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استهالل 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

: قال ا تعاىل 
 ﴾٥٨ :﴿ الدخان "  َف ِإ َمَّنَفا  َفسَمَّنرْراَفااُه بِإلِإسَفااِإ َف لَفعَفلَمَّن ُهمْر  َيَفتَف َف َمَّنرُهونَف "

 
 

قال اإلمام الشا عي 
أخي لن تنال العلم إال بستة سأابي  عن تفصيل ا ببيان  

 ذ اء وحرص واجت اد وبلغة  وصحبة أستاذ وطول زمان
 
 



 

 

 إهداء
رمح ما ا – إىل والدي ادلكرم احلاج جيالين إبراهيم ووالديت ادلكرمة احلاجة سعد ة عز ز 

الل  ن قاما برعا يت وه باين من  صغري وأخلصايل ادلودة والرمحة والدعاء الدائم لنجاحي 
. يف الدراسة

 ***

 

احلاج أول ال  ر ادلاجستَت واحلاجة ليلى مفيدا ادلاجستَت واحلاجة : إىل إخويت ابوبُت
رزقا مسطورا وخَت ة ادلنّورة ال  ن شجعوين تشجيعا مستمرا وساعدوين مساعدة خالصة 

. أحبكم حبا مجّا

*** 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

الشكر والتقدير 
دتام ه ا البحث العلمي  ل  إلاحلمد  رب العادلُت محدا  ليق جبالله أن و قٍت 

والصالة والسالم على أشرف . احلمد  اريب حىت ترضى على  ل ما قد أعطيت حليايت
 . األابياء وادلرسلُت وعلى آله وأصحابه أمجعُت

مث أتقدم جبز ل الشكر وعظيم التقد ر والعر ان باجلميل إىل ال  ن  ان ذلم  ضل 
   ا البحث . يف إخراج ه ا  البحث إىل حيز الوجود ومل  بخل أحدهم بشيئ طلبته

ادلتواضع ال  تم إال باإلرشادات والتوجي ات واالقًتاحات وادلساعدات من األسرة ابوبة 
 . واألسات ة الكرام والزمالء

  ل ، أتقدم  بأو ر الشكر والتقد ر لكل من ب ل ج دا يف ادلساعدة على 
 :وختص بالشكر. إدتام ه ا البحث

مساحة األستاذ الد تور احلاج مدجيا رحرجو، مد ر جامعة موالاا مال   -1
 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالاج

مساحة األستاذ الد تور م يمن، عميد  لية الدراسات العليا جامعة موالاا  -2
 .مال  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالاج

مساحة الد تور ولدااا ور اد ناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلِّية  -3
 .الدراسات العليا جامعة موالاا مال  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالاج

مساحة الد تور اور ادلرتضى ادلشرف األول والد تور زلمد عفيف الد ن  -4
دمياطي ادلشرف الثاين الل  ن قد قدما للباحثة  ل العون والتشجيع طوال 

 ًتة إعداد ه ا البحث،  لم  بخال بعلم ما ومل  ضقا صدرامها  وما عن 
مساعدة الباحثة وتوجي  ا، و ان لتفضل ما مبناقشة ه ا البحث أ رب األثر 

يف افس الباحثة  ل ما من الباحثة خالص الشكر والتقد ر ومن ا عظيم 
 .الثواب واجلزاء

 



 

 

مساحة األستاذ الد تور زلمد شيخون، والد تور عبد احلميد بصفت ما خرباء  -5
مواد اللغة العربية، الطالع ما على إاتاج ادلواد ادلتطورة على أساس طر قة 

االستجابة اجلسد ة الكاملة وبتقدمي ما ادلالحظات واإلضا ات واإلرشادات 
 .القيمة، وجزاهم ا خَت اجلزاء

مساحة األسات ة ادلعلمُت يف قسم تعليم اللغة العربية  لية الدراسات العليا  -6
جامعة موالاا مال  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالاج،  ل م من الباحثة 

 ل الشكر والتقد ر على ماقدموا من العلوم وادلعارف والتشجيع وجزاهم ا 
 .خَت اجلزاء

إىل مد ر مدرسة علوم القرآن احلاج زلمد  واس إبراهيم ورئيس ادلدرسة  -7
ادلتوسطة علوم القرآن مبع د بستان العلوم لنجسا ومدرسة اللغة العربية اندا 

 .دتليخا على مساعدهتم يف التجربة ادليدااية
إىل مجيع ادلربُت ادلدرسُت يف مجيع ادلعاهد وادلدارس اإلسالمية ال  ن قد ب لوا  -8

 ج ودهم لنصر د ن ا القومي وإلعداد جيل ادلسلمُت

مار ا ألفى وزلفنا واور ثر ا واور احلسٌت وسرايا د نار : إىل صد قايت ابوبات -9
 .الاليت قد ساعداٍت يف  تابة ه ا الرسالة،  ل ن من ا خَت اجلزاء

ال  ن حيرصون على اللغة العربية حرصا على  يان " د"و  ل  زمالئي  صل  -10
 .مثلألاألمة وبقائ ا وعلى ترقية احلضارة يف خدمة اإلاسان واجملتمع ا

وأخَتا،    ا ج دي وعملي ادلتواضع،   ن أصبت   وا تو يق من ا عز وجل، 
. وإن أخطأت   و لقلة علمي، وعلى القارئ أن  قدم االقًتاحات لتحسُت ه ا البحث

وصلى ا على . عسى ا أن جيعل ه ا البحث مفيدا واا عا دلن  ستفيد منه، آمُت
 .سيداا زلمد سيد الغر اجلُت وعلى آله وصحبه أمجعُت، واحلمد  رب العادلُت

 وا ويل التو يق
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 جمهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 العليا قسم  تعليم اللغة العربية كلية الدراسات

 تقرير المشرفين
بسم ا الرمحن الرحيم احلمد  رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف 

 .األابياء وادلرسلُت وعلى آله وأصحابه أمجعُت

 :بعد االطالع على البحث العلمي ال ي حضرته الطالبة
 اور بلقيس:  اسم  

  12720088: رقم التسجيل 
تطوير مادة اللغة العربية على أساس طريقة االستجابة الجسدية :  عنوان 

الكاملة لتنمية مهارة الكالم  في المرحلة المتوسطة بمعهد 
 أتشيه- بستان العلوم لنجسا 

 . وا ق ادلشر ان على تقدمي ا إىل رللس اجلامعة

 



 

 

 إقرار الطالبة
 :أاا ادلوقع أدااا، وبيااايت  اآليت 

 نور بلقيس: االسم  
  S-2 / 12720088: رقم التسجيل 

 شارع ليالوجنسا جودوبااج أتشيه، لنجسا: العنوان  
 أقّر بأن ه ا الرسالة اليت حضرهتا لتو َت شرط لنيل درجة ادلاجستَت يف تعليم 

اللغة العربية  ليات الدراسات العليا جامعة موالاا مال  إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 :ماالاج حتت العنوان 

 تطوير مادة اللغة العربية على أساس طريقة االستجابة الجسدية الكاملة لتنمية 
 أتشيه- مهارة الكالم في المرحلة المتوسطة بمعهد بستان العلوم لنجسا 
وإذا ادعى . أعددهتا و تبت ا بنفسي وما زورهتا من إبداع غَتي أو تأليف اآلخر

أحد استقباال أهنا من تاليفه وتبُت أهنا  عال ليست من حبثي  أاا أحتمل ادلسؤولية على 
ذل ، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على  لية الدراسات العليا جامعة موالاا 

 .مال  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالاج
 .حررت ه ا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذل 

 



 

 

 جمهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 العليا قسم  تعليم اللغة العربية كلية الدراسات

:  عنوان البحث 
 تطوير مادة اللغة العربية على أساس طريقة االستجابة الجسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم

أتشيه - في المرحلة المتوسطة بمعهد بستان العلوم لنجسا  
 

 حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستَت ىف تعليم اللغة العربية
 12720088: اور بلقيس  رقم التسجيل : إعداد الطالبة 

 
حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية 

 

قد دا عت الطالبة عن ه ا البحث العلمي أمام جلنة ادلناقشة وتقرر قبوذلا شرطا لنيل درجة 
 م2014 أبر ل 23:  بتار خ األربعاءادلاجستَت ىف تعليم اللغة العربية، وذل  يف  وم 

 

 



 

 

 مستخلص البحث

تطو ر مادة اللغة العربية على أساس طر قة االستجابة اجلسد ة الكاملة م، 2014اور بلقيس، 
- حبث تطو ري يف ادلرحلة ادلتوسطة مبع د بستان العلوم لنجسا  )لتنمية م ارة الكالم 

رسالة ادلاجستَت جبامعة موالاا مال  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالاج،  لية . (أتشيه
الد تور اور ادلرتضى، وادلشرف : ادلشرف األول.  الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

  .الد تور زلمد عفيف الد ن دمياطي: الثاين
 

تطو ر مادة اللغة العربية، طر قة االستجابة اجلسد ة الكاملة، تعليم م ارة : الكلمات األساسية
. الكالم

 
  دف ه ا البحث إىل تطو ر مادة اللغة العربية وإاتاج ادلواد ادلطورة ومعر ة مدى  عالية 

ه ا ادلواد ادلطورة على أساس طر قة االستجابة اجلسد ة الكاملة لتنمية م ارة الكالم لطلبة الفصل 
 .السابع يف ادلرحلة ادلتوسطة مبع د بستان العلوم لنجسا

. وادلن ج ادلستخدم يف ه ا البحث هو من ج البحث التطو ري بادلدخل الكيفي والكمي
حتليل احتياجات، مجع البيااات : واستخدمت الباحثة خطوات البحث التطو ري لسوغيواو، وهي

، 2، حتسُت ادلادة، جتربة ادلادة 1وادلعلومات، تصميم ادلادة، حتكيم اخلبَت، تعد ل ادلادة، جتربة ادلادة 
واألساليب ادلستخدمة جلمع البيااات .  طالبة32 أما عينة ه ا البحث .حتسُت، ادلنتاجات الن ائية

وأما حتليل البيااات باستخدام أسلوب حتليل ادلضمون، والوصفي . هي ادلالحظة وادلقابلة واالستبااة
 .التحليلي، والتحليل اإلحصائي الوصفي

اتائج ه ا البحث هي تو ر ادلادة ادلطورة دل ارة الكالم على أساس طر قة االستجابة و
معيار الكفاءة والكفاءة و ل درس  شتمل على . اجلسد ة الكاملة اليت حتتوي على أربعة دروس

األساسية والدليل اخلاص يف عملية التعليم وادلفردات اجلد دة والنص والتدر بات للكالم وادلعاجلة 
ومدى  .مة ادلفردات وادلراجعئ واألسئلة للمراجعة لنصف سنة وقا عل األمرالنحو ة والتدر بات 

ه ا ادلادة ادلطورة هي اتيجة التحكيم من اخلرباء، وتصل جودة ه ا ادلواد رلمال إىل تقد ر  عالية 
، وأما اتيجة حتليل البيااات من خالل االستبااة وادلقابلة مع مدرسة اللغة العربية تصل إىل "جيد"

وه ا  دل على اتيجة البحث بأن استخدام ادلواد ادلطورة  ساعدهم  ثَتا يف ". جيد جدا"تقد ر 
 . ترقية قدرة الطلبة على الكالم

أن  طوروا مادة اللغة العربية على أساس طر قة االستجابة  وتقًتح الباحثة لبحوث الحقة 
لتعميق   م و فاءة الطلبة يف اللغة  (القراءة والكتابةواالستماع )اجلسد ة الكاملة يف م ارات أخرى 

 .العربية



 

 

ABSTRACT 

Balqis, Nur. 2014. Development of Arabic Language Materials on Total Physical 

Response Method to Improve Speaking Skill at Junior High School Bustanul 

Ulum Langsa. Thesis of Postgraduate School, The State Islamic University 

Of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 Advisors: 1. Dr. H. Nurul Murtadho, M.Pd  

         2. Dr. H. M. Afifuddin Dimyati, M.Ed  

 

Keywords: Development of Arabic Language Materials, Total Physical Response 

Method, Speaking Skill.  

 

 

This research aims at developing Arabic teaching materials and knowing the 

effectiveness of the materials developed on speaking skill by Total Physical 

Response  method  for VII grade students in Junior High School Bustanul Ulum 

Langsa.  

 This research used studies development method with qualitative and 

quantitative approaches. The researcher also used the research steps for 

developmental by Sugiono, that is: requirements analysis, data and information 

collection, product design, design validation, testing use, product revition, product 

trials, product revition and mass product. The samples of this research are 32 

students and a teacher of Arabic language. The methods to collect the data used by 

observation, interview, and questionnaire. The analysis of the data used by content 

analysis technique, a descriptive analysis, and a descriptive statistic analysis. 

      

 This study result a new teaching materials to improve Speaking Skill 

Based on Total Physical Response method, which contain four lessons. And each 

lesson includes competency standart, basic competence, specific instruction, new 

vocabulary, text, grammar, practices, evaluation, list of vocabulary and references. 

The final assessment of this  teaching materials developed from the validators 

resulted the score which means "good", and the result of data analysis obtained 

from the questionnaires and interview with the school that the appropriate degree 

of these materials for application in this institute has a score which means "very 

good". This result indicates that the use of teacher materials developed to help 

them more in the performance of speech, and materials were developed good and 

effective in promoting students speaking skills.  

 The researcher suggest that the next researchers develop the materials of 

another skills with the Arabic language on the basis of full physical response 

method for other skills: listening, reading, writing to improve students 

proficiency. 
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Berbicara. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi bahasa Arab 

dengan menghasilkan produk bahan ajar bahasa Arab serta  mengetahui 

sejauhmana efektifitas materi ajar bahasa Arab berdasarkan metode Respon Fisik 

Total untuk meningkatkan kemahiran berbicara di Madrasah Tsanawiyah 

Bustanul Ulum langsa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

pengembangan (R&D) dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Peneliti juga 

menggunakan langkah-langkah penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh 

Sugiono, berupa: analisis kebutuhan, mengumpulkan informasi, desain produk, 

validasi desain, ujicoba pemakaian, revisi produk, ujicoba produk, revisi produk, 

dan produk masal. Adapun subjek uji coba dari penelitian ini terdiri atas 32 siswa 

dan guru bahasa Arab. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan angket. Sedangkan pengolahan datanya menggunakan teknik 

analisis isi, analisis deskriptif, dan analisis statistik deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah adanya sebuah buku ajar bahasa Arab yang baru 

untuk kemahiran berbicara yang disusun dengan menggunakan metode Respon 

Fisik Total yang terdiri atas empat judul. Adapun setiap judulnya mencakup: 

Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Petunjuk Khusus, kosakata, teks, 

qawa’id, latihan-latihan, evaluasi, daftar kosakata, dan daftar rujukan. Hasil dari 

validasi yang telah dilakukan oleh validator pembelajaran bahasa Arab terhadap 

bahan ajar ini bernilai “baik”, sedangkan hasil analisis data yang didapat melalui 

angket ataupun wawancara dengan guru bahasa Arab menunjukkan bahwa adanya 

kecocokan bahan ajar ini untuk diterapkan di MTs Bustanul Ulum Langsa dan 

dinilai “baik sekali”. Begitu pula penggunaan prodak bahan ajar yang telah 

dikembangkan memiliki efektifitas yang sangat baik di dalam peningkatan 

keterampilan berbicara siswa. 

Peneliti menyarankan kepada para peneliti selanjutnya agar dapat 

mengembangkan bahan ajar bahasa Arab berdasarkan metode Respon Fisik Total 

ke dalam keterampilan berbahasa yang lain, seperti: keterampilan mendengar, 

membaca, dan menulis sehingga dapat memperdalam pemahaman dan 

kemampuan mereka dalam bahasa Arab. 

 

 



 

 

محتويات البحث 
 أ................................................................   است الل 

 ب  ...................................................................  إهداء 
 ج.............................................................   الشكر والتقد ر 

 د  ............................................................تقر ر ادلشر ُت 
ه   .............................................................  إقرار الطالبة

 و  ......................................................  إعتماد جلنة ادلناقشة
 ز  .......................................................  مستخلص البحث

 ح  .........................................  مستخلص البحث باللغة اإلجنليز ة
 ط  ......................................  مستخلص البحث باللغة اإلادوايسية

ي   .........................................................  زلتو ات البحث
ك   ...........................................................  قائمة اجلداول

الفصل األول  
 اإلطار العام

 1 ........................................................  ادلقدمة   -أ 
 3 ................................................... أسئلة البحث   -ب 
 3 ........................................... أهداف البحث والتطو ر -ج 
 4 ..................................................   روض البحث  -د 
 4 ..................................................... أمهية البحث  -ه 
 4 ...................................................  حدود البحث  -و 
 5 ..........................................  مواصفات ادلادة ادلطورة   -ز 



 

 

   6 ................................................ حتد د ادلصطلحات -ح 
 7 ................................................ الدراسات السابقة  -ط 

الفصل الثانـي   
اإلطار النظري 

 10 ....................................تطوير المواد التعليمية : المبحث األول 
 10 ............................................ مف وم ادلواد التعليمية -أ 
  11 ...................................... مراحل إعداد ادلواد التعليمية -ب 

 11 ........................................ اختيار ادلواد التعليمية (1
  13  .................................. تنظيم زلتوى ادلواد التعليمية (2
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة  -أ 
. إن الكالم أو التحدث ىو إحدى املهارات اإلنتاجية يف الكفاءة اللغوية

والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبري عما يريد 
أن يقولو يف مواقف احلديث، أي أن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا 

للتكلم مث مضمونا للحديث مث نظاما لغويا بواسطتو يًتجم الدافع واملضمون يف شكل 
وكل ىذه العمليات الميكن مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة . الكالم

وكذلك يف تعليم اللغة . فالكالم شرط أساسي لتطبيق اللغة األجنبية. الشفهية املتكلمة
ولكن يف احلقيقة، نظرنا أن مهارة الكالم تكون يف غري مكانتها أي أن الكالم . العربية

 .ال يهتم هبا املدرسون يف عملية التعليم والتعلم
ولتعليم مهارة الكالم تعليما فعاال وسهال للمعلم وللطلبة البد أن حيتاج إىل 
أنشطة مهمة حتتوي على تنظيم اسًتاتيجية التعليم واختيارىا وإثباهتا وتطورىا والبيئة 

وهلذا حتتاج عملية التعليم إىل . املناسبة لعمليتها وألىدافها يف أنشطة التعليم
 .اسًتاتيجيات التعليم

ولكن، . ويف مرحلة املتوسطة مبعهد بستان العلوم لنجسا جند مادة اللغة العربية
قلة : بالنسبة لتعليم املهارة الكالم، ىناك مشكالت تؤدي إىل صعوبة تعليمها، منها

احلصص الدراسية أي تعليم املهارات اللغوية جتمع يف مادة واحدة بدون فصل وىي 

                                                 

،  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسه ومداخله وطرق تدريسه حممود كامل ناقة،. 
 .153. ص (1985جامعة أم القرى، : اململكة العربية السعودية )
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اللغة العربية، وقلة الكتب املعدة لتمرين مهارة الكالم، وكثري من الطلبة ضعفاء يف تكلم 
وىذا بسبب مل تتأكد املعلمة على ىذه املهارة ونقصان الفرصة ملمارسة . اللغة العربية

وىذه املشكلة  .لذا، اعترب ىؤالء الدارسون أن درس اللغة العربية صعب. مهارة الكالم
 . تؤدي إىل عدم كفاءة الدارسني يف تكلم اللغة العربية وإزالة الشجاعة لدى الطلبة

تزداد املشكالت يف تعليم مهارة الكالم أيضا حينما ننظر إىل أساليب أو 
الطريقة اليت يستخدمها املدرسون يف الفصل، ىم يدّرسون مادة اللغة العربية حسب ما 
كتب يف الكتاب، ويقومون بطريقة واحدة ووسيلة غري متنوعة تؤدي إىل عدم استجابة 

وىذا . دارسي، مع أن مادة اللغة العربية من املواد الدافعة يف تعّلم العلوم اإلسالمية
 ىو عالقة بني .Thorndike Edward Lيكون فشل يف تعليمها، ألن التعلم كما قالو 

، وكما ذكر آشر أن ىؤالء الدارسني جنحو يف تعليم اللغة األجنبية إذا املثري واالستجابة
يبدو أن يستمعوا كثريا قبل أن يتكلموا كمثل يف مرحلة اكتساب لغتهم األم، وأن 

حماولة الوصول إىل الشيء أو اإلمساك بو أو )استماعهم ىذا يصبح استجابات عضوية 
 .وىذه احلالة تؤدي إىل جناح الدارسني يف دراستهم (احلركة أو النظر أو غري ذلك

والشك أن عملية التعليم حتتاج إىل املواد التعليمية أو الكتب املقررة يف اللغة 
فالتعليم الجيري كامال . العربية، سواء من احلكومة والدولة واملدارس أم من املدرس نفسو

 .بدوهنا
مهارة  يتضح لنا أن إحدى الطرق املناسبة لتنمية نظرا إىل احلقائق السابقة،

 .الستجابة اجلسدية الكاملة اةيف تعلم اللغة العربية ىي طريق دافعية الطالبالكالم و

                                                 

 2013 ديسمرب 17 يف تاريخ بستان العلوم لنجسا مبعهد املدرسة نندا متليخا مقابلة مع . 
3
 . Muhibbin Syah, Psikologi  Belajar, ( Jakarta: Logos, 1999), h.84. 

4
 . Fachrurrozi, Aziz & Erta Mahyuddin, Pembelajaran Bahasa Asing, (Jakarta Timur: 

Bania Publishing, 2010), h.98 
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تطوير مادة اللغة العربية على أساس " بعنوانالبحث جراء ىذا  إةريد الباحثلذلك، ت
طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم يف املرحلة املتوسطة مبعهد بستان 

  ."العلوم لنجسا
 أسئلة البحث -ب 

:  اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل األسئلة اآلتيةة الباحثتوحاول
على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  كيف يتّم تطوير مادة اللغة العربية -1

لطالبات الفصل األول يف املرحلة املتوسطة مبعهد بستان لتنمية مهارة الكالم 
 العلوم لنجسا ؟

اللغة العربية املطورة على أساس طريقة االستجابة اجلسدية  مادةفعالية مدى ما  -2
لتنمية مهارة الكالم لطالبات الفصل األول يف املرحلة املتوسطة مبعهد الكاملة 

   ؟بستان العلوم لنجسا
  والتطويرأهداف البحث -ج 

 :تشمل علىف  والتطويرف ىذا البحثاأما أىد
على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  إنتاج مادة اللغة العربية -1

لتنمية مهارة الكالم لطالبات الفصل األول يف املرحلة املتوسطة مبعهد 
 . بستان العلوم لنجسا

مادة اللغة العربية املطورة على أساس طريقة االستجابة فعالية لفهم  -2
 لتنمية مهارة الكالم لطالبات الفصل األول يف املرحلة اجلسدية الكاملة

  .املتوسطة مبعهد بستان العلوم لنجسا
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  فروض البحث -د 
إن مادة اللغة العربية املطورة على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 

ستكون فّعالة يف تنمية مهارة الكالم لدى طالبات الفصل األول يف املرحلة املتوسطة 
 .مبعهد بستان العلوم لنجسا

 أهمية البحث  -ه 

 : ستفيد معلومات ىذا البحث كما يلي
 من الناحية التطبيقية

للمعهد، أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية للغة العربية يف تعليم مهارة :  أوال
طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة وحتقيق األىداف  الكالم على أساس

 .املرجوة، ومساعدا يف حل املشكالت املوجودة يف التعليم
للمدّرس، أن تكون منوذجا للمادة اللغة العربية على أساس طريقة االستجابة : ثانيا

 .اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم
 .للطلبة، أن تكون مساعدة للطلبة يف تنمية كفاءهتم مبهارة الكالم: ثالثا
 .للجامعة، أن توفر ثروة مراجع الدراسة ملكتبة اجلامعة: رابعا

حدود البحث   -و 
 احلدود املوضوعية -1

على تطوير مادة اللغة العربية على أساس طريقة االستجابة  ىذا البحثقتصر ي 
اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم بعرض املفردات اجلديدة والتدريبات فعل األمر 

 .واألصوات واحلوارات بتمثيل األدوار
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 احلدود املكانية -2

 مبعهد بستان مرحلة املتوسطة يف على طالبات فصل األول جيرى ىذا البحث 
 أتشيو- العلوم  لنجسا 

 احلدود الزمانية -3

يف شهر فرباير  أما احلدود الزمانية هلذا البحث ىي عشرة لقاءات تعليمية، وذلك
  م2014إىل مارس - 
 مواصفات المادة المطورة - ز

تريد الباحثة من ىذا البحث أن تنتج املادة اللغة العربية املطورة بطريقة 
 : االستجابة اجلسدية الكاملة، ويتكون من املواصفات اآلتية

 .اإلنتاج يف ىذه املادة املطورة ىو املادة التعليمية بشكل مطبوع الورقي -1

 A4حجم الورق من ىذا الكتاب ىو  -2

 :دليل املعلم يتكون من عناصرين، وىي -3

  بيانات الدرس (1

 معيار الكفاءة والكفاءة األساسية: أىداف الدرس، وىي (2

املادة التعليمية، وىذه املادة خاصة يف املرحلة الثانية اليت تتكون من أربعة  -4
 .العنوان، وبييت، وأفراد األسرة، وأعمال األسرة: دروس، وىي

تطوير املادة اللغة العربية على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية  -5
الصور امللّونة والتدريبات فعل األمر املفردات اجلديدة و: مهارة الكالم تتكون من

 ومعاجلة واحلوارات بتمثيل األدوار على موقف يف احلياة (أنظر، أذكر، اقرأ)
 . النحوية
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 مصطلحات تحديد ال - ح

 تطوير -1

وتقصد الباحثة بتطوير ىنا ىي حتضري كتاب اللغة العربية خصوصا يف مهارة 
قائمة املفردات : الكالم وتطويره على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة زيادة فيو

اليت تتعلق بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة والصور والصوت، واحلوارات بتمثيل 
، (أنظر، أذكر، اقرأ)األدوار على موقف، ومعاجلة النحوية، والتدريبات فعل األمر

واألسئلة للمراجعة لنصف السنة اليت ستقوم الباحثة يف الفصل األول يف املرحلة املتوسطة 
 .مبعهد بستان العلوم لنجسا على حسب دراسة مبدائية من احتياجات الطلبة

  مهارة الكالم -2

ىي ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب بو عن شيئ لو داللة يف ذىن و
بتعليم مهارة الكالم  ةقصد الباحثوت. املتكلم والسامع أو على األقل يف ذىن املتكلم
ىي أن جتعل الدارس نشط نشاطا كبريا على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 

 .يف الكالم واحلركة، واملدرس يقود األداء قيادة بتوجيهية
 طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة -3

 ةقصد الباحثت .وىي طريقة اليت تبٌت على جمموعة من األوامر والنشاط احلركي
 .ذه الطريقة من ناحية التكلم والنشاط احلركيبو

 
 
 
 

                                                 

، (1992دار املسلم، : الرياض)، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، .   
 95-93. ص
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 الدراسات السابقة - ط
من الدراسات السابقة اليت تتعلق بطريقة االستجابة اجلسمانية الكاملة، 

 :منها
  بحث أحمد شغيف حّناني مستوفي -1

استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة : العنوان 
التعبري التحريري، بالتطبيق على املدرسة ماس الثانوية دوجندورو تامان 

 .سيدوحارجو
 الكمي: املدخل 
إن استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة تستطيع ترقية : النتيجة 

أي ارتفع مستوى الطالب يف مهارة التعبري . حتصيلهم الدراسي يف كل دور
التحريري من مستوى مقبول إىل متوسط يف الدور األول مث إىل مستوى جيد 

 .يف الدور الثاين
أن حبثو " أمحد شغيف حّناين مستويف"اختالف ىذا البحث مبا قام بو الباحث 

يًتكز يف استخدام طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة خصوصا يف تنمية مهارة التعبري 
التحريري باملدخل الكمي يف مدرسة ماس الثانوية دوجندورو تامان سيدوحارجو، وأما 

الباحثة تقوم يف ىذا البحث بتطوير مادة اللغة العربية على أساس طريقة االستجابة 
 .أتشية- اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم مبعهد بستان العلوم لنجسا

 
                                                 

 استخدام طريقة االستجابة الجسدية الكاملة لتنمية مهارة التعبير أمحد شغيف حّناين مستويف،.  
قسم )، بالتطبيق على املدرسة ماس الثانوية دوجندورو تامان سيدوحارجو ، رسالة املاجستري غري منشورة التحريري

 (م2008تعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج، 
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 بحث ضياء الدين -2
تعليم مهارة االستماع بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة : العنوان 

 بالتطبيق على املدرسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية ماالنج
 الكمي بالبحث التجرييب: املدخل 

إن تعليم مهارة االستماع باستخدام ىذه الطريقة أفضل من : النتيجة 
 .نتيجة التالميذ يف تعليم مهارة االستماع بطريقة األخرى

أن حبثو يًتكز يف تعليم مهارة " ضياء الدين"اختالف ىذا البحث مبا قالو 
االستماع بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة، وأما الباحثة تًتكز يف مهارة الكالم 

 . باستخدام منهج البحث التطويري يف مادة اللغة العربية
 بحث فرحان -3

تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم : العنوان 
 .يف قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة جباجاران جاوى الغربية

 التجرييب باملدخل الكمي: املنهج 
باستخدام ىذه الطريقة تقتضي املدرس ملثري الطلبة على تعبري : النتيجة 

وكذلك يف االختبار . األمر حىت تعتاد الطلبة أن يعرب ويتكلم اللغة العربية

                                                 

بالتطبيق على املدرسة ،  تعليم مهارة االستماع بطريقة االستجابة الجسدية الكاملةضياء الدين،.  
قسم التعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك )نور ااهلدى املتوسطة اإلسالمية ماالنج، الرسالة غري منشورة 

 (م2011إبراىيم ماالنج، 
، بالتطبيق يف قسم اللغة تطبيق طريقة االستجابة الجسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم فرحان، .

قسم التعليم اللغة العربية، جامعة موالنا مالك )العربية على اجلامعة جباجاران جاوى الغربية، الرسالة غري منشورة 
 ( م2012إبراىيم ماالنج، 
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البعدي ىناك إرتفاع كبري يف درجات النتيجة املتحصلة، وىذه تدل على أن 
 .تدريس مهارة الكالم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة فعالية عند الطلبة

ىذا البحث تقوم بتطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم 
يف قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة جباجاران جاوى الغربية، وأما الباحثة تقوم بتطوير 

مادة اللغة العربية على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم يف 
 .املرحلة املتوسطة مبعهد بستان العلوم لنجسا
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 تطوير المواد التعليمية: المبحث األول
 مفهوم المواد التعليمية -أ 

ادلواد التعليمية ىي رلموعة اخلربات الًتبوية واحلقائق وادلعلومات اليت يرجى تزويد 
الطلبة هبا، واالذباىات والقيم اليت يراد تنميتها عندىم، أو ادلهارات احلركية اليت يراد 

اكساهبا إياىم، يهدف ربقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداف ادلقررة يف 
 .ادلنهج

 ويقول حسن عبد الرمحن احلسن بأن ادلواد التعليمية ىي احملتوى التعليمي الذي 
وىي . نرغب يف تقدديو للطلبة بغرض ربقيق أىداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجدانية

وتنوع صورة ىذا احملتوى التعليمي، فقد يكون . ادلضمون الذي يتعلمو التلميذ يف علم ما
مادة مطبوعة يف الكتب وادلقررات التعليمية أو على لوحات أو على سبورات أو على 

وقد يكون مادة مصورة كالصور الثابتة أو األفالم، وقد يتخذ أشكاال أخرى . ملصقات
 .من البسيط إىل ادلعقد، وقد تكون غَت مألوفة للطالب وادلعلمُت على حد سواء

وادلواد التعليمية ذلا أمهية كبَتة لدى ادلدرسُت يف تعليم اللغة العربية، ألهنا 
تساعدىم يف تعليمهم، وذلا أثر كبَت لدى الطلبة يف تعليم اللغة العربية، ألهنا تسهل ذلم 

تعلمهم وكذلك تساعد الطلبة يف رلتمعاهتم اليت ينتمون إليها لتكوين االستعدادات 
                                                 

جامعة أم : مكة) المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،رشدي أمحد طعيمة، .  
 202. ، ص(س.القرى، د

 مذكرة الدورة التدريبية دلعلمي اللغة دراسات في المناىج وتأصيلها،حسن عبد الرمحن احلسن، .  
  111. ، ص(ه1424ن، مؤسسات الوقف اإلسالمي، .د)العربية يف الربنامج اخلاص، 
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والقدرات للتعبَت عن أفعاذلم احملدودة وتعلم ادلعلومات وتقدديها باللغة العربية، دون تفكَت 
لذلك، ينبغي على ادلدرس أن جيعل البيئة ادلرحية جلميع الطلبة على . يف اللغة نفسها

 . حسب السن والنوع وادليول والرغبة
 مراحل إعداد المواد التعليمية - ب

 اختيار المواد العليمية -1
 :يف اختيار زلتوى ادلواد التعليمية معايَت البد من االىتمام هبا، منها

 معيار الصدق  ( أ
يكون احملتوى صادقا إذا كان واقعيا وأصيال وصحيحا علميا فضال عن سبشيو مع 

 .األىداف ادلوضوعية
  معيار األمهية ( ب

يعترب احملتوى مهما حينما يكون لديو قيمة يف حياة الطلبة مع إعطاء اجلوانب 
ادلختلفة من رلال ادلعرفة والقيم وادلهارات اليت هتتم بتنيمة ادلهارات العقلية وأساليب 

 .تنظيم ادلعرفة أو االذباىات اإلجيابية
 معيار ادليول واالىتمامات ( ج

يكون احملتوى متمشيا مع اىتمامات الطالب يف اختيار ادلواد التعليمية لو أنو 
 .يتناسب مع ميول الطلبة ومستوى عقوذلم وحاجاهتم إليها

 معيار قابلية التعليم ( د
ويكون احملتوى قابال للتعليم عندما يراعي قدرات الطلبة متمشيا مع الفروق 

 الفردية بينهم دلبادئ التدرج يف عرض ادلواد التعليمية
                                                 

. ،ص(م1991دار ادلعارف، : القاىرة)، الطبعة الثالثة، المنهج وعناصرهإبراىيم بسوين عمَتة، .  
2-5  
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 ادلعيار العادلي ( ه
يعترب احملتوى جيدا إذا كان يشمل أمناطا من التعليم ال تعًتف باحلدود اجلغرافية 

بُت البشر، وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط الطلبة 
وتعٍت أن ادلواد التعليمية ادلختارة اليت البد من يعلمها ادلدرس . بالعامل ادلعاصر من حولو

ويتعلمها الطلبة ربتوي على ادلواد التعليمية اليت ربقق مستوى الكفاءة والكفاءة 
 .األساسية

 وعند ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل ينبغي على كل من يتصدى 
  :إلعداد ادلواد التعليمية أن يضع نصب عينيو اآليت

 دلاذا يكتب ؟ (1
ويقصد بو ربديد اذلدف من الكتابة، وينبغي أن يكون ىذا اذلدف 

 .واضحا يف ذىنو عند كتابة كل مجلة بل عند كتابة كل مفردة
 دلن يكتب ؟ (2

ويقصد بو ربديد مسات ادلتعلمُت الذين يكتبون ذلم ومعرفة مستواىم 
اللغوي وخلفياهتم الثقافية وخصائصهم النفسية والعقلية، باإلضافة إىل معرفة 

 .دوافعهم التعليمية
 ماذا يكتب ؟ (3

ويقصد بو نوع ادلادة الثقافية واللغوية والعلمية اليت يريد تقدديها 
 .للدارسُت

 كيف يكتب (4
ويقصد بو الطريقة واإلجراءات اليت يتبعها ادلؤلف يف الكتابة وصوال 

 .للهدف ادلنشود

                                                 

، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بها ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل، . 
 78-77. ، ص(1991دار الغايل، : الرياض)
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 تنظيم محتوى المواد التعليمية  -2
وبعد االنتهاء من اختيار أو إعداد، تأيت عملية بعدىا تنظيم تلك ادلواد 

التعليمية، أو ترتيب ما مت اختياره من معارف ومهارات وقيم حول مركز معُت، حىت 
يكون لو معٌت، واستمرارية وديكن تقدديو للمتعلم، وحيقق أىداف الًتبية بأكرب فعالية 

وكفاية شلكنة، ولكي يكون أكثر مالئمة للمتعلم والتعلم ويكون برنامج تربويا متماسكا 
 .متناسبا متوازنا

وىناك عدة معايَت رئيسية ينبغي ازباذ القرار بشاهنا عند التفكَت يف تنظيم زلتوى 
 :وىذه ادلعايَت ىي. ادلواد التعليمية جنبا إىل جنب عند التفكَت يف األىداف

يعٍت ادلعيار الذي يتعلق دباذا نعلم، وما ستشملو ادلواد، ما ىي : اجملال أو النطاق (1
األفكار الرئيسة اليت تضمنتها ادلواد؟ نطاق ادلواد يتناول اتساعو وعمقو، 

واجملاالت اليت يتضمنها، ومدى التعمق يف ىذه اجملاالت، وما ينبغي على كل 
التالميذ تعلمو، وما ديكن أن يتعلمو بعض التالميذ وال يتعلمو البعض اآلخر، 

 .وما ال جيب أن يتضمن منهج ادلدرسة
وىو ادلعيار الذي يبحث يف العالقة األفقية بُت خربات ادلناىج أو :   التكامل (2

أجزاء احملتوى للمواد التعليمية دلساعدة ادلتعلم على بناء نظرة أكثر توحدا يف 
 .توجو سلوكو وتعاملو بفاعلية مع مشكالت احلياة

فإذا كان مفهوم . وىي التكرار الرأسي للمفاىيم الرئيسية يف ادلنهج: االستمرارية  (3
الطاقة مهما يف العلوم فينبغي تناولو مرات ومرات يف منهج العلوم، وإذا كان 
اذلجاء السليم مهما فمن الطبيعي االىتمام بو، والتأكيد عليو، وتنمية مهارتو 

 .على امتداد الزمن
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وىو الًتتيب الذي يعرض بو احملتوى على امتداد الزمن، ويرتبط التتابع :  التتابع (4
باالستمرارية، فهناك تداخل بينهما، ولكن التتابع يذىب إىل أبعد شلا تذىب إليو 

االستمرارية، فنفس ادلفهوم أو العنصر ديكن أن يعاجل بنفس ادلستوى مرات 
 .ومرات، فال حيدث منو يف فهمو، أو يف ادلهارات أو االذباىات ادلرتبط بو

ويف احلقيقة، إن اختيار ادلواد التعليمية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا 
ولقد اىتمت الًتبية احلديثة بادلواد . خيتلف إىل حد كبَت بادلواد اليت تقدم ألبناء كل أمة
وكان أشد ما حرصت عليو أن . احلديثة وإقامتها على أسس تتفق بالنظريات الًتبوية

ويلزم عند إعداد ادلواد . ربدد ىذه األسس وتدعو إىل إلتزامها عند إعداد ادلواد التعليمية
 :التعليمية لتعليمية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مراعاة األسس اآلتية

 األسس الثقافية واالجتماعية ( أ
 األسس السيكولوجية ( ب
 األسس اللغوية والًتبوية ( ج

واحملتوى ادلواد التعليمية اجليدة ىو الذي يهتم مؤلفو بتوفَت فرص كافية متعددة 
للطلبة، ينمون فيها ميوذلم واذباىاهتم ويشبعون هبا حاجاهتم ورغباهتم ويتدربون على 
بعض ادلهارات والعادات األساسية اليت من شأهنا أن تساعدىم على التصرف باتزان 

 .وتعاقل حيال مواقف احلياة ادلختلفة
ولتحقيق أىداف احملتوى التعليمي ينبغي أن زبتار ادلواد التعليمية واللغوية وفق 

ولن حيقق ادلواد التعليمية أىدافو ما مل تكن مادتو اللغوية يف متناول . معايَت وأسس عملة
 .قدرات الدارسُت الفعلية وخلفياهتم الثقافية

                                                 

 19. ادلرجع نفسو، ص.  
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 الكالم وتعليمو: المبحث الثاني 
 مفهوم الكالم - أ

الكالم يف أصل اللغة ىو اإلبانة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من 
والكالم اصطالحا ىو ما يصدر عن اإلنسان . أفكار ومشاعره حبيث يفهمو اآلخرين

من صوت يعرب بو عن شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسامع، أو على األقل يف ذىن 
 .ادلتكلم

 أىمية الكالم -ب 
الكالم ليس فرعا لغويا معزوال عن باق فروع اللغة العربية، بل ىو الغاية من 

 :أما أمهيات الكالم، منها. دراسة كل فروع اللغة العربية
 الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود -1
 التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبَت عن أفكار -2
الكالم نشاط إنساين يقوم بو الصغَت والكبَت، وادلتعلم واجلاىل، والذكر  -3

واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبَت عن 
 .مطالبو الضرورية

                                                 

دار الشروق، : األردن- عمان)،  الطرائق العلمية في تدريس اللغة العربية طو حسُت الدليمي،. 
 200. ، ص(2003

، (1992دار ادلسلم، : الرياض)، المهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان، .  
 .86. ص

  88-87. ادلرجع نفسو، ص.  
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احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل ادلناقشة،  -4
وإبداع الرأي، واإلقناع، وال سبيل لذلك إال بالتدريب الواسع على 

 .التحدث الذي يؤدي إىل التعبَت الواضح عما يف النفس
للحكم على ادلتكلم، ومعرفة مستواه -إىل حدما_ الكالم مؤشر صادق -5

الثقايف، وطبقتو االجتماعية، ومهنتو وحرفتو، ذلك ألن ادلتكلمُت على 
 . اختالف أنواعهم، إمنا يستخدمون اصطالحات لغوية تنبئ عن عملهم

 أنواع الكالم -ج 
ينقسم الكالم من حيث ادلوضوع إىل نوعُت، مها الكالم الوظيفي والكالم 

 .اإلبداعي
فإذا كان الغرض من الكالم ىو اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياهتم 

احملادثة، ادلناقشة، وقص : وقضاء حوائجهم، فهذا يسمى الكالم الوظيفي، وأمثلتو
القصص واألخبار، وإلقاء التعليمات واإلشارات، وعمل اإلعالنات، وكتابة الرسائل 

 .وما إىل ذلك..وادلذكورات والنشرات
أما إذا كان الغرض ىو التعبَت عن األفكار واخلواطر النفسية ونقلها إىل اآلخرين 

كتابة ادلقاالت، : بطريقة إبداعية مشوقة ومثَتة فهذا يسمى الكالم اإلبداعي، وأمثلتو
إن نوعي الكالم . وتأليف القصص والتمثيليات والًتاجم، ونظم الشعر وغَت ذلك

فالوظيفي يساعد اإلنسان على ربقيق . ضروريان لكل إنسان (الوظيف اإلبداعي)
حاجاتو ومطالبو ادلادية واالجتماعية، واإلبداعي ديكنو أن يؤثر يف احلياة العامة بأفكاره 

 .وشخصياتو

                                                 

  202- 201. طو علي حسُت الدليمي، مرجع سابق، ص.  
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 توجيهات عامة لتدريس الكالم -د 
وفيما يلي رلموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تطوير تدريس مهارة 

 .الكالم يف العربية كلغة ثانية
يقصد بذلك أن يتعرض الطالب بالفعل إىل : تدريس الكالم يعٍت شلارسة الكالم (1

إن الكالم مهارة ال يتعلمها .. مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أن يتكلم غَته عنو
من ىنا تقاس كفاءة ادلعلم يف حصة ...الطالب إن تكلم ادلعلم وظل ىو مستمعا

الكالم دبقدار صمتو وقدرتو على توجيو احلديث وليس بكثرة كالمو واستئثاره 
 .باحلديث

يقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالم عن شيئ : أن يعرب الطالب عن خربة (2
ينبغي أن يتعلم الطالب أن يكون لديهو شيئ يتحدث ...ليس لديهم علم بو

 .عنو
ليس الكالم نشاطا آليا يردد فيو الطالب عبارات : التدريب على توجيو االنتباه (3

إنو يستلزم القدرة ..إن الكالم نشاط عقلي مركب.. معينة وقتما يراد منو الكالم
 .على سبييز األصوات عند مساعها وعند نطقها

من أكثر  األشياء حرجا للمتحدث وإحباطا لو : عدم ادلقاطعة وكثرة التصحيح (4
وإذا كان ىذا يصدق على ادلتحدثُت يف لغاهتم األوىل فهو . أن يقاطعو اآلخرون

 .أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثُت يف لغات ثانية

                                                 

. ، ص(1989جامعة ادلنصورة، : مصر )،تعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي أمحد طعيمة، .  
160 
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من ادلعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القول عن اإلمكانات : مستوى التوقعات  (5
احلقيقية للطالب، فيظل يراجع الطالب، ويستحثو على استيفاء القول مث يلومو 

 .إن مل يكن عند مستوى التوقعات
إن الكالم، كما قلنا، مهارة مركبة .. ينطبق مبدأ التدرج ىنا أيضا: التدرج  (6

وتعلم ىذه ادلهارة الحيدث بُت يوم وليلة، وال بُت عشية ..ونشاط عقلي متكامل
إهنا عملية تستغرق وقتا وتطلب من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي . وضحاىا

 .أن ديلكو ادلعلم
تزداد دافعية الطالب للتعلم كلما كان ما يتعلمونو ذا معٌت : قيمة ادلوضوع  (7

وينبغي أن يكون ادلوضوع ذا قيمة، وأن يكون . عندىم، وذا قيمة يف حياهتم
 . واضحا وزلددا

 مراحل التدريب على الكالم - ه
ديكن التدريب على مهارة الكالم من خالل أساليب متعددة كل منها يناسب 

 .مرحلة تعليمية سلتلفة
 حوارات مغلقة اإلجابة: ادلرحلة األوىل -1

مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على الكالم يغلب عليها طابع ترديد القوالب 
 .مع تغيَت بعض الكلمات

 :أمثلة تطبيقية لذلك 
 (إخل..مامسك ؟ من أين أنت ؟ ): يف التعارف مثال 
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 .حوارات مفتوحة اإلجابة: ادلرحلة الثانية  -2
 .وىي مرحلة زبتلف عن ادلرحلة األوىل بزيادة ادلتطلبات الفكرية واللغوية للحوار

 (ما آخر مرة ذىبت إىل السوق؟ ماذا اشًتيت؟ إخل): حوارات مبسطة : مثل 
 .التعبَت ادلوّجو أو ادلقّيد، التعبَت عن أفكار قصَتة: ادلرحلة الثالثة  -3

ىنا يتوىل الطالب التعبَت عن فكرة متكاملة، ولكن بتقدمي بعض ادلساعدة على 
 .مستوى األفكار أو اللغة أو كليهما

عرض صورة  لوصفها، أو عرض سلسلة من الصور لتكوين قصة، أو ): مثل
 (وصف تفصيلي حملتويات صور متفرقة، أو التلخيص

 .العبَت احلّر، التعبَت عن أفكار عميقة: ادلرحلة الرابعة  -4
وىي مرحلة تناسب ادلستويات ادلتقدمة من تعلم اللغة، يقوم فيها الطالب بتقدمي 

 .موضوعات متكاملة اعتمادا على قدراتو الشخصية يف التنظيم اللغوي والفكري
 :مثل ذلك

 (كيف ينهض العامل اإلسالمي؟: مثل)تناول مشكلة بالتحليل 
أيهما أكثر فائدة يف : مثل)ادلقارنة بُت شيئُت والوصول إىل أفضلية أحدمها على اآلخر، 

 (بناء احلضارة الصناعة أو الزراعة؟
 .رلموعتُت/ مناظرة بُت طالبُت 

 .اخل...إلقاء خطبة، أو درس، أو كلمة
 

 
                                                 

: الرياض)،  إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان،.  
 187.، ص(ه1432مكتبة ادللك فهد الوطنية، 
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 اختبار مهارة الكالم - و
هتدف اختبارات الكالم إىل قياس قدرة الطالب على الكالم دبستوياتو ادلختلفة، 

ولكن اإلجابة يف ىذه احلالة البد أن تكون . وقد تكون األسئلة ىنا شفهية أو كتابية
شفهية، ألن ىدف االختبار ىو قياس القدرة الكالمية، والقدرة الكالمية ذلا عدة 

مستويات، أدناىا ىو نطق نص مقروء أو نطق نص مسموع، ويف ىذه احلالة ال ينتج 
وادلستوى األعلى من . ينطق فقط ما ىو مكتوب أو مسموع: الطالب تراكيب من عنده

وادلستوى األعلى من الثاين ىو تكوين سلسلة من اجلمل . ذلك ىو تكوين مجلة منطوقة
وبذا ديكن أن تكون القدرة الكالمية ذات ثالثة مستويات على . يف عملية كالمية متصلة

ومن وسائل . مستوى النطق مث مستوى تكوين اجلملة مث تكوين الكالم متصل: األقل
اختبار األسئلة مكتوبة، اختبار اإلعادة الشفهية، اختبار :قياس القدرة الكالمية 

 .التحويل، اختبار األسئلة عن الصورة، احملاورة، النقابلة ادلوجهة، التعبَت احلر
 :وتريد الباحثة منوذجا خلطة قياس كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم، وىي

 : ............ادلصحح : ...........  اسم الدارس 
 : ............الدرجة  : ...........  التاريخ  
 النطق درجة
5 
4 
3 

 خيالطو أثر قليل جدا من اللكنة األجنبية
 مفهوم بوضوح، ولكن ىناك لكنة أجنبية واضحة

 مشكالت نطقية تستدعي استماعا مركزا، وأحيانا تؤدي إىل سوء فهم
                                                 

 طرق –مدخلو -  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسو،زلمود كامل ناقة.   
 180-178. ص (م1985ادلملكة العربية السعودية، : الرياض)، تدريسو

، (م1996ادلملكة العربية السعودية، : الرياض)،  اختبارات اللغةزلمد عبد اخلالق زلمد،.  
 185.ص
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2 
1 

 يطلب منو إعادة ما يقولو باستمرار. يصعب فهمو بسبب مشكالت نطقية
 .لديو مشكالت نطقية عويصة ذبعل حديثو غَت مفهوم سباما

 المفردات درجة
5 
4 
 
3 
 
2 
1 

 يستعمل ادلفردات والعبارات االصطالحية كمتحدثي اللغة سباما
أو جيد نفسو رلربا إلعادة صياغة / يستعمل مصطلحات غَت صحيحة أحيانا و

 .أفكاره ألن مفرداتو ال تسعفو
كالمو زلدود وقليل ألن حصيلتو من .يستعمل كلمات خاطئة باستمرار

 ادلفردات غَت كافية
 .استعمالو اخلاطئ للكلمات وقلة حصيلتو من ادلفردات ذبعل من الصعب فهمو

 زلدودية ما عنده من مفردات ذبعلو غَت قادر على احلديث سباما
 الطالقة درجة
5 
4 
3 
2 
1 

 طلق اللسان مثلو مثل متحدث اللغة األصلي
 سرعة احلديث تبدو أهنا تتأثر تأثرا طفيفا دبشكالت لغوية

 السرعة والطالقة متأثران بشدة دبشكالت لغوية
 جيد نفسو رلربا للسكوت بسبب زلدودية اللغة. دائم الًتدد

 احلديث متعثر ومتقطع حبيث جيعل احملادثة مستحيلة
 القواعد درجة
5 
4 
3 
2 
 
1 

 أخطاء القواعد وترتيب الكلمات قليلة ال تذكر
 يقع أحيانا يف أخطاء ضلوية لكنها ال تسبب غموضا يف ادلعٌت
 من حُت آلخر يقع يف أخطاء ضلوية تسبب غموضا يف ادلعٌت

أو يقيد / أخطاء القواعد ذبعل الفهم مستعصيا شلا جيعلو يعيد صياغة مجلة و
 نفسو باستعمال منط اجلملة األساسية

 أخطاؤه النحوية كثَتة إىل درجة ذبعل حديثو غَت مفهوم سباما
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 طريقة االستجابة الجسدية الكاملة: المبحث الثالث
 نشأة الطريقة -أ 

 (Total Physical Response Method)إن طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة 
 Teaching Action)حقيقة التطوير والتوسيع من نظرية التعليم على أساس النشاط 

Based) . أول من عّرف ونشر ىذه الطريقة ىو جيمس آشر(James Asher) عامل أمركي 
استندت . وىي طريقة اليت تبٌت على رلموعة من األوامر والنشاط احلركي. يف علم النفس

ىذه الطريقة إىل نظرية التعلم للمدخل الطبيعي الذي أعطى اىتماما كبَتا بالناحية 
 .العملية والناحية ادلوقفية

نشر . تطّورت طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة مدت أكثر من عشرين سنة
آشر بأن ىذه الطريقة يف سلتلف برامج تعليم اللغة األجنبية يف العامل، وكذلك يف 

وقد ظهرت فعاليتها شيئا فشيئا حينما ذبرب على عدد كبَت . الندوات واحللقات العلمية
من اللغات يف العامل، كاإلصلليزية والعربية واألدلانية والفرنسية واليابانية واألسبانية واإلبرية 

وأصبحت اآلن إحدى طرق تدريس اللغة ادلعروفة يف برامج تعليم اللغة . والروسية وغَتىا
 .األجنبية اليت تقًتح على استخدام ىذه الطريقة يف تدريس أية لغة أجنبية

 أىداف الطريقة االستجابة الجسدية الكاملة -ب 
إن األىداف العامة لطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ىي تدريس الكفاية 

لكن . أما االستيعاب فهو وسيلة إىل غاية. الشفهية يف ادلستوى ادلبتدئ لتعليم اللغة

                                                 

فعالية بيئة اللغة العربية على ضوء االستجابة الجسدية الكاملة لتنمية مهارة ألفية الشرافة،  . 
، (2013، 1 رقم 4رللة لسانيات، العدد )، بالتطبيق على ادلدرسة إنسان ترفادو ادلتوسطة بروبالنجا، الكالم

 93.ص
15

 . James W. Asher. Fear of  Foreign Language. (Psychologi Today, August 1981). 

www.tpr-world.com  
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ويهدف مقرر اللغة . اذلدف النهائي ذلذه الطريقة ىو تدريس مهارات الكالم األساسية
يف طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة إىل زبريج دارسُت قادرين على تواصل طليق 

وال يوجد يف طريقة االستجابة اجلسدية . ومفهوم مع ادلتحدثُت األصليُت للغة اذلدف
الكاملة تفصيل لألىداف التدريسية نظرا ألن ىذه األىداف تعتمد على احلاجات ادلعينة 

ولكن، أيا كانت األىداف ادلوضوعة ذلذه الطريقة فإهنا جيب أن تكون أىدافا . للدارسُت
 . قابلة للتحقيق عن طريق استخدام تدريبات مبنية على أفعال يف صيغة األمر

تفيد طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة عناية كثَتة يف تزويد ادلفردات للمتعلمُت 
ىذه ربملهم إىل . اللغة األجنبية وخاصة للمبتدئُت ألن يطلب منهم االستماع والتقليد

القدرة على الفهم وتشجعهم فيما بعد استخدامو الشفهي البسيط، حىت تتسع إىل 
وبعد أن أصبحت ادلفردات مألوفة يف مساعهم، ديكن علينا االنتقال إىل . اجلانب الًتكييب
 .القراءة والكتابة

 أنواع أنشطة التعلم والتعليم - ج
إن األنشطة الرئيسية يف طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ىي تدريبات فعل 

 .األمر، حيث تستخدم عادة جلعل الدارسُت يقومون بأعمال وأنشطة جسدية
يربز .  ساعة من التدريس120وتؤجل حوارات احملادثة إىل ما بعد مضى حوايل 

إن احملادثة يف احلياة اليومية غَت متصلة كما أهنا ذات صبغة ذبريدية "آشر ذلك قائال 
وتضم األنشطة ". عالية لذلك يتطلب فهمها إستدماجا متقدما للغة اذلدف يف الذىن

الصفية األخرى لطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة أنشطة سبثيل األدوار، وعروض شرائح 
بينما تركز أنشطة أدوار التمثيل على موقف يف احلياة اليومية كادلطاعم واألسواق . مصورة

                                                 

دار عامل : الرياض)، مذاىب وطرائق في تعليم اللغاتجاك رتشاردز وثيودور روجوز، .  
 174. ، ص(1990الكتب،
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ادلركزية أو زلطات البنزين مثال إال أن أنشطة عروض الشرائح ادلصورة تقدم مصدرا بصريا 
وباإلضافة إىل ذلك . ينطلق منو ادلعلم يف حديثو الذي يتبعو بأوامر يصدرىا إىل طالبو

. تكون ىذه الشرائح أيضا مرجعا للطالب يف اإلجابة عن األسئلة اليت يوجهها ذلم ادلعلم
أي األشخاص يف الصورة ىو البائع؟ وديكن أن تستخدم أنشطة القراءة والكتابة : مثل

أيضا من أجل زيادة تثبيت األبنية النحوية وادلفردات، ومتابعة لتمارين فعل األمر 
 . الشفهية

 وظائف التعليم والتعلم بطريقة االستجابة الجسدية الكاملة - د
 :تنقسم وظائف التعليم والتعلم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة إىل ثالثة أقسام

 وظائف ادلعلم - أ

للمعلم الكلمة األوىل واليد الطوىل يف ىذه الطريقة، فهو مؤلف ادلسرحية 
وسلرجها ومقدمها، حيث يقوم بإعداد ادلواد اللغوية وترتيبها وإعطاء األوامر اللفظية اليت 

والبد أن يقوم هبذه ادلهمات وينفذىا بدقة، وأن يالحظ . تتطلب استجابات جسدية
سلوك الطالب، ودييز بُت األخطاء اليت ينبغي تصويبها يف احلال واليت ديكن تأجيلها، 

 . وىو بذلك يقوم بدور الوالدين يف التعامل مع األطفال الصغار
 وظائف ادلتعلم - ب

أن ادلتعلم ليس لو دور يذكر يف عملية التدريس وفقا ذلذه الطريقة، وماعليو إال 
وأن للمتعلمُت مهمة غَت مباشرة يف . تنفيذ األوامر، بعد االنتباه اجليد واالستماع الواعي

                                                 

 176. ، صمرجع سابقجاك رتشاردز وثيودور روجوز، .  
: الرياض)، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، .  

 137: ، ص (2002جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، 
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عملية التدريس، حيث إن مستوياهتم ورغباهتم وأىدافهم من التعلم تؤثر يف اختيار 
 .العناصر اللغوية ادلقدمة وربديد مستوياهتا

 وظائف ادلواد التعليمية- ج
 ألن ىذه الطريقة تعتمد على األوامر اليت يصدرىا ادلعلم لطالبو فيستجيبون ذلا 

حبركات جسدية شبو آلية، فمن الطبيعي أال يوجد مقرر دراسي واحد، وخباصة يف 
ادلراحل األوىل من التعلم، غَت أن مفردات ىذه األوامر وعباراهتا يعدىا ادلعلم بنفسو 

وقد حيتاج ادلعلم إىل بعض ادلواد . حسب مستويات الطالب وحاجاهتم وأىدافهم
 .ادلساعدة، كالوسائل واألشياء احلقيقة والصور والتعليق عليها وضلو ذلك

 اإلجراءات الصفية - ه
. تفيد ىذه الطريقة كثَتا من استعمال صيغة األمر حىت يف ادلراحل ادلتقدمة جدا

، أغلق !افتح النافذة: فاألمر طريقة أسهل  حلمل الدارسُت على احلركة واالستعماع، مثل 
ويتطلب األمر . ، إىل غَت ذلك!، أعطو زميلك!، خذ الكتاب!، اجلس!، قف!الباب

استجابة كالمية، وشيئا فشيئا يشعر الدارسون بارتياح يشجعهم على اإلجابة عن 
 .وىكذا تستمر عملية التعليم والتعلم. األسئلة، وعلى إعطاء األسئلة بينهم

ارسم مستطيال : وديكن إدراج كثَت من قواعد النحو ادلعقدة يف صيغة األمر، مثل
ومن اليسَت أن هنيء بذلك جوا م ! ، اذىب سريعا إىل الباب ودق عليو!على السبورة

، ضع فرشاة أسنانك يف !اذىب ببطء إىل النافذة واقفز منها: مثل. ادلرح يف الفصل
وزاد عزيز ديكن التالميذ يستجيبون لألوامر باحلركات وينطقون ادلفردات ! كتابك

 . ادلسموعة



26 
 

ومن ادلمكن أيضا، بعد أن يستجيب الطالب لألوامر، يقدم ادلعلم بعض األسئلة، 
 :مثل

األسئلة اليت التتطلب إجاباهتا استعمال ادلفردات اجلديدة إال الفهم عليها،  -1
 :مثل

 (اسم طالب)من يقوم؟     -
 (ال/نعم)ىل يقوم أمحد؟    -
  (اسم طالب)أو  (ال/ نعم )زيد؟  / ىل يقوم أمحد  -

األسئلة اليت تتطلب إجاباهتا استعمال ادلفردات اجلديدة، ومن ادلمكن مع  -2
 :التعريف إىل تغَت احلالة النحوية، مثل

 (ال، بل أمحد جيلس/ نعم، أمحد يقوم)ىل يقوم أمحد؟    -
 (ال، بل أمحد جلس/ نعم، أمحد قام)ىل قام أمحد ؟   (بعد القيام) -
 (ىو ما قام )كيف زيد؟     -
 (ىو كتب)ماذا فعل زيد ؟    -

 :مثل. لتدريب على مهارة الكالم، ديكن الطلبة يبدل مكان ادلدرس يف األمر
 أين اخلزانة ؟    الطالب يشَت إىل اخلزانة -
 !ارسم ادلربع يف السبورة =  أو ادلربع  -

 خذ ادلربع من اخلزانة مث احضره إيل 
 ..ىلم جر! ضع ادلربع على ادلكتب 
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 نبذة تاريخية عن ميدان البحث: المبحث الرابع 
 تأسيس المدرسة المتوسطة معهد بستان العلوم لنجسا -أ 

 أتشيو، وىي تقع يف –قامت مدرسة علوم القرآن ادلتوسطة يف مدينة لنجسا 
لقد أصبحت ىذه .  ألو بينونج لنجسا الشرقية447. م. بندا أتشيو ك–شارع ميدان 

وكانت مدرسة علوم القرآن ادلتوسطة إحدى . ادلدرسة إحدى ادلدارس ادلمتازة يف أتشيو
 .ادلدارس ربت إشراف مؤسسة داية بستان العلوم لنجسا

م، وأما مدرسة علوم القرآن ادلتوسطة 1961معهد بستان العلوم أّسس يف سنة 
م ادلوافق يف التاريخ 1981 ديسمرب 27أسست يف تاريخ . من أقدم ادلعاىد يف أتشيو

ومؤسسو ىذه ادلدرسة ىم األستاذ زين الدين مرد واألستاذ . ه1402 ربيع األول 10
ومدير مدرسة علوم القرآن اآلن ىو األستاذ . حسن زمزم واألستاذ زين الدين مسان

 .أدلشة
 رؤية المدرسة ورسالتها -ب 

رؤية ادلدرسة ىي إجياد كوادر العلماء القراء واحلفاظ ادلنشئُت على شريعة اإلسالم 
 .وادلطبقُت لتعاليمها عمليا وإجياد رلتمع أتشيو ادلدين ادلتمسك بشريعة اإلسالم

 :أما رسالة مدرسة علوم القرآن ادلتوسطة فهي ربتوي على أمور كما تلي
تأكيد على تنشئة العقيدة اإلسالمية واألخالق الكردية وأحوال األنفس اليت  -أ 

 .ترجع إىل خَت األمة

الكفاءة لدى الطلبة دلطالعة الكتب الًتاثية النافعة وادلنتشرة يف ادلعهد أو  -ب 
 .يف ادلؤسسة واجلامعة اإلسالمية

                                                 

.  م2014 فرباير 17 يف التاريخ بستان العلوم لنجسا أتشيونتيجة ادلالحظة من وثائق ادلعهد .  
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 الكفاءة عند احملادثة يف اللغة العربية واللغة اإلصلليزية تضيف إىل زلادثة -ج 
 .باللغة اإلندونيسية جيدا

 .الشعور والقدرة العالية على تنفيذ شريعة اإلسالم كافة -د 

الكفاءة العالية يف اإلصلاز األكادديي للتسهيل على الطلبة دلواصلة الدراسة يف  -ه 
 .اجلامعة إما داخل البالد أو خارجها

 .االبتكار لبناء احلياة الصحية وصقل الكوادر الدينية والوطنية -و 

 حالة المدرسين -ج 

 مدرس 19وبالتفصيل أن .  مدرسا122يبلغ عدد ادلدرسُت يف تلك ادلدرسة إىل 
.  موظفا ذلذه ادلدرسة25 منهم مدرس تقرير للمؤسسة ومدرس شريف و78حكومي، 

 :وادلدرس يف تعليم اللغة العربية كما يف اجلدول اآليت
 (2.1)الجدول 

 تفصيل عدد المدرسين اللغة العربية
 التخرج أسماء المدرسين الرقم
 جامعة الرانَتي بندا أتشيو  سللصا 1
 جامعة الرانَتي بندا أتشيو نندا سبليخا  2
 جامعة زاوية جوت كاال لنجسا سوالسًتي 3
 جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج نصر الدين 4
 جامعة الرانَتي بندا أتشيو خَتاين 5
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 حالة الطلبة -د 

-2013إن عدد الطلبة الذين يتعلمون يف ىذه ادلدرسة يف السنة الدراسية 
 طلبة، وينقسم الطلبة إىل ثالثة فصول، وىو الفصل األول والفصل 769 م ىو 2014

  :وذلك فيما يلي. الثاين والفصل الثالث
 (2.2)الجدول 

 تفصيل عدد الطلبة
 العدد الجنس الفصل الرقم

 الطالبات الطالب
 227 104 123 الفصل األول 1
 271 146 125 الفصل الثاين 2
 271 139 132 الفصل الثالث 3

 769 390 380 العدد
 

                                                 

.  م2014 مارس 10 يف التاريخ بستان العلوم لنجسا أتشيونتيجة ادلالحظة من وثائق ادلعهد .  
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 نموذج البحث والتطوير -أ 
 وىو وصفي يدل Procedural Model تستخدم الباحثة منوذجيا إجرائيا

فلذلك طّورت الباحثة مادة اللغة .على خطوات معينة البد اتباعو إلنتاج النتاج
العربية على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم من 

 :خالل ادلراحل كما يلي
 :مرحلة اإلعداد اليت تتكون من عدة مراحل، وىي -1

ختطيط خطة وقراءة الكتب اليت تتعلق بإعداد وتطوير ادلواد اللغة العربية  (1
 .خاصة مهارة الكالم

تطوير ادلواد بتدريبات فعل األمر بزيادة ادلفردات اجلديدة والصور اليت  (2
 . تتعلق هبا واحلوارات احملادثة بتمثيل األدوار على موقف يف احلياة اليومية

مرحلة التنفيذ وىي عملية إعداده وتطوير مواده ومث حتكيمو وحتسينو إىل  -2
 اخلرباء

مرحلة التقومي وىي عملية ستدرك مدى فعالية ادلادة اللغة العربية ادلطورة على  -3
 .أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم

 
 

 
                                                 

1
 . Setyosari, Ponaji, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, Cet 2 

(Jakarta: Kencana, 2010) h. 228-230 
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 إجراءات البحث والتطوير - ب
 Sugionoتكون إجراءات تنفيذ البحث والتطوير باستخدام خطوات 

Research & Development أال وىو منهج البحث ادلستخدم للحصول على إنتاج 
    :معني وجتربة فعالة ،كما يلي

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
بناء على ذلك، تستخدم الباحثة ىذا النموذج يف قيام ىذا البحث بتغري 
وتعديل على حسب احلاجة، وتركت اخلطة الثامنة والتاسعة والعاشرة بالنظر إلنقاذ 

                                                 
2
 . Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h.409. 

 تحليل
االحتياجات

 

 
      

          

 

 جمع البيانات

 

 تصميم المادة
 

 

1تجربة المادة   

 

 تحسين المادة
 

2تجربة المادة   

 

 تحسين المادة

 

 تحكيم الخبير
 

 التعديل

 

 المادة التعليمية
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الوقت، وتكتفي بتلك اخلطوات السابع، ألن ىذه ادلواد ادلصممة خاصة للمعهد 
 .بستان العلوم لنجسا

 :والبيان عن الشكل السابق وىو كما يلي 
 حتليل االحتياجات -1

وتكون الباحثة إجراء ادلالحظة وادلقابلة مع مدرس اللغة العربية 
وبعض الطلبة دلعرفة خصائص الطلبة وادلادة التعليمية ادلستخدمة وطريقة 

تعليمها والوسائل ادلستخدمة لتعليم ادلهارة الكالم وطريقة اختبارىا 
 .وادلشكالت اليت تواجو ادلدرس يف عملية التعليم

 مجع البيانات وادلعلومات -2
لتحليل احتياجات تبدأ الباحثة أن جتمع ادلعلومات ادلتعلقة بادلواد 

 التعليمية
 تطوير الكتاب التعليمي -3

وىذا يتم بتطوير ادلادة التعليمية ادلناسبة بادلصادر األساسية اليت 
وسطّورت الباحثة ادلواد اجلديدة اليت تتعلق بادلهارة الكالم . عينتها الباحثة

مث بيان إنتاج ادلواد التعليمية ادلطورة يف شكل . وبزيادة ما حيتاج للتطوير
 .الصور أو اجلدول أو اخلطة لسهولة الطلبة يف استخدامو

 التحكيم من اخلرباء  -4
أي رلال تعليم مهارة الكالم من حيث ادلنهج واللغة وادلواد ادلطورة 

ترسل الباحثة ادلواد ادلطورة إىل اخلرباء يف تعليم اللغة العربية . ادلناسبة وغريىا
 .ليقوم بالتحكيم والتقومي وإعطاء االقرتاحات واإلرشادات
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 التعديل -5
وتكون بتعديل اإلنتاج عن األخطاء والنقاص ادلوجودة حسب 

 .التحكيم من اخلرباء
 التجربة -6

وىذه بتطبيق ادلواد ادلطورة يف عملية تعليم اللغة العربية داخل 
الفصل مث يأيت بعد التجربة القياس باالختبار دلعرفة مدى فعالية ىذه ادلواد 

وجيري ىذا البحث دلدة عشرة لقاءات، وتنفيذ الدراسة يف ىذا . ادلطورة
 :البحث كما يلي

 ( 3.1)الجدول 
 مراحل تنفيذ البحث

 االختبار التجربة المادة اللقاء اليوم والتاريخ الرقم

 - األول 2014 مارس 10االثنني،  1
االختبار 

 القبلي
  العنوان الثاين والثالث 2014مارس 12األربعاء،  2
  بييت الرابع واخلميس 2014مارس 13اخلميس،  3
  أفراد األسرة السادس والسابع 2014مارس 17االثنني،  4
  أعمال األسرة الثامن والتاسع 2014 مارس 19األربعاء،  5

 - العاشر 2014مارس 20اخلميس،  6
االختبار 
 البعدي
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 حتليل وتقومي من االستبانة واالختبار -7
  لتصوير جودة ادلادة التعليمية ادلطورة وفعالية للطلبة يف تعليم مهارة 

 الكالم على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة
 تعديل ادلادة التعليمية ادلطورة -8

يعين اعطاء حتسني ادلواد ادلطورة بعد معرفة نقصايات ادلواد ادلطورة 
 .وزياداهتا

 ادلنتج النهائي  -9
وىو حبسب اقرتاحات اخلرباء وادلدرس وآراء الطالبات يف الصف 

مث تستخدم ادلادة اللغة العربية خصوصا . األول ادلتوسطة ونتيجة االختبار
 . مهارة الكالم على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة

 

 تجربة المنتج - ج
يقصد جتربة ادلنتج ىنا جلمع ادلعلومات ادلستخدمة ألساس تثبت الدرجة 

 :الفعالية ونتيجة ادلنتج اليت حتتوي على
 تخطيط التجربة -1

ىي تقوم الباحثة هبذا البحث والتطوير إىل جتربة اجملموعة الصغرية، و
. جترّبت الباحثة بإلقاء ادلادة ادلطورة لدى الطالبات رلموعًة دلعرفة نتيجتهم
 .وتصمم الباحثة ىذا البحث والتطوير باستخدام البحث الكيفي والكمي
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 أفراد التجربة -2
 :أما أفراد التجربة يف ىذا البحث والتطوير ىي

، وىو صححها اللغة العربية اخلبري يف رلال اللغة العربية وزلتوى ادلادة - أ
 .ادلكتوبة وزلتوى مادة ادلطورة اليت كتبت الباحثة

 وىو صححها اخلطوات اليت سارهتا ،اخلبري يف رلال تصميم ادلادة - ب
 .ة يف ادلادة ادلطورةالباحث

 . وىي الحظت عن مالئمة ادلادة ادلطورةمدرسة اللغة العربية - ج
الطالبات يف الفصل األول يف ادلرحلة ادلتوسطة مبعهد بستان العلوم  - د

 .لنجسا
 البيانات والمعلومات -3

 :أما البيانات وادلعلومات يف ىذا البحث فيما يلي
  البيانات الكيفية - أ

 :تشتمل ىذه البيانات على
نتائج ادلالحظة على متطلبات الطالبات ومشكالت يف عملية  (1

 .التعليم
 التعليقات واالقرتاحات من اخلرباء عن نوعية ادلواد التعليمية ادلطورة (2
نتائج ادلقابلة من مدرسة اللغة العربية يف طالبات الفصل األول  (3

مبعهد بستان العلوم لنجسا وكيف رأيها عن تطوير مواد اللغة 
العربية على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة 

 .الكالم
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  البيانات الكمية - ب
 : تشتمل ىذه البيانات على

 .نتائج التحكيم عن نوعية ادلواد ادلطورة ادلصممة باالستبانة (1
نتائج آراء أو استجابة الطلبة وادلدرسة عن ادلواد التعليمية ادلطورة  (2

 .بعد استخدام الكتاب ادلطورة
نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي قبل استخدام ادلواد ادلطورة  (3

 . واالختبار البعدي بعد استخدام ادلواد ادلطورة
 أسلوب جمع البيانات  -4

  ادلالحظة - أ
يف تستخدم الباحثة ادلالحظة جلمع بيانات عن أنشطة الطلبة 

 . وتتمثل ىذه البيانات يف استجابة الطلبة أثناء التعليم. تعليم الكالم
  ادلقابلة - ب

ستقوم الباحثة بادلقابلة مع رئيس ادلدرسة قبل البحث ومدرسة 
اللغة العربية والطلبة الكتشاف آرائهم عن مضمون ادلواد ادلطورة 

وستستخدم الباحثة أسئلة مفتوحة ومغلقة ويطلق . واالقرتاحات عليها
ألن ىذا البحث من البحوث الكمية semi structured interview عليو 

 . والكيفية
 االستبانة - ج

تعترب االستبانة أداة مالئمة للحصول على بيانات معلومات 
وحقائق مرتبطة بواقع معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب 
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وتستخدم . اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد ادلعينني موضوع االستبانة
ىذا االستبانة لتحاكم ادلادة ادلطورة من خبري اللغة وخبري زلتوى الكتاب 
التعليمي حنو قيمة اإلنتاج ادلطورة من ادلادة يف كتاب اللغة العربية ودلعرفة 
النواحي اليت البد فيها من التصحيحات والتعديالت، وكذلك دلعرفة آراء 

 .الطلبة عن فعالة استخدام ىذا كتاب اللغة العربية
 االختبار - د

وتستخدم الباحثة رلموعة من األسئلة شفهيا لقياس كفاءة 
الطلبة يف مهارة الكالم قبل تطبيق ادلنتج وىو مواد اللغة العربية ادلطورة 

 :وبعدىا فيما يلي
االختبار القبلي دلعرفة قدرة وكفاءة الطلبة ومشكالهتم يف مهارة الكالم  -

 قبل جتربة اإلنتاج
االختبار البعدي دلعرفة فعالية استخدام الكتاب ادلطور لتنمية مهارة  -

 .الكالم
 تحليل البيانات -5

حتليل البيانات ىي العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها 
ادلالحظات الناجتة عن تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها 

حللت الباحثة بيانات االختبار من النتائج  ويف ىذا البحث، .على نتائج

                                                 

، وأساليبه- وأدواته- البحث العلمي مفهومهذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، .  
 .135.ص (1987دار الفكر،: عمان)

عامل الكتب، : القاىرة)،  البحث التربية أصوله ومناهجهزلمد لبيب النحيحي وزلمد منري مرسى،.  
 250. ، ص(م1983
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احملصولة ذات الداللة اإلحصائية وىي نتائج الطلبة من االختبار القبلي 
والبعدي، حيث استخدمة الربنامج اإلحصائي للحصول على معرفة فعالية 

بيانات )وبعد ذلك، تقوم بشرح البيانات األخرى . ادلعاملة بالعمل التجرييب
للحصول إىل معرفة آرائهم يف أمهية ىذا ادلادة ادلطورة  (االستبانة من الطلبة

 .من الكتاب اللغة العربية تأكيدا للفعاليتو
مقايس . ويف ىذه االستبانة، استخدمت الباحثة مقايس ليكرت

ليكرت ىي أسلوب لقياس السلوكيات والتفضيالت مستعمل يف االختبار 
ويف ىذا ادلقياس أن الطلبة ال يلزم الختبار األسئلة السلبية، ولكن . النفسية

 .ويف كل بنود ينقسم  إىل مخسة مقاييس. أيضا اختيار األسئلة اإلجيابية
يعتمد . تستخدم ىذه ادلقايس باالستبانات يف رلال اإلحصاءات

والدرجة . ادلقايس على دليل درجة الواقعة أو اإلعرتاض على صيغة ما
   :ادلستخدمة يف االستبانة ىي

 صفة درجة
 جيد جدا، جذاب جدا، مناسب جدا، واضح جدا، موافق جدا  4
 جيد، جذاب، مناسب، واضح، موافق 3
 مقبول 2
 ناقص 1

 
 

                                                 
5. Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur, (Bandung:PT. 

REMAJA ROSDAKARYA, 2009), H. 159  
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ودلعرفة صحة اإلنتاج، البد على يبانات أن تبدذلا إىل البيانات الكمية 

  :بالرموز التالية

 

 :البيان
P =  ادلئوية الصالحية 

 𝑥𝑖  =رلموعة القيمة احملصولة 
 𝑥  =رلموعة األسئلة ضرب على قيمة األعلى 

 

 : مث تعني صفة النتيجة االستبانة لدى الطلبة وادلدرسني  بادلعيار التايل 
 (3.2)الجدول 

 معيار تحصيل االستبانة لدى الطلبة والمدّرسين 
 التقدير مئويةالالفئات  الرقم

 موافق جدا 100% – 80% 4

 موافق 79% –60% 3

 موافق إىل حد ما 59% – 40% 2

 غري موافق 39% – 0% 1

  
وأما ادلعيار لتحليل االستبانة من نتيجة التصديق اخلرباء كما قرره 

 :وزير الشؤون الدينية بأربعة ادلعايري وىي
 
 

                                                 

       6. Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), h.41. 

P = 
 𝒙𝒊

 𝒙
 x 100 % 
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 (3.3)الجدول 
 معيار مستوى تحصيل االستبانة لدى الخبراء

 التقدير مئويةالالنسبة  درجة التقويم

 جيد جدا  100%- 85,01 4

  جيد  85%- 70,01 3

 مقبول  70%- 50,01 2

 ضعيف  50% - 01 1

وحتليل . مث تقوم الباحثة جتربة ادلادة ادلطورة للمجموعة الصغرية
 الوصفية   من النتائج احملصولة ذات الداللة اإلحصائية االختبارالبيانات

(Descriptive Analysis Statistic) اليت ستحصل عليها الباحثة من النتيجة 
التجريبية تطوير ادلادة يف االختبار دلعرفة فعالية ىذه ادلادة وكفاءهتا للحصول 

 (t-tes)ت - على اذلدف من التعليم لتنمية مهارة الكالم بالرمز اختبار
 : ت–وىذا شكل الرمز إختبار 

 1

2






N

d

N

x

Md t 

 :البيان
 Md  = (القبلي والبعدياختبار )متوسطة االحنراف بني االختبارين 
Xd =   احنراف نتيجة كل الطلبة، والرموز ادلستخدمة : d -Md 
x

2
d∑  =اجلملة ادلربعة من احنراف نتيجة كل الطلبة 

N =   عدد أفراد العينة 
d.b = التعيني ب  - N1                                                                

                                                 
7
.  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cet. 13  

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006) , h. 349-350  
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 الفصل الرابع
 عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها

  المطورةإنتاج مادة اللغة العربية: المبحث األول 
تعرض الباحثة يف ىذا ادلبحث عن تطوير ادلادة اللغة العرية على أساس طريقة 

االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم يف ادلرحلة ادلتوسطة دبعهد بستان العلوم 
ومجعت الباحثة إجابة من األسئلة بعرض البيانات احملصولة من خالل ادلالحظة . لنجسا

ولسهولة توجيو عرض النتائج، فتقوم . وادلقابلة واالستبانة، واالختبار مث ربليلها ومناقشتها
 .الباحثة بعرضها مناسبا بأسئلة البحث

مث قامت الباحثة بتطوير مادة اللغة العربية باخلطوات اليت قدمها بور وغال يف 
ربليل احتياجات وادلشكالت، مجع البيانات وادلعلومات، : كتاب سوغيونو، وىي

، 2، ربسُت ادلادة، ذبربة ادلادة 1تصميم ادلادة، ربكيم اخلبَت، التعديل، ذبربة ادلادة 
 .ربسُت ادلادة، ادلادة التعليمية

نظرا إىل اخلطوات السابقة، فإنو ال بد من التطبيق ادلادة ادلطورة يف ميدان البحث 
ولكن تتعذر الباحثة يف ىذا اجملال ألهنا . مث تقوديها بعد ما عرفت نتائج التطبيق مستمرا

لذلك، . ربتاج إىل وقت طويل حوايل نصف سنة أو سنة أو على األكثر لتطبيقها
اكتفت الباحثة بإجراء ادلناقشة زلدودة مع اخلرباء دلواد تعليم اللغة العربية من جهة زلتوى 

ولغة ادلادة وتصميم ادلادة ومع الطلبة يف رلموعة صغَتة ومع مدرسي اللغة العربية يف 
وتورد فيما . ميدان البحث إلكتشاف مالئمة ىذه ادلادة ادلطورة للتطبيق يف ذلك ادلعهد

 : يلي 
 



42 
 

 تحليل احتياجات ومشكالت الطلبة في تعليم اللغة العربية - أ
 :قامت الباحثة جبمع البيانات يف ربليل احتياجات فيما يلي

 البيانات من المالحظة -1
قبل إعداد ادلواد التعليمية، قامت الباحثة دبالحظة عملية تعليم اللغة العربية يف 

، والحظت الباحثة 2014 يناير 15أتشية يف التاريخ - معهد بستان العلوم لنجسا
وكانت نتائج . ادلدرس والطلبة وادلادة اللغة العربية ادلستعملة وادلصادر التعليمية ووسائلها

ىذه ادلالحظة أساسا إلختيار ادلادة اللغة العربية وطرق التدريس والوسائل ادلعينة 
وأساليب التقومي ادلناسبة بأحوال الدارسُت، حيث ديكن هبا تقدمي ادلادة اللغة العربية 

 .ادلعدة هبذه الطريقة فعالة، وتستطيع أن ترقي كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم
 البيانات من مالحظة الطلبة ( أ

 16الحظت الباحثة استجابة الطلبة يف عملية التعليم واشًتاكهم فيها يف التاريخ 
م، فوجدت الباحثة أن بعض الطلبة ذلم رغبة كبَتة يف تعليم اللغة العربية، 2014يناير 

فاستمعوا إىل ماقالو ادلدرس واىتموا بو وعملوا دبا أمرىم بو ادلدرس من إجابة األسئلة 
وكثَت منهم من حيبون . ادلطروحة يف التدريبات وأعمال الواجبات ادلنزلية اليت قدمت ذلم

أن يتكلموا باللغة العربية ولكن خيطئون يف القواعد، ومل يهتموا كثَتا باللغة العربية، 
وردبا السبب لقلة رغبتهم يف اللغة العربية أو . فتحدثوا مع زمالئهم وتكاسلوا يف التعّلم

لضعفهم يف فهم ادلادة ادلدروسة، ألن الطلبة أكثرىم متخرجون من ادلدرسة اإلبتدائية 
 .العامة وما سبق ذلم تعلم العربية إال يف ىذه ادلدرسة
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 البيانات من مالحظة المدرس ( ب
ولقد كان ادلدرس يستخدم الطريقة ادلباشرة والقواعد والًتمجة يف تعليم اللغة 
العربية، فيشرح ادلدرس اللغة العربية وأحيانا يفضل باللغة اإلندونيسية، وال يستخدم 

ولتقومي ماحصل عليو الطلبة من . ادلدرس الوسائل التعليمية ادلتنوعة إال السبورة والقلم
وكان . التعليم والتعلم، قام ادلدرس باالختبار التحريري بعد اختتام موضوع واحد

وجبانب ذلك، اعتمد ادلدرس . االختبار يف صورة االختيار من ادلتعدد أو اإلجابة القصَتة
يف التقومي أيضا على أعمال الطلبة بالتدريات ادلوجودة يف الكتاب التعليمي وعلى 

 .أعماذلم بالواجبات وعلى اشًتاكهم يف عملية التعليم داخل حجرة الدراسة
 إن القضايا اليت الحظت عليها الباحثة أثناء تنفيذ تعليم اللغة العربية يف معهد 

أتشيو أنو ال يطمئن ادلدرس يف تعليم مادة اللغة العربية، وذلك - بستان العلوم لنجسا
وإن ادلواد ادلستعملة تستخدم أدوات كثَتة . لعدم ادلواد ادلالئمة اليت بُت أيدي الدارسُت

يف حفظ احلوار ادلوجود يف الكتاب دون أن يتم تطويرىا وفقا دلعلومات الطلبة وخرباهتم 
اليومية ورتبت ادلواد ادلستعملة بادلهارات األربع يف موضوع واحد حىت توجد ادلشكلة عند 
تبديل من مهارة إىل مهارة أخرى، وكذلك ادلواد للمهارات األربع اليت تكون يف موضوع 

 .واحد غَت متوازنة احملتوى وغَت مناسبة لبيئة ادلدرسة
 البيانات من المقابلة مع مدرس اللغة العربية -2

من البيانات اليت ربصل عليها الباحثة عن تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة  
وىو " تعليم اللغة العربية"معهد بستان العلوم لنجسا، أن الكتاب ادلستخدم ىو كتاب 

.  ألفو د2008كتاب تعليم اللغة العربية على أساس احملتوى للمدرسة ادلتوسطة سنة 
                                                 

 يناير 15 يف التاريخ أتشيو- بستان العلوم لنجساعهد ع األستاذ أول الذكري مبنتيجة ادلالحظة م.  
.  م2014
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ىداية، وأن طريقة التعليم ادلستخدمة ىي الطريقة ادلباشرة والقواعد والًتمجة وال تستخدم 
 .الوسائل التعليمية ادلتنوعة إال السبورة والقلم

وادلشكالت اليت يواجهها ادلدرس يف عملية التعليم ىي أن دوافع بعض الطلبة يف 
وذلك بسبب عدم استخدام . تعلم اللغة العربية قليل، فمنهم يتكاسلون ويشعر بادللل

وسائل التعليمية ادلتنوعة إال الكتاب التعليمي، وكذلك عدم ادلواد ادلالئمة بأيدي 
وإن ىذه ادلواد اليت ال تدافع كفاءة الطلبة يف طالقة وال ربفظ تطبيق القواعد . الدارسُت

يف الكالم، وكذلك ال تراعي واقع حياة الدارسُت اليومية وادلستوعبة للمصطلحات اليت 
 .يعايشها وحيتاج إليها وال يطابق مع مستوى قدرهتم

 بيانات االستبانة من الطلبة -3
قبل أن طورت الباحثة ادلادة، وّزعت الباحثة االستبانة على الطلبة الفصل األول 

دلعرفة حاجاهتم ومشكالهتم يف تعلم اللغة العربية خصوصا لتعليم مهارة الكالم يف التاريخ 
تطوير مناىج "وىذه اخلطة مناسبة دبا قالو جاك رتشاد يف كتابو . م2014 يناير 16

، أن اجملموعة األصلية ادلستهدفة يف ربليل احلاجات ىم األشخاص الذين "تعليم اللغة
وتتكون اجملموعة األصلية يف الربامج اللغوية عادة من . سيتم مجع ادلعلومات منهم

متعلمي اللغة ويشًتك أشخاص آخرون يف ىذه العملية، فقد تشتمل اجملموعة األصلية 
وأخذت الباحثة . ادلستهدفة على وزارة الًتبية وادلدرسُت والطلبة واآلباء واألمهات وغَتىم

 .أىم ادلستهدفُت منهم، وىم الطلبة
والبيانات اليت ربتاج إليها يف ىذه اخلطة أخذهتا الباحثة من خالل االستبانة، مث 

وأجرت الباحثة . حللتها الباحثة باستخدام التحليل اإلحصائي الوصفي بادلعدل ادلئوي
                                                 

 يناير 16أتشيو يف التاريخ - نتيجة ادلقابلة مع األستاذة نندا متليخا يف معهد بستان العلوم لنجسا.  
 م2014
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ىذا التحليل لكل استبانة مقيدة يف ىذا البحث، إما تطوير ادلادة أو يف معرفة مدى 
 .فعالية ىذه ادلادة ادلطورة

، "موافق جدا"إذا كانت إجابة الطلبة لكل نقطة من نقاط االستبانة يف عمود 
، "3"، فحصلت على درجة "موافق"، وإذا كانت يف عمود "4"فأعطت الباحثة درجة 

غَت "، وإذا كانت يف عمود "2"، فحصلت على درجة "موافق إىل حد ما"وإذا يف عمود 
، وإذا مل جيب عنها الطلبة، فحصلت على درجة "1"، فحصلت على درجة "موافق

"0." 
 :فتشت الباحثة نتائج االستبانة لكل موضوع ومواقف باستخدام الرمز

 
 

 :مث عينت صفة النتيجة من ىذا الرمز بادلعيار التايل 
 (4.1)الجدول 

 معيار تحصيل االستبانة لدى الطلبة 
 التقدير مئويةالالفئات  الرقم

 موافق جدا 100% – 80% 4

 موافق 79% –60% 3

 موافق إىل حد ما 59% – 40% 2

 غَت موافق 39% – 0% 1

 
 :ونتيجة من ىذه االستبانة كما يلي 

 

P = 
 𝑥𝑖

 𝑥
 x 100 % 
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 (4.2)الجدول
 بيانات االستبانة عن احتياجات الطلبة

 موافق جدا : 4موافق : 3موافق إىل حد ما  : 2غَت موافق  : 1
النسبة   بنود األسئلة األسئلة الرقم

 المئوية
 الصفة

1 2 3 4 
 موافق جدا %90 21 9 2 - تعليم اللغة العربية ممتعة 1
 موافق %70 7 13 11 1 الكتاب ادلستخدم غَت جذاب 2
 موافق %75 11 12 7 2 ادلادة دلهارة الكالم غَت جذابة 3
أحب أن أتعلم اللغة العربية إذا  4

 فيو الصور
 موافق جدا 93% 25 5 2 -

 موافق جدا %83 16 12 2 2 ال أفهم ادلواد الكالم ادلتعلمة 5
 موافق %80 14 13 3 2 ادلواد التعليمية صعبة وعالية 6
 موافق %80 12 16 2 2 التدريبات يف الكتاب غَت متنوعة 7
نص اللغة العربية اليساعدين يف  8

 الكالم
 موافق 76% 14 11 2 5

يدافعٍت مواد الكالم ادلناسبة  9
 خبربايت اليومية

 موافق 72% 9 13 7 3

أحب أن أتعلم اللغة العربية إذا  10
 يبدأ دبعلومايت

 موافق جدا 87% 19 9 4 0

أحب أن أتعلم اللغة العربية إذا  11
كان نص الكالم يتعلق بأعمال 

 اليومية

 موافق جدا 91% 21 11 - -

أحب أن أتعلم اللغة العربية إذا  12
كان النص الكالم حيدث يف 

 حياة اليومية

 موافق جدا 83% 16 13 1 2
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 من اجلدول السابق، تتضح احتياجات الطلبة يف تعلم اللغة العربية، وتفصيل كل 
 :منها ما يلي 

 طالبة  قالوا موافق جدا بأن تعليم اللغة العربية ممتعة% 90 -1
 طالبة قالوا موافق أن الكتاب ادلستخدم غَت جذاب% 70 -2
 طالبة قالوا موافق أن ادلادة دلهارة الكالم غَت جذابة% 75 -3
طالبة قالوا موافق جدا بأهنم مسرورون تعلم اللغة العربية إذا فيو % 93 -4

 الصور
 طالبة قالوا موافق جدا بأهنم ال يفهم ادلواد الكالم ادلتعلمة% 83 -5
 طالبة قالوا موافق أن ادلواد التعليمية صعبة وعالية% 80 -6
 طالبة قالوا موافق أن التدريبات يف الكتاب غَت متنوعة% 80 -7
 طالبة  قالوا موافق أن نص اللغة العربية اليساعدىم يف الكالم% 76 -8
طالبة قالوا موافق أن مواد الكالم اليت ادلناسبة خبربايت اليومية يدافعهم % 72 -9

 يف الكالم
طالبة قالوا موافق جدا أهنم ربب أن تتعلم اللغة العربية إذا يبدأ % 87 -10

 دبعلوماهتم
طالبة قالوا موافق جدا بأهنم ربب أن تتعلم اللغة العربية إذا كان نص % 91 -11

 الكالم يتعلق بأعمال اليومية
طالبة قالوا موافق جدا بأهنم ربب أن تتعلم اللغة العربية إذا كان % 83 -12

 النص الكالم حيدث يف حياة اليومية 
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من النتائج السابقة، عرفت الباحثة أن الطلبة حيتاجون إىل كتاب اللغة العربية 
جذابة، رغم على أهنم يواجهون مشكالت كثَتا يف استخدام كتاب اللغة العربية بدون 

 .وكذلك طريقة ممتعة لتنمية رغبتهم وميوذلم يف مهارة الكالم. الصور جذابة
ترى الباحثة أن طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ىي أكثر مناسبة الحتياجات 

 .الطلبة يف تعلم اللغة العربية، ألهنا تقع يف حياة اليومية
 تطوير المادة اللغة العربية على أساس طريقة االستجابة الجسدية الكاملة  - ب

تعليم اللغة "وقد طّورت الباحثة ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية من الكتاب 
للفصل األول يف ادلرحلة ادلتوسطة دبعهد بستان العلوم لنجسا، وىي بصورة عامة " العربية

وتشكل األساس لكثَت من ادلداخالت اللغوية اليت يستقبلها ادلتعلمون، وتشكل األساس 
للممارسة اللغوية اليت ربدث يف الفصل، سواء أكان ادلدرس يستخدم كتابا دراسا أو 

مواد التعليمية ادلطورة بواسطة ادلؤسسة التعليمية أم كان يستخدم مواد التعليمية قام ىو 
 . بإعدادىا

وحجم الورق من  (hardcopy)وادلواد التعليمية ادلطورة بشكل مطبوع الورقي 
 وربديد ادلفردات يف ىذا الكتاب وفقا ألحكام زلددة من وزارة (A4)الكتاب ىو 

أما ادلفردات .  لكل درس12-1، إما من ادلفردات الرئيسية 2008الشؤون الدينية 
وادلواد التعليمية ربتوي على أربعة . اإلضافية ومراجعتهما يف كل شهر من كل وحدة

 .لكل عنوان لقاء ولكل لقاء تسعون دقيقة. موضوعات
الغالف، وزلتويات الكتاب : ومن ترتيب الكتاب الذي رتبتها الباحثة تتكون من

والدليل استخدام الكتاب، ومعيار الكفاءة والكفاءة األساسية لكل الدرس والدليل 
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اخلاص لكل درس وادلفردات اجلديدة والنص واألسئلة لنصف السنة يف آخر الكتاب 
 :ويبدو ىذا الًتتيب يف البيان التايل. وقائمة ادلفردات وادلراجع

والغالف تتكون " اجتهد يف تعلم اللغة العربية"الكتاب ادلطور ربت العنوان  -1
 .من اسم الكتاب واسم ادلؤلفة وادلستوى الدراسية وصورة الطلبة باحلماسة

العنوان، وبييت، وأفراد : زلتويات الكتاب تتكون من أربعة موضوعات، وىي -2
 . األسرة، وأعمال األسرة

دليل استخدام الكتاب، كتبت الباحثة دليل استخدام الكتاب باللغة  -3
اإلندونيسية لتيسَت الفهم عند ادلعلم وادلتعلم حىت تنفيذ الدراسة بأكمل 

 .وجو
صفحة لكل ادلوضوع، كتبت الباحثة يف صفحة لكل ادلوضوع كلمة االفتتاح  -4

 .والصور والكلمة اليت تتعلق بادلوضوع
صفحة االفتتاح، ويف ىذه صفحة كتبت الباحثة معيار الكفاءة والكفاءة  -5

األساسية وادلؤشرات لكل الدرس والصورة اليت تتعلق موضوع الدرس مث 
 .الدليل اخلاص يف عملية الدرس حىت هنايتها من كل وحدة

ادلفردات اجلديدة، وكتبت الباحثة ادلفردات اجلديدة اليت تظهر كثَتا يف  -6
وذلك ليستوعب الطلبة معاين ىذه ادلفردات . الدرس، ومعانيها غَت مكتوبة

ويذكرىا جيد اليت حصل عليها الطلبة من الصورة أو الشرح ادلدرس أو من 
 .ادلناقشة مع األصدقاء
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ادلواد التعليمية، وىناك النص واألسئلة والتدريبات دلمارسة الكالم عند  -7
أنظر وأذكر واقرأ : وكتبت الباحثة مجع األوامر باللغة العربية، مثل. الطلبة

 . وأعد، وغَت ذلك
 .ادلعاجلة النحوية والتدريبات ادلنشورات دلمارسة استخدام القواعد عند الكالم -8
 األسئلة لنصف السنة -9

 قائمة ادلفردات -10
وبعد انتهاء من عملية التطوير، مث سّلمت الباحثة الكتاب التعليمي ادلطّور عند 

قّدمت الباحثة ادلواد التعليمية للخبَت يف تعليم اللغة العربية ليقوموا . اخلبَتين لتحكيمو
وىم من اخلبَت يف رلال اللغة . بالتقدمي واالقًتاحات واالرشادات على صورهتا ادلرجوة

ولتحليل معدل نتيجة . اللغة واحملتوى ادلادة واخلبَت يف رلال تصميم ادلادة اللغة العربية
 :استبانة تصديق اخلرباء، استخدمت الباحثة الرموز اآليت

 
 

 :مث تعُت تقدير النتيجة من ىذا الرمز بادلعيار التايل 
 (4.3)الجدول 

 معيار مستوى تحصيل االستبانة لدى الخبراء
 التقدير مئويةالالفئات  الرقم

 جيد جدا 100% – 85% 4

 جيد 84% –% 70 3

 مقبول 69%  –50% 2

 غَت مقبول 49% – 0% 1

P = 
 𝑥𝑖

 𝑥
 x 100 % 
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 تصديق الخبير في مجال اللغة العربية ومحتوى المادة  -1
زلمد شيخون، وىو أستاذ يف .د.قّدمت الباحثة ادلادة اللغة العربية ادلطّورة إىل أ

السودان وأستاذ يف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة - جامعة أم درمان اإلسالمية
 :وأما  نتيجة تصديقو فيما يلي. العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج

 جيد جدا (4)جيد        (3)مقبول          (2)ضعيف        (1): التقدير 

 العناصر التحكيم البنود 1 2 3 4

 لغة الكتاب  لغة الكتاب سهلة -    √
 
 
 
 
 

 

  لغة الكتاب مفهومة -    √

  لغة الكتاب واضحة -    √

  التدرج -  √  

  لغة الكتاب مناسبة للطلبة ادلتوسطة -   √ 

  الًتاكيب قواعدىا صحيحة -    √

  أصواهتا مناسبة للطلبة -   √ 

  اختيار ادلفردات بناء على الشيوع -   √ 

 مفرداهتا مفهومة -   √ 

 مالئمة المواد وضوح األىداف -    √

 ادلعاملة بُت الطلبة -  √  

 سهولة التعليم -   √ 

 الربط بُت ادلواد -   √ 

 التدرج -  √  

  

√ 

 مالئمة حباجة الطلبة -  

 التعليمية -
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√ 

√ 

√ 

 النفسية -

 اللغوية -

 الثقافية -

 سعة ادلواد ودقتها -  √  

 صدق ادلواد التعليمية -  √  

 عدد ادلفردات -   √ 

 أشكال األنشطة -   √ 

 عرض المادة الوضوح يف دليل ادلعلم -  √  

 الًتتيب يف تقدديو -   √ 

 صحة النص -   √ 

 اختيار ادلفردات بناء على الشيوع -   √ 

 الطريقة ادلستخدمة -    √

 الرسم البياني استخدام احلروف ونوعها ومقياسها -   √ 

 الًتتيب يف الكتابة -   √ 

 اإلخراج الفٍت -    √
 التقويم مناسبة عدد التدريبات -   √ 

 تعليمات تدريبات مناسبة -   √ 
 إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات -   √ 
ال يشتمل االختبار على مواد خارج  -    √

 ما درسو الطلبة
األسئلة لقياس قدرة الطلبة دلهارة  -   √ 

 الكالم
 مناسبة أشكال التدريب -   √ 



53 
 

يتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة مادة اللغة العربية ادلطّورة على حسب 
 :ىي" جيد جدا"تصديق خبَت يف رلال اللغة العربية وزلتوى ادلادة بالتقدير 

 لغة الكتاب سهلة (1
 لغة الكتاب مفهومة (2
 لغة الكتاب واضحة (3
 الًتاكيب قواعدىا صحيحة (4
 وضوح األىداف (5
 الطريقة ادلستخدمة (6
 اإلخراج الفٍت (7
 ال يشتمل االختبار على مواد خارج ما درسو الطلبة (8

وأما نتيجة مادة اللغة ادلادة العربية ادلطورة يف رلال اللغة العربية وزلتوى ادلادة 
 :ىي" جيد"بالتقدير 

 لغة الكتاب مناسبة للطلبة ادلتوسط (1
 أصواهتا مناسبة للطلبة (2
 اختيار ادلفردات بناء على شيوع (3
 مفرداهتا مفهومة (4
 سهولة التعليم (5
 الربط بُت ادلواد (6
 . الثقافية– اللغوية – النفسية –التعليمية :- مالئمة حباجة الطلبة من جهة  (7
 عدد ادلفردات (8
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 أشكال األنشطة (9
 الًتتيب يف تقدديو (10
 صحة النص (11
 اختيار ادلفردات بناء على الشيوع (12
 استخدام احلروف ونوعها ومقياسها (13
 الًتتيب يف الكتابة (14
 مناسبة عدد التدريبات (15
 تعليمات تدريبات مناسبة (16
 اعطاء أمثلة لتأدية التدريبات (17
 األسئلة لقياس قدرة الطلبة دلهارة الكالم (18
 مناسبة أشكال التدريب (19

وأما نتيجة مادة اللغة العربية ادلطورة يف رلال اللغة العربية وزلتوى ادلادة بالتقدير 
 :ىي" مقبول"

 التدرج (1
 ادلعاملة بُت الطلبة (2
 التدرج (3
 سعة ادلواد ودقتها (4
 صدق ادلواد التعليمية (5
 الوضوح يف دليل ادلعلم (6

 :وربليل نتائج التصديق من اخلبَت األول 
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 (4.4)الجدول 
 تحليل نتيجة التصديق من الخبير األول عن اللغة ومحتوى المادة

 مجموعة الدرجة التكرار التقدير
 32 8 جيد جدا

 66 22 جيد
 12 6 مقبول
 - - ضعيف
 110 36 رلموعة

 
فشل يف إقامة / فادلعٌت أهنا غَت جيد (1×36 )36         إذا الباحثة ربصل الدرجة 

جيد / ، فادلعٌت أهنا ناجحة (4×36 )144ولكن، إذا ربصل الدرجة . ادلادة ادلطورة
وبعد قيام الباحثة يف رلموعة النقاط، ستحصل دبراحل . جدا يف إقامة ادلادة ادلطورة

 :النتيجة كما يلي 
 (غَت جيد، فشل) 72 – 36النقاط 
 (جيد) 108 – 73النقاط 
 (جيد جدا) 144 – 109النقاط 

 من نتيجة السابقة، يتضح لنا أن الباحثة حصلت الدرجة من اخلبَت األول يف 
جيد "على مستوى " 110"رلال اللغة العربية وزلتوى ادلادة إلقامة ادلادة ادلطّورة بتقدير 

 ".جدا
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 تصديق الخبير في مجال تصميم مادة اللغة العربية -2
وىو أستاذ وسكرتَت قسم . قّدمت الباحثة ىذه االستبانة إىل الدكتور عبد احلميد

ونتيجة . تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج
 : تصديقو فيما يلي 

 (4.5)الجدول 
 نتائج التصديق من الخبير الثاني عن تصميم المواد

 جيد جدا : 4جيد   : 3مقبول   : 2ضعيف   : 1
 درجة القياس البنود الرقم

1 2 3 4 
  √   غالف الكتاب ملون ومشوق 1
دليل الكتاب يساعدك يف ربقيق األىداف  2

 ادلرجوة
  √  

قائمة احملتويات الكتاب تساعدك يف معرفة  3
 زلتواه

  √  

  √   ادلواد ادلطورة مناسبة للفصل األول 4
اإلفًتاض األول يف الكتاب يعطيك رغبة يف  5

 تعلمو
 √   

معيار الكفاءة والكفاءة األساسية وادلؤشرات  6
 مناسبة بأىداف الكالم

 √   

  √   اإلرشادات تساعدك يف تعليم ادلادة الكالم 7
التوصيات ادلوجودة يف الكتاب تدل على أن  8

ذلك الكتاب تتصف باستجابة اجلسدية 
 الكاملة

 √   



57 
 

عدد ادلفردات يناسب للطلبة يف ادلرحلة  9
 ادلتوسطة

 √   

   √  ادلفردات ادلقدمة مناسبة لكل الدرس 10
  √   ادلفردات ادلوجودة مناسبة بالصور ادلقدمة 11
   √  النصوص يفهمها الطلبة للمرحلة ادلتوسط 12
األمثلة تساعد الطلبة يف ترقية قدرهتم على  13

 العربية
  √  

اإلرشادات ادلوجودة يف الكتاب تفهمها الطلبة  14
 بالسهولة

  √  

وجود التوازن بُت تدريبات دلهارة الكالم  15
 وتدريبات ألمناط اللغة يف تقدمي احملتوى

  √  

 √    إعطاء التدريبات متنوعة 16
التدريبات مناسبة بُت الوظائف وأىداف  17

 التعليم
  √  

الوظائف والتدريبات يف الكتاب تساعد الطلبة  18
 يف ترقية مهارهتم الكالم حملتوى الدرس

  √  

   √  التدريبات مطابقة للواجبات ادلنزلية  19
   √  الواجبات ادلنزلية مطابقة بألىداف ادلرجوة 20
العناصر ادلواد الدراسية مطابقة باحلصة  21

 الدراسية
 √   

  √   مطابقة الصور ادللون 22
  √   مطابقة شكل الصور يف الكتاب ادلطور  23
  √   الصور مطابقة دبواد اللتعليمية  24
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  √   لكل ادلواد ذلا ارتباطا واضحا 25
  √   احملتوى ادلواد تناسب بأىداف التعلم الكالم 26
قائمة ادلفردات تناسب بادلواد يف ادلرحلة  27

 ادلتوسط
 √   

يتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة مادة اللغة العربية ادلطّورة على حسب 
 :ىي" جيد جدا"تصديق خبَت يف رلال تصميم ادلادة بالتقدير 

 إعطاء التدريبات متنوعة (1
 :يف ىذه األمور التالية" جيد"ويقدر اخلبَت بالتقدير 

 غالف الكتاب ملون ومشوق (1
 دليل الكتاب يساعدك يف ربقيق األىداف ادلرجوة (2
 قائمة احملتويات الكتاب تساعدك يف معرفة زلتواه (3
 ادلواد ادلطورة مناسبة للفصل األول (4
 اإلرشادات تساعدك يف تعليم ادلادة الكالم (5
 ادلفردات ادلوجودة مناسبة بالصور ادلقدمة (6
 األمثلة تساعد الطلبة يف ترقية قدرهتم على العربية (7
 اإلرشادات ادلوجودة يف الكتاب تفهمها الطلبة بالسهولة (8
 التوازن بُت تدريبات دلهارة الكالم وتدريبات ألمناط اللغة يف تقدمي احملتوى (9

 التدريبات تناسب بُت الوظائف وأىداف التعليم (10
الوظائف والتدريبات يف الكتاب تساعد الطلبة يف ترقية مهارهتم الكالم حملتوى  (11

 الدرس
 مطابقة الصور ادللون (12
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 مطابقة شكل الصور يف الكتاب ادلطور (13
 الصور مطابقة دبواد اللتعليمية (14
 لكل ادلواد ذلا ارتباطا واضحا (15
 احملتوى ادلواد تناسب بأىداف التعلم الكالم (16

 :يف ىذه األمور التالية" مقبول"ويقدر اخلبَت بالتقدير 
 االفًتاض األول يف الكتاب يعطيك رغبة يف تعلمو (1
 معيار الكفاءة والكفاءة األساسية وادلؤشرات مناسبة بأىداف الكالم (2
التوصيات ادلوجودة يف الكتاب تدل على أن ذلك الكتاب تتصف باستجابة  (3

 اجلسدية الكاملة
 عدد ادلفردات يناسب للطلبة يف ادلرحلة ادلتوسطة (4
 ادلفردات ادلقدمة مناسبة لكل الدرس (5
 النصوص يفهمها الطلبة للمرحلة ادلتوسط (6
 التدريبات مطابقة للواجبات ادلنزلية (7
 الواجبات ادلنزلية مطابقة بألىداف ادلرجوة (8
 العناصر ادلواد الدراسية مطابقة باحلصة الدراسية (9
 قائمة ادلفردات تناسب بادلواد يف ادلرحلة ادلتوسطة (10
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 (4.6)الجدول 
 تحليل نتيجة التصديق من الخبير الثاني عن تصميم المادة

 مجموعة الدرجة التكرار التقدير
 4 1 جيد جدا

 48 16 جيد
 20 10 مقبول
 - - ضعيف
 72 27 رلموعة

فشل يف إقامة / فادلعٌت أهنا غَت جيد  (1×27 )27          إذا الباحثة ربصل الدرجة 
جيد / ، فادلعٌت أهنا ناجحة (4×27 )108ولكن، إذا ربصل الدرجة . ادلادة ادلطورة

وبعد قيام الباحثة يف رلموعة النقاط، فحصلت دبراحل . جدا يف إقامة ادلادة ادلطورة
 :النتيجة كما يلي 

 (فشل/ غَت جيد) 54 – 27النقاط 
 (جيد) 81 – 55النقاط 
 (جيد جدا) 108 – 82النقاط 

 من نتيجة السابقة، يتضح لنا أن الباحثة حصلت الدرجة من اخلبَت الثاين يف 
 ".جيد"على مستوى " 72"رلال تصميم ادلادة إلقامة ادلادة ادلطّورة بتقدير 
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 فعالية استخدام المادة اللغة العربية المطورة : المبحث الثاني 
ودلعرفة فعالية استخدام ىذه ادلادة على أساس طريقة االستجابة اجلسدية 

ونتائج ىذا . الكاملة، جرت الباحثة باالختبار القبلي والبعدي للمجموعة الصغَتة
وكذلك وّزعت الباحثة استبانة . االختبار تدل على ارتقاء كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

للمدرسة اللغة العربية عن مالئمة ادلواد ادلطورة واستبانة استجابات الطلبة دلعرفة آرائهم 
 .عن ىذه ادلادة ادلطورة

 نتائج االختبار - أ

ويكون . قامت الباحثة باالختبارين شفهيا لقياس كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم
النطق : أربعة لكل عنصر من عناصر اللغة يف الكالم، وىي. االختبار من عشرة أسئلة

 :السليم، والطالقة، وادلفردات، والقواعد كما يلي
 (4.7)الجدول

 دليل التقويم لقياس كفاءة الطلبة في مهارة الكالم
 نطق سليم نتيجة

81-100 
61-80 
41-60 
21-40 
1-20 

 قلة األخطاء يف الكالم
 أخطاء الكالم واضحة ولكن يفهم ادلعٌت ادلقصود

 أخطاء الكالم تقتضي اىتمام أكثر
 صعوبة الفهم ألخطاء الكالم يؤدي إىل احلاجة إىل تكرار الكالم

 أخطاء الكالم الظاىرة تسبب عدم الفهم قطعا
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 مفردات نتيجة
81-100 
61-80 

 
41-60 
21-40 

 
1-20 

 استعمال ادلفردات أو عبارة اصطالحية كما يستعملها الناطق هبا
استعمال عبارة اصطالحية غَت مناسبة أو تكرار الفكرة ادلاضية ألن 

 ادلفردات زلدودة
 استعمال الكلمات اخلاطئة بالتكرار، وقلة الكالم ألن ادلفردات قليلة

استعمال الكلمات اخلاطئة بالتكرار، وقلة الكالم ألن ادلفردات 
 صعبة

 عدم الكالم ألن ادلفردات زلدودة
 طالقة نتيجة

81-100 
61-80 
41-60 
21-40 
1-20 

 طالقة الكالم تستوي بالناطق بو
 تبدو سرعة الكالم ناقصة دلسائل لغوية عنده

 سرعة وطالقة الكالم تؤثر دبسائل لغوية
 وقوع التكرار والسكوت يف بعض األحيان ألن كفاءة
  ينقطع الكالم فال يتمكن من االستمرار يف احملادثة

 قواعد نتيجة
81-100 
61-80 
41-60 
21-40 
1-20 

 قلة األخطاء النحوية واألخطاء بناء اجلملة
 يف بعض األحيان تسوء األمور ويسبب عدم وضوح معٌت

 األخطاء النحوية ذبعل صعوبة يف فهم الكالم
 تكرار عبارة أو أشكال النمط من القواعد النحوية

 عدم وضوح ادلعٌت بسبب األخطاء النحوية
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 نتائج االختبار القبلي  -1

قامت الباحثة باالختبار القبلي لتعرف بو الكفاءة الكالمية الثنتُت وثالثُت 
 : والنتيجة فيما يلي. طالبة
مجموعة  كفاءة الطلبة في مهارة الكالم الرقم

 الدرجة
 التقدير

 قواعد مفردات طالقة نطق سليم
 جيد 64 65 70 60 60 1
 مقبول 54 57 55 53 50 2
 مقبول 55 50 62 53 55 3
 جيد 68 70 75 67 62 4
 مقبول 59 55 60 63 60 5
 جيد 66 62 75 63 65 6
 جيد 70 70 77 65 68 7
 مقبول 54 54 57 50 55 8
 جيد 65 65 68 63 63 9
 جيد 67 64 70 65 70 10
 مقبول 56 53 60 55 58 11
 مقبول 53 50 55 55 52 12
 جيد 68 68 70 65 68 13
 جيدجدا 71 68 75 72 70 14
 مقبول 56 53 60 55 57 15
 مقبول 52 52 55 50 53 16
 مقبول 55 55 60 52 54 17
 مقبول 56 55 55 55 60 18
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 مقبول 52 50 55 53 50 19
 جيد 67 68 70 67 64 20
 مقبول 54 50 55 55 55 21
 جيد 63 60 65 65 63 22
 مقبول 59 60 62 58 55 23
 مقبول 53 52 55 55 50 24
 جيد 65 65 67 65 62 25
 جيد 67 63 72 65 70 26
 مقبول 58 62 60 58 52 27
 جيد 66 63 70 65 65 28
 مقبول 56 55 60 52 58 29
 جيد 65 60 70 62 70 30
 مقبول 56 50 60 60 55 31
 مقبول 59 55 65 55 60 32

 مقبول 1932 1879 2045 1896 1909 اجملموع
معدل 
 الدرجة

59,65% 59,25% 63,90% 58,71% 60,37 
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 (4.8)الجدول 
 تحليل نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الصغيرة

 نسبة مئوية الدرجة عدد الطلبة مسافة تحديد النتيجة الرقم
 - ممتاز - 100 – 91 1
 %03,12 جيد جدا 1 90 – 71 2
 %40,62 جيد 13 70 – 61 3
 %56,25 مقبول 18 60 – 51 4
 - ضعيف - 50 – 10 5

نظرا إىل اجلدول السابق، يتضح لنا أن نتائج االختبار القبلي للمجموعة الصغَتة 
 :للفصل األول دبعهد بستان العلوم لنجسا ديكن تصنيفها إىل ما يايت

 ال أحد: ممتاز  -أ 

 1: جيد جدا  -ب 

 13: جيد  -ج 

  18: مقبول  -د 

 ال أحد: ضعيف  -ه 

توضيحا دلعرفة التكرار عن نتائج االختبار القبلي للمجموعة الصغَتة للطلبة 
يتضح  (4.8:اجلدول)الفصل السابع دبعهد بستان العلوم لنجسا كما عرضت الباحثة 

على % 40,62على مستوى جيد جدا و % 03,12أن قدرة الطلبة يف الكالم 
 .على مستوى مقبول وال أحد يف مستوى ممتاز وضعيف% 56,25مستوى جيد و 

 :    دلعرفة النتيجة ادلعدلة، استخدمت الباحثة الرمز كما يلي

 رلموعة الدرجات : الدرجة ادلعدلة 

 رلموعة الطلبة 
 × 100% 

 
1932

32
 = 60,37% 
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من نتيجة ادلعدلة السابقة حسب ادلعيار ادلستخدم يف ىذا البحث، نعرف أن 
ألن معدل نتيجتهم " مقبول "قدرة الطلبة يف الكالم يف االختبار القبلي على مستوى 

60,37% 
  نتائج االختبار البعدي  -2

قبل القيام باالختبار البعدي، قامت الباحثة بتعليم الكالم باستخدام ادلادة اللغة 
العربية على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة اليت أنتجتها الباحثة من عملية 

 دقيقة يف الفصل 45وتطبيق ىذه ادلادة استغرقت الباحثة عشرة لقاءات يف مدة . التطوير
 .األول للمجموعة الصغَتة

. ويف العملية التعليمية للمجموعة الصغَتة، فقد عاملتها الباحثة معاملة خاصة
: وقدمت الباحثة ذلؤالء الطالبة مادة اللغة العربية  دلهارة الكالم على احتياجاهتم، وىي

ووزعت الباحثة ىذه ادلادة ادلطورة لكل اجملموعة بعد االختبار . ادلادة اليت تطورهتا الباحثة
 .القبلي وقبل ذبربة الباحثة يف الفصل

مث قامت الباحثة باالختبار البعدي لتعرف بو الكفاءة الكالمية ومدى اآلثار 
. اإلجيابية أو فعالية ادلادة اللغة العربية اليت تطورت الباحثة وجرّبتها الثنتُت وثالثُت طالبة

 :والنتيجة فيما يلي
 (4.9)الجدول 

 نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الصغيرة
مجموعة  كفاءة الطلبة في مهارة الكالم الرقم

 الدرجة
 التقدير

 قواعد مفردات طالقة نطق سليم
 جيد جدا 72 70 75 72 70 1
 جيد 69 65 75 65 70 2
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 جيد 67 60 75 70 65 3
 جيد  68 70 75 67 62 4
 جيد جدا 74 70 80 75 72 5
 جيد 66 62 75 63 65 6
 جيد جدا 76 75 80 76 72 7
 جيد 67 65 70 65 70 8
 جيد 65 65 68 63 63 9
 جيد جدا 72 70 75 72 73 10
 جيد جدا 71 65 75 73 70 11
 جيد  68 60 70 68 75 12
 جيد جدا 71 70 78 72 65 13
 جيد جدا 71 68 75 72 70 14
 جيد  70 65 75 70 70 15
 جيد 65 65 70 60 65 16
 جيد 65 60 66 65 70 17
 جيد  69 68 70 70 68 18
 جيد 67 62 70 63 75 19
 جيد جدا 77 75 80 80 75 20
 جيد 69 65 72 68 70 21
 جيد جدا 73 70 80 70 72 22
 جيد جدا 72 70 75 70 75 23
 جيد 65 65 70 62 65 24
 جيد 65 65 67 65 62 25
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 جيد جدا 76 73 80 74 78 26
 جيد  69 65 75 68 70 27
 جيد 66 63 70 65 65 28
 جيد 67 60 72 68 68 29
 جيد جدا 73 70 75 73 74 30
 مقبول 56 50 60 60 55 31
 جيد  69 65 75 65 70 32

 جيد 2210 2111 2348 2189 2209 اجملموع
 69,06 65,96 73,37 68,40 69,03 معدل الدرجة

 
 (4.10)الجدول 

 تحليل نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الصغيرة
 نسبة مئوية الدرجة عدد الطلبة مسافة تحديد النتيجة الرقم
 - ممتاز - 100 – 91 1
 %37,5 جيد جدا 12 90 – 71 2
 %59,37 جيد 19 70 – 61 3
 %03,12 مقبول 1 60 – 51 4
 - ضعيف - 50 – 10 5

 
نظرا إىل اجلدول السابق، يتضح لنا أن نتائج االختبار البعدي للمجموعة 
الصغَتة لطالبة الفصل األول يف ادلرحلة ادلتوسطة دبعهد بستان العلوم لنجسا ديكن 

 :تصنيفها إىل ما يلي
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 ال أحد: ممتاز  -أ 

 12: جيد جدا  -ب 

 19: جيد  -ج 

 1: مقبول  -د 

 ال أحد: ضعيف  -ه 

توضيحا دلعرفة التكرار عن نتائج االختبار البعدي للمجموعة الصغَتة لطالبة 
الفصل األول يف ادلرحلة ادلتوسطة دبعهد بستان العلوم لنجسا كما عرضت الباحثة 

على مستوى جيد جدا و % 37,5يتضح أن قدرة الطالبة يف الكالم  (4.10: اجلدول)
على مستوى مقبول وال أحد يف ممتاز % 03,12على مستوى جيد و% 59,37
 .وضعيف

: الدرجة ادلعدلة 
 رلموعة الدرجات 

 رلموعة الطلبة 
 × 100% 

2210

32
 = 69,06% 

من نتيجة ادلعدلة السابقة حسب ادلعيار ادلستخدم يف ىذا البحث، نعرف أن 
ألن معدل نتيجتهم " جيد"قدرة الطالبة يف الكالم يف االختبار البعدي على مستوى 

69,06% 
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 نتائج االستبانة - ب
 : قامت الباحثة االستبانة ذلذه ادلادة ادلطورة، وىي

 نتائج االستبانة من مدّرسة اللغة العربية  -1
قدمت الباحثة االستبانة عن مالئمة ادلواد ادلطورة إىل نندا متليخا، وىي مدرسة 

 : وأما نتيجة استبانتها فيما يلي. اللغة العربية يف معهد بستان العلوم لنجسا
 (4.11 )الجدول 

 نتائج االستبانة من مدرسة اللغة العربية عن مالئمة المواد المطورة
 موافق جدا : 4موافق  : 3موافق إىل حد ما   : 2غَت موافق   : 1

متغيرات  الرقم
 البحث

 التكرار المضمون
1 2 3 4 

 
 
1 

 
 

تقييم المعلم 
للمالئمة 

المواد 
 التعليمية

ذلك الكتاب بسيط حىت 
 يسهل فهم الطلبة

   √ 

احملتوى يف الكتاب ذات 
 الصلة لقدرة الطلبة

   √ 

ذات الكتاب وفقا 
الحتياجات الطلبة يف 

 احلياة اليومية

   √ 

اللغة يف ذلك الكتاب 
 أفهمها بسهولة

  √  

 
2 

 
تقييم المعلم 

للصورة 
 الكتاب

الصورة يف ذلك الكتاب 
 واضحة

  √  

 √    شكل الصورة مالئمة
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3 
 

 
تقييم المعلم 

 للتدريبات

أنواع التدريبات يف ذلك 
 الكتاب متنوعة

   √ 

إرشادات األسئلة أفهمها 
 بسهولة

  √  

 
4 

 
تقييم المعلم 

وفقا 
للمواقف 

 ورغبة الطلبة

ذلك الكتاب أدفع الطلبة 
يف نطق العربية بطريقة 

 جيدة

  √  

بعد ما فهم الطلبة 
الكتاب، تكون قدرهتم 

على نطق العربية أفضل مما 
 مضى

  √  

يتضح من اجلدول السابق، أن مضمون ادلواد ادلطورة على أساس طريقة 
 :موافق جدا ىي "االستجابة اجلسدية الكاملة اليت يصل إىل تقدير 

 ذلك الكتاب بسيط حىت يسهل فهم الطلبة (1
 احملتوى يف الكتاب ذات الصلة لقدرة الطلبة (2
 ذات الكتاب وفقا الحتياجات الطلبة يف احلياة اليومية (3
 شكل الصورة مالئمة (4
 أنواع التدريبات يف ذلك الكتاب متنوعة (5

وأما مضمون ادلواد ادلطورة على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة اليت 
 :، ىي "موافق"يصل إىل تقدير 

 اللغة يف ذلك الكتاب أفهمها بسهولة (1
 الصورة يف ذلك الكتاب واضحة (2
 إرشادات األسئلة أفهمها بسهولة (3
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 ذلك الكتاب أدفع الطلبة يف نطق العربية بطريقة جيدة (4
 بعد ما فهم الطلبة الكتاب، تكون قدرهتم على نطق العربية أفضل مما مضى (5

 (4.12)الجدول 
 تحليل نتائج االستبانة من مدرسة اللغة العربية عن مالئمة المواد المطورة 

 مجموعة الدرجة التكرار التقدير
 20 5 موافق جدا

 15 5 موافق
 - - موافق إىل حد ما

 - - غَت موافق
 35 مجموعة

×100 = %87,5% 35

40
  

 .بالنسبة إىل ادلعيار السابق" موافق جدا" وتصل ىذه النتيجة إىل تقدير 
يتضح من ىذا اجلدول أن درجة مالئمة ىذه ادلادة للتطبيق يف معهد بستان 

، كما ظهرت يف ربليل نتيجة االستبانة يف اجلدول %87,5العلوم لنجسا وصل إىل 
 .السابق
 نتائج االستبانة من الطلبة بعد استخدام المادة -2

ويف هناية عملية التدريس، وزعت الباحثة االستبانة اليت تتضمن األمور ادلتعلقة 
باستخدام ادلادة اللغة العربية على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة 

 :الكالم، وفيما يلي شرح نتائج االستبانة
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النسبة  التكرار المضمون  الرقم
 المئوية

 الصفة
1 2 3 4 

يشعر الطلبة بالفرح حُت  1
 تعليم هبذا الكتاب

 موافق جدا 91% 20 12 - -

ادلادة دلهارة الكالم اجلديدة  2
 متنوعة وجذابة

 موافق جدا 88% 17 15 - -

هبذه ادلادة اجلديدة تساعدين  3
 يف نطق الكالم باللغة العربية

 موافق جدا  88% 17 15 - -

أنواع التدريبات يف ذلك  4
 الكتاب متنوعة

 موافق جدا 83% 14 15 3 -

التدريبات يف ىذا الكتاب  5
 مناسبا دلهارة الكالم

 موافق 80% 19 10 3 -

يل محاسة عندما تعلمت  6
 هبذه ادلادة

 موافق جدا 84% 13 18 1 -

بادلواد ادلطورة تساعدين يف  7
 إجابة األسئلة بسهولة

 موافق جدا 88% 15 17 - -

ذلك الكتاب دفعٍت يف نطق  8
 العربية

 موافق جدا 87% 16 15 1 -

مادة دلهارة الكالم باستخدام  9
األوامر ذلا منافع يف احلياة 

 اليومية

 موافق 80% 17 14 1 -

ىذا الكتاب تساعدين يف  10
 ادلفردات بسهولة

 موافق جدا 84% 14 16 2 -
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الصورة يف ىذه ادلادة  11
 تساعدين يف فهم اللغة العربية

 موافق جدا 89% 18 14 - -

ذلك الكتاب مناسب  12
الحتياجات الطلبة يف احلياة 

 اليومية

 موافق جدا 82% 10 21 1 -

أنا مسرورة عندما ىذا  13
الكتاب يطبق يف ىذه 

 ادلدرسة

 موافق جدا 87% 16 15 1 -

يتضح لنا من اجلدول السابق أن مضمون ادلواد ادلطورة على أساس طريقة 
 :، وىي"موافق جدا "االستجابة اجلسدية الكاملة  اليت يصل إىل تقدير 

الطلبة قالوا موافق جدا أهنم يشعر الطلبة بالفرح حُت تعليم هبذا % 91 -1
 الكتاب

الطلبة قالوا موافق جدا أن ادلادة دلهارة الكالم اجلديدة متنوعة % 88 -2
 وجذابة

الطلبة قالوا موافق جدا أن ىذه ادلادة اجلديدة تساعدين يف نطق % 88 -3
 الكالم باللغة العربية

 الطلبة قالوا موافق جدا بأن أنواع التدريبات يف ذلك الكتاب متنوعة% 83 -4
 الطلبة قالوا موافق بأن التدريبات يف ىذا الكتاب مناسبا دلهارة الكالم% 80 -5
 الطلبة قالوا موافق جدا أهنم محاسة عندما تعلموا هبذه ادلادة% 84 -6
الطلبة قالوا موافق جدا بأن ادلواد ادلطورة تساعدىم يف إجابة األسئلة % 88 -7

 بسهولة
 الطلبة قالوا موافق جدا بأن ذلك الكتاب دفعٍت يف نطق العربية% 87 -8
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الطلبة قالوا موافق أن مادة دلهارة الكالم باستخدام األوامر ذلا منافع % 80 -9
 يف احلياة اليومية

الطلبة قالوا موافق جدا أن ىذا الكتاب تساعدين يف ادلفردات % 84 -10
 بسهولة

الطلبة قالوا موافق جدا أن الصورة يف ىذه ادلادة تساعدين يف فهم % 89 -11
 اللغة العربية

الطلبة قالوا موافق جدا أن ذلك الكتاب مناسب الحتياجات الطلبة % 82 -12
 يف احلياة اليومية

الطلبة قالوا موافق جدا بأهنم مسرورة عندما ىذا الكتاب يطبق يف % 87 -13
 ىذه ادلدرسة

من النتائج السابقة عرفت الباحثة أن الطلبة الفصل األول يف ادلرحلة ادلتوسطة 
دبعهد بستان العلوم حيتاجون ويرغبون يف تعلم اللغة العربية خصوصا دلهارة الكالم على 

وترى الباحثة أن ىذه الطريقة مناسبة حلل . أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة
 .ادلشكالت اليت واجهها الطلبة عند تعلم اللغة العربية

 مجموعة الدرجة التكرار التقدير
 44 11 موافق جدا

 6 2 موافق
 - - موافق إىل حد ما

 - - غَت موافق
 50 مجموعة

×100 = %96,51% 50

52
  

 .بنسبة إىل ادلعيار السابق" موافق جدا"وتصل ىذه النتيجة إىل تقدير 



76 
 

 مناقشة النتائج: المبحث الثالث 
ويف الدراسة ادليدانية اليت قامت هبا الباحثة للطالبة الفصل األول يف ادلدرسة 

ادلتوسطة دبعهد بستان العلوم لنجسا، قد علمت الباحثة اللغة العربية خصوصا لتنمية 
ويف ذبربة ادلواد، اختربت الباحثة . مهارة الكالم بادلواد اليت أعدهتا يف اجملموعة الصغَتة

 إن مادة اللغة العربية ادلطّورة على أساس طريقة االستجابة اجلسدية فرضية البحث، وىي
الكاملة ستكون فّعالة يف تنمية مهارة الكالم لدى طالبة الفصل األول بادلرحلة ادلتوسطة 

 :ولتصديقها، استخدمت الباحثة ادلعيار اآليت. دبعهد بستان العلوم لنجسا
. إذا كانت درجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدول، فالفرض مقبول -1

وىذا يعٍت أن ادلواد ادلعدة على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 
لتنمية مهارة الكالم للطلبة فصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد بستان 

 .العلوم لنجسا فعالة
إذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويُت،  -2

وىذا يعٍت أن ادلواد ادلعدة على أساس طريقة االستجابة . فالفرض مرفوض
اجلسدية الكاملة لتنمية مهارة الكالم للطلبة الفصل األول يف ادلدرسة 

 .ادلتوسطة دبعهد بستان العلوم لنجسا غَت فعالة
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 (4.13)الجدول 
تحليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الصغيرة من طلبة فصل السابع 

 في المدرسة المتوسطة بمعهد بستان العلوم لنجسا
االختبار  الرقم

 القبلي
(x) 

االختبار 
 البعدي
(y) 

الفرق بين 
االختبار القبلي 

 والبعدي
D=x-y 

2D 

1 64 72 -8 64 
2 54 69 -15 225 
3 55 67 -12 144 
4 68 68 - - 
5 59 74 -15 225 
6 66 66 - - 
7 70 76 -6 36 
8 54 67 -13 169 
9 65 65 - - 
10 67 72 -5 25 
11 56 71 -15 225 
12 53 68 -15 225 
13 68 71 -3 9 
14 71 71 - - 
15 56 70 -14 196 
16 52 65 -13 169 
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17 55 65 -10 100 
18 56 69 -13 169 
19 52 67 -15 225 
20 67 77 -10 100 
21 54 69 -15 225 
22 63 73 -10 100 
23 59 72 -13 169 
24 53 65 -12 144 
25 65 65 - - 
26 67 76 -9 81 
27 58 69 -11 121 
28 66 66 - - 
29 56 67 -11 121 
30 65 73 -8 64 
31 56 56 - - 
32 59 69 -10 100 

D∑=-281 D 2210 1929 المجموع
2

∑=3431 
 107,2 8,78- 69,06 60,28 معدل الدرجة

 
 : عرفت الباحثة النتيجة األخَتة فيما يلي (Ttes)باستخدام الرمز  

D  وD∑- =281من اجلدول السابق اتضحت الباحثة أن 
2

، مث 3431= ∑
 :أدخلت الباحثة ىذه النتيجة حلساب االحنراف ادلعياري من الفرق بالرمز اآليت
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 5,4874= 
 :من متوسطة الفرق بالرمز (𝑆𝐸𝑀𝐷)مث حساب اخلطأ ادلعياري 

𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷

 𝑁−1
 = 5,4874

 32−1
 = 5,4874

 31
 = 5,4874

5,5677
 = 0,9855 

 : باستخدام الرمز𝑡0مث حساب 
𝑡

0=
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷

 = −8,78

0,9855
 = 8,9091 -  

من احلساب السابق قد وجدت الباحثة بعد ترتيب الرموز أن متوسط الفرق 
(𝑀D)  واالحنراف ادلعياري 8,78-بُت نتيجة يف االختبار القبلي واالختبار البعدي ىو 
(𝑆𝐷D)  واخلطأ ادلعياري 5,4874  ىو (𝑆𝐸𝑀𝐷)  ت"، وقيمة 0,9855 ىو "(𝑡0)   ىو
 : بالرمزdf، مث حسب الباحثة 8,9091-

df = N-1 = 32-1 = 31 
وقد اتضحت أن . ادلوجودة يف اجلدول ادلعترب" ت" يرجع اىل قيمة 31والعدد 

، وعند 2,021تدل على العدد % 5قيمة ت ادلوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة 
 أكرب من 𝑡0، فعرفت الباحثة أن قيمة 2,704تدل على العدد % 1مستوى الداللة 

 . ادلوجودة يف اجلدولtقيمة 
اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة فيها اإلختالف بُت نتيجة االختبار القبلي 

وىذا يعٍت ادلواد ادلطورة على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة . واالختبار البعدي
لتنمية مهارة الكالم يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد بستان العلوم لنجسا فعالة يف ترقية مهارة 

 .الكالم وتصلح
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

 نتائج البحث - أ
اعتمادا على البيانات اليت حصلت عليها الباحثة مث القيام بتحليلها سواء من 

 :الدراسة األولية أو من نتائج الطلبة، ميكن أن نلخص نتائج البحث كما يلي
إنتاج املادة املطورة تتكون من الغالف وحمتويات الكتاب والدليل املعلم  -1

ومعيار الكفاءة والكفاءة األساسية لكل درس والدليل اخلاص يف عملية 
التعليم واملفردات اجلديدة والنص والتدريبات للكالم باستعمال فعل األمر 

واملعاجلة النحوية والتدريبات للقواعد واحملفوظات واألسئلة للمراجعة لنصف 
 .سنة وقائمة املفردات واملراجع

املادة اللغة العربية اجلديدة اليت أعددهتا الباحثة هلا فعالية يف ترقية قدرة  -2
يبدو ذلك عندما قارنت الباحثة بني . الطلبة الكالم عند تعلم اللغة العربية

النتائج اليت حصلت عليها الطلبة يف االختبار القبلي واالختبار البعدي، وأن 
أكرب من درجة تاء  (8,9091) يف هذا البحث t0)) درجة تاء حساب

وكذلك من تقديرهم يف االستبانة بأن . (5)على مستوى  (2,021)جدول 
   %(.96)يصل إىل تقدير موافق جدا 
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 التوصيات - ب
بعض التوصيات اليت تقدمها الباحثة ملدّرس اللغة العربية مبعهد بستان العلوم 

 :لنجسا فيما يلي
 أن يستفيد من نتيجة هذا البحث يف تعليم اللغة العربية  -1
أن يوّسع معلوماته عما يتعّلق بتعليم اللغة العربية خصوصا لًتقية كفاءة  -2

الطلبة يف مهارة الكالم من الكتب أو اخلرباء حىت يكون تعليمه فعاال 
 .وجذابا وناجحا

أن يستخدم األساليب التدريس والنشاطات التعليمية املتعددة ويستعني  -3
بالوسائل املتنوعة وأساليب التقومي املختلفة حىت يكون التعليم عملية مرحية 

 .غري مملة
 االقتراحات - ج

 :بناء على ما جاء يف هذا البحث، تقدم الباحثة بعض االقًتاحات، منها
إن مادة اللغة العربية على أساس طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة لتنمية  -1

مهارة الكالم للطالبة فصل األول مبعهد بستان العلوم لنجسا أداة من 
األدوات املهمة يف العملية التعليمية لتشجيع مهارة الكالم لدى الطالبة من 

 .جهة املفردات والطالقة ودقة القواعد وملعرفة نقصاهنم عند الكالم
ترجو الباحثة من الباحثني اآلخرين أن يطّوروا مادة اللغة العربية على أساس  -2

االستماع والقراءة )طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف مهارات أخرى 
 .لتعميق فهم وكفاءة الطلبة يف اللغة العربية (والكتابة
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