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 مستخلص البحث
تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم )دراسة ،  2912، فرحان

 زلمود فيصل الدكتوراألول . ادلشرف جامعة جباجاران(قسم اللغة العربية وأدهبا ذبريبية يف 
 .ولدانا ورجاديناتا الدكتور ، وادلشرف الثاينإبراىيم آدم

 طريقة االستجابة الجسدية الكاملة، مهارة الكالمالكلمات األساسية : 
 

على تنسيق الكالم طريقة لتدريس اللغة مبنية ىي طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  
والفعل، ورباول تدريس اللغة عن طريق النشاط اجلسدي )احلركي(. افًتض الباحث أن ىذه 

ىذه الطريقة إىل الطلبة يف تطبيق والباحث يريد أن جيرب . الطريقة فعالة لتنمية مهارة الكالم
عقدت التجربية يف . فعاليتها يقيسيصف كيفيتها و و  قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة جباجاران

يف عرف أن معظم الطلبة ضعفاء يف الكالم ألهنم متخرجون ن الباحث قد ىذا القسم أل
 ادلدرسة الثانوية العامة. 

وصف كيفية تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة للطلبة يف بحث الا ىذمن دف واذل
ومنهج ىذا  .لتنمية مهارة الكالم الطريقة فعاليةومعرفة قسم اللغة العربية وأدهبا الفصل الدراسي الرابع 

 والباحث يستخدم رلموعة واحدة، الكمي والكيفيدبدخل التجرييب الوصفي ىو ادلنهج البحث 
على هو طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ميكن أن تطبق فىذا البحث نتائج أما  

تقتضي ادلدرس دلثري ، وىذه الطريقة أيضا ىذه الطريقة مشوقةولبعض الطلبة ادلستوى اجلامعي 
اعتمادا على النتائج . اللغة العربية واويتكلم واالطلبة على تعبري األمر حىت تعتاد الطلبة أن يعرب 

وجد الباحث أن متوسط نتائجهم يف االختبار من حيث النطق قبل من االختبار احملصولة 
ومتوسط نتائجهم بعد استخدام طريقة  58,66استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 

( ttabelوىذه أكرب من ) 19,3416( thitungودرجة ) 65,41االستجابة اجلسدية الكاملة 
. ونتائج االختبار من حيث ادلفردات متوسط نتائجهم يف %99على مستوى الثقة  3,96

( thitungودرجة ) 64,91 يف االختبار البعدي ومتوسط نتائجهم  57,42االختبار القبلي 
 55،75. ونتائج االختبار من حيث القواعد متوسط نتائجهم يف االختبار القبلي 19,2263

إذا كان درجة  6,5799( thitungودرجة ) 59,83يف االختبار البعدي ومتوسط نتائجهم 
(thitung( أكرب من )ttabel فالفرض )مقبول . 
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 Total  physical response method is a method of teaching based on the 

coordination of speech and action, and trying to teach language through physical 

activity (motor). Researcher assumed that this method is effective to raise speaking 

skill. So, the researcher wants to try to apply this method to students in the 

Department of Arabic Language and Literature Padjadjaran University and describes 

the mechanism and measure it effectiveness. The experiment carry out in this 

department because the researcher knew that most students are weak to speak because 

they have graduated from high school public. 

 The aim of this paper describe how to apply total physical response method to 

students in the fourth semester, Department of Arabic Language and Literature 

Padjadjaran University and to know the effectiveness of the method to raise speaking 

skill. The methodology of this research is descriptive experimental method  with the 

quantitative and qualitative approach. the researcher uses a single set. 

 The results of this research are that total physical response can be applied to the 

university level and for some students this method is interesting, this method also demand 

the teacher to stimulate the students to express a command so they get used to express and 

speak Arabic. Depending on the results of the test, researcher found that the average value 

of students results in terms of pronunciation by use the total physical response method is 

58.66 and average value of their results after using the total physical response method is 

65.41.  The result of t(hitung) is 10,3416 and this is greater than t(tabel) 4,32 at the level 

of trust 99,9%. Average value of students test results in terms of the vocabulary in pre-test 

is 57,42 and the average value in the post-test is 64,91 and result of t(hitung) is 10,2263 

with the same of  t(table) value and level of trust. The average value of their test results in 

terms of the grammar in the pre-test is 55.75 and average their results in the post-test is 

59.83, result of t(hitung) is 6,5700. If the result of t(hitung) is greater than t(tabel) so the 

hypothesis is acceptable. 



ABSTRAK 
Farhan, 2012, Penerapan Metode Respon Fisik Total untuk Meningkatkan Kemahiran 

Berbicara (Kajian Deskriptif Eksperimental di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 

Unpad). Pembimbing: 1) Dr. Faisal Mahmoud Adam Ibrahim, 2) Dr. Wildana 

Wargadinata, MA 

 

Kata kunci: Metode respon fisik total, kemampuan berbicara 

 

Metode Respon Fisik Total adalah metode pengajaran bahasa yang 

berlandaskan atas koordinasi ucapan dan aksi serta merupakan pengajaran bahasa 

melalui kegiatan gerak badan. Peneliti berasumsi bahwa metode ini efektif untuk 

meningkatkan kemahiran berbicara bahasa Arab. Oleh karenanya, peneliti bermaksud 

menguji penerapan metode ini kepada mahasiswa di jurusan bahasa dan sastra Arab 

Universitas Padjadjaran, mendeskripsikan mekanismenya dan menguji efektifitasnya. 

Dilakukan pengujian di jurusan tersebut, karena peneliti mengetahui bahwa banyak 

dari mahasiswa jurusan tersebut lemah dalam kemampuan berbicara. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan mekanisme penerapan 

metode respon fisik total kepada mahasiswa semester 4 Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab Universitas Padjadjaran dan mengukur efektifitas metode tersebut untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif 

eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Peneliti menggunakan satu 

kelompok subjek.  

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa metode respon fisik total dapat diterapkan 

pada tingkat perguruan tinggi, bahkan bagi sebagian mahasiswa metode ini menarik. 

metode ini menuntut pengajar untuk memberikan stimulasi kepada mahasiswa untuk 

mengungkapkan perintah, sehingga mereka terbiasa mengungkapkan dan berbicara 

bahasa Arab. Berdasarkan hasil ujian, peneliti mendapatkan bahwa nilai rata-rata 

ujian mahasiswa segi pengucapan sebelum digunakan metode respon fisik total 

(pretes) adalah 58,66 dan nilai rata-rata setelah digunakan metode respon fisik total 

adalah 65,41, nilai thitung adalah 10,3416, nilai ttabel 4,32 dengan taraf kepercayaan 

99,9%. nilai rata-rata ujian mahasiswa segi kosa kata dalam pretes 42,57 dan nilai 

rata-rata post tes adalah 64,58, nilai thitung adalah 10,2263. Nilai ujian dari segi 

gramatika dalam pretes adalah 55,75 dan nilai rata-rata dalam post tes adalah 59,83 

dan nilai  thitung adalah 5,1172. Apabila nilai thitung lebih besar dari ttabel maka hipotesa 

atau asumsinya diterima.  
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 األول الفصل

 اإلطار العام والدراسات السابقة
 مقدمة -أ

قال عثمان ابن جين أن اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.  
والتعريف اآلخر أن اللغة ىي ظاىرة إنسانية وغري غريزية لتوصيل العواطف واألفكار 

أساسية للفرد والـمجتمع تؤدي اللغة وظيفة  .1والرغبات بواسطة نظام من الرموز الصوتية
فيذ مطالبو يف الـمجتمع الذي يف مضمار االتصال فهي وسيلة الفرد لقضاء حاجاتو وتن

فيو، وهبا يناقش شؤونو ويستفسر ويستوضح، وتنمو ثقافتو وتزداد خرباتو نتيجة  حيىي
لتفاعلو مع البيئة اليت ينضوي حتتها، وال يقتصر اطالع الفرد على جتارب اآلخرين 

ستفادة منها تجتمعو ااحاضر فق،، وإنـما يطلع على جتارب تجتمعو يف الـماضي وعلى واال
جتارب الـمجتمعات األخرى ماضيا وحاضرا، األمر الذي يوسع آفاقو وينمي مداركو. 
وبوساطة اللغة يؤثر يف نفوس اآلخرين ويستثري عواطفهم ووجداناهتم كما يؤثر يف عقوهلم 

 2األمور أو اعتناق مبدأ من الـمبادئ.فيدفعهم إىل جتنب أمر من 

. ويف ومـما قد سبق فنعرف ونتأكد أن اللغة ىي شيء مهم يف ااحياة اإلنسانية 
ىذا العصر العولـمة يعين يف عامل ضاقت فيو الـمسافات بني األمم والشعوب كانت 
سيطرة اللغة ليست على اللغة األم تجردا ولكن سيطرة على اللغة األجنبية أصبحت 
ضرورية. ومن اللغات األجنبية الشائعة اليت تستخدم يف كثري من األحيان عند تفاعل بني 

                                                           
، الطبعة األوىل )اهلرم: الدار العاملية للنشر والتوزيع، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىاعمر الصديق عبد اهلل،  1

 .11م( ص 2008
-1995 بعة الثانية )دمشق، منشورات جامعة دمشق،ط، اليف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد،  2

 .35-34م( ص. 1996
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الدول ىي اإلجنليزية والفرنسية والعربية واأللـمانية والصينية وغريىا. والعربية كإحدى 
اللغات الدولية اليت استخدمت يف تجال الـمعاملة والـمعاشرة والًتبية هلا دور مهم، وعن 

اليت وردت  fergusonرىا بني اللغات السامية ومكانتها تصدر كلمة فرجوسون تقدير لدو 
يف مقالة عن اللغة العربية بدائرة الـمعارف الربيطانية "إن اللغة العربية اليوم، سواء بالنسبة 
إىل عدد متحدثيها أو إىل مدى تأثريىا تعترب إىل حد بعيد أعظم اللغات السامية مجعاء.  

يف إندونيسيا كانت  3ظر إليها كإحدى اللغات العظمى يف عالـم اليوم".كما ينبغي أن ين
اللغة العربية ليست اللغة األجنبية فحسب ولكن اللغة التعبدية عند الـمسلمني. وبكون 

 الـمسلمني أغلبية من سكان إندونيسيا فصارت اللغة العربية هلا مكانا خاصا فيها.

ذات الوقت مع دخول اإلسالم إليها، ألن  اإلندونيسيا يفبدخلت اللغة العربية  
يف اإلسالم وأىم الشيئ ىي لغة القرآن.  بالشعائر الدينية ةوطيدعالقة اللغة العربية هلا 

ولذلك فأول تعليم اللغة العربية الستيفاء حاجة الـمسلم يف قضاء العبادة خصوصا 
الصالة. والستيفاء بتلك ااحاجة فتعليم اللغة العربية حول دعوات الصالة وأواخر السور 

 . يف"turutan"قال بالقصرية يف القرآن الكرمي أو يقال جبزء عم. وىذا التعليم مشهور ي
"turutan"  حتتوي الـمادة عن قراءة حروف القرآن بالطريقة اهلجائية(alphabetic method) .

في ألن القرآن الكرمي ليس فق، ألن يُقرأ ليم اللغة العربية اللفظية ال يكولكن ىذا تع
 دى الذي بجب أن تفهم تعاليمو. وكذلك الدعوات يف الصالة ينبغي أناهلولكن ىو 

تُفهم معانيها لكي توظف الصالة وسيلة االتصال باخلالق. فنشأت طريقة النحو والًتمجة 
وىي الشكل الثاين من تعليم اللغة العربية لتعميق دين اإلسالم، ىذا الشكل منا وتطور 

 .4يف الـمعاىد اإلسالمية السلفية

                                                           
، وحدة البحوث واملناىج األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة،  3

 15م(ص. 1982)مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  3سلسلة دراسات يف تعليم اللغة العربية 
4 Effendy, Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang, Misykat, 
2009), hal. 27-28 
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أكثرا  متطلبات الزمن، ومعاشرة الـمسلمني بني الدول تقتضي تومع ذلك تغري  
من الـمهارات االستقبالية يف اللغة العربية. وىم حيتاجون إىل اللغة العربية لالتصال حتريرية  

 5كانت أم شفهية. فلذلك حيتاجون إىل املهارات اإلنتاجية أو التعبريية.

يقول صالح عبد اجمليد العريب، تشمل الـمهارات اللغوية االستماع والفهم مث  
أن ىناك اختالفا على لنا طوق وأخريا مهارة الكتابة. وقد اتضح القراءة فااحديث الـمن

الًتتيب الذي يتعلم عن طريقو الطالب ىذه الـمهارات. وقبل ظهور الطريقة الـمباشرة  
كان االجتاه السائد ىو تقسيم الـمهارات إىل قسمني، األول الـمهارات االستيعابية وىي 

 .6نتاجية وىي ااحديث أو الكالم والكتابةاالستماع والقراءة والثاين الـمهارات اإل

وكتب محادة إبراىيم أن تجتمعات القرن العشرين، على الرغم مما ميزقها من صراعات  
ويعارض بينها من نزاعات أصبحت أقل عنصرية وعصبية مما كانت عليو يف الـماضي، 

أن ختدم ىذه وأصبحت تسعى إىل إقامة تفاىم عاملي، ودراسة اللغات األجنبية ال ميكن 
الفكرة املثالية اإلنسانية إال إذا اجتهت إىل الًتكيز على اجلانب االتصايل الذي يقوم على ااحوار 

 . ألن االتصال من وظيفة أساسية للغة، ومن وسائل االتصال التحدث أو الكالم.7الـمباشر

لقد كان ااحديث الشفهي )الكالم( أول صورة من صور األداء اللغوي، وعلى  
رغم من تعدد ىذه الصور اآلن فما زال التحدث ىو الوسيلة األساسية للتوصيل، إذ ال

من النشاط اللغوي يكون نشاطا  :95يرى الباحثون اللغويون )يف معظمهم( أن حوايل 
شفهيا ويشكل التحدث أداة اتصال سريعة بني األفراد، أو بني الفرد والـمجتمع، 

يكون قادرا على ضبطو وإدارتو غالبا ما يكون واإلنسان الذي يـمسك بزمام التحدث و 

                                                           
5 Effendy, Ahmad Fuad, op. cit., hlm. 29 

 62عمر الصديق عبد اهلل: املرجع السابق، ص.  6
، )القاىرة: االجتاىات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات ااحية األخرى لغري الناطقني هبامحادة إبراىيم،  7

 7م( ص. 1987العريب، دار الفكر 
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ذلك سببا يف إحرازه للنجاح يف حياتو العامة واخلاصة، ألن التحدث ىو الذي يرسم 
 . ومن مث فتدريس التحدث أو الكالم صار ضروريا.8صورة الشخصية يف أذىان اآلخرين

. ومن 9تدريسهاطرائق فيو  تيف تجرى تطور أىداف تعليم اللغة العربية تطور  
قة السمعية الشفوية طرائق التعليم اللغة األجنبية ىي الطريقة املباشرة وطريقة القراءة والطري

الـمتأخرة يف تعليم اللغة األجنبية.  الطرائقتقائية. ويف مرور الزمان نشأت والطريقة اإلل
 طرائقالوغالبا نشأهتا الستجابة من غري اكتفاء على الطرائق السابقة أو لتطويرىا. تلك 

الطريقة الصامتة ىي االستجابة اجلسدية الكاملة ومجاعة التعلم اللغة والـمدخل الطبيعي و 
 حيائية.والطريقة اإل

اللغة العربية شعبة دراسية من الشعب جعلت جامعة جباجران إحدى اجلامعات اليت  
لى خربة الباحث  ، وعفيها. والباحث أحد املتخرجني الثقافيةالدراسية املتنوعة يف كلية العلوم 

كان املدرس اقتصر يف تشجيع الطلبة للكالم، وما زال تعليم اللغة العربية فيها مًتكزا يف 
ة ىي عدم االستعداد من يالقواعد وقليل التنوع من طرائق تعليم اللغة العربية. واملشكلة الرئيس

خترج مة وقليل منهم املدارس الثانوية العايف أكثر الطلبة لقبول املواد ألن معظمهم متخرجون 
هارات املاملعاىد اإلسالمية. وىذا يؤدي إىل صعوبة استيعاب اللغة العربية واكتساب  يف

 اللغوية خاصة مهارة الكالم عند الطلبة.  

بناء على ما سبق فسيبحث الباحث عن تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية  
الرابع  الفصل الدراسيند الطلبة يف الكاملة لتنمية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية ع

معة جبا الثقافيةقسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم  2012-2011للسنة الدراسية 
 جاوى الغربية. جباجاران

                                                           
، الطبعة الرابعة )دار حائل-املهارات اللغوية: مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهناصاحل الشنطي، حممد  8

 194م( ص. 1996األندلس للنشر والتوزيع، 
9  Effendy, Ahmad Fuad,op.cit., hlm. 30 
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 مشكالت البحث  -ب

جامعة جباجران معظمهم  الثقافيةالطلبة يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم  
طرائق تعليم اللغة العربية  املدارس الثانوية العامة ويف متخرجون يف الكالم ألهنم ضعفاء 

 فيو غري متنوعة إال قليال فال يؤدي إىل تنمية كفاءة الطلبة خاصة يف مهارة الكالم. 

 أسئلة البحث  -ج

ومن تلك الـمقدمة وما  تقدم حول مشكلة البحث حيدد الباحث األسئلة اليت توجو البحث  
 كما يأيت : 

طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف تعليم اللغة العربية عند  عملية تطبيقكيف  -1
قسم اللغة  2012-2011للسنة الدراسية  الفصل الدراسي الرابعالطلبة يف 

 جبامعة جباجاران جاوى الغربية ؟ الثقافيةكلية العلوم  وأدهباالعربية 
فعالية طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف ترقية مهارة الكالم عند ما مدى  -2

قسم اللغة  2012-2011للسنة الدراسية  الفصل الدراسي الرابعالطلبة يف 
 جبامعة جباجاران جاوى الغربية ؟ الثقافيةكلية العلوم  وأدهباالعربية 

 أهداف البحث -د

 فاألىداف يف ىذا البحث ىي :على حسب مشكلة البحث وأسئلتو السابقة  

عند طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف تعليم اللغة العربية  وصف كيفية -1
قسم اللغة  2012-2011الثاين للسنة الدراسية  الفصل الدراسيالطلبة يف 

 ة جباجاران بندونق جاوى الغربية.جبامع الثقافيةكلية العلوم  وأدهباالعربية 
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كالم عند المهارة  ترقيةستجابة اجلسدية الكاملة يف فعالية طريقة االقياس  -2
قسم اللغة  2012-2011للسنة الدراسية  الفصل الدراسي الرابعيف  الطلبة

 .جباجاران بندونق جاوى الغربيةجبامعة  الثقافيةالعربية وأدهبا كلية العلوم 

 البحث فرضية -ه

استخدام طريقة االستجابة اجلسدية البحث من ىذا البحث ىي أن  فرضية 
 .عند الطلبة يف املستوى اجلامعيالكاملة فعالية لتنمية مهارة الكالم 

  أهمية البحث -و

يرجى يف ىذا البحث أن يساىم يف زيادة ثروة املشتغلني يف تجال من الناحية النظرية  
 الًتبية عن طرق تدريس اللغة العربية وتطويرىا.

كذلك يرجى يف ىذا البحث أن يرفع ومن الناحية التطبيقية يرجى ىذا البحث  
 من مستوى كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم.

 حدود البحث -ز

 ااحدود الـموضوعية  -1

موضوع البحث ىو تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة  
 فردات.الكالم يف تعليم اللغة العربية من حيث النطق وامل

 ااحدود املكانية   -2

يف الفصل الدراسي الرابع جبامعة جباجاران للطلبة يركز الباحث يف ىذا البحث  
 جاوا الغربية.
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 دود الزمانية ااح -3

 م شهر فرباير حىت أبريل2012-2011 الدراسيةيقام ىذا البحث يف السنة 

 . تحديد الـمصطلحاتح

 طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة -1

ىي طريقة لتدريس اللغة مبنية على تنسيق الكالم والفعل، وحتاول تدريس اللغة  
 10عن طريق النشاط اجلسدي )ااحركي( 

 مهارة الكالم -2

الـمعتقدات واألحاسيس واالجتاىات والـمعاين واألفكار واألحداث  نقللهارة املىي  
 11من الـمتحدث إىل اآلخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء.

 . الدراسات السابقةط

الدراسات السابقة ىي البحوث السابقة اليت يستخدمها الباحث قيادة واعتمادا  
يكون بينهما أن للبحوث السابقة والبحوث اليت جاءت بعدىا يف تطوير حبثو. إذا، البد 

 العالقة.

م. رسالة املاجستري: تنمية مهارة الكالم بطريقة االستجابة 2008إبان بنيامني،  -1
اجلسدية الكاملة )حبث إجرائي صفي للصف األول باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

اهلدف من ىذا البحث تنمية مهارة االستماع ااحكومة ببوجونق برواكرتا(. 

                                                           
، ترمجة حممد إمساعيل صيين وآخرون، )الرياض: مذاىب وطرائق يف تعليم اللغاتجاك رتشاردز وتودور روجر،  10

  165م( ص. 1990دار عامل الكتب، 
 .194حممد صاحل الشنطي، املرجع السابق، ص.  11
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والكالم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لدي  طلبة الصف األول للمدرسة 
-2007املتوسطة اإلسالمية ااحكومية ببوجونج بورواكرتا للسنة الدراسية 

نتيجة من ىذا البحث أن عملية تنمية مهاريت االستماع والكالم الو م. 2008
. ومن مؤشرات جناحو كميا أن درجة جناح اختبار ةاجحعلى الطالب ن
يف  93,20يف املائة ودرجة جناح اختبار الكالم تنال  95,65االستماع تنال 

املائة. ومؤشرات جناح كيفيا يدل عليها اىتمام الطالب اىتماما كبريا ومحاسهم 
تعليم  هم يف الدرس عند عملية التعليم والتعلم، واستجابتهم جيدة وحيبونتورغب

 اللغة العربية ويعدون أن ىذه الطريقة جذابة ومرحية وجودة.
م: تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية 2008أمحد شقيف حناين مصطفى،  -2

الكاملة الرتقاء مهارة الكتابة )حبث إجرائي صفي للصف األول باملدرسة الثانوية 
معرفة مدى دونقدورا دتان سيدوارجو(. اهلدف من ىذا البحث  MASاإلسالمية 

ما فعالية طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف ارتقاء مهارة الكتابة على الطالب 
دونقدورا دتان سيدوارجو.  MASيف الصف األول باملدرسة الثانوية اإلسالمية 

ونتيجة من ىذا البحث أن طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة تتم يف ارتقاء 
 MASصف األول باملدرسة الثانوية اإلسالمية مهارة الكتابة على الطالب يف ال

طالب من للأن ترتقي نتيجة معدلة امتحانة  دونقدورا دتان سيدوارجو. ومؤشرتو
يف  83,76األول وصارت  الفصل الدراسييف  74,85صارت  58,52

 .الفصل الدراسي الرابع
املة : تعليم مهارة االستماع بطريقة االستجابة اجلسدية الك2011ضياء الدين،  -3

)حبث جترييب يف مدرسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية ماالنج جاور الشرقية(. 
اهلدف من ىذا البحث كيف يتم تعليم مهارة االستماع بطريقة االستجابة 
اجلسدية الكاملة ومعرفة مدى فعالية تعليم مهارة االستماع باستخدام طريقة 

نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية االستجابة اجلسدية الكاملة للتالميذ يف مدرسة 
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من  ماالنج من حيث دتييز األصوات العربية ومن حيث فهم املسموع. ونتيجة
ة اجلسدية الكاملة تركز على ااحركي باستماع عن  ىذا البحث أن طريقة االستجاب

كل األوامر. وتعليم مهارة االستماع باستخدام طريقة االستجابة اجلسدية 
سالمية ماالنج من حيث دتييز درسة نور اهلدى املتوسطة اإليف م الكاملة للتالميذ

 األصوات العربية فعال وكذلك من حيث فهم املسموع.

والفرق ، أصالة ىذا البحثمعرفة من ثالث الدراسات السابقة استفاد الباحث   
طريقة كيفية تطبيق بني دراسة الباحث والدراسات السابقة أن الباحث حياول معرفة  

ومعرفة فعاليتها يف ترقية مهارة الكالم يف املستوى اجلامعي االستجابة اجلسدية الكاملة 
 .جامعة جباجاران العلوم الثقافيةكلية وأدهبا   لطلبة الذين يدرسون يف قسم اللغة العربيةل
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري
 المبحث األول: مهارة الكالم

 مفهوم مهارة الكالم -أ

 ادلعٌت: ىو ادلتكلمُت كعند، ادلفيدة األصوات: عن عبارة اللغة أصل يف الكالـ 
 اجلملة: النحاة اصطالح كيف، كالـ نفسي يف يقاؿ، بألفاظ عنو يعرب الذم بالنفس القائم
 .2ادلفيدة ادلركبة

 ادلتكلم بو يعرب الذم ادلنطوؽ الكالـ ذلك: فهو للكالـ االصطالحي التعريف أما 
 يزخر كما، سيساحأك  مشاعر من خباطره جيوؿ كما، خاطره أك، ىاجسو من نفسو يف عما
 طالقة يف، ذلك ضلو أك، معلومات من غَته بو يزكد أف يريد كما، فكر أك رأم من عقلو بو

  .3ءاألدا يف كسالمة التعبَت يف صحة مع، كانسياب

نقل ادلعتقدات مهارة كقاؿ عبد اجمليد كزلمد صالح الدين عن الكالـ بأنو  
كاألحاسيس كاالذباىات كادلعاين كاألفكار كاألحداث من الػمتحدث إىل اآلخرين يف 

 4طالقة كانسياب مع صحة يف التعبَت كسالمة يف األداء.

 

                                                           
 .8:7(، ص: 2:83، )تركيا: مكتبة اإلسالمية، 3ج.  ،3ط.  ،ادلعجم الوسيطاللغة العربية:   معجم  2
 .344(، ص: 2:91)الكويت:  دار القلم،  ،2ط. ، العربية بادلرحلة اإلبتدائيةاللغة تدريس  زلمد صالح الدين،   3
 .2:5زلمد صاحل الشنطي، ادلرجع السابق، ص.  4
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 أهداف تعليم مهارة الكالم -ب

مبدأين  ىناؾكثَتة كمتنوعة للكالـ، كيرل ركبرت بويل أف   ىناؾ أىداؼ 
خرين عن طريق اللغة مها: يقـو بو االنساف عند اتصالو باآل أساسيُت يف أم جهد

 .5خرينليت ينقل هبا ىذه األفكار إىل اآلهبا كاللغة ا األفكار اليت يعرب

 الكالـ ديكن أف نعرض ألمهها فيما يلي:  دريسعامة لتالىداؼ األك 

 ، كأف يؤدم أنواع النرب كالتنغيم ادلختلفة.نطق ادلتعلم أصوات اللغة العربيةأف ي -2

 صوات ادلتجاكرة كادلتشاهبة.األأف ينطق  -3

 أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت احلركات الطويلة كالقصَتة. -4

 عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة. أف يعرب -5

الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لنظاـ اعن أفكاره مستخدما  أف يعرب -6
 لغة الكالـ.

بَت الشفوم مثل التذكَت كالتأنيث كسبييز عأف يستخدـ بعض خصائص اللغة يف الت -7
 العدد كاحلاؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك شلا يلـز ادلتكلم بالعربية.

ف يستخدـ أف يكتسب ثركة لفظية كالمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو، كأ -8
 ىذه الثركة يف إسباـ عمليات اتصاؿ عصرية.

االجتماعي  اهة الضعيفة كادلناسبة لعمره كمستو ة العربيأف تستخدـ بعض أشكاؿ الثقاف -9
 سالمي.عن الًتاث العريب كاإل يةمات األساسكطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض ادلعلو 

                                                           

 .6:ص. (،  3::2، )الرياض:  دار السلم، 2، ط. تدريسها كطرائقادلهارات اللغوية ماىيتها أمحد فؤاد علياف،  5 
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 6 البسيطة.أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا كمفهوما يف مواقف احلديث  -:

 لكالم انب المهمة في تعليم ابعض الجو  -ج

 اللغة تعليم" كتابو يف الناقة كامل مودزل عند الكالـ تعليم يف مهمة جوانب ثالث 
، كادلفردات، النطق كىي"، تدريسو طرؽ -مداخلو -أسسو، أخرل بلغات للناطقُت العربية

 6 .كالقواعد

 النطق: -2

الصويت، إذ يرل الًتبويوف األمهية الكربل لتعليم النطق من أىم اجلوانب، اجلانب  
كالنطق ىو ادلظهر اخلارجى لعملية الكالـ، فادلستمع اليرل من  منذ البداية تعليما صحيحا،

عملية الكالـ إال ىذا ادلظهر اخلارجى ذلا. كمن ىنا جيب أف يكوف النطق سليما ككاضحا 
 وه أك تصحيحو بعد تعلمَت لغة صعوبة يف تغيأكثر عناصر ال قفالنط. 7خاليا من األخطاء

بشكل خاطئ.  كليكن كاضحا يف األذىاف أنو ليس ادلطلوب يف النطق أف ينطق الدارس 
يطرة سيسيطر على النظاـ الصويت للغة سيطرة متحدثيها، كلكن الأف م أبشكل كامل تاـ، 

من الكالـ مع أبناء  ىنا تعٍت على القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذم ديكن ادلتعلم
 عن الدقة الكاملة يف إخراج أصواهتم كنرباهتم كتنغيمهم.                             اللغة بصرؼ النظر

 

 

                                                           
)منشورات  ،2ط. ، طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا زلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة ، 6

 .242-241(،  ص.  3114 -إيسيسكو ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة
 ،2ط.  ،طرؽ تدريسو -مداخلو -تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، أسسو، الناقةد كامل و زلم 7

 . 274-:26(، ص: 2:96)الرياض: اجلامعة أـ القرل، 
 .1:(، ص: 3113القاىرة: دار الفكر العريب، ، )2ط.  تدريس الفنوف اللغة العربية،كور، على أمحد مد  8
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 ادلفردات: -3

، اللغة األجنبيةتعد تنمية الثركة اللغوية ىدفا من أىداؼ أم خطة لتعليم  
الوقت كسائل التفكَت، ذلك أف ادلفردات ىي أدكات محل ادلعٌت ،كما أهنا يف ذات 

مات ربمل ما يريد، كعادة لفبادلفردات يستطيع ادلتكلم أف يفكر مث يًتجم فكره إىل ك
رات االستقباؿ كىي االستماع اما تكتسب ادلفردات يف اللغة األجنبية من خالؿ مه

كالقراءة، مث تأيت مهارتا الكالـ كالكتابة فتفسحاف اجملاؿ لتنميتهما كالتدريب على 
دامها، معٌت ىذا أف الكلمات ال تعلم إال من خالؿ السياؽ، أم من خالؿ استخ

استخدامها يف مواقف شفوية أك موضوعات للقراءة، كلذلك يفضل تقدمي الكلمات 
للدارسُت من خالؿ موضوعات يتكلموف فيها، حبيث تتناكؿ ىذه ادلوضوعات 

 . 8جوانب مهمة من حياهتم

 القواعد:  -4

كثَتا ما يهمل ادلهتموف بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل نرل  
جنبية فكثَتا ما يصرحوف بأف القواعد األبعضهم ينكرىا سباما، أما ادلتعلموف للغة 

يف تعلم استخداـ اللغة ، أم ليست ضركرية يف التحدث باللغة،  اليست أمرا ضركري
كن إنكارىا، كىي أف اللغة ربكمها رلموعة من كمهما يكن األمر فثمة حقيقة ال دي

القواعد اليت ينبغي أف يعرفها ادلتكلم جيدا، كاليت جيب أيضا أف يعرفها الراغب يف 
تعلمها سواء مت ذلك يف كقت مبكر أك كقت متأخر، كسواء مت بوعي أك بغَت كعي، 

قواعد ال ربل كضلن إذ نقرر ىذا إمنا نقرره كضلن كاعوف سباما بأف صعوبات تدريس ال
 . 9كال يتم التغلب عليها بتجاىل ادلشكلة، فالقواعد شيئ ضركرم لتعلم مهارات اللغة

                                                           
 .272سابق، ص: الرجع ادل زلمد كامل الناقة،  9
 . 245سابق، ص: الرجع ادلكامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة ،   زلمود :
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 الكالم مهارةتعليم  سائلو  -د

ذكر عبد اجمليد:  "أف ، كادلعينات الوسائل من الكثَت إىل الكالـ مهارة تعليم حيتاج 
الكالـ ىي اللوحات الوبرية، من أىم الوسائل كاألجهزة اليت تفيد الدارس على تعلم مهارة 

إمساعيل صيٌت  مودزلكقاؿ . 21كالصور العادية كالشفافة كاالفالـ الثابتة، كمعامل اللغات"
ادلعينات البصرية ادلستخدمة : "أف ادلعينات البصرية يف تعليم اللغة يف كعمر الصديق عبداهلل

يف أنشطة الكالـ مثل الرحالت ادليدانية كاأللعاب اللغوية كادلعينات مثل لوحة العرض، 
 كاللوحة الوبرية كقرص الساعة، كالصور كالشرائح كاألفالـ الشريطية/الثابتة". 

عادة اليت تشمل احملاكاة كاإل-كتقـو ادلعينات البصرية ادلستخدمة يف أنشطة الكالـ  
تساعد على إجياد السياؽ ، تشجيع الطالب على الكالـبالوظائف التالية:  -كاالستعماؿ

. 22توفر ادلعلومات اليت يستخدمها الطالب يف كالمو، معٌت ذاالذم جيعل لكالـ الطالب 
 من الوسائل ىذه تتضمنو ادب ادلهارة ىذه تعليم على ادلعلم يشجععتمادا على ذلك، ا

 اشًتاؾ إىل تؤدم اليت األنشطة كل شلارسةك . مكوناهتا ككصف زلتواىا كمناقشة ،أفكار
 .الكالـ مهارة يف ادلتعلم

 بعض الوسائل التعليمية لتعلم مهارة النطق كالكالـ: 
تستخدـ اللوحات الوبرية لتدريب الدارس على النطق كالكالـ، ألهنا منظرا يساعد  -2

 ما يرل.الدارس على تصور ما يتحدث عنو كتشجعو على شرح 

تستخدـ األفالـ الثابتة يف عرض منظم لسلسلة من االطارات أك الصور اليت تعُت  -3
 الدارس على التعبَت عن التتابع الزمٌت للقصة اليت يتحدث عنها أك ادلوضوع الذم يدرسو. 

 تستخدـ الصور ادلفردة ك الصور  ادلصاحبة حلوار معُت هبدؼ تقريب ادلعٌت عند الدارس. -4

                                                           

)القاىرة:   ،2ط.  ،سيكولوجية الوسائل التعليمية  ككسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أمحد منصور،  21 
 .275(، ص: 2:94دار ادلعارؼ، 

جامعة ادللك  )الرياض: ،2ط.  ،ادلعينات البصرية يف تعليم اللغةزلبوب إمساعيل صيٌت كعمر الصديق عبداهلل،  22 
 .94(، ص: 2:95سعود، 
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الوقت، كادللصقات كالبطاقات الربيدية  الدارسُتيستخدـ أيضا قرص الساعة لتعليم  -5
الثارة اىتماـ الدارسُت، كجذب انتباىهم كتدريبهم على النطق ك ادلهارات اللغوية 

 .23األخرل

 الكالم مهارة اختبار -ه

كقد  هتدؼ اختبارات الكالـ إىل قياس قدرة الطالب على الكالـ دبستوياتو ادلختلفة، 
جابة يف ىذه احلالة البد أف تكوف شفهية ألف . كلكن اإلربريريةلة ىنا شفهية أك تكوف األسئ

ىدؼ االختبار ىو قياس القدرة الكالمية. ك القدرة الكالمية ذلا عدة مستويات، أدناىا ىو 
نطق نص مقركء أك نطق نص مسموع، كيف ىذه احلالة الينتج الطالب تراكيب من عنده: 

ما ىو مكتوب أك مسموع. كادلستول األعلى من ذلك ىو تكوين مجلة منطوقة.  ينطق فقط
كادلستول األعلى من الثاين ىو تكوين سلسلة من اجلمل يف عملية كالمية متصلة. كبذا 

مستويات على األقل: مستول النطق مث مستول  ف تكوف القدرة الكالمية ذات ثالثديكن أ
ـ ادلتصل. كمن كسائل قياس القدرة الكالمية: اختبار تكوين اجلملة مث مستول تكوين الكال

كتوبة، اختبار اإلعادة الشفهية، اختبار التحويل، اختبار األسئلة عن الصورة، ادلاألسئلة 
 .24احملاكرة، ادلقابلة احلرة، ادلقابلة ادلوجهة، التعبَت احلر

فرديا أف  اختبار األسئلة مكتوبة: ىنا يرل الطالب أسئلة مكتوبة، مث يطلب منو -2
 جييب عنها شفهيا.

 اختبار اإلعادة الشفهية: ىنا يطلب من الطالب أف يقوؿ ما يسمع. -3

اختبار التحويل: ىنا يطلب من الطالب أف حيّوؿ اجلمل اليت يسمعها أك يقرؤىا من  -4
 خر، مثال من األثبات إىل النفي، من االخبار إىل االستفهاـ.آشكل إىل 

                                                           

 .286عبد اجمليد سيد أمحد منصور، مرجع سابق، ص:  23 
 .224(، ص. 3111، )عماف، دار الفالح، االختبارات اللغوية زلمد على اخلويل،  24 
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رض على الطالب صورة يطلب منو أف يعلق عليها حبديث اختبار األسئلة عن الصورة: تع -5
 حر. مثال اشرح ما ترل يف ىذه الصورة، كجيوز عن طريق اإلجابة عن أسئلة زلددة.

حوؿ  كيتحاكرافخر دكر االبن آاختبار احملاكرة: ىنا يأخذ دكر الوالد مثال كالطالب  -6
 ما. موضوع حياة

 لطالب على انفراد كيوجو إليو أسئلة غَت زلددة.اختبار ادلقابلة احلرة: ىنا يقابل ادلعلم ا -7

اختبار ادلقابلة ادلوجهة: ىنا يكوف ادلعلم قد أعد أسئلة زلددة من قبل. كتسَت  -8
 ادلقابلة كفقا لألسئلة ادلعدة مسبقا.

اختبار التعبَت احلر: ىنا يطلب ادلعلم من الطالب أف يتكلم دلدة مخس دقائق يف  -9
 موضوع حيدده لو.    

 أشكاؿ كمن  .ادلتعلم مرحلة على تعتمد الكالـ اختبار إقامةجيواندنو:  كقاؿ   
 الرادعة الطريقة  .احلرة الطريقةب أك الرادعة الطريقةب يستعمل أف ادلدرس يستطيع التعليم

 الصور دبساعدة أك الكتابية كأ اللسانية ادلتقدمة النصوص تعبَت أك بالقصة االختبار مثل
 .25التعبَت يف حرا ادلتعلميًتؾ  ادلدرسفإف  احلرة الطريقةأما بك . اجلذابة

 كقاؿ زلّمد علي اخلويل: خيترب التعبَت الشفهي بعّدة طرؽ منها:

يطلب من الطالب أف يتحّدث عن موضوع مألوؼ لديو. كيقيم على أساس الطالقة  -2
 كالصحة.

 توجو إىل الطالب أسئلة كتابية أك شفهية تتطلب إجابات شفهية قصَتة. -3

                                                           
14 Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran. ITB Bandung.1996,  h .69 
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من ادلمكن أف تكوف األسئلة مسجلة على الشريط ك يًتؾ بُت كل سؤاؿ كآخر  -4
 كقت كاؼ لإلجابة.

 صورة يطلب منو أف يعّلق عليها شفهيا يف كقت زلدد. تقدـ إليو -5

 . 26يشًتؾ طالباف أك أكثر يف زلاكرة شفهية حوؿ موضوع معُت أك يف زلادثة حرة -6

 الكالم مهارة هات عامة لتدريسيتوج -و

عامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة الكفيما يلي رلموعة من التوجيهات  
 16 الكالـ يف العربية كلغة ثانية:

الطالب بالفعل إىل يتعرض بذلك أف  قصدتدريس الكالـ يعٍت شلارسة الكالـ : ي -2
مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أف يتكلم غَته عنو.. إف الكالـ مهارة ال يتعلمها الطالب 

ادلعلم يف حصة الكالـ دبقدار إف تكلم ادلعلم كظل ىو مستمعا... من ىنا تقاس كفاءة 
 ثاره باحلديث.ئكقدرتو على توجيو احلديث كليس بكثرة كالمو كاست وصمت

بالكالـ عن شيئ  الطالبعن خربة : يقصد يذلك أال يكلف أف يعرب الطالب  -3
ليس لديو علم بو .. ينبغي أف يتعلم الطالب أف لديو شيئ يتحدث عنو. كمن 
العبث أف يكلف الطالب بالكالـ يف موضوع غَت مألوؼ إذ أف ىذا يعطل فهمو. 

 رصيده اللغوم ما يسعفو.يف كقد ال حيد 

الطالب عبارات معينة  س الكالـ نشاطا آليا يردد فيوالتدريب على توجيو االنتباه : لي -4
مركب. إنو يستلـز القدرة على سبييز  يكقتما يراد منو الكالـ. إف الكالـ نشاط عقل

ختالفها أف إاألصوات عند مساعها كعند نطقها. كالقدرة على تعرؼ الًتاكيب ككيف 

                                                           
 276د علي اخلويل، مرجع سابق، ص. زلمّ  26
 .273-271، مرجع سابق، ص  زلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة 27
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ب من الفرد أف يكوف إف الكالـ باختصار نشاظ ذىٍت يتطل يؤدم إىل اختالؼ ادلعٌت.
كاعيا دلا صدر عنو حىت ال يصدر منو ما يالـ عليو كقدديا قيل إف عثرات اللساف أفتك 

 من عثرات السناف.

عدـ ادلقاطعة ك كثرة التصحيح : من أكثر األشياء حرجا للمتحدث كإحباطا لو أف  -5
أكثر  قاطعو اآلخركف. كإذا كاف ىذا يصدؽ على ادلتحدثُت يف لغاهتم األكيل فهوي

صدقا بالنسبة للمتحدثُت يف لغات ثانية.. إف لديهم من العجز يف اللغة ما يعوقهم عن 
االسًتساؿ يف احلديث أك إخراجو بشكل متكامل ، كلعل شلا يزيد يف إحساسو هبذا 

 العجز أف يقاطعو ادلعلم.كيرتبط هبذا أيضا أال يُِلح ادلعلم يف تصحيح أخطاء الطالب.

ن ادلعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القوؿ عن االمكانات مستول التوقعات : م -6
احلقيقة للطالب، فيظل يراجع الطالب، كيستخثو على استيفاء القوؿ مث يلومو إف مل 
يكن عند مستول التوقعات. إف احلقيقة اليت ينبغي أف يعرفها معلم العربية كلغة ثانية 

در أف يصل إىل مستول العرب أف األجنبية، خاصة إف تعلم العربية كىو كبَت، ين
عند شلارستو مهارة الكالـ.. كىذه ظاىرة ال زبتص بتعلم العربية كحدىا، كإمنا 
تشمل كافة الدارسُت للغات الثانية. كعلى ادلعلم إذف أف يقّدر ذلك،كأف يكوف 

عربية كذلك الذم لكاقعيا. كأف دييز بُت مستول الكالـ الذم يصدر عن الناطقُت با
 ناطقُت بلغات أخرل.يصدر عن ال

مهارة مركبة  ق مبدأ التدرج ىنا أيضا.. إف الكالـ، كما قلنا،بالتدرج : ينط 
ة يكتعلُّم ىذه ادلهارة ال حيدث بُت يـو كليلة، كال بُت عش كنشاط عقلي متكامل.

تطلب من الصرب كاجلهد كاحلكمة ما ينبغي أف تكضحاىا. إهنا عملية تستغرؽ كقتا ك 
 ليو أف يهيئ من مواقف الكالـ ما يناسب مع كل مستويات الدارسُت.ديلكو ادلعلم. كع
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 طريقة االستجابة الجسدية الكاملة: الثانيالمبحث 

 الكاملة الجسدية االستجابة طريقة مفهوم -أ

 الكالـ تنسيق على مبنية اللغة لتدريس طريقة ىي الكاملة اجلسدية االستجابة 

 الطريقة ىذه كاضع إف ).احلركي(اجلسدم النشاط طريق عن اللغة تدريس كرباكؿ .كالفعل

احلكومية  ىوزيو ساف جبامعة النفس أستاذ علم (James Asher)آشر  جيمس الدكتور ىو
San Jose University)) 28ليفورنيا. بوالية كا 

 .ة الجسدية الكاملةطريقة االستجاب نشأة -ب

 تدريس إجراءات إىل نشأهتا يف الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة استندت لقد 

 (Harold and Dorothy Palmer)2:36 عاـ يف بادلر كدكرشي ىاركلد اقًتحها اليت اللغة
 اشتد كلما إنو : تقوؿ كاليت األثر بنظرية . النفس علم يف ادلسماة الذاكرة بنظرية كترتبط

 .تذكره األرجح من كأصبح الذاكرة ربط قول صلة للذاكرة أك عالقة أثر تتبع ازداد أك

 الفعل يف الشًتاؾلفظيا )مثل عن طريق الًتكيد الصمي(كبا أثر الذاكرة تتبع كباإلمكاف

 األداء اللفظي كتمارين معا، ذبمع اليت الذاكرة تتبع فعاليات أف صلد لذلك .احلركي دبفرده

 .29الناجح التذكر إمكانية تزيد حركي، بفعل ادلصحوبة

 ىوعملية البالغُت لدل الناجح الثانية اللغة تعلم أف آشر يرل النمو نظر كجهة من 

 األطفاؿ إىل ادلوجو الكالـ أف آشر يزعم .األطفاؿ لدل األكىل اللغة اكتساب توازل

 أف جسديا )حركيا( قبل هبا يستجيبوف اليت األكامر من رئيسي بشكل يتكوف السن صغار

 اللفظية. االستجابة إنتاج مرحلة يبدأكا

                                                           
 276، ص. جاؾ رتشاردز كتودكر ركجر، مرجع سابق 28
 276ادلرجع نفسو، ص.   29
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 أف يدرس قبل اللغة متعلم لدل االستيعاب مهارات تنمية على آشر تأكيد إف 

 أحيانا مذىب يسمى الذم األجنبية اللغة تدريس اذباىات بأحد يربطو الكالـ

 لتدريس من ادلقًتحات عدد على ادلذىب ىذا اسم . يطلق (Winit 1981) االستيعاب

 التالية. اتاالعتقاديف  معا كتشًتؾ االستيعاب على أساسا بنيت اللغة

 .اللغة تعلم يف االنتاج مهارات االستيعاب قدرات تسبق -2

 .ادلتعلم لدل االستيعاب مهارات تتكوف حىت الكالـ تدريس تأجيل جيب -3

 .األخرل ادلهارات إىل االستماع طريق عن ادلكتسبة ادلهارات تنتقل -4

 .اللغوية الصيغة على كليس ادلعٌت على اللغة تدريس يؤكد أف ينبغى -5

 .الدارس لدل التوتر من التدريس خيفف أف ينبغى -6

 ومالمحها.االستجابة الجسدية الكاملة طريقة  أهداف -ج

 االعتقاد بأف البالغ ديكن اف يتعلم اللغة الثانية باألسلوب الذم يكتسب بو الطفل لغتو األـ. -2

 على اإلستجابات اجلسدية لألكامر اللفظية يف تعليم اللغة للبالغُت.  مادتاالع -3

 ة.اءبأف ربط الفهم باحلركة أسرع يف التعلم كأبلغ أثرا من الكالـ كالقر  االعتقاد -4

 ،مهارات االنتاج ،الفصل التاـ بُت ادلهارات اللغوية, حبيث تسبق مهارات االستيعاب -5
 ك أف يقدـ فهم ادلسموع على فهم ادلقركء.

أخذا برأم من يرل أف اللغة ادلتحدثة  ،غةليف تعلم ال االستيعابالتأكيد على أمهية  -6
Spoken Language .ينبغي أف تسبق لغة احلديث 

 يف تعلمها.  االنطالؽإزالة التوتر لدل ادلتعلم شرط أساس لفهم اللغة اذلدؼ ك  -7
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 الوصوؿ بادلتعلم إىل درجة عالية من الكفاية اللغوية يف اجلوانب الشفهية. -8

مهارة اىل اخرل, كخباصة من فهم ادلسموع إىل  اإلدياف دببدأ انتقاؿ أثر التدريب من -9
 الكالـ. 

 بادلعٌت كتقدديو على الشكل كالصيغة. االىتماـ -:

اعتقادا  ،ينبغي أال يرغم ادلتعلم علي احلديث قبل أف يكوف قادرا عليو كمستعدا لو -21
 :2فيما بعد.طبيعي بأف الكالـ ديكن أداؤه بشكل تدرجيي 

 الكاملة الجسدية االستجابة طريقة مذهب -د

 اللغة. نظرية -2

 نظاـ يفيةك  أك اللغة طبيعة مباشر بشكل -الطريقة ىذه كاضع -آشر يناقش مل 

 اجلسدية االستجابة يف طريقة الصفية التدريبات كترتيب تسمية أف يبدك كلكن .اللغات

 لغويةال لنظرياتاك  البنيوية اللغوية بالكثَت للنظريات تدين افًتاضات على تعتمد الكاملة

  31.النحوية القواعد على مبنية خرلاأل

 التعلم. نظرية -3

 من أثر بقايا أك ىي اللغة ميتعل يف الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة نظريات إف 

 32.اآلخرين السلوكيُت النفس علماء آراء

 
                                                           

, )الرياض: جامعة اإلماـ زلمد طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغة أخرلالعزيز بن إبراىيم العصيلي,  عبد :2
 247-246(,ص3113بن سعود األسالمية,

 279-278 ،جاؾ رتشاردز كتودكر ركجر، مرجع سابق 31
 :27ادلرجع نفسو، ص  32
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 ءات طريقة االستجابة الجسدية الكاملة.اإجر  -ه

بة اجلسدية اطريقة اإلستج كصفا مفصال درسا بدرس دلقرر بٍت على شرآيقدـ  
الكاملة. كديثل ىذا الوصف مصدرا للمعلومات عن اإلجراءات الىت تستخدـ يف غرفة 
الدراسة الىت يدرس فيها كفقا ذلذه الطريقة .لقد كقع ىذا ادلقرر جملموعة من طالب بالغُت 

ساعة من التدريس الصفي. كسوؼ  :26ادلقرر من ا مهاجرين إىل أمريكا. يتكوف ىذ
 قدـ فيما يلي كصفا دلا جرل يف الدرس السادس من ىذا ادلقرر.ن

مراجعة : كانت ىذه ادلراجعة عبارة عن هتيئة سريعة للطالب أدكا فيها أعماال  
 بناء على أكامر من ادلعلمة مثل:

 قد سيارتك حوؿ مياكو كأضرب بوؽ سيارتك ،يابيبلو

 اـر الوردة احلمراء اىل ماريا ،يا جيف

 رخي اص ،يا ماريا

 التقطي السكُت كادللعقة كضعيهما يف الكوب ،يا ريتا

 خذ شربة من ادلاء كأعط ادلاء اىل الياف. ،يا إدكارد

 أكامر جديدة: مت تقدمي األفعاؿ التالية:

 يديك اغسل :

 كجهك 

 شعرؾ 

 الفنجاف ن :ث عاحب
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 ادلنشفة 

 الصابوف 

 ادلشط 

 الكتاب أمسك ب :

 الفنجاف 

 الصابوف 

 شعرؾ أمشط :

 شعر ماريا 

 شعرثَتك 

 الكرسي فرش :

 السبورة 

 الطاكلة 

 أما الفقرات األخرل الىت قدمتها ادلعلمة إىل الطالب فهي :

 ارسم مستطيل على السبورة. مستطيل

 التقط مستطيال من على الطاكلة كأعطٍت أياه. 

 ضع مستطيل جبانب ادلربع . 



37 

 

 

 

 أمشي بسرعة إىل الباب كأضربو بسرعة

 الطاكلة كادلس ادلربع. أجر بسرعة إىل 

 أجلس بسرعة مث أضحك. 

 امش يبطء إىل النافذة مث أقفز. يبطء

 قم يبطء. 

 امش يبطء ضلوم كاضربٍت على ذراعي. 

 احبث عن معجوف األسناف. معجوف األسناف

 اقذؼ معجوف األسناف إىل كنق. 

 يا كنق, أفتح غطاء معجوف األسناف. 

 كتابك.على   ضع معجوف األسناف 

 أخرج فرشتك. فرشة األسناف 

 أسنانك.نظف  

 ضع فرشاتك. 

 ادلس أسنانك. أسناف

 أر أسنانك لدلورس. 

 يا دلورس, أشر اإىل أسناف أدكرد. 
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 احبث عن الصابونة. صابونة

 أعط الصابونة إىل الياف. 

 .يف حقيبتكيا ألياف, ضع الصابونة  

 ضع ادلنشفة على ذراع خواف. ادلنشفة

 ادلنشفة على رأسك مث أضحك.يا خواف, ضع  

 يامريا, أمسحي يديك بادلنشفة. 

كبعد ذلك القت ادلعلمة على الطالب أسئلة بسيطة بإمكاهنم اإلجابة عنها  
 حبركة كالتأثَت, مثال :

 أين ادلنشفة ؟ )يا أدكاردك, أشر إىل ادلنشفة(.

 أين معجوف األسناف ؟ )يامياكو,أشر إىل معجوف األسناف (

 .........أين دكلورس؟

عكس األدكار : تطوع الطالب دببادرة منهم للتلفظ باألكامر الىت ربكمت ىف سلوؾ 
 ادلعلمة كالطالب األخرين.

ت : كتبت ادلعلمة على السبورة كل مفردة كمجلة جديدة لكى االكتابة كالقراء 
كقامت بتمثيل معٍت اجلملة. كأخذ الطالب  ،توضحها. بعد ذلك تلفظت بكل مفردة

 33ف بينما كانت ادلعلمة تقرأ ادلادة. قاـ بعض الطالب بكتابة ادلعلومات ىف كراساهتم.ينصتو 
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  الكاملة الجسدية االستجابة طريقة مزايا -و

 كادلزاج السرعة كترفع  يتمتعوف هبا للطالب ك مرحية الطريقة ىذه .أ 
 الكلمات أك العبارات لتذكَت الطالب كتساعد للتذكَت سهلة ىي  .ب 
 (Kinesthetic learner)اجلسدية  احلركة حيبوف لطالب مناسبة ىي  .ج 
 كالصغَت الكبَت الفصل يف استخدامها ديكن  .د 
 .سلتلطة كفاءات لديهم طالبو للصف جيدة ىي  .ق 
 .الكثَتة الدراسية ادلواد أك االستعداد إىل ربتاج ال  .ك 
  االبتدائي ادلستول على كالطالب لألطفاؿ فعالة ىي  .ز 
 .اليمُت كدماغ اليسار بدماغ التعلم تتضمن ىي  .ح 

أف يطبق يف ادلستول اجلامعي بشرط عند رأم الباحث أف ىذه الطريقة ديكن  
 .ادلواد مناسبة للطلبة يف ادليتول اجلامعي
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه -أ

من ناحية تنفيذه ىو ادلنهج التجرييب ادلدخل يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكمي. و 
(experiment research) والتجربة ىي مالحظة مقصودة حتت ظروف زلكومة، ويقوم .

أفضل الظروف اليت هبا الباحث الختبار الفرض احلصول على العالقات السببية، كما أن 
  1ميكن أن تتم فيها التجربة ىي التحكم يف مجيع العوامل وادلتغريات باستثناء عامل واحد.

والتصميم التجرييب الذي يستخدمو الباحث ىو التصميم قبل التجرييب، وىذا  
( من one groupالتصميم يستخدم لكشف العالقات السببية مبعاجلة رلموعة واحدة )

  2ي فال يكون ضابطا وطيدا على ادلتغري الزائد.ادلوضوع البحث

 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -ب

جبامعة  الفصل الدراسي الرابعإن رلتمع البحث يف ىذا البحث الطلبة يف  
طالبا. أما العينة  25وعددىم  2312-2311جباجاران جاوى الغربية للسنة الدراسة 

 طالبا. اختيار العينة على سبيل العشوائية. 12ادلختربة عددىم 

 

                                                           
م(، 1982، )الكويت: وكالة ادلطبوعات عبد اهلل حرمي، 6أمحد بدر، أصول البحث العلمي ومناىجو، ط  1

 277ص. 
2
 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010) 

hlm. 87 
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 متغيرات البحث -ج

وادلتغري يف البحث التجرييب ينقسم إىل قسمني، األول: ادلتغري الذي يتحكم  
 independentبة بطريقة معينة وىو ادلتغري احلر )فيو الباحث عن قصد يف التجر 

variable نوع الفعل أو السلوك الناتج عن معاجلة ادلتغري احلر فيسمى بادلتغري التابع .)
(dependent variableأو ادلتغري ادلقيد )وادلتغري احلر من ىذا البحث ىو تطبيق 3  .

جبامعة  صل الدراسي الرابعالفطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة على الطلبة يف 
. وأما ادلتغري التابع من 2312-2311جباجاران بندونق جاوى الغربية للسنة الدراسة 

 ىذا البحث ىو تنمية مهارة الكالم.

 أدوات البحث -د

 األدوات اليت يستخدمها الباحث يف مجع بيانات البحث ومعلوماتو ىي: 
 المالحظة -1

البيانات عن الظواىر ادلوجودة من نشاطات يستخدم الباحث ادلالحظة جلمع 
ادلدرس الذي يقوم بعملية التعليم يف الفصل الدراسي. وكذلك الظواىر ادلوجودة من 
نشاطات الطلبة من اشرتاكهم واىتمامهم هبذه العملية التعليمية. يقوم الباحث 

ادلالحظة بادلالحظة حينما تنفذ ىذه اإلجراءات التدريسية يف حجرة الدراسة. وأدوات 
 ادلستخدمة ىي منط ادلالحظة والتقرير ادليداين.

 
 
 

                                                           
، )القاىرة: دار النهضة 2جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم، مناىج البحث يف الرتبية وعلم النفس، ط  3

 199م( ص. 1978العربية، 
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 المقابلة -2

ىي احلوار بني الباحث والشخص )ادلستجيب( دلعرفة ظروفو وميولو مبوضوع ادلقابلة 
البحث. وتستخدم للتأكيد من بيانات ومعلومات حصل عليها الباحث من مصادر 

 4أخرى مستقلة.

الطاليب بإجراء حوار شفوي أو مسجل أو مكتوب مث ويقوم ادلدرس أو ادلرشد 
حيلل ىذا احلوار بعد ادلقابلة لتشخيص احلالة وزلاولة عالجها. وينبغي أن تكون ادلقابلة 
سرية يف حجرة مقفلة مبعى أال تتم أمام الطلبة ليس ذلم عالقة بادلشكلة وال أمام 

 5ادلدرسني آخرين.

ع ادلدرس يف قسم اللغة العربية بكلية يف ىذا البحث سيتم الباحث ادلقابلة م
 اآلداب جبامعة جباجران ورئيس القسم وبعض الطلبة فيها.

 االستبانة -3

ويعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول على ادلعلومات وبيانات وحقائق مرتبطة  
بواقع معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد 

  6ادلعينني مبوضوع االستبيان.

طلبة واىتمامهم بتعّلم اليستخدم الباحث االستبيانات جلمع البيانات ادلتعلقة مبيول  
والتحكيم من مدرس اللغة العربية جبامعة جباجاران لتعليم مهارة الكالم بعد اللغة العربية 

 التدريب عن طريقة تعليمها.
                                                           

 265جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم،مرجع سابق، ص.  4
 229-228م(، ص. 1995أمحد إبراىيم فنديل، أسس طرق التدريس، )القاىرة: دار الكتب،  5
 121م( ص. 1998آخرون، البحث العلمي، )الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع، و ذوقان عبيدات  6
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 االختبار -4

يستخدم الباحث االختبار جلمع البيانات ادلتعلقة مبهارة الكالم. ىذا االختبار  
يستخدم الباحث االختبار دلعرفة قدرة و  .البعديواالختبار  القبلييتكون من االختبار 

 . طريقة االستجابة اجلسدية الكاملةالطلبة ومشكالهتم يف مهارة الكالم باستخدام 

 مصادر البيانات -ه

 تتكون من :  البحثبيانات يف ىذا مصادر ال 

 مدرسي اللغة العربية يف جامعة جباجاران بندونق جاوى الغربية -1
 2312-2311 الدراسيةللسنة  الفصل الدراسي الرابعالطلبة يف  -2
 الوثائق ادلوجودة مثل ادلنهج ادلستخدمة والكتب الدراسية -3
 الكتب العربية واألجنبية -4
 األخرى. الرسائل اجلامعية والبحوث العلمية -5

 أسلوب تحليل البيانات -و

حيلل الباحث البيانات ادلأخوذة يف آخر عملو وحيللها ويفسرىا اعتمادا بالنظرية من  
الكتب ادلتعلقة هبذا البحث مث حيقق جناح ىذا البحث أو فشلو. ولكي يسهل ىذا التحليل  

 كان الباحث يرتب ىذا الباب كما يف اآليت:

 وتصنيفهاوصفية البيانات  -1

ىذا البحث يشتمل على البيانات اليت بعضها تكتفي بوصفها على سبيل الرتتيب  
وادلنظم وىذا النوع من البيانات حيصلها الباحث من خالل ادلالحظة وادلقابلة. وبعض 
البايانات حتتاج إىل اإلحصاء والرتقيم، وىذا النوع من البيانات حيصلها الباحث من خالل 

 وقيام االختبار.  توزيع االستبانة
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 حتليل البيانات وتفسريىا -2

العملية األخرية ىي التحليل وإعطاء التفسري عن كل البيانات ادلأخوذة ويعلقها  
بالنظرية ادلوجودة مث يلخصها. ودلعرفة مدى فعالية تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 

 من االختبار البعدي. لتنمية مهارة الكالم، حيلل الباحث البيانات اجملموعة

 7( فهو:tفأما الرمز الذي استخدمو الباحث ىو رمز االختبار ) 

   
  

√
∑   

 (   )

 

Md )متوسط االحنراف بني االختبارين )اختبار القبلي والبعدي = 

X2d ( فروق االحنراف مع متوسط االحنراف =d2-Md) 

N    عدد أفراد العينة = 

 مراحل تنفيذ الدراسة -ز

 الباحث بتنفيذ الدراسة يف ادلراحل اآلتية:قام  

 االستعدادية -1

 تشمل ىذه ادلرحلة على اخلطوات اآلتية: 

أ( استأذن الباحث رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جبامعة جباجاران 
ريس بندونق جاوى الغربية ألن يقوم جتربة بتطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتد

                                                           
7 Moh. Ainin, op.cit., hlm. 84 
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مهارة الكالم مدة شهرا واحدا تقريبا، وقدم إليو خطاب االستئذان للدراسة من عميد كلية 
 الدراسات العليا يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

ب( طلب الباحث من مدرس اللغة العربية يف تلك اجلامعة تعاونو ومساعدتو مدى ما تتم 
 الدراسة.

 القبلي  االختبار -2

 قام الباحث االختبار القبلي. ويتم ىذا االختبار ألجل معرفة قدرة الطلبة يف مهارة الكالم. 

 التجربة -3

 تشمل ىذه ادلرحلة على اخلطوات اآلتية : 

 4يتم الباحث بتعليم مهارة الكالم بتطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  (أ 
 دقيقة. x 45 2لقاءات حيث أن يف كل لقاء حصتان أو 

يتم الباحث ادلقابلة مع الطلبة وادلدرسني عن تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية  (ب 
 الكاملة وتأثريىا إىل تنمية مهارة الكالم وما يتعلق هبا.

 يوزع الباحث االستبانة إىل الطلبة مث يؤيت درجة من إجابة الطلبة  (ج 

 االختبار البعدي -4

اللقاء األخري دلعرفة فعالية تطبيق طريقة االستجابة قام الباحث االختبار البعدي يف  
 اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم.

 حتليل النتائج -5

 تشمل ىذه ادلرحلة على اخلطوات اآلتية: 

 التحرير والتصحيح، وىو تصحيح النتائج احملصولة احرتازا من وقوع األخطاء. (أ 
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 هيال للباحث يف التقسيم والتحليل.ترميز النتائج، وىو إدخال النتائج يف الرمز تس (ب 
تكوين اجلدول، وىو تقدمي النتائج على شكل اجلدول وكذلك إدخال األجوبة احملصولة  (ج 

 يف القائمة.
 التحليل، وىو حتليل النتائج اجملموعة الستنباط األجوبة ألسئلة البحث وادللخص. (د 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 قسم اللغة العربية وأدبها جامعة بجاجارانعن  تعريفيةنبذة المبحث األول : 
 الموقع الجغرافي -أ

شارع اليت وقعت يف  وزارة شؤون الًتبية الوطنيةحتت ىي جامعة جامعة جباجاران  
 83وشارع ديفايت أوكور رقم  الغربيةسوميدانج جاوى رقم سوميدانج  –رايا بندونج 

 بندونج جاوى الغربية.
 جامعة بجاجاران وأدبها  اللغة العربية قسمتأسيس  -ب

ومؤسسها م،  4691سنة شهر األكتوبر أسست يف وأدهبا  إن قسم اللغة العربية  
رشحا لالمتحان م 421حينما فتح قسم اللغة العربية يف أول مرة اشًتك األستاذ زلسن. 

 مشًتكا.  11الدخويل والناجحون منهم 
كاد أن يغلق لقلة القسم يسلك طريقا صعبا  كان سبعينات  يف حواىل أوائل تطوره يف  

ادلدرسُت فيو. ولكن بسعي ادلدرسُت وجهدىم وإن كان عددىم قليال وزلدودا يقدر قسم 
ادلدرسُت االثنُت من جامعة شريف أن خيرج من كروبو ومشكالتو بسعادة هبا دوأاللغة العربية 

يستقر ويتقدم إىل حيت  ىداية اهلل االسالمية احلكومية جباكرتا سالم جيالين وعبد الرواق
 .مان احلالالز 
 جامعة بجاجاران جاوى الغربيةقسم اللغة العربية وأدبها  -ج
  المنهج -1

ادلدرسون وضعو الذي يعتمد على ادلنهج وأدهبا عملية التعليم يف قسم اللغة العربية  
 .القسمذلك يف 
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 رؤية مستقبلية للقسم -2
ة يف رلال قسم اللغة العربية وأدهبا معهد الًتبية الذي يتعهد إىل احلق وادلهنيأن يكون  

على ادلعارف وتطورىا اللغة العربية وأدهبا ويشتهر على حنو منطقي ووطٍت ودويل يف استيالء 
 وتطبيقها.

 رسالة القسم  -3
الًتبية والبحثية واخلدمة للمجتمع يف رلال اللغة العربية وأدهبا على بصَتة أن ينفذ  
 وإنتاج ادلتخرجُت ادلؤمنُت وادلتقُت والبارعُت وادلستقلُت وادلثقفُت.القسم 

 في قسم اللغة العربية وأدبها جامعة بجاجاران المدرسون -4
جباجاران. واجلدول اآليت   يف قسم اللغة العربية جامعةادلدرسُت من ىناك عدد  

 كشف من ادلدرسُت فيو
 1الجدول 

 كشف اسماء المدرسين في قسم اللغة العربية
 أمساء ادلدرسُت الرقم
 األستاذ احلاج شريف ىداية ادلاجيسًت 4
 األستاذ تاج الدين نور ادلاجيسًت 2
 األستاذ احلاج واحدين لقمان ادلاجيسًت 8
 ادلاجيسًتاألستاذ احلاج فهمي لقمان  1
 األستاذ أدي قساسيو ادلاجسًت 3
 األستاذ حزبيٍت ادلاجيسًت 9
 األستاذة احلاجة تيتُت نورحيايت ادلاجيسًت 7
 أبو سفيان ادلاجيسًت 3
 ادلاجيسًت أيندانج بيحقي 6
 مامان سوترمان ادلاجيسًت 41
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 سيف احلياة ادلاجيسًت 44
 ت.ب. أشي فخر اهلل ادلاجيسًت 42
 خَت نوجراىا ادلاجيسًت ت.ب. 48
 أودين جالل الدين ادلاجيسًت 41
 احلاجة ياين رمحياين ادلاجيسًت 43
 أوه أوه خدجية ادلاجيسًت 49
 أيكا كورنيا ادلاجيسًت 47

 
 قسم اللغة العربية وأدبها مكونات  -5

دلساعدة عملية التعليم والتعلم، مكونات وأدوات ا عدة لقسم اللغة العربية وأدهب 
 التايل تفصيل من التسهيالت لقسم اللغة العربية وأدهبا : اجلدول

 2الجدول 
 قسم اللغة العربية وأدبهامكونات عدة 
 اجلملة التسهيالت 

 4 وأساتذتوقسم اللغة العربية وأدهبا  غرفة
 4 مكتب اإلدارة
 2 ادلعمل اللغوي

 4 ادلكتبة
 4 غرفة القراءة للجرائد واجملالت

 4 ادلقصف
 1 الفصول الدراسية
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 أحوال الطلبة  -6
 ادلدارسأكثرىم متخرجون من الطلبة يف قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة جباجاران  
ادلعاىد اإلسالمية. إما احلكومية إما األىلية، قليل منهم متخرجون من العامة  الثانوية

الباحث بعضهم ال توجد ورأى  متوسطة بل أدىن منها.فكفاءهتم يف مهارات اللغة العربية 
يلحنون يف قراءة كثَت منهم   لديهم محاسة كبَتة ورغبة عظيمة يف تعليم اللغة العربية.

 .ويف الكالم النصوص العربية
 عرض بيانات المالحظة وتحليلها ومناقشتها: المبحث الثاني 

تصور عن أحوال ميدان البحث، دلا سبق ذكره أن الباحث خريج من للباحث  كان 
 عن : ذلك القسم. فالحظ الباحث يف إطار مجع البيانات اليت تتعلق بالبحث العلمي 

الرابع من طريقة ادلدرس واستجابة  الفصل الدراسي( يف 2حال تعليم احملادثة ) -4
 الطلبة.

 عند التجربة.ث ادلادة التعليمية حىت ديكن أن يوافقها الباح -2
 من النقاط السابقة وجد الباحث البيانات التالية : 

مدرسة مادة احملادثة ىي أوه أوه خدجية ادلاجيسًت، عند ابتداء التعليم حتيئ ادلدرسة  -4
 الطلبة. ىعل

 ألقت السؤال عن ادلادة ادلاضية -2
 اللغة ادلستخدمة يف الغرفة الدراسية اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. -8
 ات تعطي ادلدرسة الواجب ادلنزيل على الطلبة.يف كل لقاءكاد  -1
)الطريقة القراءة، والطريقة ادلباشرة(  لتقائيةة ىي الطريقة االمالطريقة ادلستخد -3

 .بأسلوب السؤال واجلواب
 .ادلادة التعليمية تؤخذ من الكتاب العربية بُت يديك اجمللد الثالث -9
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 المقابلة وتحليلها ومناقشتهاالمبحث الثالث : عرض بيانات 
مع رئيس القسم األستاذ الدكتور تاج  2142عقدت ىذه ادلقابلة يف شهر مارس  

. وحاور الباحث وبعض ادلدرسُت واألستاذة أوه أوه خدجية ادلاجيسًت الدين نور ادلاجيسًت
 عن األمور اآلتية :

 .الطريقة ادلستخدمة يف القسم -4
 تلك الطريقة.اذلدف ادلرجو من خالل  -2
 التقوًن على تلك الطريقة وفعاليتها -8
 يف تطبيق الطريقة.التحديات وادلشكالت  -1
 معرفة طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة. -3

 من النقاط السابقة وجد الباحث ادلعلومات اآلتية : 
 ولكن الطريقة ادلستخدمة تفوض إىل ادلدرسُت، إذا تطبيق الطرائق على مشيئة ادلدرسُت -4

 scl (student learning center.)يف وقت قريب ستطبق طريقة 
 اذلدف ىو سيطرة أو استيعاب ادلهارات اللغوية. -2
 قيام التقوًن مل يكن شامال -8
تطور كفائة التحديات وادلشكالت ىي استعداد قبول الطلبة اىتمام ادلدرسُت على  -1

 .الطلبة
 والطلبة عن طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة.مل يسمع رئيس القسم وادلدرسُت  -3

 وتحليلها ومناقشتهاعرض بيانات االستبانة المبحث الرابع : 
 األجوبة من الطلبة  -أ

بعد القيام بتطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف تنمية مهارة الكالم وزع  
دلعرفة آرائهم وميوذلم ورغبتهم يف تعليم اللغة العربية طالبا  21الباحث االستبانة إىل 

 :ىذه االستبانة نتيجة بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة. وفيما يلي 
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 3الجدول  
 نتيجة االستبانة من الطلبة

 األسئلة الرقم
 اإلجابة

 أ
 )نعم(

 ب
 )إىل حد ما(

 ج
 )ال(

 4 1 43 ىل أنت حتب أن تتعلم اللغة العربية ؟  4
 2 1 41 ىل أنت سعيد عندما تدرس اللغة العربية ؟  2
 1 8 48 ىل أنت تفتخر أن تتكلم اللغة العربية ؟ 8
 4 48 9 ؟أشار إليو ادلدرسىل تفهم ما  1
ىل فهمت ادلادة الدراسية اليت ألقاىا ادلدرس  3

 ؟بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 
1 43 4 

 4 48 9 ؟ ادلدرسىل فهمت كل األوامر من قبل  9
 4 6 41 ؟ىل فهمت كل األوامر من قبل أصدقائك  7
عند رأيك ىل طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  3

 جاذبة أو مشوقة ؟
9 42 2 

بعد أن مت تعلم اللغة العربية بطريقة االستجابة  6
اجلسدية الكاملة ىل تشجع أن تتكلم اللغة 

 ؟ العربية أكثر من قبل

3 41 4 

بعد أن مت تعلم اللغة العربية بطريقة االستجابة  41
اجلسدية الكاملة ىل تتكلم اللغة العربية مع 

 ؟أصدقائك خارج الفصل أكثر من قبل 

1 43 4 
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 ومناقشتهااالستبانة  تحليل بياناتب( 
إىل االستبانة فيليو قد جعل  الطلبة  منجوبة عدد األعرض الباحث أن بعد  

  .عدد األجوبة الباحث نسبة مئوية من
 4الجدول 

 أجوبة الطلبة للسؤال األول من االستبانةمئوية من النسبة ال
 % عدد الطلبة األجوبة ادلختارة الرقم

4 
 73 43 )أ(

 21 1 )ب(
 3 4 )ج(

بنسبة ومن اجلدول يرى الباحث أن معظم الطلبة ىم حيبون أن يتعلموا اللغة العربية  
، والذي جييب ال )ج( شخص واحد % 21، والذين جييبون إىل حد ما )ب( % 73مئوية 
 .%3بنسبة مئوية  فقط

 5الجدول 
 مئوية من أجوبة الطلبة للسؤال الثاني من االستبانةالنسبة ال

 % عدد الطلبة األجوبة ادلختارة الرقم

2 
 71 41 )أ(

 21 1 )ب(
 41 2 )ج(

اللغة العربية  سعيدون عندما يدرسوناجلدول ال شك أن معظم الطلبة ومن  
أن اللغة العربية شيء جديد عندىم، ، دلاذا كذلك ؟ فظن الباحث % 71بنسبة مئوية 

 فهم سعيدون عندما يدرسون اللغة العربية.
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 6الجدول 
 مئوية من أجوبة الطلبة للسؤال الثالث من االستبانةالنسبة ال

 % عدد الطلبة األجوبة ادلختارة الرقم

8 
 93 48 )أ(

 43 8 )ب(
 21 1 )ج(

ون أن تتكلم يفتخر الذين طلبة الالنسبة ادلئوية من أن يدل على اجلدول السابق  
. %43بينهما ىم والذين  %21وطلبة ال يفتخرون كالم اللغة العربية  %93العربية  اللغة

احملبة يف يف تنمية مهارة الكالم كما افتخار كالم اللغة العربية مهم ألنو نقطة االنطالق 
 اللغة العربية وتعلمو.

 7الجدول 
 مئوية من أجوبة الطلبة للسؤال الرابع من االستبانةالنسبة ال

 % عدد الطلبة األجوبة ادلختارة الرقم

1 
 81 9 )أ(

 93 48 )ب(
 3 4 )ج(

يفهمون ما أشار إليو الذين طلبة اليدل على أن النسبة ادلئوية من  47اجلدول  
ىذه النتيجة حتزن . %3بينهما ىم والذي  %93والذين ال يفهمون  %81ادلدرس 
ألن ادلدرس يف كثَت من األوقات . ألن أكثر الطلبة ال يفهمون شرح ادلدرسالباحث 

 يف الغرفة الدراسية. يتكلمون باللغة العربية
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 8الجدول 
 الخامس من االستبانة مئوية من أجوبة الطلبة للسؤالالنسبة ال

 % عدد الطلبة األجوبة ادلختارة الرقم

3 
 21 1 )أ(

 73 43 )ب(
 3 4 )ج(

الطلبة الذين يفهمون ما ألقاىا ادلدرس بطريقة أن للباحث  بدا 43اجلدول من  
بينهما ىم والذين  %3، والذي ال يفهم %21بنسبة مئوية االستجابة اجلسدية الكاملة 

يفهمون ادلادة بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة إىل  أن أكثر الطلبة . وىذا يدل 73%
 إىل احلل.اليت حيتاج ويرى الباحث أن ىذا مشكلة . حد ما

 9الجدول 
 مئوية من أجوبة الطلبة للسؤال السادس من االستبانةالنسبة ال

 % عدد الطلبة األجوبة ادلختارة الرقم

9 
 81 9 )أ(

 93 48 )ب(
 3 4 )ج(

من طلبة يفهمون األوامر من قبل ادلدرس ئوية ادلنسبة اليدل على أن  46اجلدول  
  .%93والذين ىم بينهما  %3، والذي ال يفهم 81%

 11الجدول 
 مئوية من أجوبة الطلبة للسؤال السابع من االستبانةالنسبة ال

 % عدد الطلبة األجوبة ادلختارة الرقم

7 
 31 41 )أ(

 13 6 )ب(
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 3 4 )ج(
يدل على أن النسبة ادلئوية من طلبة يفهمون األوامر من قبل أصدقائهم  21اجلدول 

 . %13والذين ىم بينهما  %3، والذي ال يفهم 31%
 11الجدول 

 مئوية من أجوبة الطلبة للسؤال الثامن من االستبانةالنسبة ال
 % عدد الطلبة األجوبة ادلختارة الرقم

3 
 81 9 )أ(

 91 42 )ب(
 41 2 )ج(

طريقة االستجابة اجلسدية  يرونيدل على أن النسبة ادلئوية من طلبة  24اجلدول  
 . %91والذين بينهما  %41والذين يرون غَت مشوقة  %81الكاملة مشوقة 

 12الجدول 
 مئوية من أجوبة الطلبة للسؤال التاسع من االستبانةالنسبة ال

 % عدد الطلبة األجوبة ادلختارة الرقم

6 
 23 3 )أ(

 71 41 )ب(
 3 4 )ج(

، %23يدل على أن النسبة ادلئوية من طلبة شجعتهم الطريقة  22اجلدول  
 .%71، والذين ىم بينهما %3ال تشجعهم والذين 

 13الجدول 
 مئوية من أجوبة الطلبة للسؤال العاشر من االستبانةالنسبة ال

 % عدد الطلبة األجوبة ادلختارة الرقم
 21 1 )أ( 41
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 73 43 )ب(
 3 4 )ج(

يتكلمون اللغة العربية مع أصدقائهم يدل على أن النسبة ادلئوية من طلبة  28اجلدول 
، والذين ال يتكلمون اللغة العربية مع أصدقائهم خارج %21خارج الفصل أكثر من قبل 

 . %73والذين ىم بينهما  %3الفصل أكثر من قبل 
 االستجابة الجسدية الكاملة وتحليلها ومناقشتهاتجربة تطبيق طريقة المبحث الخامس: 

م،  2142مايو  84أبريل إىل  2شهرين منذ التاريخ البحث ادليداين الباحث أجرى  
الفصل ولكن يف تلك ادلدة جرى البحث ادليداين بغَت مكثف. والباحث يعلم الطلبة يف 

، ( ادلاجستَتOoh Khadijahجية )اليت علمتها أوه أوه خدالثانية الرابع دلادة احملادثة  الدراسي
. فالباحث وادلعلمة أوه أوه خدجية يعلمان الطلبة يف نفرا 23عدد الطلبة يف ذلك الفصل 

ذلك الفصل على سبيل تبادل. والكتاب ادلستخدم يف عملية التعليم ىو العربية بُت يديك 
 اجمللد الثالث.

  اجلداول اآلتية:أما األنشطة التعليمية يف ىذا البحث سيفصل الباحث يف 
 14الجدول 

 األنشطة التعليمية لهذا البحث في قسم اللغة العربية وأدبهاالتلخيص من 
 األنشطة اللقاءات التاريخ

 التعارف 4 2142أبريل  1
 االختبار القبلي 2 2142أبريل  44
 االختبار القبلي 8 2142أبريل  42

االستجابة إلقاء ادلادة وتطبيق طريقة  1 2142مايو  2
 اجلسدية الكاملة

إلقاء ادلادة وتطبيق طريقة االستجابة  3 2142مايو  6
 اجلسدية الكاملة
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 إلقاء ادلادة 9 2142مايو  28
 تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 7 2142مايو  23

توزيع االستبانة إىل الطلبة ونظر ادلدرسة أن  3 2142مايو  81
 بطريقة ادلناقشةتعلم اللغة العربية 

 االختبار البعدي 6 2142مايو  84
 
 15الجدول 

 في قسم اللغة العربية وأدبها عملية تجربة طريقة االستجابة الجسدية الكاملة 
 اللقاء األول

 النقاط
(2142أبريل  1اللقاء األول )يوم األربعاء،   

دقيقة 81الزمن :   
 الطريقة والوسائلادلادة و  

 التمهيد

 قام الباحث بالتمهيد ذلذا اللقاء حوايل عشر دقائق. واستغرقو كما يلي: 
 ألقى الباحث التحية والسالم على الطلبة. -4
 سأل الباحث أحوال الطلبة. -2
 عرف الباحث نفسو إىل الطلبة. -8
 أخرب الباحث حاجاتو إىل الطلبة ومنها قيام االختبار القبلي. -1

ادلادة : مسرحية القوي  -
األمُت ادلشهد األول يف  

كتاب العربية بُت بديك اجمللد 
 14-86الثالث صفحة 

 -الطريقة :  -
القلم و الوسائل : اللوحة  -
 الكتاب ادلستخدم و 

 األنشطة

إلقاء نبذة من ادلادة السابقة وىي مسرحية القوي األمُت )ادلشهد  -4
 األول(.

ادلكونات من شرح الباحث أن ادلادة مسرحية القوي األمُت ىي  -2
 أسئلة االختبار القبلي.
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 االختتام

النتهاء الوقت ذكر الباحث أن االختبار القبلي سيقام يف اللقاء  -4
 التايل.

شكر الباحث شكرا كثَتا على حسن اىتمام الطلبة مث ودع  -2
 الباحث الطلبة بتحية اإلسالم.

 

 
 16الجدول 

 في قسم اللغة العربية وأدبها عملية تجربة طريقة االستجابة الجسدية الكاملة 
 اللقاء الثاني

 (2142أبريل  44اللقاء الثاين )يوم األربعاء،  النقاط
 دقيقة 13الزمن : 

 ادلادة والطريقة والوسائل

 التمهيد

 قام الباحث بالتمهيد ذلذا اللقاء كما يلي: 
 والسالم على الطلبة.ألقى الباحث التحية  -4
 سأل الباحث أحوال الطلبة. -2
 قام الباحث بتذكرب االختبار القبلي وسأل استعداد الطلبة. -8

االختبار القبلي عن ادلادة : -
مسرحية القوي األمُت 

)ادلشهد األول( يف كتاب 
العربية بُت يديك اجمللد الثالث 

 14-86صفحة 



34 

 

 األنشطة

شرح الباحث إجراء االختبار بأن االختبار جيري على شكل  -4
 ادلقابلة ادلوجهة.

 نادى الباحث الطلبة واحدا فواحدا.  -2
ألقى الباحث األسئلة واحدا فواحدا إىل الطالب أو الطالبة. وىذا  -8

ينتهي الوقت والطلبة ادلختربة ثالثة أنفار حيتاج إىل وقت طويل حىت 
 فقط.

 الطريقة : ادلقابلة ادلوجهة. -
ائل : احلاسوب الوس -

والكراسة والقلم والكراسي  
 وادلنضدة.

 االختتام

 طلب الباحث وقت الطلبة لقيام االختبار يف الوقت اآلخر. -4
 شكر الباحث شكرا كثَتا للطلبة. -2

 
 

 17الجدول 
 في قسم اللغة العربية وأدبها عملية تجربة طريقة االستجابة الجسدية الكاملة 

 اللقاء الثالث

 (2142أبريل  42اللقاء الثالث )يوم اخلميس،  النقاط
 دقيقة 13×  2الزمن : 

 ادلادة والطريقة والوسائل

 التمهيد

 قام الباحث بالتمهيد ذلذا اللقاء كما يلي: 
 ألقى الباحث التحية والسالم على الطلبة. -4
 سأل الباحث أحوال الطلبة. -2
 استعداد الطلبة.قام الباحث بتذكرب االختبار القبلي وسأل  -8

االختبار القبلي عن ادلادة : -
مسرحية القوي األمُت 

)ادلشهد األول( يف كتاب 
العربية بُت يديك اجمللد الثالث 

 14-86صفحة 
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 األنشطة

بأن االختبار جيري على شكل شرح الباحث إجراء االختبار  -4
 ادلقابلة ادلوجهة.

 نادى الباحث الطلبة واحدا فواحدا.  -2
 ألقى الباحث األسئلة واحدا فواحدا إىل الطالب أو الطالبة.  -8

 الطريقة : ادلقابلة ادلوجهة. -
الوسائل : احلاسوب  -

والكراسة والقلم والكراسي  
 وادلنضدة.

 شكر الباحث شكرا كثَتا لوقت الطلبة. -4 االختتام

 

 18الجدول 
 في قسم اللغة العربية وأدبها عملية تجربة طريقة االستجابة الجسدية الكاملة 

 اللقاء الرابع

 النقاط
 (2142مايو 2اللقاء الرابع )يوم األربعاء،

 ادلادة والطريقة والوسائل دقيقة 13×  2الزمن : 

 التمهيد

 قام الباحث بالتمهيد ذلذا اللقاء كما يلي: 
 ألقى الباحث التحية والسالم على الطلبة. -4
 سأل الباحث أحوال الطلبة. -2
 أمر الباحث على الطلبة لتوقيع كشف احلضور. -8

ادلادة : مسرحية القوي  -
( يف  ادلشهد الثايناألمُت )

كتاب العربية بُت يديك اجمللد 
 .94الثالث صفحة 

الطريقة : طريقة القراءة  -
وطريقة االستجابة اجلسدية 
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 األنشطة

طلب الباحث بعض الطلبة لقراءة النص وترمجتو حىت تفهم الطلبة  -4
 النص. إذا ال يستطيع بعض الطلبة أن يًتمجو فساعد الباحث لًتمجتو.

 شرح الباحث ادلفردات الغريبة والصعبة  -2
 يف خالل التعليم شرح الباحث القواعد اليت تتضمن يف النص  -8
 يستخرج الباحث عدة من ادلفردات يف النص مبشاركة الطلبة. -1
أمر الباحث بعض الطلبة جلعل مجلة األمر من كل ادلفردات  -3

ادلستخرجة. أمر أحد الطلبة صديقو لفعل ما أمر. مث طلب الباحث 
 ادلأمور لكتابة ما أمر عليو.

 الكاملة.
الوسائل : اللوحة والقلم  -

واحلاسوب والكتاب 
ز العرض ادلستخدم، جها

 )الربويكتور(

 االختتام
 الكاملة. شرح الباحث الفوائد من طريقة االستجابة اجلسدية -4
 يشجع الباحث الطلبة لكثرة القراءة واالستماع والكالم والكتابة. -2
 شكر الباحث للطلبة على حسن اىتمامهم ومشاركتهم. -8

 
 

 
 19الجدول 

 في قسم اللغة العربية وأدبها عملية تجربة طريقة االستجابة الجسدية الكاملة 
 اللقاء الخامس

 النقاط
 (2142مايو  6األربعاء،اللقاء اخلامس )يوم 
 ادلادة والطريقة والوسائل دقيقة 13×  2الزمن : 

 التمهيد

 قام الباحث بالتمهيد ذلذا اللقاء كما يلي: 
 ألقى الباحث التحية والسالم على الطلبة. -4
 أحوال الطلبة.عن سأل الباحث  -2
 أمر الباحث على الطلبة لتوقيع كشف احلضور. -8

القوي ادلادة : مسرحية  -
( يف  ادلشهد الثايناألمُت )

كتاب العربية بُت يديك اجمللد 
 .92الثالث صفحة 

الطريقة : طريقة القراءة  -
وطريقة االستجابة اجلسدية 

 الكاملة.
 األنشطة

طلب الباحث بعض الطلبة لقراءة النص وترمجتو حىت تفهم الطلبة  -4
 إذا ال يستطيع بعض الطلبة أن يًتمجو فساعد الباحث لًتمجتو.النص. 

 شرح الباحث ادلفردات الغريبة والصعبة.  -2



31 

 

شرح الباحث القواعد اليت تتضمن يف النص حىت تفهم الطلبة   -8
 كيفية ترمجة النصوص العربية.

 يستخرج الباحث عدة من ادلفردات يف النص مبشاركة الطلبة. -1
 ئمة من الكلمات اليت توجد يف الغرفة الدراسيةكتب الباحث قا  -3
أمر الباحث بعض الطلبة جلعل مجلة األمر من كل ادلفردات  -9

ادلستخرجة وادلفردات يف الغرفة الدراسية. أمر أحد الطلبة صديقو لفعل 
 ما أمر. مث طلب الباحث ادلأمور لكتابة ما أمر عليو.

الوسائل : اللوحة والقلم  -
 والكتاب ادلستخدم

 االختتام
 القراءة واالستماع والكالم والكتابة.الباحث الطلبة لكثرة يشجع  -4
 شكر الباحث للطلبة على حسن اىتمامهم ومشاركتهم. -2

 
 

 21الجدول 
 في قسم اللغة العربية وأدبها عملية تجربة طريقة االستجابة الجسدية الكاملة 

 اللقاء السادس
 

 (2142مايو  28اللقاء السادس )يوم األربعاء،  النقاط
 دقيقة 11الزمن : 

 ادلادة والطريقة والوسائل

 التمهيد

 قام الباحث بالتمهيد ذلذا اللقاء كما يلي: 
 ألقى الباحث التحية والسالم على الطلبة. -4
 سأل الباحث أحوال الطلبة. -2
 أمر الباحث على الطلبة لتوقيع كشف احلضور. -8

ادلادة : مسرحية القوي  -
( يف  ادلشهد الثايناألمُت )

كتاب العربية بُت يديك اجمللد 
 .98الثالث صفحة 

الطريقة : طريقة القراءة  -
 النموذجية والًتمجة

الوسائل : اللوحة والقلم  -
 النشيطة والكتاب ادلستخدم

وصى الباحث الطلبة بكثرة فتح ادلعجم لكي تزيد ثروة الطلبة  -4
 عن ادلفردات

ذكر الباحث الفوائد من طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة تذكَتا  -2
 بأهنا تشجع الطلبة وتعودىا الستماع عبارة اللغة العربية وتعبَتىا 

 قرأ الباحث النص وترمجو بنفسو. -8
 شرح الباحث القواعد اليت تتضمن يف النص -1
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 االختتام
 واالستماع والكالم والكتابة.يشجع الباحث الطلبة لكثرة القراءة  -4
 شكر الباحث للطلبة على حسن اىتمامهم ومشاركتهم. -2

 
 21الجدول 

 في قسم اللغة العربية وأدبها عملية تجربة طريقة االستجابة الجسدية الكاملة 
 اللقاء السابع

 (2142مايو  23اللقاء السابع  )يوم اجلمعة، النقاط
 دقيقة 13×  4الزمن : 

 والطريقة والوسائلادلادة 

 التمهيد
 قام الباحث بالتمهيد ذلذا اللقاء كما يلي: 

 ألقى الباحث التحية والسالم على الطلبة. -4
 سأل الباحث أحوال الطلبة. -2

ادلفردات يف ادلعمل ادلادة :  -
 اللغوي

الطريقة : طريقة االستجابة  -
 اجلسدية الكاملة.

الوسائل : اللوحة والقلم  -
 اللغويوادلعمل 

 األنشطة

 كتب الباحث قائمة من ادلفردات اليت توجد يف ادلعمل اللغوي   -4
شرح الباحث ادلعاين من ادلفردات عن طريق إلقاء السوال إىل  -2

الطلبة، إذ ال أحد من الطلبة يعرف ادلعٌت من مفردة ما فشرح الباحث. 
اليت أمر الباحث بعض الطلبة جلعل مجلة األمر من كل ادلفردات  -8

قد كتبها الباحث، مث أمر أحد الطلبة صديقو لفعل ما أمر. مث طلب 
 الباحث ادلأمور لكتابة ما أمر عليو.

 شكر الباحث للطلبة على حسن اىتمامهم ومشاركتهم. -4 االختتام
 
 
 22الجدول 

 في قسم اللغة العربية وأدبها عملية تجربة طريقة االستجابة الجسدية الكاملة 
 الثامناللقاء 

 النقاط
 (2142مايو  81اللقاء الثامن )يوم األربعاء،

 دقيقة 13×  2الزمن : 
 ادلادة والطريقة والوسائل
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 األنشطة

يف ىذا اللقاء شاىد الباحث إجراءات تعليم اللغة العربية اليت  -4
( ادلاجستَت. Ooh Khadijahأجرهتا فضيلة األستاذة أوه أوه خدجية )

تستخدم األستاذة طريقة ادلباشرة بأسلوب ادلناقشة. يف عملية التعليم 
الحظ الباحث أن الطلبة أصابتو صعبة التعبَت، وبعض الطلبة ال 

 يهتمون مبا ألقاه ادلقدمون. وىذه ىي ادلشكالت اليت حيتاج إىل احلل.
  وزع الباحث االستبانة على كل طالب حاضر. -2

 ادلادة : العربية بُت يديك 
ادلباشرة  الطريقة : طريقة

 بأسلوب ادلناقشة
 الوسائل : االستبانة

 شكر الباحث للطلبة على حسن اىتمامهم ومشاركتهم. -4 االختتام
 

 
 
 23الجدول 

 في قسم اللغة العربية وأدبها عملية تجربة طريقة االستجابة الجسدية الكاملة 
 اللقاء التاسع

 النقاط
 (2142مايو  84اللقاء التاسع  )يوم اخلميس،

 دقيقة 13×  4الزمن : 
 ادلادة والطريقة والوسائل

 التمهيد

 قام الباحث بالتمهيد ذلذا اللقاء كما يلي: 
 ألقى الباحث التحية والسالم على الطلبة. -4
 سأل الباحث أحوال الطلبة. -2
 طلب الباحث الطلبة لتوقيع كشف احلضور. -8

االختبار البعدي ادلادة :  -
 عن مسرحية القوي األمُت
)ادلشهد الثاين( يف كتاب 

العربية بُت يديك اجمللد الثالث 
وتطبيق  98-94صفحة 

طريقة االستجابة اجلسدية 
 الكاملة.

 الطريقة : ادلقابلة ادلوجهة -
الوسائل : احلاسوب  -

 والكراسة والقلم.

 األنشطة

شرح الباحث إجراء االختبار بأن االختبار جيري على شكل  -4
 ادلقابلة ادلوجهة.

 نادى الباحث الطلبة واحدا فواحدا.  -2
 ألقى الباحث األسئلة واحدا فواحدا إىل الطالب أو الطالبة.  -8

 شكر الباحث للطلبة على حسن اىتمامهم ومشاركتهم. -4 االختتام
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 عرض بيانات االختبار وتحليلها ومناقشتها المبحث السادس :
تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة إىل االختبار يقام مرتُت. االختبار قبل  
وىو يقال باالختبار القبلي واالختبار بعد التطبيق يقال باالختبار البعدي. وكما الطلبة 

كلية   من قسم اللغة العربية وأدهبايف الفصل الدراسي الرابع قد ذكر الطلبة ادلختربة ىم 
 فاختربىذه الطريقة. تطبيق فعالية قياس فأراد الباحث  جامعة جباجاران، الثقافيةالعلوم 

فيحلل الباحث نتائج الطلبة من االختبار القبلي . اجملتمعطلبة عينة من  42الباحث 
 واالختبار البعدي، فالتايل نتيجتها :

 24الجدول 
 في االختبار القبلي والبعدي من حيث النطق الطلبةنتائج 

 أمساء التالميذ الرقم
بُت  احنراف نتائج االختبار

 القبلي والبعدي
(d) 

d2  االختبار
 القبلي

االختبار 
 البعدي

 91 3 93 37 رزقي موالين 4
 23 3 73 71 حنيفة منيدة 2
 23 3 91 33 فوفون فطانة 8
 411 41 61 31 سيف الفطريانا 1
 49 1 39 32 رجال الفخر 3
 6 8 38 31 زىرا مولدا مورين 9
 نور اإلخالص دار 7

 السعادة
91 71 41 411 

 16 7 91 38 فضيلة حيفى 3
 89 9 91 31 غٍت غلمان مصطفى 6
 16 7 97 91 ريسا يوفطردا 41
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 34 6 93 39 يوليا رمحان ساري 44
 16 7 91 37 نينج مريانا 42

 918 34 733 711 المجموع
   65,41 58،66 متوسط النتائج

 
   

  

√
∑   

 (   )

   =>     Md = 
∑ 
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  =>  Md = 6,75 
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√
∑   

  (    )

  => ∑     ∑    
(∑ )

 

 
 = 603 - 

    

  
 = 56,25 

t =     
√
     

   

 

t =     

√      
 

t =     
      

 

t = 10,3416 
يف االختبار النطق للباحث أن نتائج الطلبة من حيث بدا السابق ومن اجلدول  

تعليم الكالم بطريقة االستجابة بعد القبلي واالختبار البعدي فرق جلي، نتائجهم أكرب 
اجلسدية الكاملة. اعتمادا على النتائج احملصولة وجد الباحث أن متوسط نتائجهم قبل 

استخدام بعد ومتوسط نتائجهم  33,99استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 
(إحصاء t. نتيجة )41,8149( tودرجة ) 93,14بة اجلسدية الكاملة طريقة االستجا

 فهذا مقبول. %66,6على مستوى الثقة  1,82(جدول tأكرب من )
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 25الجدول 
 في االختبار القبلي والبعدي من حيث المفردات الطلبةنتائج 

 أمساء التالميذ الرقم
التفاوت بُت  نتائج االختبار

 القبلي والبعدي
(d) 

d2  االختبار
 القبلي

االختبار 
 البعدي

 16 7 37 31 رزقي موالين 4
 91 3 78 93 حنيفة منيدة 2
 411 41 93 33 فوفون فطانة 8
 89 9 39 31 سيف الفطريانا 1
 6 8 38 31 رجال الفخر 3
 23 3 33 31 زىرا مولدا مورين 9
 نور اإلخالص دار 7

 السعادة
33 71 42 411 

 23 3 33 38 فضيلة حيفى 3
 16 7 92 33 غٍت غلمان مصطفى 6
 91 3 99 33 ريسا يوفطردا 41
 411 41 71 91 يوليا رمحان ساري 44
 34 6 91 33 نينج مريانا 42

 719 61 779 689 المجموع
   64,91 57،42 متوسط النتائج

 

   
  

√
∑   

 (   )

   =>     Md = 
∑ 

 
   => Md = 

  

  
  =>  Md = 7,5 
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t = 
   

√
  

  (    )

  => ∑    = ∑  - 
(∑ ) 

 
 = 746 - 

    

  
 = 71 

t =    
√
  

   

 

t =    

√      
 

t =    

      
 

t = 10,2263 
 

يف االختبار  ث أن نتائج الطلبة من حيث ادلفرداتومن اجلدول السابق ظهر للباح 
القبلي واالختبار البعدي فرق جلي، نتائجهم أكرب عند تعليم الكالم بطريقة االستجابة 
اجلسدية الكاملة. اعتمادا على النتائج احملصولة وجد الباحث أن متوسط نتائجهم قبل 

استخدام  بعدومتوسط نتائجهم  37,12استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 
ألن  . ىذا مقبول41,2298 (tودرجة ) 91,64ابة اجلسدية الكاملة طريقة االستج

 . %66,6على مستوى الثقة  1,82(جدول t(إحصاء أكرب من )tنتيجة )
 
 26الجدول 

 في االختبار القبلي والبعدي من حيث القواعد الطلبةنتائج 

 أمساء التالميذ الرقم
بُت  احنراف نتائج االختبار

 القبلي والبعدي
(d) 

d2  االختبار
 القبلي

االختبار 
 البعدي

 49 1 31 31 رزقي موالين 4
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 49 1 91 91 حنيفة منيدة 2
 23 3 91 33 فوفون فطانة 8
 34 6 33 79 سيف الفطريانا 1
 6 8 38 31 رجال الفخر 3
 1 2 32 31 زىرا مولدا مورين 9
نور اإلخالص داؤ  7

 السعادة
91 93 3 23 

 1 1 38 38 فضيلة حيفى 3
 6 8 38 31 غٍت غلمان مصطفى 6
 23 3 33 31 ريسا يوفطردا 41
 49 1 91 91 يوليا رمحان ساري 44
 23 3 91 33 نينج مريانا 42

 234 16 718 669 المجموع
   59،83 55،75 متوسط النتائج
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√
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t =     
      

 

t = 6,5700 
 

السابق ظهر للباحث أن نتائج الطلبة من حيث القواعد يف ومن اجلدول  
االختبار القبلي واالختبار البعدي فرق جلي، نتائجهم أكرب عند تعليم الكالم بطريقة 
االستجابة اجلسدية الكاملة. اعتمادا على النتائج احملصولة وجد الباحث أن متوسط 

ومتوسط نتائجهم  33,73لة نتائجهم قبل استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكام
. نتيجة 9,3711( tودرجة ) 36,38عند استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 

(t( إحصاء أكرب من)t جدول)فهذا مقبول. %66,6على مستوى الثقة  1,82 
فعرفنا أن الفروض السابقة مقبول، وىذا يدل إىل طريقة االستجابة اجلسدية  
 .ةفعاللتنمية مهارة الكالم الكاملة 
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحث  -أ
بعد أن متت جتربة تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف قسم اللغة العربية  

 وأدهبا جامعة جباجاران، فوجد الباحث النتائج، فالتايل التلخيص من نتائج البحث :
االستجابة اجلسدية الكاملة يف قسم اللغة العربية تجربة طريقة ببعد أن قام الباحث  -1

وأدهبا جامعة جباجاران وجد الباحث صورة عامة من كيفية تطبيق طريقة االستجابة 
اجلسدية الكاملة. هذه الطريقة تقتضي ادلدرس دلثري الطلبة على تعبري األمر حىت 

 تعتاد الطلبة أن يعرب ويتكلم اللغة العربية.
فصل الدراسي الرابع قسم اللغة العربية الئج اليت حصلت عليها الطلبة يف اعتمادا على النتا -2

ولو  وأدهبا يف االختبار القبلي واالختبار البعدي بدا لنا أن هناك تنمية يف االختبار البعدي 
كان قليال. وهذا يشري إىل أن تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة فعال لتنمية مهارة 

 الكالم.
 توصيات ال -ب

 لي :ورة تقدمي التوصيات، ومنها كما يانطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضر  
 باستخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملةلتنمية ادلهارات اللغوية أن يهتم ادلدرس  -1

 حلصول على األهداف ادلرجوة.عند تعليم اللغة العربية  والطرائق األخرى
على الكالم وممارسة اللغة العربية باستخدام طريقة أن يكثر ادلدرس تدريب الطلبة  -2

 والطرائق األخرى. االستجابة اجلسدية الكاملة
 من إنًتنت وغري ذلك الكالمأن يزود ادلدرس وخيتار ادلواد التعليمية ادلناسبة لتعليم مهارة  -3
أن يوجد قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة جباجاران الربنامج اخلاص إضافة لتعليم  -4

 لغة العربية يف الغرفة الدراسية لًتقية ادلهارات اللغوية عند الطلبة.ال
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 مقترحات ال -ج
 بناء على نتائج البحث يقدم الباحث ادلقًتحات التالية : 

فصل الدراسي الرابع الإعداد ادلواد التعليمية ادلتنوعة لتعليم مهارة الكالم للطلبة يف  -1
جباجاران حىت ديكن أن يستفيد منها معلم اللغة يف قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة 

 استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة.
يرجو الباحث أن يكون هذا البحث مرجعا من ادلراجع لكتابة البحث العلمي ادلتعلق  -2

 هبذا ادلوضوع للباحثني اآلخرين.
ادلكان حيتاج يعترب الباحث هذا البحث البسيط مثل مبٌت غري كامل فهناك كثري من  -3

 إىل تكميل وتطوير.
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصدر والمعجم -أ

 القرآن الكرمي (1

تركيا: مكتبة اإلسالمية، ، 2ج.  ،2ط.  ،المعجم الوسيطاللغة العربية:  معجم  (2
 م1972

 المراجع العربية -ب

 م1995، القاهرة: دار الكتب، أسس طرق التدريسأمحد إبراهيم فنديل،  (1

 ، الكويت: وكالة6، ط أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،  (2
 م1982ادلطبوعات عبد اهلل حرمي، 

، 1، ط. تدريسها وطرائقالمهارات اللغوية ماهيتها أمحد فؤاد عليان،  (3
 م1992الرياض:  دار السلم، 

مناهج البحث في التربية جابر عبد احلميد جابر وأمحد خًني كاظم،  (4
 م 1978، القاهرة: دار النهضة العربية، 2، ط وعلم النفس

، ترمجة مذاهب وطرائق في تعليم اللغاتجاك رتشاردز وتودور روجر،  (5
 م1991الرياض: دار عامل الكتب،  حممد إمساعيل صيين وآخرون،

االتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات محادة إبراهيم،  (6
 م1987قاهرة: دار الفكر العريب، ، الالحية األخرى لغير الناطقين بها
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، الرياض: دار أسامة للنشر البحث العلميآخرون، و ذوقان عبيدات  (7
 م 1998والتوزيع، 

األسس المعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير رشدي أمحد طعيمة،  (8
، وحدة البحوث وادلناهج سلسلة دراسات يف تعليم اللغة الناطقين بها

 م1982ادلكرمة: جامعة أم القرى،  مكة 3العربية 

طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغة العزيز بن إبراهيم العصيلي,  عبد (9
 م2112مام حممد بن سعود األسالمية,الرياض: جامعة اإل, أخرى

سيكولوجية الوسائل التعليمية  ووسائل عبد اجمليد سيد أمحد منصور،  (11
 م1983القاهرة:  دار ادلعارف،  ،1ط.  ،تدريس اللغة العربية

، الطبعة األوىل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعمر الصديق عبد اهلل،  (11
 م 2118اذلرم: الدار العادلية للنشر والتوزيع، 

القاهرة: دار ، 1ط.  ،تدريس الفنون اللغة العربيةكور، على أمحد مد  (12
 م2112الفكر العريب، 

في تعليم  المعينات البصريةحمبوب إمساعيل صيىن وعمر الصديق عبداهلل،  (13
 1984جامعة ادللك سعود،  الرياض: ،1ط.  ،اللغة

بعة الثانية دمشق، ط، ادلفي طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد،  (14
 م1996-1995منشورات جامعة دمشق، 



68 

 

 

 

المهارات اللغوية: مدخل إلى خصائص اللغة حمحد صاحل الشنطي،  (15
توزيع، األندلس للنشر والدار ، الطبعة الرابعة حائل-العربية وفنونها

 م1996

 ،1ط. ، تدريس اللغوية العربية بالمرحلة اإلبتدائية حممد صالح الدين،  (16
 م1981الكويت:  دار القلم، 

طرائق تدريس اللغة العربية  حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة ، (17
منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم  ،1ط. ، لغير الناطقين بها

 م2113 -إيسيسكو والثقافة

 -تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، أسسه، الناقةد كامل و حمم (18
 م1985الرياض: اجلامعة أم القرى،  ،1ط.  ،طرق تدريسه -مداخله

 م2111، عمان، دار الفالح،  االختبارات اللغويةحممد على اخلويل،  (19

 وسائل جامعية : -ج

تنمية مهارتي االستماع والكالم بطريقة االستجابة الجسدية إبان بونيامن،  (1
)حبث إجرائي صفي يف الصف األول من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  الكاملة

احلكومية ببوجونج بورواكرتا(، رسالة ادلاجستًن، ماالنج: غًن ادلنشورة جبامعة 
 م.2118احلكومية، موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

تطبيق طريقة االستجابة الجسدية الكاملة أمحد شقيف حناين مصطفى،  (2
)حبث إجرائي صفي اللصف األول بادلدرسة الثانوية  الرتقاء مهارة الكتابة

دونقدورا متان سيدوارجو(، رسالة ادلاجستًن، ماالنج: غًن  MASاإلسالمية 
 م.2118ادلنشورة جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 



69 

 

 

 

)حبث  مهارة االستماع بطريقة االستجابة الجسدية الكاملةضياء الدين، تعليم  (3
رسالة جترييب يف مدرسة نور اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج جاوى الشرقية(، 

ادلاجستًن، ماالنج: غًن ادلنشورة جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 
 م.2111

 

 المراجع األجنبية :
1. Effendy, Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang, 

Misykat, 2009 

2. Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Surabaya: Hilal Pustaka, 
2010 

3. Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran. ITB Bandung.1996, 

 



 السيزة الذاحيت

 
  : فرحان ابه سووروان ابه إجٌ رسادً   االسم

 4891أغسطس  62: بىدووج،  مكان تارٍخ المَالد 

جاوى  –بىدووج  –كَاراجىدوج :    العىوان

 الغربَة

 698261826181هاتف :    

 

  الخبزاث العلويت :

 سنت الخخزج الوسخىي الذراسي

 6991 الحكىهيت بنذونحهذرست باباكاى سىربيا االبخذائيت 

 6999 الوخىسطت الحكىهيت بنذونح 64هذرست 

 2002 الثانىيت الحكىهيت بنذونح 8هذرست 

 2002 خاهعت بداخاراى  قسن اللغت العزبيت وأدبها 

خاهعت هىالنا هالك إيزاهين اإلسالهيت الحكىهيت كليت الذراساث 

 العليا قسن حعلين اللغت العزبيت بواالنح
2062 

 

 : الخبزاث الوهنيت

 الوحزر في ناشز إرشاد بيج السالم ببنذونح -6

 هعلن اللغت العزبيت في هؤسست دار األيخام فاخز هزباى -2

 هعلن اللغت العزبيت في خاهعت الصفاء اإلسالهيت بخاسكواليا -3

 

 

 الحالت االخخواعيت 

 : زلفي أمالَا زوجة 

 كَسا فدٍا أمة هللا -:  األوالد

 أحمد واهدًإلَاس  -  

 

  



 



 االختبار البعدي
 
 ؟يف املشهج الثاين مسرحية القوي األمني من واملوعظة العربة ما  -1
 خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟شخصية أيب بكر ما رأيك عن  -2
 !إىل من شئت "منضدة"كلمة اجعل األمر من   -3
 ! "فنجان"من كلمة اجعل األمر  -4
 "علم" !من كلمة اجعل األمر  -5



 االختبار القبلي
 

 ؟ ما امسك يا أخي / أخيت الكرمي/ة -1
 أين ومىت ولدت ؟  -2
 أين تسكن ؟  -3
 ؟املعهد الثانوية أو من من املدرسة من أين خترجت   -4
 ؟/ كم سنة درست يف املعهد هل درست إذا خترجت من املدرسة   -5
 ؟كلماتك مبصف نفسك   -6
 يبكي ولد أيب بكر ؟ملاذا   -7
 بكر ؟زيارة أيب ما شغل عمر عن   -8
 ملاذا وجد أبو بكر نفسه بارئا ؟  -9

 ما رأي عمر يف توزيع الفيء ؟ -11
 هل صلح أن يكون خالد بن الوليد أمريا على املسلمني ؟عند رأي عمر بن اخلطاب  -11
 ما لقب خالد بن الوليد الذي نعته رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ -12
 من الذي اقًتحه عمر الستخالف أيب بكر ؟ -13
 ليستخلف عمر بالنسبة لصفة عمر ؟ما يدفع أبا بكر  -14
 أبو بكر الستخالفه ؟بعد أن سأله ملاذا يبكي عمر  -15

 

 يتعلق بالنص !اجعل سؤاال واحدا  -ب

 



 االستبانة
 لمعرفة آراء الطلبة واستجابتهم عن تعليم اللغة العربية وطريقة االستجابة الجسدية الكاملة

 على أ أو ب أو ج على حسب ميولك.ْ)×( ضع عالمة 
 هل أنت حتب أن تتعلم اللغة العربية ؟  -1

 ج( ال إىل حد ماأ( نعم    ب( 
 هل أنت سعيد عندما تدرس اللغة العربية ؟  -2

 ج( ال إىل حد ماأ( نعم    ب( 
 أن تتكلم اللغة العربية ؟تفتخر هل أنت  -3

 ج( ال إىل حد ماأ( نعم    ب( 
 ؟املدرسأشار إليه هل تفهم ما  -4

 ج( ال إىل حد ماأ( نعم    ب( 
 ؟ألقاها املدرس بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة اليت الدراسية  املادةهل فهمت  -5

 ج( ال إىل حد ماأ( نعم    ب( 
 ؟ املدرسمن قبل األوامر كل هل فهمت   -6

 ج( ال إىل حد ماأ( نعم    ب( 
 ؟ أصدقائككل األوامر من قبل هل فهمت   -7

 ج( ال إىل حد ماأ( نعم    ب( 
 االستجابة اجلسدية الكاملة جاذبة أو مشوقة ؟عند رأيك هل طريقة  -8

 ج( ال إىل حد ماأ( نعم    ب( 
أن تتكلم اللغة تشجع اللغة العربية بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة هل  تعلممت أن بعد  -9

 ؟ أكثر من قبلالعربية 
 ج( ال إىل حد ماأ( نعم    ب( 

مع تتكلم اللغة العربية هل بعد أن مت تعلم اللغة العربية بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  -11
 ؟أكثر من قبل خارج الفصل أصدقائك 

 ج( ال إىل حد ماأ( نعم    ب( 



Panduan pertanyaan wawancara dalam rangka penelitian penerapan 

metode pembelajaran di jurusan bahasa dan sastra Arab fakultas sastra 

Universitas Padjadjaran Bandung 

 

1. Wawancara dengan ketua jurusan : 

a. Dalam setiap pembelajaran, pasti ada metode yang digunakan dalam 

pengajaran. Metode apa yang digunakan dalam pengajaran bahasa Arab di 

jurusan yang bapak pimpin ini ? 

b. Apa tujuan yang ingin bapak capai dengan menggunakan metode tersebut ? 

c. Apakah telah dilakukan evaluasi dari penerapan metode tersebut ? Sejauh ini 

bagaimana efektivitas dari penerapan metode tersebut ? 

d. Apa yang menjadi kesulitan atau faktor penghambat dalam penerapan metode 

tersebut untuk mencapai hasil yang diharapkan ? 

e. saya dengar banyak mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab ini yang masih 

kurang kemampuan berbicara ? Apa usaha bapak untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara mahasiswa ?  

2. Wawancara dengan dosen : 

a. Metode apa saja yang bapak terapkan dalam mengajar ta'bir ? 

b. dari beberapa metode yang bapak terapkan, metode mana yang bapak rasa 

paling mengena kepada mahasiswa ? 

c. Apakah ada masalah dalam penerapan metode-metode tersebut ? apa saja 

masalah tersebut ? 

d. Bagaimana cara bapak mengatasi masalah tersebut ? 

e. Apakah ada kegiatan lain yang bapak lakukan untuk membantu meningkatkan 

kemampuan bahasa Arab mahasiswa di luar perkuliahan ?  

f. Apakah bapak mengetahui metode RT (Total Phisycal Response) ? 

g. Bagaimana pendapat bapak mengenai metode RFT ini ? 

h. Apakah bapak pernah menerapkan metode ini ketika bapak mengajar di kelas ? 

3. Wawancara dengan mahasiswa : 

a. Siapakah nama anda ? 

b. Metode seperti apa yang membuat Anda cepat menangkap materi yang 

diajarkan ? 

c. Apa harapan Anda  dalam pembelajaran bahasa Arab  ke depannya ? 

d. Apakah Anda mengetahui metode TPR ? 



 
 
 

 

 
 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 



KURIKULUM JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB UNPAD 

T.A. 2008/2009 sd 2011/2012 

Semester Gasal 

No. Sandi Mata Kuliah Bobot 

SKS 

prasyarat SMT  

MK 
Dosen Pengampu 

1. H1I 101 An-Nahwu I 2 (2-0)  I Endang B./Eka K. 

2. H1I 107 As-Sharf I 2 (2-0)  I Endang  B./Chaeru N 

3. H1I 110 At-Ta’bir Al-Lughawiy I (my) 2 (2-0)  I Yani R. 

4. H1I 137 At-Ta’bir Al-Lughawiy I (fy) 2 (2-0)  I Chaeru N 

5. H1I 117 Al-Qiraah 2 (2-0)  I Yani R/Ooh H. 

6. H1I 118 Al-Khatt 2 (2-0)  I Wahidin L. 

7. H1I 105 Geografi Dunia Arab 2 (2-0)  I Syarief/Yani 

8. UNX 113 Pendidikan Kewarganegaraan 2 (2-0)  I Fahmi Lukman 

9. UNX10.104 Bahasa Indonesia  2 (2-0)  I Waway Tiswaya 

10. UNX10.103 Bahasa Inggris  2 (2-0)  I Rosaria Mita A 

11. H1I 203 An-Nahwu III 2 (2-0)  III Tb. Ace F./Asep R. 

12. H1I 209 As-Sarf III 2 (2-0)  III Fahmi Lukman 

13. H1I 212 Al-Muhadatsah  I (my) 2 (1-1)  III Hazbini 

14. H1I 239 Al-Muhadatsah  I (fy) 2 (1-1)  III Ust. Nazir/Eka K 

15. H1I 201 Fonologi 2 (2-0)  III Abu Sufyan 

16. H1I 356 Filsafat Islam 2 (2-0)  III Hazbini 

17. H1I 355 Kaligrafi 2 (2-0)  III Wahidin 

18. H1I 250 Manusia dan Kebudayaan Arab 2 (2-0)  III Syarief/Tb Ace 

19. H1I 456 Hadits An-Nabawiy 2 (2-0)  III U. Jalaludin 

20. UNH10.301 Sejarah Kebudayaan Indonesia 2 (2-0)  III Team teaching 

21. H1I 305 An-Nahwu V 2 (2-0)  V Saeful Hayat 

22. H1I 314 Al-Insya I 2 (2-0)  V Hazbini 

23. H1I 316 Al-Khatabah I 2 (2-0)  V Ade K 

24. H1I 248 Teori Tarjamah 2 (2-0)  V Tajudin 

25. H1I 329 Al-Bayan 2 (2-0)  V Saeful Hayat 

26. H1I 303 Sintaksis 2 (2-0)  V Abu Sufyan 

27. H1I 341 Nushush Adab 2 (2-0)  V Ade K. 

28. UNH10.501 Pengkajian Budaya 2 (2-0)  V Team teaching 

29. UNH10.502 Dasar-Dasar Filsafat 2 (2-0)  V  

30. H1I 433 Al-Badi’ 2 (2-0)  VII Wahidin/Eka K. 

31. H1I 434 Manahij Al-Bahts 3 (0-3)  VII M. Sutirman/Ooh H. 

32. H1I 442 Telaah Prosa Arab 2 (2-0)  VII U. Jalaludin 

33. H1I 349 At-Tarjamah II 2 (2-0)  VII Tajudin Nur 

34. H1I 446 Pengantar Ilmu Al-Makhthuthah 2 (2-0)  VII Prof. Dr. Syarif H. 

35. H1I 425 Seminar Linguistik Arab I* 2 (2-0)  VII Prof. Dr. Syarif H. 

36. H1I 435 Seminar Kesusastraan Arab I* 2 (2-0)  VII Tajudin Nur 

37. UNX 400 Kuliah Kerja Nyata 3 (0-3)  VII Tim DPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semester Genap 

No. Sandi Mata Kuliah Bobot 

SKS 

prasyarat SMT  

MK 

Dosen Pengampu 

1. H1I 102 An-Nahwu II 2 (2-0)  II Endang B./Eka K 

2. H1I 108 As-Sharf II 2 (2-0)  II Endang B/Chaeru 

3. H1I 110 At-Ta’bir Al-Lughawiy II (my) 2 (1-1)  II Yani R. 

4. H1I 117 At-Ta’bir Al-Lughawiy II (fy) 2 (1-1)  II Chaeru 

5. H1I 119 Al-Imla 2 (2-0)  II Wahidin/Eka K 

6. H1I 149 Sejarah Dunia Arab 2 (2-0)  II Prof. Dr. Syarif H. 

7. H1A 216 Pengantar Kajian Sastra 2 (2-0)  II Dr. Titin N 

8. UNX 102 Pendidikan Agama Islam 2 (2-0)  II Hj. Yani R 

9. UNH10.201 Penulisan Akademik 2 (2-0)  II  

10. UNH10202 Bahasa Inggris Aplikatif 2 (2-0)  II  

11. H1I 204 An-Nahwu IV 2 (2-0)  IV Tb. Ace F/Asep R. 

12. H1I 213 Al-Muhadatsah  II (my) 2 (1-1)  IV Hazbini, M.Ag 

13. H1I 241 Al-Muhadatsah  II (fy) 2 (1-1)  IV Ust. Nazir/Eka K 

14. H1I 242 Leksikografi 2 (2-0)  IV Abu Sufyan 

15. H1I 240 Tarikh Adab 2 (2-0)  IV Ade K. 

16. H1I 225 Morfologi 2 (2-0)  IV Fahmi L 

17. H1I 228 MPL 2 (2-0)  IV Fahmi L 

18. H1I 237 MPS 2 (2-0)  IV Dr. Titin  

19. H1I 352 Pengantar ‘Ulumul Qur’an 2 (2-0)  IV U. Jalaludin 

20. UNH10.401 Manusia & Kebudayaan Indonesia 2 (2-0)  IV Team teaching 

21. H1I 351 Perkemb. Pemikiran Arab Modern 2 (2-0)  IV Prof. Syarif/Hj. Yani 

22. H1I 306 An-Nahwu VI 2 (2-0)  VI Saeful hayat 

23. H1I 315 Al-Insya II 2 (2-0)  VI Hazbini 

24. H1I 332 Al-Khatabah II 2 (2-0)  VI Ade K. 

25. H1I 322 At-Tarjamah I 2 (2-0)  VI Dr. Tajudin Nur 

26. H1I 339 Al-Ma’aniy 2 (2-0)  VI Saeful Hayat 

27. H1I 353 Al-Arudl II 2 (2-0)  VI Dr. Titin/Ade K. 

28. H1I 338 Tafsir Al-Qur’an 2 (2-0)  VI U. Jalaludin 

29. H1I 319 Ilmu Lughah/Fiqh Lughah 2 (2-0)  VI Abu Sufyan 

30. UNH10.601 Kewirausahaan 2 (2-0)  VI Hj. Yani R/Dr. Titin 

31. UNH10.602 Logika 2 (2-0)  VI Upik R./Dr. Titin 

32. H1I 304 Semantik 2 (2-0)  VI Dr. Tajudin Nur 

33. H1I 426 Seminar Linguistik Arab II* 2 (2-0)  VIII Fahmi L 

34. H1I 436 Seminar Kesusastraan Arab II* 2 (2-0)  VIII Sutirman/Ooh H. 

35. H1I 443 Telaah Syair Arab 2 (2-0)  VIII U. Jalaludin 

36. H1I 444 Telaah Drama Arab 2 (2-0)  VIII U. Jalaludin 

37. H1I 445 Naqdul Adab 2 (2-0)  VIII U. Jalaludin 

38. UNX 457 Skripsi 6 (0-6)  VIII Tim 

 

 


	10720007 pendahuluan.pdf
	10720007 Bab 1.pdf
	10720007 Bab 2.pdf
	10720007 Bab 3.pdf
	10720007 Bab 4.pdf
	10720007 Bab 5.pdf
	10720007 Daftar Pustaka.pdf
	lmpiaran.pdf
	السيرة
	surat penelitian.pdf
	الاختبار
	الاختبار
	الاستبانة
	foto-foto.pdf
	KURIKULUM SASTRA ARAB UNPAD.pdf


