد الباب متاما - ١

  ضع كتاب حسن على مقعد أمحد - ٢
  املبحث الثاين-ب

  طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة -١
  مفهوم طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة -)أ

لذلك جندها .هي طريقة لتدريس اللغة مبنية على تنسيق الكالم والفعل
  . ٢)احلركي(حتاول تدريس اللغة عن طريق النشاط اجلسدي 

                                                 
  ٩٢.  صالح عبد ايد العريب، مرجع سابق، ص  1

  ١٦٥.جاك رتشاردز و ثيودور وثيودور روجرز، املرجع السابق، ص . ١
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  نشأة طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة -)ب
وليد مل يكن االهتمام باحلركات اجلسدية يف تدريس اللغات األجنبية 

ويف . يف القرن التاسع عشر امليالديGouinهذا العصر فقد نادى به غوان 
 Harold andأوائل القرن العشرين الحظ كل من هارولد باملر ودورثي باملر 

Dorothee Plamer  أن اإلستجابة اجلسدية للمثريات اللفظية لدى األطفال من
  ١.صة يف املراحل املبكرةأكثر األساليب وأيسرها يف اكتساب اللغة األم، وخبا

، أستاذ علم  James Asherويف أوائل السبعينات دعا مجيس آشر 
 بوالية  San Jose State Universityالنفس يف جامعة سان خوزية احلكومية 

وقد .كاليفورنيا األمريكية، إىل تطبيق هذه املبادئ يف تعليم اللغات األجنبية
 األجنبية ذه الطريقة إىل قوانني النمو استند آشر يف دعوته إىل تعليم اللغة

اللغوي يف علم النفس، كقانون األثر، وقانون االستيعاب، وقوانني الذاكرة، 
وغريها من القوانني واملبادئ اليت ترى أن أثر التعلم يبقى يف الذاكرة مدة 
أطول إذا ارتبط بالنظام العصيب احلركي للمتعلم، باإلضافة إىل ما الحظه هو 

ه من علماء النفس من أن معظم الكالم املوجه إىل األطفال يتكون من وغري
األوامر اليت تتطلب استجابات جسدية قبل مرحلة االستجابات اللفظية، وأن 

  ٢.مهارات االستيعاب تنمو من خالل هذه االستجابات احملببة لألطفال

 أهداف طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة -)ج

ريقة االستجابة اجلسدية الكاملة هي تدريس إن األهداف العامة لط
أما االستيعاب فهو وسيلة إىل .الكفاية الشفهية يف املستوى املبتدئ لتعلم اللغة

ولكن اليوجد يف طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة تفصيل األهداف .غاية
                                                 

جامعة اإلمام حممد بن سعوج : الرياض(طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، ز بن إبراهيم العصيلي،  عبد العزي٢
  ١٣٢. ص) ٢٠٠٢اإلسالمية، 

١
  ١٣٣ نفس املرجع، .
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 ١.التدريسية نظرا ألن هذه األهداف تعتمد على احلاجات املعينة للدارسني
ذا أن طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ميكنها أن تستخدم يف تعليم ووفقا هل

  .أية مهارة لغوية

 نظرية ومدخل طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة -)د

إن هلذه الطريقة نظريتان على األقل ومها نظرية اللغة ونظرية التعلم 
 :وسيذكر الباحث هاتني النظريتني

 نظرية ومدخل اللغة - أ

ع هذه الطريقة مل يكن لغويا والمنتميا إىل مدرسة أو اجتاه ن آشر واضإ
لغوي معروف، لكن آراء آشر حول املهارات اللغوية، واحلركات 
اجلسمية، وأساليب التدريب، والتفريق بني األشياء احملسوسة واملفاهيم 
اردة توحي بأنه استفاد من آراء املدرسة البنيوية يف تفسري السلوك 

  ٢.ألطفال والكباراللغوي لدى ا
 نظرية ومدخل التعلم  -  ب

ويف جمال تعليم اللغة وتعليمها يالحظ أن آشر استفاد من النظريات 
النفسية فيما يتعلق باملثري واالستجابة، والذاكرة واالستيعاب، وانتقال 
أثر التدريب من مهارة إىل أخرى، وهي آراء الختتلف كثريا عن تفسري 

  ٣.السلوكيني الكتساب اللغة
  وظائف التعليم والتعلم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة -)ه

                                                 

  ١٧٤. رتشاردذ وروجرز، مرجع سابق، ص . ٢
  ١٣٦: بد العزيز مرجع سابق، ص ع.٣
  ١٣٦:  نفس الرجع، ص 3



٢٩ 

 

تنقسم وظائف التعليم والتعلم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة إىل     
  ١:ثالثة أقسام

 وظائف املعلم - أ

للمعلم الكلمة األوىل واليد الطوىل يف هذه الطريقة، فهو مؤلف 
واد اللغوية وترتيبها املسرحية وخمرجها ومقدمها، حيث يقوم بإعداد امل

والبد أن يقوم .وإعطاء األوامر اللفظية اليت تتطلب استجابات جسدية
ذه املهمات وينفذها بدقة، وأن يالحظ سلوك الطالب، ومييز بني 
األخطاء اليت ينبغي تصويبها يف احلال واليت ميكن تأجيلها، وهو بذلك 

  . يقوم بدور الوالدين يف التعامل مع األطفال الصغار
 وظائف املتعلم -  ب

أن املتعلم ليس له دور يذكر يف عملية التدريس وفقا هلذه الطريقة، 
وأن . وماعليه إال تنفيذ األوامر، بعد االنتباه اجليد واالستماع الواعي

للمتعلمني مهمة غري مباشرة يف عملية التدريس، حيث إن مستويام 
اصر اللغوية املقدمة ورغبام وأهدافهم من التعلم تؤثر يف اختيار العن

 .وحتديد مستوياا
   وظائف املواد التعليمية- ج

ألن هذه الطريقة تعتمد على األوامر اليت يصدرها املعلم لطالبه    
فيستجيبون هلا حبركات جسدية شبه آلية، فمن الطبيعي أال يوجد مقرر 
دراسي واحد، وخباصة يف املراحل األوىل من التعلم، غري أن مفردات 

ألوامر وعباراا يعدها املعلم بنفسه حسب مستويات الطالب هذه ا

                                                 
  ١٣٧ : نفس املرجع، ص  1



٣٠ 

 

وقد حيتاج املعلم إىل بعض املواد املساعدة، . وحاجام وأهدافهم
  .كالوسائل واألشياء احلقيقة والصور والتعليق عليها وحنو ذلك

   إجراءات طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة-)و

كات املتشاة اليت تؤدي ن هذه الطريقة جمموعة من األنشطة واحلرإ
داخل الفصل يف املرحلة األوىل من التعلّم، وليست طريقة فلسفة معقدة، بيد 

   ١.أن هذه األنشطة ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام أو مراحل

املرحلة األوىل وهي مرحلة التدريب على االستماع، اليت يسري   - أ
 : الدرس فيها وفقا للخطوات التالية

صف فيسلم على الطالب باللغة اهلدف ويطلب  يدخل املعلم ال - ١
 .منهم أن يتحلقوا حوله، فيفعلون ذلك وهم صامتون

يطلب منهم أن ينظروا إىل حركات جسمه املقرونة بأوامره  - ٢
 اخل...ويقلدوا بدقة، مثل امش، قف، اعتدل

يوجه هلم أوامر مشاة لألوامر اليت كان يوجهها لنفسه، من دون  - ٣
هم االستجابة هلذه األوامر بسرعة أن يتحرك، ويطلب من

يكرر هذه األنشطة واليتعداها إىل نشاط آخر حىت يتأكد من .ودقة
 .إتقان طالبه هلا وفهمهم ألوامره

يقوم بتوسيع اجلمل األوىل، مثل امش إىل الباب، امش إىل الطاولة  - ٤
 اخل...

ن املرحلة الثانية وهي مرحلة اإلنتاج، اليت تبدأ بعد مرور عشر ساعات م -  ب
 :التدريب على االستماع واالستجابة، وتسري على النحو التايل

                                                 
  ١٤٠- ١٣٨عبد العزيز بن إبراهيم العصلي، مرجع سابق،   1



٣١ 

 

 يطلب املعلّم من طالبه أن يوجهوا إليه بعض األوامر باللغة  - ١
اهلدف، ويستجيب هلم، فيتحرك مثلما كانوا يفعلون يف املرحلة 

 األوىل

ا الدور، يطلب  املعلم منهم أن  بعدما ينجح الطالب يف أداء هذ - ٢
قدموا نكتة أو فكاهة أو ساليب معينة، أو يموا مقترحات وأقدي

يؤلفوا مسرحية يفضل أن تقترن مبشكلة معينة، ويتدربون من 
 .خالهلا على إصدار األوامر اللفظية، باإلضافة إىل فهمها وتنفيذها

خيتتم املعلم هذه املرحلة بوضع الطالب يف مشكلة أو مأزق خيتلقه  - ٣
 من بعضهم إصدار فجأة، كإشعال حريق ومهي يف الفصل، يتطلب

 .أوامر معينة لزمالئهم
  املرحلة الثالثة وهي مرحلة القراءة والكتابة - ج

مل يضمن آشر طريقته هذه نشاطا يف مهاريت القراءة والكتابة ، ألن 
معظم أنشطة هذه الطريقة تقدم يف املراحل األوىل من التعلم، أى يف 

وهو الكالم الشفهي، مرحلة االستماع والفهم وجزء من مرحلة اإلنتاج 
بيد أنه أشار إىل حاجة املعلّم إىل كتابة األوامر وبعض الكلمات 

. واملصطلحات على السبورة أو إعدادها يف ورق مقوي وإلصاقها عليها
وهذه العملية تستغرق بضع دقائق للكتابة أو التعليق وشرح بعض 

رات وقد حيتاج الطالب إىل كتابة هذه العبا. املصطلحات واخلطوات
واملصطلحات واألوامر يف كراسام باللغة اهلدف فقط، إذ الجاجة إىل 
استعمال اللغة األم أو لغة وسيطة، إن مساعها واستعماهلا واالستجابة 

  .هلاحركيا، كل ذلك كفيل حبفظها وفهم معناها



٣٢ 

 

مثة أمنوذج آخر لتقدمي دروس يف تعليم اللغة األجنبية ذه الطريقة 
 بعض كتاباته، حيث وصف فيها خطوات التدريس قدمها آشر نفسه يف

خصص الدرس األول إلثارة حوافز الطالب، . يف أربعة دروس أمنوذجية
. وتعريفهم خبطوات الدرس يف كل حصة، مع بعض األمثلة التوضيحية

وخصص الدرس الثاين ملراجعة الدرس األول وإعطاء بعض األوامر اليت 
ة، وهكذا يف الدرس الثالث، أما حتوي كلمات وعبارات جديدة وقصري

  . الدرس الرابع فجميع كلماته وعباراته جديدة وموسعة

   مزايا طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة وعيوا-)ز

  : مزاياها-أ  

 هذه الطريقة مرحية للطالب فيتمتعون ا - ١

  العبارات أو الكلماتهي سهلة للتذكر وتساعد الطالب لتذكر - ٢

 )Kinesthetic Leaner(ون احلركة اجلسدية هي مناسبة لطالب حيب -٣

 ميكن استخدامها يف الفصل الكبري والصغري - ٤

 هي جيدة للصف الذي طالبه لديهم كفاءات خمتلفة - ٥

 الحتتاج إىل االستعداد أو املواد الدراسية الكثرية - ٦

 هي فعالة لألطفال والطالب على املستوى اإلبتدائي - ٧

  : عيوا –ب 

  مل يتعلموا اللغة خالهلا من قبل لطالب هذه الطريقة خمصوصة - ١

 هي مناسبة للطالب يف املستوى املبتدئ فحسب - ٢



٣٣ 

 

ال ميكن استمرار تعليم اللغة ذه الطريقة، وإن كان مثل ذلك فيكون  - ٣
 التعليم تكراريا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٤ 

 

  املبحث الثالث-ج

  الدراسات السابقةعرض  -١

  الدراسة األوىل -)أ

   إبان بنيامن:الباحث

تنمية مهاريت االستماع والكالم بطريقة االستجابة اجلسدية : ةعنوان الدراس
  الكاملة

استخدم الباحث يف هذا البحث : املنهج الذي اتبعه الباحث
مدخل الكيفي والكمي ونوعه هو البحث اإلجرائي وطريقته يف مجع 

درسة وأماعينته فهي طالب امل. البيانات هي املالحظة واالختبار واالستبيان
  .٢٠٠٨-٢٠٠٧ االسالمية احلكومية العام الدراسي املتوسطة

ابة افترض الباحث أن استخدام طريقة االستج : فروض الدراسة
  ةال فعوالكالم بصورة االستماع اجلسدية الكاملة تنمي مهارة

 إن تعليم االستماع والكالم: أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث
ال عند الطلبة وله دور كبري  فعكاملةباستخدام طريقة االستجابة اجلسدية ال

   .يف تسهيل وتشجيع الطلبة يف مهاريت االستماع والكالم

   الدراسة الثانية-)ب

  أمحد شغيف: الباحث

استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتعليم التعبري : عنوان الدراسة
  التحريري



٣٥ 

 

بحث استخدم الباحث يف هذا ال: املنهج الذي اتبعه الباحث
مدخل الكيفي والكمي ونوعه هو البحث اإلجرائي وطريقته يف مجع 

وأماعينته فهي طالب . البيانات هي املالحظة واالختبار واالستبيان
  .٢٠٠٨-٢٠٠٧االسالمية احلكومية العام الدراسي ثانوية املدرسة ال

ابة اجلسدية افترض الباحث أن استخدام طريقة االستج: فروض الدراسة 
  تعبري التحريري ال تنمي مهارةالكاملة

التعبري إن تعليم : أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث
باستخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة فعال عند الطلبة التحريري 

   وتزيد قدرم على التعبري التحريري

   املوازنة واملناقشة-٢

يف ل منهما تفق كا وإن –ثني السابقني وخيتلف هذا البحث عن البح
فإن مشكلة هذا البحث . فإنه خيتلف عنهما يف مشكلة البحث-طريقة التعليم

هي مهارة االستماع يف املدرسة االبتدائية أما البحثان السابقان فيجري يف 
  .املدرسة املتوسطة والثانوية

 البحث –وأما هذا البحث بالنسبة إىل البحث الذي قام به إبان بيامن 
 بالرغم أن بينهما تشاا أو اتفقا من - االستماع والكالمالذي يتخذ مشكلة

حيث مشكالما وهي مشكلة االستماع، فيختلف معه من حيث اخللفيات 
 . واختالف الظروف وهيئة جمتمع البحث

 

      



٣٦ 

 

    استفادة الباحث -٣

من البحثني السابقني يف منهجية البحث وقد استفاد الباحث 
  .قة التدريسوأساليب مجع البيانات وطري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٧ 

 

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  

  

  

  

  

  



٣٨ 

 

  الفصل الثالث

  منهجية البحث

 منهج البحث  - أ

يتبع هذا البحث منهج البحث الكمي و الكيفي و بتصميم البحث 
، البحث اإلجرائي هو البحث  Classroom Action Researchاإلجرائي الصفي 

و يهدف إىل حتسني عملية التعليم و العلمي التربوي الذي جيري يف الفصل 
والبحث  ٢. وجيري دورياّ حللّ املشكلة حىت تكون تلك املشكلة حملولة١.التعلم

لبحث اإلجرائي الصفي ا) ١: (اإلجرائي الصفي ينقسم إىل قسمني 
البحث اإلجرائي ) ٢(حيث يكون املدرس باحثا، ) PTK Individual(الفردي

حيث يكون املدرس يتعاون مع آخر، ) PTK Kolaborasi( الصفي االشتراكي
ا ويستخدم هذا البحث حبثا إجرائيا صفي ٣.وهذا اآلخر يكون باحثا ومالحظا

   .اشتراكيا

  

  

  

                                                 
1. Kasihani Kasbalah, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Depdikbd, Dirjen Pendidikan Tinggi, 

1989) hal: 15 
2 Wahidmurni dan Nur Ali, Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Agama dan Umum ( Malang : 

UM PRESS, 2008) hal : 15   
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٣٩ 

 

 جمتمع البحث و عينته  - ب

إن جمتمع البحث يف هذه الدراسة طلبة الصف الرابع باملدرسة اإلبتدائية 
 و عدد ٢٠٠٩-٢٠٠٨ماالنج للسنة الدراسية  (MI Sunan Giri)اإلسالمية 

  .طلبة هذا الفصل يبلغ سبعة عشر تلميذا

   أدوات البحث-ج
  :قام الباحث جبمع البيانات يف هذا البحث باألدوات التالية    

 االختبار - ١

عند حتضري اختبارات لقياس أية مهارة لغوية البد من حتديد مكوناا، 
كفيلة باختبار واألهداف السلوكية املرجو حتقيقها من تعلمها، واألسئلة ال

  ١.ذلك، واهلدف العام من إجراء هذا االختبار
 على متييز األصوات طالبيهدف هذا االختبار إىل قياس قدرة الو

من خالل ومتييز احلركات الطويلة والقصرية العربية املتجاورة يف النطق 
االستجابة اجلسدية، و هو اختبار عن طريق اجابات األسئلة حتريريا وعن 

  .ذ األوامرطريق تنفي
  املباشرةاملالحظة - ٢

تستخدم املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق جبو الصف، و 
لذلك . نشاطات الطلبة و محاستهم و ابتهاجهم يف عملية التعليم و التعلم

أما مالحظها فهو . نوع البيانات الذي سيجمع ا هو بيانات كيفية
ا، و يستخدم صفته مشاركالباحث نفسه و املعلم الذي يساعد الباحث ب

  . على عملية املالحظةدليل املالحظة مساعدا
 املقابلة - ٣
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٤٠ 

 

هي حوار يقوم به الباحث بصفته سائال للحصول على املعلومات من 
و أما املستجيب . املسؤول عنها، و يسجل السائل البيانات اليت حيتاج إليها

يم وبعض م مبالحظة إجراءات طريقة التعلهلذه املقابلة فهو مدرس قا
 .الطالب

 ستبانةاال - ٤

 األسئلة املكتوبة اليت تستخدم للحصول على هي جمموعة من
و تستخدم اإلستبانة يف هذا البحث للحصول على البيانات اليت . املعلومات

تتعلق باستجابات الطلبة عن إجراءات تعليم مهارة االستماع بطريقة 
  .االستجابة اجلسدية الكاملة

  

   مصادر البيانات-د
إن تصميم هذا البحث هو تصميم البحث اإلجرائي الذي يتضمن  

البيانات الكمية هي نتائج االختبار و . البيانات الكمية و البيانات الكيفية
البيانات الكيفية حتتوى على الوصف جلو الصف عندما جترى عملية التعليم و 

إجراءات التعلم فيه، و محاسة الطلبة و ابتهاجهم فيها، و أرآء املعلم عن 
  .الطريقة التعليمية، و استجابات الطلبة عنها

مجيع طلبة ) ١(و أما مصادر البيانات يف هذا البحث حتتوى على 
الصف الذين جيلسون يف   سونان كريي ماالنجاملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية

  .املعلم مشارك الباحث) ٢ (٢٠٠٩-٢٠٠٨الرابع للسنة الدراسية 
  
  
  

  انات أسلوب حتليل البي-ه



٤١ 

 

 الذي حيتوى على حتليل هامت الباحث مجع البيانات يقوم بتحليلأبعد أن 
و أما حتليل البيانات الكمية هي . البيانات الكمية و حتليل البيانات الكيفية

  املتجاورة يف النطقحصيلة االختبار يف مهارة متييز األصوات العربيةحتليل 
و حيلل الباحث . عليم و التعلم بعد إجراءات التواحلركات الطويلة والقصرية

  .البيانات الكمية اليت حيصلها االختبار البعدي باستخدام معادلة النسبة املئوية
و أما حتليل البيانات الكيفية فهي حتليل حصيلة املالحظة و املقابلة و 
االستبانة ملعرفة جناح إجراءات التعليم و التعلم يف تنمية محاسة الطلبة و 

بداعهم و معرفة استجابام عن إجراءات التعليم و التعلم ذه استبشارهم و إ
  .الطريقة

   معيار جناح البحث-و

إن معيار جناح هذا البحث يتأسس على جانب حسن عملية تدريس ودرجة   
ومن ضمن حسن عملية التدرس هو ارتفاع احلماسة و . نتيجة الطلبة يف ضبط الدرس

 فهمهم حنو النص املدروس والتعامل الفعال بينهم االبتهاج واالبداع يف االستماع ودقة
يف أثناء التدريس وغري ذلك من ضمن جمال عملية التدريس والتعليم الفعال باستخدام 
هذه الطريقة أي طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة وكذلك يالحظ و يقيس كفايتهم 

  .يف مهارة االستماع

( مى باملقياس األدىن لنجاح الطالب و ملعرفة جناح كل الطالب فيحتاج إىل ما يس
KKM  (  الذي اعتمده املدرس بالنطر إىل مهمة املادة )Essensial (  و الكفاءة

 إذا ١.، و درجة الصعوبة للمادة، و الوسائل التعليمية )Intake( األساسية للطالب 
و كانت نتيجة الطلبة أعلى من هذا املقياس فهم ناجحون و إذا كانت متساوية به أ

                                                 
1 H. Khaeruddin, et all, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konsep dan implementasinya di 

Madrasah, (Jogjakarta: Pilar Media, 2007), hal. 234 



٤٢ 

 

و أما نسبة معيار النجاح الصفي فإذا كان مخسة و سبعون .أدىن منه فهم مل ينجحوا
  ١.مئويا أو أعالها من طلبة الصف ناجحني فالتدريس ناجح

   مراحل تنفيذ الدراسة-ز

   األنشطة قبل التنفيذ-١  

األستاذة  Sunan Giriيقابل الباحث رئيسة املدرسة االبتدائية االسالمية   - أ
ليستأذا ) Fifi Adriningsih,SE(نجسيه سرجانة االقتصاد فيفي أدريِن

 .بأن الباحث سقوم البحث مبدرستها
 )Assofiatin Hidayati,S.Pd(يقابل الباحث األستاذة صفية هداييت   -  ب

 Sunan Giriكمدرسة اللغة العربية يف املدرسة االبتدائية االسالمية 

 .رستهاليستأذا ويسأهلا املدخالت لقيام البحث يف مد
يقوم الباحث باملالحظة األوىل حىت يعرف ظروف    -  ج

الطالب إىل أي مدى فهم الطالب يف مادة اللغة العربية خاصة 
مهارة االستماع اليت درسوها بنظر تقدير الطالب يف االمتحان 
السابق ونظراملشكالت اليت واجهها الطالب والطريقة اليت 

 .استخدمتها املعلّمة
  

 

   التنفيذ-٢  

                                                 
1 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis, (Bandung, Remaja 

Rosda Karya, 2007), hal. 257 



٤٣ 

 

ر الباحث يف هذا البحث حبثا إجرائيا صفيا، والبحث اإلجرائي خيتا  
الصفي الذي سيتخدمه الباحث يشتمل على الدورين، وكل الدور حيتوى أربع 

وهذه اخلطوات . ، والتنفيذ، واملالحظة، والتقوميخطوات وهي التخطيط
  :األربع تستطيع أن ترسم كمايلي

  خطوات البحث االجرائي الصفي

 

 

 

 

 

 

  )١٦ : ٢٠٠٧(الصورة تؤخذ من أريكونتو 

  :لكل الدور يستطيع أن يفعل الباحث األنشطة كما يلي

 التخطيط - ١

  تقوميال  الدور األول التنفيذ

 املالحظة

 التخطيط

  التقومي الدور الثاين التنفيذ

 املالحظة

? 

  التخطيط



٤٤ 

 

كان التخطيط يف .ل مشكلة البحثحلتصميم الالتخطيط هو نشاط 
مالحظة الباحث األوىل إىل ) أ: (هذا البحث معتمدا على األسس التالية 

الب يف تعليم اللغة العربية خاصة مهارة املدرسة املبحوثة أن نتائج الط
مشكلة الطالب يف مهارة االستماع هي متييز األصوات االستماع سيئة و

، وأن محاسة العربية املتجاورة يف النطق ومتييز احلركات الطويلة والقصرية
 ألن طريقة التعليم اليت استخدمت الطالب يف تعليم اللغة العربية قليلة

بتطبيق طريقة االستجابة ) ب(ة مثل اإلمالء والترمجة مازالت طريقة قدمي
ألوامر جسديا يستطيع الطالب لاجلسدية الكاملة حيث يستجيب الطالب 

أن ميييزوا األصوات العربية املتجاورة يف النطق واحلركات الطويلة 
 الذين يتكونان من نيوكانت خطة التدريس مصممة للدور.والقصرية

  .  دقيقة٣٥ن من  يتكولقاءة لقاءات، وكل أربع
 اليت تناسب كفاءة يف هذه املرحلة، يعد الباحث خطة التدريس

، واملواد التعليمية، متييز صوت احلروف اهلجائيةالطالب األساسية وهي 
  .املطلوبةوأدوات البحث 

االستماع أما تنفيذ طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتعليم مهارة 
عربية املتجاورة يف النطق واحلركات الطويلة متييز األصوات الخاصة يف 

  :والقصرية ففيما يلي
 يف مواضع خمتلفة من  الطويل والقصريالصوت الواحدينطق املعلّم  - ١

 الكلمة

 ينطق املعلّم األصوات املتجاورة يف النطق من الكلمة - ٢

 يدرب املعلّم الطالب على نطق األصوات الطويلة والقصرية  - ٣

 لى نطق األصوات املتجاورة يف النطقيدرب املعلّم الطالب ع - ٤



٤٥ 

 

يطلب املعلّم من الطالب أن ينظروا إىل حركات جسمه املقرونة  - ٥
 بدقةبأوامره ويقلدوا 

يوجه هلم أوامر مشاة لألوامر اليت كان يوجهها لنفسه، من دون  - ٦
. أن يتحرك، ويطلب منهم االستجابة هلذه األوامر بسرعة ودقة

ا إىل نشاط آخر حىت يتأكد من يكرر هذه األنشطة واليتعداه
 إتقان طالبه هلا وفهمهم ألوامره

 اليت مرواأل بعد اكلماتيقوم املعلّم بتوسيع اجلمل األوىل بزيادة ال - ٧
 طويلة كانت أو قصرية أو متجاورةقد درهم على نطق أصواا 

 ات أخرى أحد حروفها خمتلفة كلم  مث يضيفيف النطق

تكون كيفية  الطريقة ناجحة يف حلّ املشكلة تعين أن هذهواملعايري اليت 
واملعيار الكيفي يستطيع أن يرى يف أنشطة الطالب أثناء التعليم مثل . وكمية

ويعرف الباحث هذا املعيار . التعليمهم يف  يف اشتراكمحاستهم و ابتهاجهم
أما املعيار الكمي . بعض الطالبالكيفي عن طريق املالحظة أو املقابلة مع

فيمكن أن يقر أن هذا الطالب ناجح فرديا . الباحث عن طريق االختبارفيعرفه 
وهذا املعيار مكتوب يف دليل التعليم  %. ٦٥إذا كان تقديره األقلّ يبلغ إىل 

   .ملدرسة االبتدائية سونان كريي ماالنج

 التنفيذ  - ٢

تعترب هذه املرحلة تطبيقا للتخطيط الذي صممه الباحث يف املرحلة 
يف هذه املرحلة كان الباحث يكون . من خطة التدريسالسابقة أى

  . مالحظا فيما عمل املدرس
  املباشرةاملالحظة - ٣



٤٦ 

 

واألنشطة اليت سيفعلها الباحث يف هذه املرحلة هي مالحظة 
إجراءات التعليم والتعلم من البداية إىل النهاية ويكتبها يف أوراق 

ن يالحظها الباحث  اليت يستطيع أواضيع وأماامل.اليت أعدهااملالحظة 
    ١.يف هذه املرحلة فهي الطالب و الفصل و املدرس

 التقومي-٤   

ويهدف هذا .هذا النشاط سيفعله الباحث بعد أن انتهى من التنفيذ
النشاط حملاسبة مافعله من التخطيط والتنفيذ حىت يعرف الباحث هل 

 يستخدمها التقوميوالنتيجة من هذا .التنفيذ يناسب مبا صممه
  .لباحث أساسا للتخطيط الثاين و إصالح التنفيذ يف الدور التايلا

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
1

 Sutirjo, Menulis PTK Senikmat Minum Teh, (Malang : UM PRESS, 2008) hal . 105 



٤٧ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  
  
  
  
  
  



٤٨ 

 

  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
 املبحث األول -أ          

 عرض البيانات -١

  الدور األولعرض بيانات -)أ

 التخطيط -)١

 دقيقة ١٤٠احث نشاطات التعليم ملدة أجرى الب يف هذا الدور األول   
.  دقيقة٣٥كل اللقاء يتكون من  أربع حصص يف اللقائني فاليت تتكون من

موصناسبة مع املنهج التعليمي الذي استخدمتهامل خطة التدريس تم 
 كما "األسرة"لتعليم موضوع  ةستخدمهما املعلم هذان اللقائان ست.املدرسة

  لتدريس اللغة العربيةبع يف نصف مسستري الثاينأا من ضمن مواد الصف الرا
 العربية املتجاورة واألصوات الكلماتالطالب على نطق  ة املعلّمبدرتوس. 

 أن ةعرف املعلمت وبعد أن   اليت تكون يف هذا املوضوعالطويلة والقصرية
قد أتقنو النطق الصحيح وقد استطاعو أن مييزوا األصوت املتجاورة يف اطال 
ذ الطالب نفّيمتثيل األوامر مث نتقل إىل  تق أو األصوات الطويلة والقصريةالنط

  .تلك األوامر



٤٩ 

 

 من كتاب اللغة العربية املقرر يف املدرسة ةما املعلّواملواد التعليمية أخذ     
 والكفاءة األساسية يف مهارة االستماع .خاصة يف مادة مهارة االستماع

  . فقطف اهلجائية العربيةلطالب الصف الرابع هي متييز حرو

 :وهذه هي خطة التدريس للقاء األول والثاين يف الدور األول

 

  

 خطة التدريس للقاء األول  ) أ

 

 خطة التدريس للقاء األول      

  سونان كريي االبتدائية:   اسم املدرسة
  اللغة العربية:  الدرس
  الثاين/ الرابع : مسستري/ الفصل

  األسرة:   املوضوع 
   االستماعمهارة:   التدريس

  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٩: العام الدراسي
   دقيقة٧٠:  الوقت

 :معيار الكفاءة  - ١

فهم املعلومات اللسانية عن طريق االستماع يف شكل العرض أو احلوار عن 
 األسرة

 :الكفاءة األساسية - ٢

) احلرف املتجاوريف النطق واحلرف الطويل أو القصري(متييز احلروف اهلجائية 
 عن األسرة



٥٠ 

 

 :املؤشرات  - ٣

 ة وجيدةيحصحطريقة  الكلمات اليت هي تكون يف موضوع األسرة بنطق  - أ

 متثيل األوامر اليت تتعلق باألسرة بطريقة صحيحة -  ب

املتجاورة يف النطق أو القصرية (القدرة على متييز أصوات الكلمات - ج
  عن املادة املدروسة وهي األسرة)والطويلة 

 

 :أهداف التدريس  - ٤

  :ع الطالب بعد اشتراكهم يف التدريس، يستطي 

 أن ينطقوا الكلمات نطقا سليما - أ

 أن يفهموا األوامر وينفّذواها بطريقة صحيحة -  ب

املتجاورة يف النطق أو القصرية (القدرة على متييز أصوات الكلمات  - ج
  عن املادة املدروسة وهي األسرة) والطويلة 

 :املادة الدراسية  - ٥

،  وامث، ِاسم وبيضيت، ب ومستسفىفىشتس، م وعسرةأُسرةٌ: من األمساء
معدة كلب وقلب، ، جمالٌ ومجل، علَم وعامل، عمل وأَمل،  وسورةصورةٌ
       .مائدة

   .بِرضاِ،عِرس، أََذْ، خبكَر، ِاسمر، اُبتكْ، اُبهذِْا: من أفعال األمر 
 :الطريقة املستخدمة  - ٦

 الكاملةطريقة االستجابة اجلسدية : الطريقة املستخدمة 

 :استراتيجية التدريس  - ٧

 :مقدمة  - أ



٥١ 

 

  األوامر املطروحةبهتمام الإلقاء التشجيعات والدوافع، وتوجيه الطالب ل   
 :إجراء التعليم  -  ب

 هادئتكييف الفصل إىل حال  .١

  إليهالبةستمع الطي املعلّم نص املسموع كامال مرتني وقرأي .٢

لطلبة يف  ا عليهادربي سة اليت املختار بعض الكلماتنطق املعلّمي .٣
  بعدها  الطلبةيكررها و مرتني أو ثالث مراتامتمييزه

٤. ا على الطلبة  األوامرلقي ومتثّل املعلّمةتاليت تناسب مع كلمات ستدر 
 يف متمييزها

، وتضم الفئة ثالثة مة فرصة للطلبة بتمثيل األوامر فئويا وفرديامتنح املعلّ .٥
    أشخاص

  : و مصدر التدريس وسيلة - ٨
 الصورة   - أ

 لكتابا  -  ب

 االختتام - ٩

 إلقاء التشجيعات والدوافع مرة أخرى وتعزيز على ما فهموا من املادة

  خطة التدريس للقاء الثاين ) ب
 خطة التدريس للقاء الثاين

  سونان كريي االبتدائية:   اسم املدرسة
  اللغة العربية:   الدرس
  الثاين/ الرابع : مسستري/ الفصل

  األسرة:   املوضوع 
  تماعمهارة االس:   التدريس

  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٩: العام الدراسي



٥٢ 

 

   دقيقة٧٠:   الوقت
 :معيار الكفاءة   - ١

فهم املعلومات اللسانية عن طريق االستماع يف شكل العرض أو احلوار عن 
  األسرة

  
 
 

 :الكفاءة األساسية - ٢

) احلرف املتجاوريف النطق واحلرف الطويل أو القصري(متييز احلروف اهلجائية 
 عن األسرة

 :املؤشرات  - ٣

 الكلمات اليت هي تكون يف موضوع األسرة بصحة وجيدةنطق   - أ

 متثيل األوامر اليت تتعلق باألسرة بطريقة صحيحة -  ب

املتجاورة يف النطق أو القصرية (القدرة على متييز أصوات الكلمات - ج
 عن املادة املدروسة وهي األسرة) والطويلة 

 :أهداف التدريس  - ٤

  :بعد اشتراكهم يف التدريس، يستطيع الطالب 

 أن ينطقوا الكلمات نطقا سليما  - أ

 أن يفهموا األوامر وينفّذواها بطريقة صحيحة  -  ب

املتجاورة يف النطق أو القصرية (القدرة على متييز أصوات الكلمات - ج
   عن املادة املدروسة وهي األسرة) والطويلة 

 :املادة الدراسية  - ٥



٥٣ 

 

ِاسم وامث، أُسرةٌ وعسرة، مستشفى ومستسفى، بيت وبيض، : من األمساء
  .م وعامل، عمل وأَمل، كلب وقلبصورةٌ وسورة، جمالٌ ومجل، علَ

 .ِاذْهب، اُكْتب، اُرسم، ِاركَب، خذْ، أََسِرع،ِاضِرب: من أفعال األمر 

 :الطريقة املستخدمة  - ٦

  طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة: الطريقة املستخدمة   
  
 

 :استراتيجية التدريس  - ٧

 :مقدمة  - أ

  األوامر املطروحةبهتمام الإلقاء التشجيعات والدوافع، وتوجيه الطالب ل
 :إجراء التعليم  -  ب

 تكييف الفصل إىل حال هادئ - ١

  نص املسموع كامال مرتني ويستمع الطلبة إليهايقرأ املعلّم - ٢

 الطلبة يف  عليهادربي سيت الة بعض الكلمات املختارينطق املعلّم - ٣
 ث مرات ويكررها الطلبة بعدها  مرتني أو ثالامتمييزه

ثّل املعلّم األوامر اليت تناسب مع كلمات ستدرا على يلقي ومي - ٤
 الطلبة يف متمييزها

متنح املعلّمة فرصة للطلبة بتمثيل األوامر فئويا وفرديا، وتضم الفئة  - ٥
 ثالثة أشخاص     

  :وسيلة و مصدر التدريس  - ٨
 الصورة   - أ

 الكتاب -  ب

 االختتام - ٩

  جيعات والدوافع مرة أخرى وتعزيز على ما فهموا من املادةإلقاء التش    



٥٤ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 التنفيذ -)٢

 اللقاء األول  ) أ

  أبريل٢٥قام الباحث بالتدريس يف اللقاء األول من الدور األول يوم السبت 
 دقيقة، وهي يف احلصة الثالثة ٣٥ م ملدة حصتني، لكل حصة ٢٠٠٩سنة 

  .والرابعة
   :املقدمة  - ١

م السالم إىل شى املعلّيفول قبل أن يقوم املعلّم بالتعليم ويف اللقاء األ   
 طالبا، كان ١٥ وكان عدد الطلبة يف الفصل .الطالب باللغة اهلدف

مث أمر املعلّم أن يقرأوا الدعاء قبل التدريس مجاعة فقرأوا .الطالبان غائبني
مجاعة بصوت مرتفع يشترك كلهم يف قراءة الدعاء، وبعد أن انتهوا من 

ءة الدعاء، سأل املدرس عن أحواهلم قائال كيف حالكم؟ وكان بعضهم قرا
  . وبعضهم أجاب خبري احلمد هللاالجييبون ذلك السؤال ألنه ال يعرف معناه

حاول املدرس أن جيعل الطالب لديهم دافعية كافية و أمهية وبعد ذلك    
م حملبة فهم اللغة العربية هلم بإعطاء التوجيهات واملعلومات ماحيفّز أنفسه

موقف االستماع   اللغة العربية باإلضافة إىل إعطاء املعرفة عن جوهرية
حنن إذا صلّينا الصلوات أيها الطلبة : بالنسبة إىل تعلم اللغة الثانية قائال 
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اخلمس البد أن نقيمها خاشعني فنحن النستطيع أن نصلي خاشعني إال 
 ،الكلمات هي عربيةوتلك .بفهم معاىن الكلمات اليت قرأناها يف الصالة

 يف املدارس أو املعاهد سها إال أن ندرهاالنسطيع أن نفهم
وكانت اللغة تتكون من أربع مهارات البد أن جنيدها ولكن من .اإلسالمية

    . ألن ا نفهم كل األشياءتلك األربع أن نقدم مهارة االستماع من أخرى
 .هنيئفتكونون تاإذا أخطأمت يف استماع الكالم  

  ضري الدرسحت - ٢
 أن يلقي املعلم املعلومات الدافعية عن أمهية اللغة العربية وبعد           

يقرأ . وموقف مهارة االستماع يف جمال تدريس اللغة الثانية يف دين اإلسالم 
 الطالب أن  من ويطلباملعلم نص املسموع الذي يكون يف الكتاب

ينطق املعلم  القراءة وبعد أن انتهى من. ه حىت ينتهي من القراءةا ليستمعو
 ويأمر الطالب أن يستمعوها جيدا  من ذلك النص املسموعالكلماتبعض 
كان فينطق املعلم كلمة أُسرةٌ و.  وكرروا بعد األستاذاستمعوا جيدا: قائال 

  النطق مث بعد ذلك ينطق الطالبينتهي األستاذ منالطالب يستمعوا حىت 
 ينطق األستاذ كلمة عسرةٌ فطلب الطالب  مثسويافورا  مثلما نطقه األستاذ

 مرة أخرى حىت يظهر  نفس الكلمة األستاذوينطق أن يكرروها بعد األستاذ
 وبعد أن . وينتقل إىل كلمة أخرىأم قد أجادوا النطق فأوقف النطق

م طالبه مث سأل املعلّ. م املعلم معناها بوسيلة الصورةيقدانتهى من النطق 
 بوسيلة الصورة فتكون األسرة، فأجابواما معىن : قائال معىن تلك الكلمة 

 كلمة أخرى متجاورة يف النطق م معىنولكن حني يقد .ة صحيحاإلجابة
، وهكذا فَعلَ املعلّم إىل سائر الكلمات ليس بوسيلة الصورة وإمنا بالترمجة

، ضي مع بتيى، بفَستسى مع مفَشتستجاورة يف النطق وهي كلمة مامل
صوةٌرمع س وِاةٌر ،سثْ مع ِاموأما الكلمات اليت هلا اختالفات األصواتم ، 
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وبعد .  وغري ذلك فهي جملٌ مع جمالٌ، علَم مع عالَمالطويلة والقصرية
التاليةمروام فعل األمث يلقي املعلّموا ذلك يأمر أربعة من الطالب أن يتقد  

بِاذْه، سواُر ،باُكْت مكَبذْ وِارمث يعطى  ففعله مرتني باحلركةا وميثّلهوخ 
مث يلصق . بعد األستاذ مجاعةاألن ميثّلوهربعة األ طالبؤالء الهلالفرصة 

 حول الفصل ) تلفازال(املعلّم صورة األسرة، والبيت واملستشفى والصورة 
  . يف احلائط والسبورة وغري ذلكهالصقيو
جاء ل األمر فئويا أى أربعة أربعة فوبعد أن فعل الطالب متثي      

 وهذا التنفيذ يشتمل على ثالثة مراحل، لطالب واحدا فواحدادور التنفيذ ل
األوىل البد للطالب أن ينفذ األمر، الثانية أالّ ينفذ الطالب األمر، الثالثة أن 
ينفذ الطالب األمر إذا كان االسم مناسبة مع األمر وأالّينفّذ األمر إذا كان 

اآلن افعل  : فيبدأ األستاذ باملرحلة األوىل قائال.سم اليناسب مع األمراال
  فذهب إىل صورة األسرة،ِةرس اُألىلَ ِإبهذْ ِا"هذه األوامر يا يوكاأنت 

 فذهب ِتيلب اْىلَ ِإبهذْ، ِا فذهب إىل صورة املستشفىىفَشتسملُ اْىلَ ِإبهذِْا
 التلفاز ةَرو صمسر، اُ فكتب اسم أبيهكيِب أَمس ِابتكْ، اُإىل صورة البيت
تلفاز، خذْ العلَم فَأخذ العلم، ِاركَب اجلَملَ فَرِكب فرسم صورة ال

وبعد أن ينتهي من .")وضع األستاذ كتابة اجلمل على الكرسي(الكرسي
 يايوكا التفعل هذه:  فقالاملرحلة األوىل فيواصل األستاذ املرحلة الثانية،

ِاذْهب ِإىلَ العسرِة، ِاذْهب ِإىلَ اْملُستسفَى، ِاذْهب ِإىلَ اْلبيِض،  "األوامر 
مساُر ،كأَِبي ِاثْم باُكْتِة سبةَ اْلكَعرالَ واجلَم كَبِار ،الَمذْ العوكان  " خ

  إما أن يكون يف األصواتتدريب على متييزيفعل املعلم هذه املرحلة لل
 م املعلّلَعاألصوات املتجاورة يف النطق أو يف احلركات الطويلة والقصرية فَ

 بعد أن يعطي الكلمة  جارجة النص بإعطاء الكلمة األخرىالتدريب
فبين املعلم احلجة ملاذا منعهم أن يفعلوا هذه .السابقة املأخوذة من النص
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ركم أن تفعلوها ليست ياأيها الطالب إن هذه األمساء اليت آم: األوامر، فقال
إذا فعل الطالب هذه األوامر معناه مل .مناسبة باألوامر لذالك التفعلوها

يف أول مرة حني كان يوكا  و.يستطيع أن مييز األصوات املتجاورة يف النطق
، فقال املعلم  إىل صورة األسرةاذهب إىل العسرة فذهب: قائال  املعلم هأمر
  .التذهب: 

لثالثة يلقى املعلم األمساء عشوائيا إما أن تكون فأما املرحلة ا       
إذا كانت األمساء .األمساء مناسبة باألوامر وإما أن تكون غري مناسبة باألوامر

أن يفعلوها وإذا كانت غري مناسبة باألوامر  باألوامر فالبد للطالبمناسبة 
 اذ واهتماآلن انظر إىل نطق األستيوكا يا: فقال املعلّم . فالجيوز أن يفعلوها

به اهتماما إذا كانت األمساء اليت ينطقها األستاذ مناسبة مع األوامر فافعلوها 
سرة  إىل اُألبهذِْا:  امسع أنت يايوكا.إذا كانت غري مناسبة فال تفعلوها

ى فذهب إىل صورة فَشتس إىل املُبهذْفذهب إىل صورة األسرة، ِا
فكان ينبغي على (ة البيت املستشفى، اذهب إىل البيض فذهب إىل صور

مرتني فعرف يوكا أنه " إىل البيض"فيكرر األستاذ كلمة ) يوكا أالّ يذهب
:   مث يواصل األستاذ األوامر الباقية قائال فال يذهب إىل صورة البيتخمطئ

، تلفاز فرسم صورة التلفازاكتب اسم أبيك فكتب اسم أبيه، ارسم سورة ال
مث عرف أنه خمطئ  األستاذ هر يفعله فذكّالّ أكذلك يف هذا األمر ينبغي عليه

     .   خذْ اْلعالَم فسكَت، اركب اجلمال أيضا هو اليفعله.فال يفعل مرة ثانية
 للتدريب على الدور األول يف ةها املعلمت اليت علّم واألوامرلكلماتأما    

تكون يف ف  واحلركات الطويلة والقصريةاألصوات املتجاورة يف النطق
  :التايلدول اجل
 

  ولاجلدول األ

  م يف الدور األول املعلّاهالكلمات واألوامر اليت علّم
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  متييز الصوت  فعل األمر  ٢الكلمة   ١الكلمة   رقم
  ع+ أ   ِاذْهب  عسرةٌ  أُسرةٌ   ١
  س+ ش   ِاذْهب  مستسفى  مستشفى   ٢
٣   تيب  ضيب  بض+ ت   ِاذه  
٤    مِاس  ِاثْم  بث+س   اُكْت   
  س+ ص   اُرسم  سورةٌ  صورةٌ   ٥
٦  كَلْب  ق+ ك   اضرب  قَلْب  
  أ+ ع   أَسِرع  أَملٌ  عملٌ  ٧
  ماَ+ م   اركب  جمالٌ  جملٌ  ٨
٩  لَمع  الَمعاَ+ ع   خذ  ع  

من   اليت علّمها املعلم تتكونرنا إىل اجلدول السابق أن الكلماتإذا نظ    
أساسية تكون يف النص املسموع أما الكلمة لمة كلمتني، فالكلمة األوىل هي ك

م لتدريب الطالب على متييز األصوات  املعلّهافهي كلمة ثنائية قدمالثانية 
على واألصوات اليت درا املعلم .  واحلركات الطويلة والقصريةاملتجاورة يف النطق

  :لتمييزها هي الطالب 
ة تقع يف أقصى احللق والعني تقع جمرجهما يف احللق، اهلمز  :اهلمزة و العني) ١(

    يف وسط احللق
كالمها ليسا يف نفس املخرج وإمنا يف نفس الصفة وهي  : الشني و السني )٢(

  مهس
خمرجهما خمتلف و كذلك صفتهما وإمنا مها متجاوران يف : التاء و الضاد  )٣(

  النطق 
فة وهي كالمها ليسا يف نفس املخرج وإمنا يف نفس الص : السني والثاء )٤(

  مهس



٥٩ 

 

جمرجهما يف أقصى اللسان القريب بني األسنان العليا : الصاد و السني) ٥(
  والسفلى وأما يف نفس الصفة وهي مهس

  الصوت القصري م والصوت الطويل ما)٦(

)٧ (والصوت الطويل ع االصوت القصري ع  
  
  : أما األوامر اليت استخدمها املعلم لتدريب متييز تلك األصوات فهي     
)١ (بثالثة الإىلستخدم هذا األمر للكلمات األوىل ا  :ِاذْه  
)٢ ( برابعةستخدم هذا األمر للكلمة الا: اُكْت     

)٣ ( مسامسةستخدم هذا األمر للكلمة اخلا: اُر  
   السادسةستخدم هذا األمر للكلمةا: اضرب ) ٤(
   السابعةاستخدم هذا األمر للكلمة: أسرع  ) ٦(
  لثامنةاستخدم هذا األمر للكلمة ا: اركب ) ٧(

  تاسعةاستخدم هذا األمر للكلمة ال: خذ  ) ٨(
 االختتام - ٣

ويف االختتام، كان املعلّم يدرب الطالب على نطق الكلمات املدروسة    
م مرة أخرى، ودعا الطالب عسى أن مجاعة ومثّل كلَّ األوامر اليت ألقاها املعلّ

يكونوا بصحة حىت يستطيعون أن حيضروا يف املرة القادمة للدرس واختتم الدرس 
 بالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 اللقاء الثاين  ) ب

 سنة  مايو٢قام الباحث بالتدريس يف اللقاء الثاين من الدور األول يوم السبت   
قيقة، وهي يف احلصة الثالثة  د٣٥ م ملدة حصتني، لكل حصة ٢٠٠٩
  .والرابعة
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 :  املقدمة  - ١

دخل املعلم مث قرأ على الطالب السالم وكان عدد الطالب يف الفصل      
طالبا، مث أمر املعلم أن يقرأوا الدعاء قبل التدريس مجاعة ) ستة عشر (١٦

 يشترك كلهم يف قراءة الدعاء، وبعد أن انتهوا فقرأوا مجاعة بصوت مرتفع
كيف حالكم؟ فأجابوا : ة الدعاء، سأل املدرس عن أحواهلم قائال من قراء

   .مجيعا خبري، احلمدهللا
 حتضري الدرس - ٢

طيب، يف : وبعد أن انتهوا من قراءة الدعاء مجاعة فيقول املعلم      
. اللقاء السابق درسنا الكلمات اليت تتعلق باألسرة ومثّل بعضكم األوامر

 بقية الطالب أريد أن أراجع الدروس واآلن قبل أن أواصل اإلشارة إىل
، ي، ارمس، اكتيباذهيب:  هذه األوامر ي ومثِّلي أنِت يا ِريماالسابقة قوم

  .وكانت ِريما هذه طالبة قد أشارها املعلم يف املرة السابقة.ي، خذاركيب
ى قُم واذهب إىل ِليا ع: عِلى قائال وبدأ املعلم أن أشار إىل      

ب إىل صورة املستشفى،ِاذْهب ِإىلَ اُألسرِة فذهب إىل صورة املستشفى فذه
األسرة، ِاذْهب ِإىلَ اْلبيِت فذهب إىل صورة البيت، اُكْتب ِاسم أَِبيك فكتب 
اسم أبيه، اُرسم صورةَ التلفاز فرسم صورة التلفاز، خذْ العلَم فَأخذ العلم، 

). وضع األستاذ كتابة اجلمل على الكرسي(رسي ِاركَب اجلَملَ فَرِكب الك
ِاذْهب ِإىلَ العسرِة، ِاذْهب ِإىلَ اْملُستسفَى، ِاذْهب : واآلن التفعل هذه األوامر

 خذْ العالَم، ِاركَب ،التلفازِإىلَ اْلبيِض، اُكْتب ِاثْم أَِبيك، اُرسم سورةَ 
مجيل، اآلن : مفقال املعلّ.  أي أمر من األستاذاجلَمالَ فسكت هو وال يفعل

 والتفعل إذا كانت األوامر التناسب مع اليت تناسب مع األمساءافعل األوامر 
سرِة، ِاذْهب ِإىلَ  العِاذْهب ِإىلَ  اذهب إىل املستشفى،:مفيقول املعلّ. األمساء
 .لَالَم، ِاركَب اجلَمافاز، خذْ الع، اُرسم صورةَ التلمثْ، اُكْتب ِا فذهباْلبيِت
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وكان املعلم يف هذه املرحلة يعطى أربع كلمات ختتلف باألوامر وهي كلمة 
ى اليستطيع أن يفعل األوامر يف ثالث ِلوكان ع. عسرةٌ، ِاثْم، عالَم، جمالٌ

ت يعين صوت اهلمزة تلك الكلما  أصوات ألنه مل يستطع أن مييزكلمات
، صوت السني والثاء، صوت طويل عا وصوت قصري ع صوت والعني

ا وصوت قصري مم.طويل مألنه ميكن أول شخص يتقد .  
يا : ويدعو املعلّم إىل أديك كيوفاين ألن ميثّل األوامر قائال       

أديك قُم وِاذْهب ِإىلَ اُألسرِة فذهب إىل صورة األسرة واذهب إىل 
ستشفى، ، ِاذْهب ِإىلَ اْلبيِت فذهب إىل املستشفى فذهب إىل صورة امل

صورة البيت، اُكْتب ِاسم أُختك فكتب اسم أخته، اُرسم صورةَ التلفاز 
فرسم صورة التلفاز، خذْ العلَم فَأخذ العلم، ِاركَب اجلَملَ فَرِكب الكرسي 

:  األوامرواآلن التفعل هذه). وضع األستاذ كتابة اجلمل على الكرسي(
 ِاثْم بِض، اُكْتيِإىلَ اْلب بفَى، ِاذْهستِإىلَ اْملُس بِة، ِاذْهرسِإىلَ الع بِاذْه
أَِبيك، اُرسم سورةَ التلفاز، خذْ العالَم، ِاركَب اجلَمالَ فسكت هو وال 

اليت تناسب مجيل، اآلن افعل األوامر : فقال املعلّم. يفعل أي أمر من األستاذ
: فيقول املعلّم. مع األمساء والتفعل إذا كانت األوامر التناسب مع األمساء

 ِاثْم بِض، اُكْتيِإىلَ اْلب بِة، ِاذْهرِإىلَ اُألس باذهب إىل املستسفى، ِاذْه
م علّوكان أيضا أن امل. لَلَم، ِاركَب اجلَمأُمك، اُرسم صورةَ التلفاز، خذْ العا

، مستسفَىيف هذه املرحلة يعطى أربع كلمات ختتلف باألوامر وهي كلمة 
ضيب ، ،وِاثْمالَمع.   

سوجي كورنياوايت ألن  ويدعو املعلّم إىل الطالبة التالية وهي     
يا سوجي قُِمي وِاذْهيب ِإىلَ اُألسرِة فذهبت إىل صورة : متثّل األوامر قائال 
 املستشفى فذهبت إىل صورة املستشفى، ِاذْهيب ِإىلَ اْلبيِت األسرة واذهيب إىل

، اُرسمي ا فكتبت اسم أخته البيت، اُكْتيب ِاسم أُختك إىل صورةتفذهب
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 العلم، ِاركَيب ت صورة التلفاز، خذي العلَم فَأخذتصورةَ التلفاز فرمس
ِكبلَ فَرواآلن ). ل على الكرسيوضع األستاذ كتابة اجلم( الكرسي تاجلَم

ِاذْهيب ِإىلَ العسرِة، ِاذْهيب ِإىلَ اْملُستسفَى، ِاذْهيب ِإىلَ : التفعلي هذه األوامر
مساُر ،كأَِبي يب ِاثْمِض، اُكْتيةَ التلفاز،ياْلبروكَيب سِار ،الَمِذي العالَ  خاجلَم 

 ي، اآلن افعلطيب: ل املعلّمفقا. فعل أي أمر من األستاذت وال ي هتفسكت
 إذا كانت األوامر التناسب مع ياألوامر اليت تناسب مع األمساء والتفعل

 ِإىلَ سرِة، ِاذْهيب ِإىلَ اُألِاذْهيب إىل املستسفى، اذهيب: فيقول املعلّم. األمساء
.  اجلَملَ، ِاركَيبلَم العا، اُرسمي صورةَ التلفاز، خذي ِاثْم أُمك، اُكْتيباْلبيِض

وكان أيضا أن املعلّم يف هذه املرحلة يعطى أربع كلمات ختتلف باألوامر 
الَموع ،ِاثْم ،ضيفَى، بستسة كانت سوجي .وهي كلمة مولكن يف هذه املر

ألوامر اليت تستطيع أن تفعل كل األوامر من األستاذ رمبا ألا قد اهتمت با
 وهكذا حضر املعلم الدرس إىل بقية . قبلهاالذين أعطاها املعلم الطالب

   . حىت ينتهي الطالبالطالب
  االختتام - ٣
الطالب التدريب على نطق الكلمات واختتم املعلّم هذا اللقاء بإعطاء    

وأخرب الطالب بأن اللقاء التايل . املدروسة مجاعة ومتثيل األوامر من األستاذ
أن يكونوا بصحة  لم الطالب عسىوأخريا يدعو املع. سيستخدمه لالمتحان

حىت يستطيعون أن حيضروا يف املرة القادمة للدرس واختتم الدرس بالسالم 
   عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  املباشرةاملالحظة -)٣

املالحظة هي عمل حيتاج إىل االهتمام التام يف أثناء التعليم، فيسجل    
الكلمات العربية كان بعض حينما ينطق املدرس .املالحظ كلما نظره ومسعه

  وكأنه مل يستعد لتلقىالطالب ال يهتم به ألنه ال يزال يتكلم وميزح مع صديقه
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 فينطقونه جيداولكن معظمهم قد مسعوه  .م مجيعا أن يهتموا بهالدرس،فطلبه
  .الطالب مازالوا صغارا حيبون املزاحة أن  ذلكسببو. نطقا صحيحا

ن ميثل األوامر اليت أعطاها الطالب أس واحدا من  يطلب املدروحني   
 ويظهر . حىت يستطيع أن يفعل تلك األوامر صحيحا خيربهبعض الطالب فكان

ينفذونه بسرعة ويضحكون  ألم تنفيذ األوامر يف  جداأن الطالب يتحمسون
  ويصححونوكانوا يتحمسون أيضا يف نظر التمثيالت اليت نفّذها اآلخر

هناك بعض الطالب عندما ألقى إليه . ثيل األوامر عندما خيطئ يف متمصديقه
  .ها واليعرف ماسيفعلهاملدرس األوامر حريان يف تنفيذ

الطالب يهتمون به ولو أكثر عندما ينطق املدرس الكلمات يظهر أن     
 يفرحون من  كلهمالطالب. تكلم مع اآلخركان يكان بعضهم اليهتم به ألنه 

  .محاستهم وابتهاجهمذلك ة اليت تدل على  والعالمخالل اشتراك التعليم

  :بيانات اليت حصل عليها الباحث فستذكر فيما يليأما ال    
  اختبار مهارة االستماعنتائجبيانات   ) أ

 االمتحان بعد أما نتائجالبيانات الكمية مجعها الباحث عن طريق االختبار،ف
 :لتعليم فكما يلي باأن قام املعلم 

  اجلدول الثاين

  صني ونتيجتهم يف اختبار مهارة االستماعدرجة املفحو

  البيان  الدرجة  االسم  النمرة
  جيد جدا  ٨٠  حممد سبيل اهللا  ١
  جيد  ٧٠  حممد شفاء الكهف  ٢
  جيد جدا  ٨٠  حممد أناع معروف  ٣
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  جيد جدا  ٨٠  يوكا نبيلة رمضاين  ٤
  جيد جدا  ٨٠  راما استيانتو  ٥
  جيد جدا  ٨٠  على أدي سبان  ٦
  ممتاز  ٩٠  أديك كيوفاين  ٧
  جيد  ٧٠  سوجي كورنياوايت  ٨
  جيد جدا  ٨٠  رميا دوي لستاري  ٩

  ناقص  ٥٠  نوفال هدايات  ١٠
  ممتاز  ٩٠  دينا رتناساري  ١١
  ممتاز  ٩٠  مفتاح اللطيفة  ١٢
  جيد جدا  ٨٠  رجال  ١٣
  جيد جدا  ٨٠  رزقي فرمانشاه  ١٤

  
 يستطيع الباحث أن يعرف الناجحني وإذا نظرنا اجلدول السابق   

 ثالثة االمتحان أربعة عشر طالبا ألنيف  اشتركوا، وأن الطالب الذين سبنيوالرا
ماجدول أو.  هؤالء الثالثة مرضىمنهم اليدخلون الفصل قال أحد أصدقائهم أن

  : الناجحني والراسبني كما يلي
  لثالثاجلدول ا

   يف اختبار مهارة االستماعدفتر الناجحني والراسبني

  البيان  العدد  الدرجة  النمرة
  ناجح  ٠  ١٠٠ -  ٩١  ١
  ناجح  ٣   ٩٠- ٨١  ٢
  ناجح  ٨  ٨٠ -  ٧١  ٣
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  ناجح  ٢  ٧٠ -  ٦١  ٤
  راسب  ٠  ٦٠ -  ٥١  ٥
  راسب  ١  ٥٠ -  ٠٠  ٦

  
النجاح الصفي  أن يعرف أن درجة طبقا على اجلدول السابق يستطيع   

يف طالبا يشتركون ) أربعة عشر( ١٤ يعين من  % ٧٨، ٥٧  هياملئوية
 راسب ألنه م منهواحدوأما ال. منهم ناجحون)  عشرثالثة( ١٣ ، االمتحان

   .٦٥مل يبلغ إىل نتيجة املعيار األدىن للطلبة وهي 
   املنحصلة من خالل االستبانةالبيانات  ) ب

االستبانة هي أداة جلمع البيانات استخدمها الباحث ومنّاها على أساس    
انات اليت تتعلق وكان الباحث يستخدم االستبانة جلمع البي ١.النظرية املعينة

بأرآءهم ومحاستهم وابتهاجهم عن إجراءات تعليم مهارة االستماع بطريقة 
وكان الباحث جيمع البيانات اليت تتعلق بقدرم .االستجابة اجلسدية الكاملة

يف مهارة االستماع خاصة لتمييز األصوات املتجاورة يف النطق و األصوات 
ت حيصل عليها الباحث يف الدور ت هذه البياناوكان.  الطويلة والقصرية

سبعة عشر طالبا ولكن الذين اشتركوا عدد الطالب يف هذا الفصل و الثاين
 الدور مخسة عشر طالبا ألن الطالبان الحيضران حينئذهذا التعليم يف يف 

وقال أحدهم أن أحدمها من األثنني ذهب إىل بيت جده واآلخر ذهب إىل 
  .ڠتومفا

تضم على ستة أسئلة ولكل سؤال ثالثة بدائل وكانت هذه االستبانة     
  :ولكل بديلة درجة كما عرض الباحث يف اجلدول التايل

  رابعاجلدول ال          

                                                 
1. Sukidin, Basrowi dan Suranto, Manajemen Penelitian Tindakan Kelas, Cet. 1, (Tanpa kota: 

Insan cendekia, 2002) hal: 106 
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  عن الدرجة املعطية لبدائل األسئلة

  الدرجة  البدائل  النمرة
  ٣  أ  ١
  ٢  ب  ٢
  ١  ج  ٣

  
  :ولتقدير النتيجة لكل نقطة أو سؤال استخدم الباحث الرمز التايل 

  ١٠٠  × د/م= ن   
  النتيجة من درجة أو قدر تأثري الطريقة= ن 
   لكل نقطة أو سؤال– احملصولة –جمموع الدرجات = م 
  ٤٥وهي ) من وجود التأثري ( الدرجة األعلى = د 

 الدرجة األعلى حصل الباحث عليها بضرب الدرجة األعلى من البدائل بعدد 
  ٤٥ = ١٥ × ٣املفحوصني ويعين ذلك 

 

  :سيعرض الباحث اجلداول لكل سؤال من أسئلة االستبانات التايلويف   
االستبانات للنمرة األوىل اليت تسأل دول عن أجوبة املفحوصني عن اجل - أ

   مهارة االستماعيف مادة عن أرآئهم

  امسخلاجلدول ا

  السؤال األولعن  إجابة املفحوصني 

  درجة  جواب خمتار  أمساء الطلبة  النمرة

  ٣  أ  حممد سبيل اهللا  ١

  ٣  أ  حممد شفاء الكهف  ٢

  ٣  أ  حممد أناع معروف  ٣
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  ٣  أ  يوكا نبيلة رمضاين  ٤

  ٣  أ  راما استيانتو  ٥

  ٣  أ  على أدي سبان  ٦

  ٣  أ  أديك كيوفاين  ٧

  ٣  أ  سوجي كورنياوايت  ٨

  ٣  أ  رميا دوي لستاري  ٩

  ٣  أ  نوفال هدايات  ١٠

  ٣  أ  دينا رتناساري  ١١

  ٣  أ  مفتاح اللطيفة  ١٢

  ٣  أ  رجال  ١٣

  ٣  أ  رزقي فرمانشاه  ١٤

  ٣  أ  هلمى زيادة  ١٥

  ٤٥  جمموعة الدرجات

  ١٠٠  النتيجة

  
)  طالبامخسة عشر( كل الطالب  إىل اجلدول السابق أنّوإذا الحظنا      

خيتارون جواب األلف، وأما الرمز الذي استخدمه الباحث حلساب األعداد 
  : فهو ةالسابق

  %١٠٠ = ١٠٠ × ٤٥ / ٤٥ يساوي ١٠٠ × د/ م = ن     
 أن الطالب مئة يف املئة حيبون مادة مهارة  علىهذا احلسابويدلّ     

  .االستماع
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 اليت تسأل عن وصني عن االستبانات للنمرة الثانيةدول عن أجوبة املفحاجل -  ب
أرآئهم يف استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف تنمية مهارة متييز 

 ةاألصوات العربية واحلركات الطويلة والقصري

  

  لسادساجلدول ا

  السؤال الثاينإجابة املفحوصني عن  

  درجة  جواب خمتار  أمساء الطلبة  النمرة

  ٣  أ  حممد سبيل اهللا  ١

  ٣  أ  حممد شفاء الكهف  ٢

  ٣  أ  حممد أناع معروف  ٣

  ٢  ب  يوكا نبيلة رمضاين  ٤

  ٣  أ  راما استيانتو  ٥

  ٣  أ  على أدي سبان  ٦

  ٣  أ  أديك كيوفاين  ٧

  ٣  أ  ايتسوجي كورنياو  ٨

  ٣  أ  رميا دوي لستاري  ٩

  ٣  أ  نوفال هدايات  ١٠

  ٣  أ  دينا رتناساري  ١١

  ٣  أ  مفتاح اللطيفة  ١٢

  ٣  أ  رجال  ١٣

  ٣  أ  رزقي فرمانشاه  ١٤

  ٣  أ  هلمى زيادة  ١٥
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  ٤٢  جمموعة الدرجات

  ٩٣، ٣٣  النتيجة

 أربعة عشر طالبا خيتارون جواب األلف،وإذا نظرنا إىل اجلدول السابق أنّ     
 الذي استخدمه الباحث وأما الواحد منهم فيختار جواب الباء، والرمز

  :حلساب األعداد السابقة فهو 
   %٩٣، ٣٣ = ١٠٠ × ٤٥/ ٤٢ يساوي ١٠٠× د / م = ن     
ثالثة وتسعون يف املئة يتأثرون ذه ويدلّ هذا احلساب على أن الطالب     

  .كات الطويلة والقصريةالطريقة لتنمية مهارة متييز األصوات العربية واحلر
  اليت تسأل عنلثالثةدول عن أجوبة املفحوصني عن االستبانات للنمرة ااجل - ج

م يف متييز األصوات املتجاورة يف النطق واألصوات  هلهلأن هذه الطريقة تس
  الطويلة أو القصرية 

  سابعاجلدول ال

  السؤال الثالثإجابة املفحوصني عن  

  درجة  تارجواب خم  أمساء الطلبة  رقمال

  ٣  أ  حممد سبيل اهللا  ١

  ٣  أ  حممد شفاء الكهف  ٢

  ٣  أ  حممد أناع معروف  ٣

  ٣  أ  يوكا نبيلة رمضاين  ٤

  ٣  أ  راما استيانتو  ٥

  ٣  أ  على أدي سبان  ٦

  ٣  أ  أديك كيوفاين  ٧

  ٣  أ  سوجي كورنياوايت  ٨
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  ٣  أ  رميا دوي لستاري  ٩

  ٣  أ  نوفال هدايات  ١٠

  ٣  أ  دينا رتناساري  ١١

  ٣  أ  مفتاح اللطيفة  ١٢

  ٣  أ  رجال  ١٣

  ٣  أ  رزقي فرمانشاه  ١٤

  ٣  أ  هلمى زيادة  ١٥

  ٤٥  جمموعة الدرجات

  ١٠٠  النتيجة

) مخسة عشر طالبا(وإذا نظرنا إىل اجلدول السابق أنّ كل الطالب       
خيتارون جواب األلف، وأما الرمز الذي استخدمه الباحث حلساب األعداد 

  :السابقة فهو 
  %١٠٠ = ١٠٠ × ٤٥ / ٤٥ يساوي ١٠٠×  د /م = ن     
هذه الطريقة يوافقون أن ويدلّ هذا احلساب على أن الطالب مئة يف املئة     

تسهلهم يف متييز األصوات املتجاورة يف النطق واألصوات الطويلة أو 
  . القصرية

 اليت تسأل عن رابعةدول عن أجوبة املفحوصني عن االستبانات للنمرة ال اجل-د
   الطالب عن تطبيق هذه الطريقة مبدرستهم يف تعليم مهارة االستماع أرآء

   
  ثامناجلدول ال

  رابعالسؤال الإجابة املفحوصني عن  

  درجة  جواب خمتار  أمساء الطلبة  الرقم

  ٣  أ  حممد سبيل اهللا  ١
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  ٣  أ  حممد شفاء الكهف  ٢

  ٣  أ  حممد أناع معروف  ٣

  ٣  أ  يوكا نبيلة رمضاين  ٤

  ٢  ب  وراما استيانت  ٥

  ٣  أ  على أدي سبان  ٦

  ٣  أ  أديك كيوفاين  ٧

  ٣  أ  كورنياوايت سوجي  ٨

  ٣  أ  رميا دوي لستاري  ٩

  ٣  أ  نوفال هدايات  ١٠

  ٣  أ  دينا رتناساري  ١١

  ٣  أ  مفتاح اللطيفة  ١٢

  ٣  أ  رجال  ١٣

  ٣  أ  رزقي فرمانشاه  ١٤

  ٣  أ  هلمى زيادة  ١٥

  ٤٢  جمموعة الدرجات

  ٣٣،٩٣  النتيجة

ا إىل اجلدول السابق أنّ أربعة عشر طالبا خيتارون جواب األلف، وأما وإذا نظرن  
الواحد منهم فيختار جواب الباء، والرمز الذي استخدمه الباحث حلساب 

  :األعداد السابقة فهو 
   %٩٣، ٣٣ = ١٠٠ × ٤٥/ ٤٢ يساوي ١٠٠× د / م = ن 
افقون تطبيق ويدلّ هذا احلساب على أن الطالب ثالثة وتسعون يف املئة عن يو  

  هذه الطريقة مبدرستهم يف تعليم مهارة االستماع  
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 تسأل  اليتامسةدول عن أجوبة املفحوصني عن االستبانات للنمرة اخل اجل- ه
  مهارة االستماعأن هذه الطريقة تنمي يف  عن  أرآئهم

  تاسعاجلدول ال

  السؤال اخلامسإجابة املفحوصني عن  

  جةدر  جواب خمتار  أمساء الطلبة  رقمال

  ٣  أ  حممد سبيل اهللا  ١

  ٣  أ  حممد شفاء الكهف  ٢

  ٣  أ  حممد أناع معروف  ٣

  ٣  أ  يوكا نبيلة رمضاين  ٤

  ٣  أ  راما استيانتو  ٥

  ٣  أ  على أدي سبان  ٦

  ٣  أ  أديك كيوفاين  ٧

  ٣  أ  سوجي كورنياوايت  ٨

  ٣  أ  رميا دوي لستاري  ٩

  ٣  أ  نوفال هدايات  ١٠

  ٣  أ  دينا رتناساري  ١١

  ٣  أ  اللطيفةمفتاح   ١٢

  ٣  أ  رجال  ١٣

  ٣  أ  رزقي فرمانشاه  ١٤

  ٣  أ  هلمى زيادة  ١٥

  ٤٥  جمموعة الدرجات

  ١٠٠  النتيجة



٧٣ 

 

خيتارون ) مخسة عشر طالبا(وإذا نظرنا إىل اجلدول السابق أنّ كل الطالب     
جواب األلف، وأما الرمز الذي استخدمه الباحث حلساب األعداد السابقة 

  :فهو 
   %١٠٠ = ١٠٠ × ٤٥ / ٤٥يساوي  ١٠٠× د / م = ن 

هذه يوافقون أن الطريقة تنمي ويدلّ هذا احلساب على أن الطالب مئة يف املئة 
  . مهارة االستماع

 اليت تسأل سادسةدول عن أجوبة املفحوصني عن االستبانات للنمرة ال اجل- و 
 مهارة مادةأن هذه الطريقة تنمي اجنازهم خاصة يف يف  عن أرآئهم

  االستماع

  العاشراجلدول 

  السادس السؤال  عن املفحوصني إجابة

  درجة  جواب خمتار  أمساء الطلبة  رقمال

  ٣  أ  حممد سبيل اهللا  ١

  ٣  أ  حممد شفاء الكهف  ٢

  ٣  أ  حممد أناع معروف  ٣

  ٣  أ  يوكا نبيلة رمضاين  ٤

  ٣  أ  راما استيانتو  ٥

  ٣  أ  على أدي سبان  ٦

  ٣  أ  أديك كيوفاين  ٧

  ٣  أ  سوجي كورنياوايت  ٨

  ٣  أ  رميا دوي لستاري  ٩

  ٣  أ  نوفال هدايات  ١٠



٧٤ 

 

  
) مخسة عشر طالبا(وإذا نظرنا إىل اجلدول السابق أنّ كل الطالب      

اب األلف، وأما الرمز الذي استخدمه الباحث حلساب األعداد خيتارون جو
  :السابقة فهو 

  ١٠٠ = ١٠٠ × ١٠٠ / ٤٥ يساوي ١٠٠× د / م = ن 
يوافقون أن هذه الطريقة تنمي ويدلّ هذا احلساب على أن الطالب مئة يف املئة   

   مهارة االستماعاجنازهم خاصة يف مادة

    
 لةاملقابالبيانات املنحصلة من خالل  -  ج

 الباحث هذه األداة جلمع البيانات الكيفية اليت تتعلق بأراء االستاذ استخدم    
أما .الذي يقوم بتعليم مهارة االستماع بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة

 مهارة االستماع ذه ماملقابلة اليت جرت بني الباحث واألستاذ الذي علّ
  :الطريقة فكما يلي 

 عليم مهارة االستماع باستخدام طريقة مارأيك عن ت      :الباحث
ة الكاملة ؟االستجابة اجلسدي  

  هذه الطريقة مناسبة أن تستخدم يف تعليم مهارة االستماع     : األستاذ

  ٣  أ  دينا رتناساري  ١١

  ٣  أ  مفتاح اللطيفة  ١٢

  ٣  أ  رجال  ١٣

  ٣  أ  رزقي فرمانشاه  ١٤

  ٣  أ  هلمى زيادة  ١٥

  ٤٥   جمموعة الدرجات  

  ١٠٠  النتيجة  



٧٥ 

 

  ل هذه الطريقة تستطيع أن تنمي مهارة الطالب يف االستماعه:    الباحث
املفردات  الطالب يف حفظ اعدنعم، هذه الطريقة تستطيع أن تس:  األستاذ

  .املدروسة
هل هذه الطريقة تستطيع أن تنمي مهارة الطالب يف متييز األصوات     :الباحث

  العربية واحلركات الطويلة والقصرية؟
، الطالب يستطيعون أن ميييزوا األصوات العربية واحلركات نعم      :األستاذ

  .الطويلة والقصرية جيدا
يتعلموا مهارة االستماع هل الطالب يفرحون ويتحمسون أن   :الباحث

  باستخدام هذه الطريقة ؟
  نعم      :األستاذ
  ماذا شعرت حني درست الطالب مهارة االستماع ذه الطريقة ؟     :الباحث
   ذه الطريقةمجيل، شعرت بالسهولة والراحة حني درستهم   : األستاذة
   ؟دائي للصف الرابع اإلبتتطبقهل هذه الطريقة مناسبة أن      :الباحث
  نعم:    األستاذة
  على حسب رأيك، ماعيوب هذه الطريقة ومامزاياها ؟ :  الباحث
من مزاياها أن الطالب يتحمسون يف اشتراك التعليم والتعلم مث يسهل :  األستاذة

عليهم أن حيفظوا املفردات املدروسة ومييزوا األصوات العربية 
طريقة حتتاج إىل وأما من عيوا فهي أن هذه ال. واحلركات الطويلة
والزمن الطويل لتحضري الدرس حىت التتحقق الوسائل التعليمية 

    . أهداف التعليم اليت تكتب يف املنهج التعليمي كافة
 املالحظة  - د

وكانت . كانت املالحظة فعلها الباحث حني أجرى املعلم التدريس      
 لدى النواحي اليت الحظها الباحث هي احلماسة و االبتهاج و االبتكار



٧٦ 

 

بعد أن الحظ الباحث فوجد أن الطالب أثناء تعلم مهارة االستماع . الطالب
 همخاصة حني أمر. ويبتهجونبطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يتحمسون

وكانوا يسرعون يف أداء األوامر من .املعلم أن يفعلوا األوامر اليت صممها
    . األستاذ

           
 التقومي -)٤

يذ عملية التعليم ومالحظتها قام الباحث واملتعاون بعميلة بعد انتهاء تنف  
التقومي على الدور األول من تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 

  .وباستخدام البيانات احملصولة من خالل املالحظة واملقابلة واالستبانة
إن تطبيق هذه الطريقة : فحصل الباحث من هذا التقومي على مايلي  
ويكتشف أيضا من . اهتماما باألوامر اليت ألقاها األستاذمهتمنيب  الطالجيعل

م يتحمعون بتنفيذ األوامر إىل مقدمة املالحظة أسون ويبتهجون ويتمت
وكانوا يستطيعون أن ميييزوا األوامر اليت البد أن يفعلوها وأالّ .الفصل

والكلمات . كلمات تناسب باألوامريفعلوها مبعىن أم يستطيعون أن مييزوا 
صنعها واليت تناسب باألوامرأخذها االستاذ من النص واليت التناسب باألوامر 

يف  متشاة يف مجيع حروفها إال  ويف احلقيقة أن تلك الكلمات.األستاذ بنفسه
وإما أن يكون  يف النطق ا متجاورهذا احلرف إما أن يكون و.حد حروفهاأ

     . يف األصوات الطويلة والقصريةاتلفخم
وبالنظر إىل البيانات املكتسبة من خالل اختبار االستماع كما يف   

 إذا أسندت مبعيار النجاح اجلدول السادس عرف الباحث بأن نتيجة الطلبة
مل الصفي كان تعليم االستماع باستخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 

 واحد ويوجد . %٨٥ مل يبلغ إىل ناجحني % ٧٨، ٥٧  لكون الطالبينجح
من املعيار األدىن  إنه الينجح ألن نتيجته أقل ٥٠منهم حيصل على نتيجة 



٧٧ 

 

 الذي قررته املدرسة االبتدائية االسالمية ٦٥ وهي )KKM(لنجاح الطلبة 
  .ماالنج

مبعىن أنّ املشكالَت مل تتم إزالتها ذه ، مل ينجح الدور األول وألن  
يحاول س) الدور الثاين(تخطيط وهذا ال. خطّط الباحث الدور الثاينالطريقة ف
   .املشكالتتلك إىل حلّ 

  الدور الثاينبياناتعرض  -)ب

 التخطيط -)١

وهذا التخطيط للدور الثاين كماهو يف التخطيط للدور األول وهذا       
  .الدور ليس إال ألجل التعزيز على جناح الدور األول

  :وهذه هي خطة الدور الثاين للقاء األول والثاين 
  تدريس للقاء األول يف الدور الثاينخطة ال

  سونان كريي االبتدائية:   اسم املدرسة
  اللغة العربية:   الدرس
  الثاين/ الرابع : مسستري/ الفصل

  أعضاء اجلسم:   املوضوع 
  مهارة االستماع:   التدريس

  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٩: العام الدراسي
   دقيقة٧٠:   الوقت
  

 :معيار الكفاءة  - ١

ن طريق االستماع يف شكل العرض أو احلوار عن فهم املعلومات اللسانية ع
  األسرة

 



٧٨ 

 

 :الكفاءة األساسية - ٢

عن ) احلرف املتجاوريف النطق واحلرف الطويل أو القصري(متييز احلروف اهلجائية 
 األسرة

 :املؤشرات  - ٣

 نطق الكلمات اليت هي تكون يف موضوع األسرة بصحة وجيدة - أ

 ةمتثيل األوامر اليت تتعلق باألسرة بطريقة صحيح -  ب

املتجاورة يف النطق أو القصرية (القدرة على متييز أصوات الكلمات - ج
 عن املادة املدروسة وهي األسرة) والطويلة 

 :أهداف التدريس  - ٤

  :بعد اشتراكهم يف التدريس، يستطيع الطالب     

 أن ينطقوا الكلمات نطقا سليما - أ

 أن يفهموا األوامر وينفّذواها بطريقة صحيحة -  ب

املتجاورة يف النطق أو القصرية (يز أصوات الكلماتالقدرة على متي  - ج
  عن املادة املدروسة وهي األسرة) والطويلة 

 :املادة الدراسية  - ٥

، ارم وِحارم، ِخطٌي وحطٌي، خرذْ وبرد، بمو وثَبوثَ : من املردات اجلديدة  
سيفوص يفطَ، مارطَ ومر.  

 .ذْ، أَمِسك، اُدخلِْالبس، خ: من أفعال األمر 

 :الطريقة املستخدمة  - ٦

 طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة: الطريقة املستخدمة      

 :استراتيجية التدريس  - ٧

 :مقدمة   - أ



٧٩ 

 

  األوامر املطروحةبهتمام الإلقاء التشجيعات والدوافع، وتوجيه الطالب ل  
 :إجراء التعليم   -  ب

 تكييف الفصل إىل حال هادئ - ١

 املسموع كامال مرتني ويستمع الطلبة إليها نص يقرأ املعلّم - ٢

 الطلبة يف  عليهادربي سيت الةنطق املعلّم بعض الكلمات املختاري - ٣
  مرتني أو ثالث مرات ويكررها الطلبة بعدها امتمييزه

٤ - ا على ميلقي ويثّل املعلّم األوامر اليت تناسب مع كلمات ستدر
 الطلبة يف متمييزها

بة بتمثيل األوامر فئويا وفرديا، وتضم الفئة نح املعلّم فرصة للطلمي - ٥
 ثالثة أشخاص     

  :وسيلة و مصدر التدريس  - ٨
 الصورة   - أ

 الكتاب -  ب

 االختتام - ٩

  إلقاء التشجيعات والدوافع مرة أخرى وتعزيز على ما فهموا من املادة
  خطة التدريس للقاء األول يف الدور الثاين

 
  سونان كريي االبتدائية:   اسم املدرسة

   اللغة العربية:  الدرس
  الثاين/ الرابع : مسستري/ الفصل

  أعضاء اجلسم:   املوضوع 
  مهارة االستماع:   التدريس

  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٩: العام الدراسي
   دقيقة٧٠:   الوقت



٨٠ 

 

  
 :معيار الكفاءة   - ١

فهم املعلومات اللسانية عن طريق االستماع يف شكل العرض أو احلوار       
  عن األسرة

 :الكفاءة األساسية - ٢

احلرف املتجاوريف النطق واحلرف الطويل أو (يز احلروف اهلجائية متي      
 عن أعضاء اجلسم) القصري

 :املؤشرات  - ٣

  بصحة وجيدةأعضاء اجلسمنطق الكلمات اليت هي تكون يف موضوع  - أ

  بطريقة صحيحة اليت تتعلق بأعضاء اجلسممتثيل األوامر  -  ب

و القصرية املتجاورة يف النطق أ(القدرة على متييز أصوات الكلمات - ج
 أعضاء اجلسمعن املادة املدروسة وهي ) والطويلة 

 :أهداف التدريس   - ٤

  :بعد اشتراكهم يف التدريس، يستطيع الطالب      

 أن ينطقوا الكلمات نطقا سليما - أ

 أن يفهموا األوامر وينفّذواها بطريقة صحيحة  -  ب

املتجاورة يف النطق أو القصرية (القدرة على متييز أصوات الكلمات   - ج
 أعضاء اجلسمعن املادة املدروسة وهي ) لطويلة وا

 :املادة الدراسية   - ٥

ثَوب وثَوم، بدر وبذْر، خيطٌ وحيطٌ، ِخمار وِحمار، : ردات اجلديدة فمن امل
طَروم طَارم ،فيوص فيس.  

  .ِالبس، خذْ، أَمِسك، اُدخلْ: من أفعال األمر 



٨١ 

 

 :الطريقة املستخدمة  - ٦

  طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة: الطريقة املستخدمة      
  
  
 :استراتيجية التدريس  - ٧

 :مقدمة   - أ

  هتمام األوامر املطروحةإلقاء التشجيعات والدوافع، وتوجيه الطالب ال     
 :إجراء التعليم  -  ب

 تكييف الفصل إىل حال هادئ - ١

 قرأ املعلّم نص املسموع كامال مرتني ويستمع الطلبة إليهاي - ٢

ق املعلّم بعض الكلمات املختار الذي ستدربه على الطلبة يف نطي - ٣
 متمييزه مرتني أو ثالث مرات ويكررها الطلبة بعدها 

٤ - ا على ميلقي ويثّل املعلّمة األوامر اليت تناسب مع كلمات ستدر
 الطلبة يف متمييزها

نح املعلّم فرصة للطلبة بتمثيل األوامر فئويا وفرديا، وتضم الفئة مي - ٥
 ثالثة أشخاص     ب

  :وسيلة و مصدر التدريس  - ٨
 الصورة  - أ

 الكتاب -  ب

 االختتام  - ٩

  إلقاء التشجيعات والدوافع مرة أخرى وتعزيز على ما فهموا من املادة     
  
  



٨٢ 

 

  
  
  
  
 

 التنفيذ -)٢

 اللقاء األول  ) أ

  مايو١٦قام الباحث بالتدريس يف اللقاء األول من الدور الثاين يوم السبت 
 دقيقة، وهي يف احلصة الثالثة ٣٥ لكل حصة  م ملدة حصتني،٢٠٠٩سنة 

  .والرابعة
 :  املقدمة  - ١

دخل املعلم مث قرأ على الطالب السالم وكان عدد الطلبة يف     
طالبا، مث أمر املعلم الطالب أن يقرأوا الدعاء قبل ) سبعة عشر (١٧الفصل 

التدريس مجاعة فقرأوا مجاعة بصوت مرتفع يشترك كلهم يف قراءة 
 عن أحواهلم قائال كيف عد أن انتهوا من الدعاء، سأل املدرسالدعاء، وب

فسأل املدرس الطلبة عن .حالكم ؟ فأجابوا مجيعا خبري واحلمد هللا
استعدادهم يف عملية تدريس اللغة العربية وهم جييبون حنن مستعدون 

  . لقبول الدرس
 حتضري الدرس - ٢

اجلسم، أيها الطالب والطالبات اآلن حنن سنتعلم عن أعضاء        
 ننطق األصوات الصحيحة ومنيز األصوات املتجاورة يف النطق وعن كيف

واآلن : وقال املعلم.واألصوات الطويلة والقصرية وننفذ األوامر صحيحا



٨٣ 

 

"! أعضاء اجلسم"افتحوا كتبكم يف مادة مهارة االستماع حتت املوضوع 
  .فيفتحون كتبهم

وا النص الذي يف انظر: وبعد أن فتحوا كتبهم، يقول األستاذ       
وبعد ذلك قرأ األستاذ النص وهذا هو .كتابكم سأقرأ لكم وامسعوا جيدا

 ِمس اِجلاُءضعأَ. اٌءضع أَِمسلِج، لِْمسان ِجنسِإللِْ" النص الذي قرأه للطالب 
 ِهج والوأِسلرِل. لٌجوِر ره وظَنطْ وبرد وصاِند ويهج ووأسر: هي 

 فنان وأَني وعةٌهب وجرعش:  هي هج والوأسء الراٌضعأَ. كذِلكَ اٌءضعأَ
 ملَّكَت ننحن. اِنتفَش وانٌنسأَ وانٌس ِلِملفَي اِْف. نقَ وذَد وخم وفَاِننذُوأُ
وِملفَاْ ِبلُكُأْن .لَعنْ أَناَين ظَفَحِإلِل. ِملفَ اْةَافَظَ ننأَاِنس يضا ياِندي ،دِنيِم الي 

والشيِهِف. اِلما أَماِبصوبعد أن قرأ املعلم هذا النص كامال مرتني ."ع 
  .ويترمجه إىل اللغة األندونسية

رمجة ينتقل املعلم إىل إعطاء الكلمات اليت وبعد أكمل املعلم الت       
 وعدد تلك. سيدرسها باستخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة

وهذا الزوج إما أن يكون . الكلمات ست كلمات و كلٌّ منها زوج
 متجاورا يف نطق أحد حروفه مع تلك الكلمات الست وإما أن يكون

وتلك الكلمات هي ثَوب وثَوم، بدر .صوته خمتلفا يف طوله أو قصره معها
طَارم ،فيوص فيس ،اروِحم ارطٌ، ِخميطٌ وحيخ ،ذْروبطَروألن . وم

هذا التعليم يستخدم طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة فكانت األوامر 
 ،ِسكذْ، أَمخ ،ساليت استخدمها املعلم لتعليم تلك الكلمات هي ِالب

وكان املعلم قبل أن يقوم بتمثيل األوامر ينطق تلك الكلمات كلها .اُدخلْ
يف مرة أوىل هى من النطق وبعد أن انت. ويسمعه الطالب واحدا فواحدا

. انطق هذه الكلمة بعد األستاذ: سأل الطالب أن ينطقوها بعده قائال 
ويفعل املعلم هذا . ثَوب فينطق الطالب تلك الكلمة سوياّ :فقال املعلّم 
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وبعد أن .العمل مرتني مث يخرج املعلم صورة الثوب لكي يعرفون معناه
ما معىن ثَوب ؟ فأجابوا : ناه قائال أخرج املعلم الصورة فيسأل الطالب مع

  مث ينطق املعلم كلمة أخرى تكون زوج كلمة ثوب وهي كلمة.صحيحا
 ِرجخوكذلك يكرر الطالب نطق هذه الكلمة مرتني بعد األستاذ مث ي مثَو

 مامعىن ثَوم ؟: املعلّم صورة الثوم فسأل الطالب معىن هذه الكلمة قائال 
بدر وبذْر، خيطٌ  ( م إىل سائر الكلمات فعل املعلّ وهكذ.فأجابوا صحيحا

طَروم طَارم ،فيوص فيس ،اروِحم ارطٌ، ِخميلتدريب الطالب  )وح
 ولكن ليس كل الكلمات يستطيع أن . وفهم املعىنعلى النطق السليم

 مثل كلمة حيطٌ و  حيتاج إىل الترمجةبليقدم معناه عن طريق الصورة 
فيص.  

وبعد أن أمتّ املعلم التدريب على النطق السليم للكلمات جاء دوره      
لتعليم مهارة متييز األصوات املتجاورة يف النطق واألصوات الطويلة 

ولتعليم هذه املهارة كان املعلم يستخدم طريقة االستجابة . والقصرية
 :األوىلل، م املعلم طرق التعليم إىل ثالث مراحويقس. اجلسدية الكاملة

 أعطى املعلّم :الثانيةأعطى املعلم الطالب األوامر والبد هلم أن يفعلوها، 
 أعطى املعلّم الطالب :الثالثةالطالب األوامر ولكن الجيوز هلم أن يفعلوها، 

األوامر وإذا كانت مناسبة باألمساء البد هلم أن يفعلوها وإذا كانت غري 
بل أن بدأ املعلّم هذه املراحل الثالث مثّل  وق.مناسبة ا البد هلم أاليفعلوها

كأنه (وخذْ فيأخذ ) كأنه يلبس ثوبا(ِالبس فيلبس : قائال املعلّم األوامر 
كأنه (فيدخل  واُدخلْ) كأنه ميسك الشيء(وأَمِسك فيمِسك ) يأخذ الشيء

م ويضيف املعلّم إىل هذه األوامر األمساء اليت درا املعل )يدخل يف مكان 
 على البس ثوبا فيلبس ثوبا، خذ خيطا فيأخذ اخليط: من قبل، ويقول 

وادخل يف املطار ) السيف(ب شاملكتب، أمسك هذا السيف فيمسك اخل
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وهكذا فعل املعلم سائر .فيذهب إىل صورة املطار وكأنه دخل يف املطار
  .الكلمات باستخدام هذه األوامر

م أن يأمر الطالب أربعة ل األوامر كلها فيبدأ املعلّبعد أن مثّو    
أنت يا حممد سبيل اهللا و أنت يا حممد شفاء : لوها فيقول أربعة ألن ميثّ

  مجيعاعلى أدي سبان قوموا الكهف وأنت يا حممد أناع معروف وأنت يا
والبسوا ثوبا والبسوا مخارا وخذوا بذرا وخذوا خيطا وأمسكوا هذا السيف 

 الطالب اليعرف أحدامر ولكن هناك فيفعلون كل األو .وادخلوا يف املطار
فيأمر املعلم فرقة ثانية ألن متثل األوامر مثل .  صديقههبعض األوامر فيخرب
اآلن سأشري إىل الفرقة الثانية يا أديك كيوفاين و نوفال : الفرقة األوىل قائال 

ا وس والبباًووا ثَسوا مجيعا والبوممفتاح اللطيفة قُ دينا رتناساري و هدايات و
وا يف لُ وادخفيا السذَوا هكُِسم وأَطاًيوا خذُا وخرذْا بوذُا وخراَِمخ
 ألم قد  األوامر والجيدون الصعوبة يف تنفيذ تلك األوامرلّفيفعلون كُ.ِرطاَاملَ

 وهكذا ما قام به املعلم .حني تنفذ األوامر من املعلماهتموا بالفرقة األوىل 
  .لبقية الِفرق

وبعد أن قام املعلّم بتدريب الطالب على نطق الكلمات نطقا      
عليم بثالث مراحل صحيحا و تدريبهم على متثيل األوامر فئويالكل  فيبدأ الت

افعل هذه األوامر وامسع ما  :  املرحلة األوىلفقال يفواحد من الطالب، 
 والبس ِمخاَرا وخذْ نطَقته واهتم به، طيب اآلن أن يا شفاء الكهف البس ثَوباً

وهذا الطالب األول . بذْرا وخذ خيطاً وأَمِسك هذَا السيف وادخل يف املَطاَِر
 كثريا يف تنفيذ األوامر ولذلك الينتقل إىل املرحلة  خيطأمل يعِجبه ألنه اليزال

وبعد ذلك ينتقل املعلم إىل . الثانية إال بعد أن يفعل هذا الطالب صحيحا
البس ثَوماً  ألا التناسب باألمساء ال تفعل هذه األوامر: رحلة الثانية، قائال امل

. والبس ِمحاَرا وخذْ بدرا وخذ حيطاً وأَمِسك هذَا الصيف وادخل يف املَطِر
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ألن : ؟ فأجاب ملاذا منعتك أن تفعل هذه األوامر: م الطالب قائال فسأل املعلّ
فينتقل املعلم إىل املرحلة الثالثة . مجيل: فقال املعلم . ب باألمساءاألوامر التناس

اآلن افعل األوامر اليت تناسب باألمساء وال تفعل األوامر إذا كانت : قائال
، البس ثَوباً والبس ِحمارا وخذْ بذْرا، وأَمِسك هذَا الصيف خمتلفة باألمساء

  .وادخل يف املَطر، وخذ خيطاً

وبعد أن مت الطالب األول يف تنفيد تلك املراحل الثالث فيأمر     
يارجال افعل هذه األوامر وامسع ما : املعلم الطالب الثاين وهو ِرجالٌ قائال 

نطَقته واهتم به، البس ثَوباً والبس ِمخاَرا وخذْ بذْرا وخذ خيطاً وأَمِسك هذَا 
 وهذا الطالب الثاين قد أعجبه ألنه يستطيع أن ينفّذ .السيف وادخل يف املَطاَِر

وبعد ذلك ينتقل . األوامر كلها ولذلك ينتقل املعلم إىل املرحلة الثانية مباشرة
 ألا التناسب باألمساء ال تفعل هذه األوامر: املعلم إىل املرحلة الثانية، قائال 

ذ حا وخردذْ با وخس ِمحاَرماً والبس ثَول البوادخ فذَا الصيه ِسكطاً وأَمي
ملاذا منعتك أن تفعل هذه األوامر؟ : فسأل املعلّم الطالب قائال . يف املَطِر
فينتقل املعلم . مجيل: فقال املعلم . ألن األوامر التناسب باألمساء: فأجاب 

عل اآلن افعل األوامر اليت تناسب باألمساء وال تف: إىل املرحلة الثالثة قائال
األوامر إذا كانت خمتلفة باألمساء، البس ثَوباً والبس ِحمارا وخذْ بذْرا، 

وهكذا فعل املعلم إىل بقية .وأَمِسك هذَا الصيف وادخل يف املَطر، وخذ خيطاً
 قد انتهى لذلك مل خيلّص املعلم التعليم  للقاء األول ولكن الوقت،الطالب

  . اللقاء املقبلجلميع الطالب فسيواصل يف

أمالكلمات واألوامر اليت علّمها املعلم يف الدور الثاين فتكون يف       
  :اجلدول التايل

  احلادى عشراجلدول            

  الكلمات واألوامر اليت علّمها املعلم يف الدور الثاين    
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  متييز الصوت  فعل األمر  ٢الكلمة   ١الكلمة   رقمال
١  بثَو   مثَو  سم+ ب   ِالب  
  ح+ خ   البس  ِحمار  ِمخاَر  ٢
  ح+ خ   خذْ  حيطٌ  خيط  ٣
  د+ ذ   خذْ  بدر  بذْر  ٤
٥  فيس  فيص  ص+ س   أمِسك  
٦  طاَرم  طَرلْ  مط+ طا   ادخ  

إذا نظرنا إىل اجلدول السابق أن الكلمات اليت علّمها املعلم تتكون  من     
 املعلم اؤخذ من النص وإمنا يصنعه ال ت اتالكلمهذه ، فاثنيت عشرةكلمة

عشرة منها استخدمها املعلم لتدريب الطالب على متييز األصوات .نفسه
املتجاورة يف النطق وأما اثنتان منها استخدمها لتدريب الطالب على متييز 

 واألصوات اليت درا املعلم على الطالب .األصوات الطويلة والقصرية
  :لتمييزها هي 

وكانتا متشاتني يف ، جمرجهما يف الشفيت األعلى والسفلى  :يممل و الباءا) ١(
        . صفات اجلهر، واالنفتال، واالنفتاح، واالذالق

جمرجهما يف احللق فاحلاء تقع يف وسط احللق مث اخلاء يف  : احلاء واخلاء )٢(
  أقصى احللق

ن اللساأقصى يف اللسان فالدال تقع يف ظهر خمرجهما : الدال والذال )٣(
   العليااالذال فتقع طريف اللسان واألسنانمأ

طرف اللسان القريب بني األسنان العليا  جمرجهما يف :السني والصاد )٤(
   والسفلى

  .الطاء الطويلة والطاء القصرية) ٥(
  : أما األوامر اليت استخدمها املعلم لتدريب متييز تلك األصوات فهي  
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  ت األوىل إىل الثالثةستخدم هذا األمر للكلماا:   لبسِا) ١(
 ستخدم هذا األمر للكلمة الرابعة    ا:    خذْ) ٢(

  استخدم هذا األمر للكلمة اخلامسة:   أمسك )٣(
  استخدم هذا األمر للكلمة السادسة:   ادخلْ) ٤(
  

 االختتام - ٣

ألن الوقت قد انتهى لذلك نكتفي درسنا اليوم : وقال املعلم   
ء اهللا وأرجوكم أن تراجعوا دروسكم يف وسنلتقي يف اللقاء املقبل إن شا

وعسى . البيت والطالب الذين مل يتقدموا اليوم ستتقدمون يف اللقاء املقبل
وإىل اللقاء مع السالمة . آمني: اهللا أن يوفّقنا ويوفقكم فقال الطالب 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 اللقاء الثاين ) ب

 مايو ٢٣يف الدور الثاين يوم السبت قام املدرس بالتدريس للقاء الثاين     
 دقيقة، وهي يف احلصة الثالثة ٣٥ملدة حصتني، لكل حصة  ،٢٠٠٩
  .والرابعة

 املقدمة - ١

دخل املعلم مث قرأ على الطالب السالم وكان عدد الطالب يف       
طالبا، مث أمر املعلم أن يقرأوا الدعاء قبل )  عشربعةس (١٧الفصل 

بصوت مرتفع يشترك كلهم يف قراءة التدريس مجاعة فقرأوا مجاعة 
الدعاء، وبعد أن انتهوا من قراءة الدعاء، سأل املدرس عن أحواهلم قائال 

  . كيف حالكم؟ فأجابوا مجيعا خبري، احلمدهللا: 
 حتضري الدرس - ٢
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    م الدرس التايل يراجع الدروس السابقة ر املعلّوقبل أن حيض
؟  ِمخاَر ؟ وما معىن ثَومعىنوما م ؟ فأجابوا صحيحا،ما معىن ثَوب: قائال

ِحمار خيط حيطٌ (فأجابوا صحيحا، وهكذا سأل معاين سائر الكلمات 
طَرم طاَرم فيص فيس ردذْر بومثّل املعلّم األوامر . فأجابوا صحيحا) ب

 .  هلذه الكلمات ِليذكّر الطالب

 الكلمات السابقة وبعد أن يعرف املعلم أن الطالب اليزالون متذكرين يف
فّذه هو استمرار ننمتثيل األوامر الذي س :فيبدأ التعليم وقالواألوامر 

التمثيل املاضي، فالطالب الذين مل يتقدموا يف اللقاء املاضي سأدعوهم 
: فيبدأ املعلم املرحلة األوىل من التعليم قائال . واحدا فواحدا لتمثيل األوامر

 زيادة قمي من اجللوس والبسي ثَوباً  أنت يا حلمى،افعل هذه األوامر
والبسي ِمخاَرا وخذْي بذْرا وخذي خيطاً وأَمِسكي هذَا السيف وادخلي 

اآلن التفعلي هذه األوامر : فينتقل إىل املرحلة الثانية، قائال . يف املَطاَِر
طاً وأَميذي حا وخردذي با وخسي ِمحاَرماً والبسي ثَوذَا البِسكي ه

اآلن افعلي : فيواصل املعلم املرحلة الثالثة قائال.الصيف وادخلي يف املَطِر
 األوامر إذا كانت خمتلفة باألمساء، ياألوامر اليت تناسب باألمساء وال تفعل

 ي هذَا الصيف وادخلي ثَوباً والبسي ِحمارا وخذي بذْرا، وأَمِسكيالبس
 وبعد أن خلّص الطالب األول متثيل األوامر .يطاً خييف املَطر، وخذ

يا عِلى قم من اجللوس و افعل هذه : فيدعو املعلم الطالب الثاين قائال 
األوامر وامسع ما نطَقته واهتم به، البس ثَوباً والبس ِمخاَرا وخذْ بذْرا وخذ 

بعد ذلك ينتقل املعلم إىل و.خيطاً وأَمِسك هذَا السيف وادخل يف املَطاَِر
البس  ألا التناسب باألمساء، ال تفعل هذه األوامر: املرحلة الثانية، قائال 

ثَوماً والبس ِمحاَرا وخذْ بدرا وخذ حيطاً وأَمِسك هذَا الصيف وادخل يف 
 تناسب اآلن افعل األوامر اليت: فينتقل املعلم إىل املرحلة الثالثة قائال. املَطِر
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 سباً والبس ثَوباألمساء وال تفعل األوامر إذا كانت خمتلفة باألمساء، الب
. ِحمارا وخذْ بذْرا، وأَمِسك هذَا الصيف وادخل يف املَطر، وخذ خيطاً

  .وهكذا فعل املعلم إىل سائر الطالب حىت ينتهى الطالب
  
  
  االختتام - ٣

 وإن شاء اهللا يف اللقاء املقبل آلن اانتهى درسنا: وقال املعلّم       
وعسى اهللا أن . سيعقد االختبار وأرجوكم أن تراجعوا دروسكم يف البيت

وإىل اللقاء مع السالمة والسالم . آمني: يوفّقنا ويوفقكم فقال الطالب 
  .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  املباشرةاملالحظة -)٣

  :لتدريس وهي كما يلي ويالحظ الباحث البيانات احملصولة من عملية ا  
 البيانات املنحصلة من خالل املالحظة - أ

وقد الحظ الباحث واملتعاون مالحظة مشاركة ومباشرة       
ومستخدما دليل املالحظة إجراء تعليم مهارة االستماع باستخدام طريقة 

ويظهر أن هذه الطريقة فعالة حيث أن .االستجابة اجلسدية الكاملة
م بنشاط ومحاسة ويتمتعون ويبتهجون التعلييف الطالب يشتركون 

   .  بالتقدم إىل مقدمة الفصل لتمثيل األوامر من املعلم
 اختبار االستماعنتائج بيانات   -  ب

وقاس الباحث واملتعاون مرة ثانية كفاءة الطلبة يف مهارة       
االستماع والحظهم الباحث عند قيامهم باختبار االستماع، وحصل 

  :ول التايل على النتيجة كما يف اجلد
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  ىن عشرثااجلدول ال     

   للدور الثايندرجة املفحوصني ونتيجتهم يف اختبار مهارة االستماع

  البيان  الدرجة  االسم  مرقال
  ناجح  ١٠٠  حممد سبيل اهللا  ١
  ناجح  ٨٠  حممد شفاء الكهف  ٢
  ناجح  ١٠٠  حممد أناع معروف  ٣
  ناجح  ٨٠  يوكا نبيلة رمضاين  ٤
  حناج  ٨٠  راما استيانتو  ٥
  ناجح  ٨٠  على أدي سبان  ٦
  ناجح  ١٠٠  أديك كيوفاين  ٧
  ناجح  ٧٠  سوجي كورنياوايت  ٨
  ناجح  ٨٠  رميا دوي لستاري  ٩
  ناجح  ٧٠  نوفال هدايات  ١٠
  ناجح  ٩٠  دينا رتناساري  ١١
  ناجح  ٩٠  مفتاح اللطيفة  ١٢
  ناجح  ١٠٠  رجال  ١٣
  ناجح  ٨٠  رزقي فرمانشاه  ١٤
  ناجح  ٩٠  حلمى زيادة  ١٥

  
ا نظرنا اجلدول السابق يستطيع الباحث أن يعرف وإذ    

 عشر  مخسةالناجحني والراسبني، وأن الطالب الذين يشتركون االمتحان
  أن هذين منهم اليدخلون الفصل قال أحد أصدقائهم اثننيطالبا ألن
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وأماجدول الناجحني والراسبني يف االمتحان للدور  .ثنني يستأذناناال
  : الثاين كما يلي

  
  
  

  الثالث عشرول اجلد

   يف اختبار مهارة االستماعدفتر الناجحني والراسبني

  البيان  العدد  الدرجة  مرقال
  ناجح  ٤  ١٠٠ -  ٩١  ١
  ناجح  ٣  ٩٠-  ٨١  ٢
  ناجح  ٦  ٨٠ -  ٧١  ٣
  ناجح  ٢  ٧٠ -  ٦١  ٤
  راسب  ٠  ٦٠ -  ٥١  ٥
  راسب  ٠  ٥٠ -  ٠٠  ٦

  
لجدول السابق يستطيع أن يعرف أن درجة النجاح ل طبقا    

طالبا يشتركون ) ة عشرمخس (١٥يعين من   % ٨٦  املئوية هيالصفي
 إىل نتيجة املعيار جتاوزوا  كلهم قدمأل.  ناجحونكلهماالمتحان،  

  .٦٥األدىن للطلبة وهي 
 التقومي -)٤  

بعد انتهاء تنفيذ عملية التعليم ومالحظتها قام الباحث    
ثاين من تطبيق طريقة واملتعاون بعملية التقومي أو االنعكاس على الدور ال



٩٣ 

 

التقومي أن محاسة الطلبة االستجابة اجلسدية الكاملة فحصل من هذا 
 يف وابتهاجهم يف متثيل األوامر وارتفاع درجتهم يف االستماع خاصة

 متييز األصوات املتجاورة يف النطق و احلركات الطويلة والقصرية
تزداد  – بالنظر إىل تنفيذ الدور األول –باستخدام هذه الطريقة 

يف فعالة فاستخلص بأن هذه الطريقة .وتكون أكثر من الدور األول
لتطور مهارة االستماع بل يكتشف أيضا أن محاستهم تزيد يف أداء 

  .األوامر من األستاذ
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 لثاين املبحث ا-ب

 حتليل البيانات ومناقشتها - ١

ك حتليلها وتفسريها، وبعد أن عرض الباحث البيانات، فيأيت بعد ذل   
مها الباحث يف الصفحات السابقة فيحللها وباالعتماد على البيانات اليت قد

وهو أنه بالنظر إىل بيانات املالحظة واالستبانة وحصيلة : الباحث كما يلي
اختبار متييز األصوات املتجاورة يف النطق وتعريف احلركات الطويلة والقصرية 

 كما قد افترضه الباحث –تجابة اجلسدية الكاملة يشعر بأن تطبيق طريقة االس
 صحيح ومثبت أا تنمي مهارة -يف حبثه من حيث أا تنمي مهارة االستماع

الطلبة يف االستماع بل إا أيضا تزيد محاسة الطلبة يف متثيل األوامر من االستاذ 
  .يف مقدمة الفصل

   طلبة يتعلمون رى الوالدليل عليه هو بيانات املالحظة حيث كان ي
 حيث أم يشتركون بنشاط ومحاسة ويتمتعون بالتقدم إىل مقدمة يةبفعال

. لتمثيل األوامر وهم يتقدمون حبماسة ألدائه لكوم قدأحبوا احلركاتالفصل 
ة إىل زيادة محاستهم وابتهاجهم يف استماع األوامر من ريشمرة هوهذه ظا

  .األستاذ
: ستبانة حتتوي على ست أسئلة ومن بيانات االستبانة حيث أن اال   

،  مهارة االستماعيف مادة  عن أرآئهمالسؤال بالنمرة األوىل وهو يسأهلم
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والسؤال الثاين وهو يسأل عن أرآئهم يف استخدام طريقة االستجابة اجلسدية 
الكاملة يف تنمية مهارة متييز األصوات العربية واحلركات الطويلة والقصرية 

م يف متييز  هلسهل عن أرآئهم أن هذه الطريقة تأليسوالسؤال الثالث هو 
األصوات املتجاورة يف النطق واألصوات الطويلة أو القصرية والسؤال الرابع 
هو يسأهلم عن أرآء الطالب يف تطبيق هذه الطريقة مبدرستهم لتعليم مهارة 

يف أن هذه الطريقة تنمي  االستماع والسؤال اخلامس هو يسأهلم عن أرآئهم
يف أن هذه الطريقة   والسوؤال السادس هو يسأهلم عن أرآئهم االستماعمهارة
  .مهارة االستماع  اجناز الطالب يفتنمي

ولتحليل البيانات اليت حصل عليها الباحث بطريقة االستبانة فيستخدم    
  :اجلدول التايل كما سبق ذكره 

  الرابع عشراجلدول    

  معايري نتائج االستبانة   

  لبيانا  النتيجة  رقمال
  توافق جدا / تؤثر جدا  ١٠٠ -  ٧٦  ١
  موافقة / مؤثرة  ٧٥ -  ٥١  ٢
   بني–بني   ٥٠ -  ٢٦  ٣
  غري موافقة / رةغري مؤثّ  ٢٥ - ١  ٤

 مهارة يف مادة وإذا الحظنا السؤال األول الذي يسأل عن أرآئهم     
  :السؤال ونتيجتهم كما يف اجلدول التايل ، فأجاب املفحوصون االستماع

   عشرامسخلاجلدول ا

  تفسري إجابة املفحوصني إىل السؤال األول

  البيان  النتيجة  رقم السؤال



٩٦ 

 

  

  
  
  
 إىل اجلدول التاسع عشر فعرفنا أن السؤال األول أجابه نانظروإذا      

 وهذه تعين بأن توافق جدا وتفسريها ١٠٠املفحوصون إجابة حيث نتيجتها هي 
  .ستماعالطالب حيبون مادة مهارة اال

  
أرآئهم يف استخدام طريقة  وإذا الحظنا السؤال الثاين الذي يسأل عن     

االستجابة اجلسدية الكاملة يف تنمية مهارة متييز األصوات العربية واحلركات 
  :الطويلة والقصرية، فأجاب املفحوصون السؤال ونتيجتهم كما يف اجلدول التايل

   عشرادساجلدول الس

  ني إىل السؤال الثاينتفسري إجابة املفحوص

  البيان  النتيجة  رقم السؤال
   جداتؤثر  ٩٣، ٣٣  ٢

 إىل اجلدول التاسع عشر فعرفنا أن السؤال الثاين أجابه نانظروإذا      
 وتفسريها توافق جدا وهذه تعين ٩٣، ٣٣املفحوصون إجابة حيث نتيجتها هي 

ة والقصرية متنمية بأن قدرة الطالب يف متييز األصوات العربية واحلركات الطويل
  .جدا

أرآئهم  أن هذه الطريقة  وإذا الحظنا السؤال الثالث الذي يسأل عن     
م يف متييز األصوات املتجاورة يف النطق واألصوات الطويلة أو القصرية،  هلسهلت

  :فأجاب املفحوصون السؤال ونتيجتهم كما يف اجلدول التايل 
  

  توافق جدا  ١٠٠  ١
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   عشرسابعاجلدول ال

  ثالث إىل السؤال التفسري إجابة املفحوصني

  البيان  النتيجة   السؤالرقم
  توافق جدا  ١٠٠  ٣

 إىل اجلدول التاسع عشر فعرفنا أن السؤال الثاين أجابه نانظروإذا      
 وتفسريها توافق جدا وهذه تعين بأن ١٠٠املفحوصون إجابة حيث نتيجتها هي 

  .طويلة والقصريةم جدا متييز األصوات العربية واحلركات ال هلهذه الطريقة تسهل
  

 الطالب يف تطبيق هذه أرآء وإذا الحظنا السؤال الرابع الذي يسأل عن     
الطريقة مبدرستهم لتعليم مهارة االستماع، فأجاب املفحوصون السؤال 

  :ونتيجتهم كما يف اجلدول التايل 
   عشرثامناجلدول ال

  تفسري إجابة املفحوصني إىل السؤال الرابع
  البيان  النتيجة   السؤالرقم

  توافق جدا  ٩٣، ٣٣  ٤
 إىل اجلدول التاسع عشر فعرفنا أن السؤال الرابع أجابه نانظروإذا      

 وتفسريها توافق جدا وهذه تعين ٩٣، ٣٣املفحوصون إجابة حيث نتيجتها هي 
م جدا متييز األصوات العربية واحلركات الطويلة  هلبأن هذه الطريقة تسهل

  .والقصرية
  
أن هذه الطريقة تنمي  لسؤال اخلامس الذي يسأل عنوإذا الحظنا ا     

  :، فأجاب املفحوصون السؤال ونتيجتهم كما يف اجلدول التايل مهارة االستماع
  لتاسع عشراجلدول ا



٩٨ 

 

  امستفسري إجابة املفحوصني إىل السؤال اخل
  البيان  النتيجة   السؤالرقم

  توافق جدا  ١٠٠  ٥
عرفنا أن السؤال اخلامس أجابه  إىل اجلدول التاسع عشر فنانظروإذا      

 وتفسريها توافق جدا وهذه تعين أن ١٠٠املفحوصون إجابة حيث نتيجتها هي 
  مهارة االستماعهذه الطريقة تنمي جدا 

أن هذه الطريقة تنمي  وإذا الحظنا السؤال السادس الذي يسأل عن     
م كما ، فأجاب املفحوصون السؤال ونتيجتهمهارة االستماعاجناز الطالب يف 
  :يف اجلدول التايل 

  العاشروناجلدول 

  سادستفسري إجابة املفحوصني إىل السؤال ال

  البيان  النتيجة   السؤالرقم
  توافق جدا  ١٠٠  ٦

 إىل اجلدول التاسع عشر فعرفنا أن السؤال السادس أجابه نانظروإذا      
ن  وتفسريها توافق جدا وهذه تعين أ١٠٠املفحوصون إجابة حيث نتيجتها هي 

  مهارة االستماعاجنازهم يف هذه الطريقة تنمي جدا 
من الطالب  % ٩٩، ٢ذه اجلداول السابقة يستطيع أن يقال أن      

يتفقون مع فعالية استخدام هذه الطريقة لتنمية مهارة االستماع خاصة يف متييز 
  .األصوات املتجاورة يف النطق و األصوات الطويلة والقصرية يف مدرستهم

متييز (االستماع ا نظرنا إىل البيانات املكتسبة من خالل اختبار مث إذ     
 كما يف اجلدول )األصوات املتجاورة يف النطق واحلركات الطويلة والقصرية

 ٧٨، ٥٨يف الدور األول معدهلها  عرفنا أن نتيجة الطلبة الثالث والثالث عشر
ضايوجد يف هذا وأي%.٨٥وهذه النتيجة مل توفّر معيار النجاح الصفي وهو % 
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معيار األدىن لنجاح  وهذه أقلّ من ٥٠الدور أن الواحد منهم حصل على درجة 
فيستنبط الباحث أن يف الدور األول كانت هذه الطريقة مل .)KKM(الطلبة 

 فحصل على نتيجة الطلبة فخطّط الدور الثاين. تنجح يف حلّ مشكالت البحث
هم حصل على الدرجة األقلّ من معيار واليوجد واحد من. يف املئة٨٦اليت معدهلا 

 وهذه تدل أن الطلبة كلهم ناجحون يف تقومي مهارة .األدىن لنجاح الطلبة
وكذالك إذا علّقت هذه . االستماع باستخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة

النتيجة مبعيار النجاح الصفي عرف كذلك بأن تعليم مهارة االستماع باستخدام 
  . يف املئة ناجحني٨٦ابة اجلسدية الكاملة لناجح لكوم طريقة االستج
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  الفصل اخلامس

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات
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  الفصل اخلامس

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

 نتائج البحث  - أ

وبعد أن قام الباحث ذه الدراسة اليت كانت جتري على دورين اثنني   
ث لقاءات، لكل لقاء حصتان زمن كل حصة مخسة وثالثون ولكل دور ثال

دقيقة، مث قام كذلك بعرض البيانات وحتليلها وتفسريها، حيسن له أن يعرض 
ماتوصل إليه من نتائج من حيث اإلمجال وهي بأن طريقة االستجابة اجلسدية 
الكاملة هي فعالة وجنحت إىل حد كبري لتحسني مهارة االستماع لدى طلبة 

اإلسالمية ماالنج، حيث ترفع االبتدائية  الرابع مبدرسة سونان كريي الصف
 متييز األصوات املتجاورة يف النطق مهارةنتيجة الطالب وتقديرهم يف اختبار 

عرف بأن نتيجة الثالث عشر واحلركات الطويلة والقصرية كما يف اجلدول 
تدل على أن هذه ) KKM(الطلبة كلها أعلى من معيار األدىن لنجاح الطالب 

كلهم ناجحون يف تقومي مهارة االستماع باستخدام طريقة االستجابة الطلبة 
وكذلك إذا علقت هذه النتيجة مبعيار النجاح الصفي عرف .اجلسدية الكاملة

كذلك أن بأن تعليم مهارة االستماع باستخدام طريقة االستجابة اجلسدية 
ا جناحها على وجه التفصيل وأم.  يف املئة٨٦الكاملة لناجح لكوم ناجحني 

  :فكمايلي
 متمييز بة اجلسدية الكاملة لترقية مهارةطريقة االستجالية عافإن  - ١

أو مهارة تؤثر كثريا على كفاءة  املتجاورة يف النطق  العربيةاألصوات
 . االستماع تأثريا شديداالطلبة يف
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إن فعالية طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لترقية مهارة نطق  - ٢
 . ألصوات العربية تؤثر كثريا على كفاءة أو مهارة الطلبة تأثريا شديداا

إن فعالية طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لترقية مهارة متمييز  - ٣
احلركات الطويلة تؤثر كثريا على كفاءة أو مهارة الطلبة يف االستماع 

 .مييزفهذه تعين أن هذه الطريقة تؤثر جدا يف تسهيل الت تأثريا شديدا،
إن فعالية طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لترقية مهارة متمييز  - ٤

 تؤثر كثريا على كفاءة أو مهارة الطلبة يف االستماع قصريةاحلركات ال
   .تأثريا شديدا، فهذه تعين أن هذه الطريقة تؤثر جدا يف تسهيل التمييز

 توصيات البحث  -ب 

لرابع مبدرسة سونان كريي اللغة العربية للفصل اجيب على معلّم   
 طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة بأنواع أسلوا استخداماالبتدائية اإلسالمية 

 من األبناء الصغار موبتنوع وسائلها، والسيما ألن أعضاء هذا الفصل كله
 .  حيث أم اليزالون حيبون احلركات كثريا

   مقترحات البحث -ج

  :يقترح الباحث إىل 

تستخدم أنواع الوسائل احلديثة اإللكترونية هلذه   حبوث أخرىأن تقدم - ١
   األربع لتنمية املهارات اللّغويةالطريقة

ملدارس واجلامعات ايف تستخدم هذه الطريقة  أن تقدم حبوث أخرى - ٢
   األربعواملؤسسات اخلاصة لتعليم اللغة العربية لتنمية املهارات اللّغوية
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   املراجعاملصادر و

  املصادر: أوال 

  القرآن الكرمي -١  

  حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم - ٢
   العربيةاملراجع: ثانيا 

 تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه و أساليبه،رشدي أمحد طعيمة،  - ٣

إيسيسكو،  منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم : رباط

  . ١٩٨٩.والثقافة

ائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات طرعبد العزيز بن إبراهيم العصلي،  - ٤

   .٢٠٠٢. جامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمي:  رياضأخرى،

أسسه  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،حممود كامل الناقة،   - ٥

    .١٩٨٥. جامعة أم القرى:  مكة املكرمة ومداخله وطرق تدريسه،

الدار : ، القاهرة النظرية والتطبيقتعليم اللغة العربية بني ة، حسان ساحنش - ٦
   . ١٩٩٣طبعة ثانية، . املصرية اللبنانية
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