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 مهيدكلمة الت

يعلم، مامل اإلنسان وعلم تقومي هللالذيخلقاإلنسانيفأحسن احلمد
هللاجزيل أشكر فأان وبعد، أندمحمرسولهللا. إالهللاوأشهد أنالإلو أشهد

واهلدايةواملعرفةوالفهمحىتمتكنتمنإهناءالشكرالذيأدامينالصحةوالتوفيق
على للحصول املطلوبة الشروط من كشرط البسيطة العلمية الرسالة ىذه كتابة

قسم الًتبية كلية يف الًتبية الدينتدريسسرجاان عالء جبامعة العربية اللغة
اإلسالميةاحلكوميةمكاسر.

ال ىذه كتابة يف كثرية مشكالت الباحث واجو بفضللقد لكن رسالة
وخدمةخمتلفاألقواماستطاعالباحثيفمعاجلتهاحىتانتهتكتابةىذهالرسالة
ابجلودة.ولذاودالباحثأنيقدمالشكراجلزيلعلىىاؤالءاملساعدينواملشرفني

واملشجعنيمنهم:

احملبوبني، .1 العزيزين الكرميني "دمحمحسنياألب"والدّي واألم حسنية" "سيت
نلذاا حسنة تربية ربياين بقدرقد وساعداين الرشد سّن إىل صغري منذ

طاقتهماعلىإمتامدراسيتوأسألهللاأنميديفعمرمهاوأنيرزؽهلماالصحة
 .والعافيةويهديهماصراطاسواي

أغ. .2 م. الًتبيةوشؤونالتدريسالدكتوراحلاجدمحمأمري،ل.س. عميدكلية
 ونوائبو األستاذ أغ.الدكتور م. داموفوليػئ، األولوكيملجونوا العميد ل
احلاجوالدكتورةالعميدالثانيةوكيلمشكاتمالكإبرىيم،م.س.إةوالدكتور
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.وكيلالعميدالثالث،الذينقدبذلواجهودىموأفكارىمشهرالدين،م.فد
احلكوميةيفتوجيوكليةالًتبيةوشؤونالتدريسجبامعةعالءالديناإلسالمية

 مكاسر.

تو.إ.الدكتور .3 م. قسمكمحكا، الًتبيةتدريسرئيس كلية يف العربية اللغة
التدريس و.وشؤون فد.سيتالدكتورة م. خالق، قسمكسكريتاريسعائشة

 .وشؤونالتدريساللغةالعربيةيفكليةالًتبيةتدريس

م.أ. .4 غراجنانج، الدين صرب الدكتور عائشةسيتةالدكتورواألولكاملشرؼ
فد. م. الذانانيالثةكاملشرفخالق، انتهيتمنة حىت وأرشداين ساعداين

 كتابةىذهالرسالة،عسىهللاأنيتمنعموعليهماإنشاءهللا.

كلاألساتذةواملدرسنيالذينبذلواجهودىموطاقاهتميفترقيةماعنديمن .5
 اجلامعية.أفكارمنذاملرحلةاإلبتدائيةإىلاملرحلة

 ابلصربواحلكمةاالذييعلمناألستاذصاحلشامسوري،س.بد.،م.بد .6

والطالب .7 خاص بوجو الًتبية كلية طالب من واإلخوان األصدقاء مجيع
منأفكار لديهم الذينأمدويلمبا عام اآلخرينمنالكلياتاألخرىبوجو

 وآراءيفإعدادىذهالرسالة.
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إينالأرجوبعد وزايدةوأخريا منفعة إالأنتكونهلا الرسالة ىذه كتابة
الرسالة,ونسألهللاالتوفيق القواعداملتعلقةهبذه وعوانبنيلدىالقرّاءوالسيما

واهلدايةيفتنظيمىذهالرسالة,آمنيايرّبالعاملني.
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 جتريد البحث

 وحيوين:   اسم

 02022000209:  معيرقم اجلا

: أتثري استعمال طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف إتقان مفردات اللغة العربية  موضوع الرسالة
 لدى طلبة الصف العاشر ابدلدرسة العالية احملمدية بنتائنج

اجلسدية الكاملة يف إتقان مفردات جابة أتثري استعمال طريقة االستهذه الرسالة تبحث عن 
وحتتوى هذه الرسالة على ثالث ة العربية لدى طلبة الصف العاشر ابدلدرسة العالية احملمدية بنتائنج. اللغ

العاشر ابدلدرسة العالية اإلسالمية طلبة الصف ة العربية لكيف مهارة مفردات اللغمشكالت وهي  
ة العربية ؟ وكيف مهارة مفردات اللغستجابة اجلسدية الكاملةطريقة اال استعمال بدون احملمدية بنتائنج

طريقة االستجابة اجلسدية  ستعمالاب العاشر ابدلدرسة العالية اإلسالمية احملمدية بنتائنجطلبة الصف ل
لدى طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة أتثري يف إتقان مفردات اللغة العربية  عمالاستهل و  ؟الكاملة

 ؟العاشر ابدلدرسة العالية اإلسالمية احملمدية بنتائنجطلبة الصف 
وأدوات البحث  مى.مت الباحثة طريقة البحث العلأما احلل للمشكالت ادلذكورة فاستخد

و طريقة التحليل ادلواد البحثية هي . الواثئقاالختبار و العلمى الىت استخدمتها الباحثة ىف مجع ادلواد هي 
 طريقة التحليل اإلحصائي االستداليل.في و طريقة التحليل اإلحصائي الوص

 ىف إتقان استعمال طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة بدون كان نتائج البحث العلمي
طلبة يف  0يوجد جيد و وسط و طبقة مهارة الطلبة  ابدلدرسة العالية احملمدية بنتائنج ة العربيةمفردات اللغ

% 5جند يف الدرجة اخلاطئة و  .دلمتازبل يدل إىل ا ،جيد يكون ىفمهارة الطلبة  طبقةستعماذلا ابو  ممتاز.
 tالباحثة أن قيمة  ، لذلك ترى00678القائمة هي  t% قيمة 0أم  00228القائمة هي  tقيمة 

 القائمة. tأكرب من قيمة  50025يعين احلساب 
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 الباب األول

 مقدمة

 األول : خلفية الرسالة الفصل

اللغة هي وسيلة التفاهم بني الناس، وأداة التعبري عن املعاين املوجودة يف 

 1النفس، واللغة هي تتكون من كلمات واحدهتا كلمة، والكلمة تتكون من حرف.

توفر اللغة آلة اتصالية هامة يف احلياة فإن احلياة بدون لغة من عدمة لعدم 

  3اللغة وسيلة التفاهم بني أفراد اجملتمعات البشرية قاطبة.  2االتصال.

ن، حيتاج إىل مرور عدة ولك ا مباررة.عماهلاستجنبية ال كمكن اللغة األ

 عمالستالتواصل اببعد أن متر هذه املراحل، ابلتدرج كمكننا  .ناعلممراحل كما 

 من قبل. اللغة اليت درسنا

                                                           
 .2212. النحو الكايف. القاهرة : دار التوفيقية للرتاث. أكمن أمني عبد الغاين 1
كل قوم عن أعرضهم، أنظر الطاهر أمحد الزاوي، ترتيب القاموس احمليط على طريقة   أصوات يعرب هبا اللغة2

 .155املصباح املنري وأساس البالغة، اجلزء الرابع )الطبعة لثانية؛ بريوت. دار الفكر، دون السنة(. ص. 
 .255. ه. ص 1324زكراي إمساعيل. طرق تدريس اللغة العربية. إسكندرية. دار املعرفة واجلامعية.  3



2 

راضهم. وقد هبا العرب عن أغ اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعربأما 

وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما 

  1رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.

  تووير ادلعرةة وتشكيل، وكذلك يفذليإ تعليمر اللغة العربية مهم جدا يف دو 

حة يف اللغة، الذين لديهم مصل ةبالولكثَت من ثقاةة الوطنية. يف الواقع ليس  

للتعليم  ىو حتدي الواقعوىذا  ن اللغة العربية لغة صعوبة.أ ةباشتكى كثَت من الول

أو يف اندونيسيا، وخاصة يف ادلدارس الدينية والدولة اإلسالمية وادلدارس العامة 

ن لو كلغة العربية للسنوات ولكن مل يعلى تعلم ال ةبالكليات األخرى. كثَت من الول

  2القدرة الكاةية على اللغة العربية.

                                                           
 .1944-1886الشيخ مصوفى الغالليٍت. جامع الدروس اللة العربية. بَتزت: دار الكتب العلمية.  1
جاكرات: راجا . Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab اتير يوسف وسيف األنوار.2

 .1997جراةيندو بَتسادا. 
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نو يع أن يفعل شيئا ما السيما الكالم. لكويست اإلنسان يف أول حياتو، مل

ن يف حولو. مث يستجيب لو حبركة وكالم غَت يهتم مبا يفعل وما يقول اآلخرو 

 واحد ةواحد مولقا.حياكي احلركة والكالم  أن ، ىو يسعةواضح. يف ادلرحلة التالي

ة تعوي أشر ةكرة الصداد مع تدريس اللغة األجنبية، ةالظاىر  يف ىذا

يس اللغة أم ادلفردات اجلديدة. وبُت الفينة والفينة، تتقدم ىذه القتباسها يف تدر 

 الوريقة يف توبيقها.

 . مبا يف ذلك،تكاليف تعلم لغة جديدة، عادة تكون لشخص عدة مش

 اعماذلاستال جيري قادرة على و على حفظ ادلفردات بشكل صحيح،  عدم قدرة

ب اسبا على اإلطال.. حيدث ىذا أعماذلاستاعد اللغة، وغَت قادر على بقو 

 اليت أكثر وجودىا ىي عدم رعاية بشكل خاصمتنوعة. ولكن، أن السبب 

 م.هبىامة وال جتذ الولبة غَت ىايعتربو حىت  ،اللغة األجنبية عمالستال

والولبة يف عملية  بُت ادلدرسكثَتا حتدث  اليت  ، ادلشكلة األخرىوابإلضاةة

حىت كانت اللغة  .ا ادلدرسعماذلاستالقددية  اليت  الوريقة ىي تعليم اللغة األجنبية
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ليسوا كالولبة  يف ىذا الزمان ن الولبةال جتذب الولبة يف تعلمها. يسبب ىذا أل

ا. وكثَت من يف ىذا الزمان ال حيبون تعلم اللغة حبفظ ادلفردات مرار السابق. الولبة 

يفضلون تعلم اللغة حبفظ قليل من ادلفردات وتوبيقها مباشرة يف شكل  الولبة

 اجلمل.

 لوريقة ادلناسبة هبم يف التعليم،للولبة كهذا، جيب للمدرس الستعمال ا

العربية. وواحد من الور. دراسة اللغة اجلديدة مثل اللغة اليت جتذهبم لطريقة 

توبيق ىذه الوريقة تًتكز  ادلناسبة ذلم طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة. ألن يف

أن ال يقولو وال يفعلو شيئا ما إال  سمع ما يقول ادلدرس ويفعلو، ويعويهم األوامرل

 يستمعو ويفعلو احلركات كما يفعل ادلدرس.

لعالية اإلسالمية احملمدية ابدلدرسة ا شرابعد أن أالحظ يف الصف الع

من الولبة يف  َتكثنج، أستويع أن أستنتج أن الولبة مل يعرف اللغة العربية.  بنتائ

ال يستويعون أن يتكالمو ابللغة م إأ ىذه ادلدرسة، خصوصا يف الفصل العاشر 
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ىم تعلموا أكثر حيدث ىذا، ألن ة العربية. العربية. بل أهنم ال يعرةون مفردات اللغ

 اللغة العربية. الولبة ادلدرسة اليت مل تتعلم ةيويف 

ذكر أعاله، مناسبة بوريقة االستجابة اجلسدية الكاملة اليت كما تاحلالة  

يف مرحلة  كان  يف أول دراسة اللغة السيما اللغة العربية. وبصر الولبة تًتكز لسمع

 ة ةقط.دلعرةة مفردات اللغ، تركز ىذه الوريقة توبيق أوىل 

أما عالقة بُت طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة مع اإلتقان ادلفردات 

كما . اجلملمث  يف أول مرة ةوياللغادلفردات يتعلم اإلنسان  كاناللغوية العربية ىي  

 التعليم.التعلم و الوريقة يف عملية ىذه وبق ت

 تعلموريقة يف ال ت من أجلها ىذهلالباحثة اليت استعم حجاتمن  ةواحد

 من الولبة متخرجون من اكثَت ألن  خصوصا للمفردات اللغوية العربية،  اللغة العربية

للولبة يف أن ىذه الوريقة مناسبة  نوية احلكومية. ويهم لنا أن نعرفادلدرسة الثا

 .وتسهيل ادلدرسُت يف تعليمها تعلم ادلفردات
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 البحث : مشكالت الثاينالفصل 

عالية ال ابدلدرسة شراالعولبة الصف ل ة العربيةمهارة مفردات اللغكيف  .1

 ؟ طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة عمالستاب نجاإلسالمية احملمدية بنتائ

العالية ابدلدرسة  شراالعالصف ولبة ة العربية لمهارة مفردات اللغكيف  .2

طريقة االستجابة اجلسدية  عمالاستدون ب نجاإلسالمية احملمدية بنتائ

 ؟ الكاملة

مفردات إتقان يف أتثَت ريقة االستجابة اجلسدية الكاملة ط عمالاستىل  .3

عالية اإلسالمية احملمدية الابدلدرسة  شراالعلدى طلبة الصف اللغة العربية 

 ؟ نجبنتائ
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 هفوائدو  راض البحثأغالثالث : الفصل 

 راض البحثأغاألول : 

العالية ابدلدرسة  شراالعالصف ولبة ة العربية لمهارة مفردات اللغلتعريف  .1

 .طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة عمالستاب نجاإلسالمية احملمدية بنتائ

عالية الابدلدرسة  شراالعالصف ولبة ة العربية لمهارة مفردات اللغلتعريف  .2

طريقة االستجابة اجلسدية  عمالاستدون ب نجاإلسالمية احملمدية بنتائ

 .الكاملة

مفردات إتقان  اجلسدية الكاملة يفريقة االستجابة ط عمالاست أتثَت لتعريف .3

عالية اإلسالمية احملمدية الابدلدرسة  شراالعلدى طلبة الصف اللغة العربية 

 .نجبنتائ

 فوائد البحثالثاين : 

 أما الفوائد اليت ديكن احلصول عليها من ىذا البحث، وىي:
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 للمدرسة .1

 دلسامهة للمدرسة من أجل حتسُت عملية التعليم.إعواء ا . أ

ليكون مقارنة يف إعداد الربانمج لتحسُت عملية التعليم يف مرحلة  . ب

 الحقة. 

 للمدرسُت .2

 الدراسة البديلة اليت ديكن رةع يف اختار لتفكَت للمدرسُتكهبت ا . أ

والعقلية والذاكرة  مهيف عملية التعليم عن نشاط مشاركة الولبة

 يف عملية التعليم. يواإلبداع

على تعليم الولبة ابلنشاط  لَتكزو معلومات للمدرسُت إعواء . ب

 واإلبداع.

 التعليم. طريقة يف استعمال عن البديلة معرةة للمدرسُتزانة خ تزداد . ت
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 للولبة .3

يف  حيث أهنم أكثر نشاط وإبداع إعواء الولبة بعض ادلداخالت . أ

 عملية التعليم.

 ُت لكي أكثر نشاطعليم، ليكون مشج  إعواءىم مناخا جديدا يف التع . ب

 يف عملية التعليم.

 ُتللباحث .4

األخرى من أجل تووير علوم  بحثرتبط ابلت مداخالت ومعلومات اليت

 .درسُتادل
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 : تعريف املوضوعالرابع الفصل 

 االستجابة اجلسدية الكاملةطريقة األول : 

مستمعُت  ىذه طريقة التعليم ىي طريقة حيث كان للولبة دور رئيس

نتباه على األوامر اليت يعوي ادلدرس ذلم ويستجبوهنا ابالوةاعلُت. يستمع الولبة 

 ، شخصيا أو مجاعيا.جسديةإجيابة 

، مث على أمر ايجسد العمل على أمر ادلدرس إةعاليتعلم الولبة بكيفية 

( يف توبيق ىذه الوريقة، يستعمل الولبة 1976الزميل. حسب رأي ىسكيل )

بلغة لتحدث  اشخص ن يدعىبل أقكايف لإلستماع والنظر إىل األمر الوقت ال

االستجابة من طريقة  العربية. ةادلراد من ىذه النهج األولخاصة يف اللغة أجنبية، 

، يفعلو ادلدرسىو جيعل الولبة ساكتُت واستماع األمر، مث مع ما  اجلسدية الكاملة

 3ىم حيكون كل شيء ما يفعلو.

  
                                                           

 .2111: بوستاك بيالجار. يوغياكرات  .Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya .أرشد أزىر  3
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 إتقان املفردات اللغة العربيةالثاين : 

يف ىذا البحث ىو قدرة الولبة على األةعال  ي يقصدذادلفردات الإتقان 

 ةهم الولبة. مستوىتشَت إىل  ادلتعلقة ابألنشوة اليومية والنتيجة اليت

 اخلامس : الفرضيةالفصل 

أعاله الىت قدمتها الباحثة، تريد أن حتققها ابلفرضية  من ادلشكالت الثالث
 ىف ىذه الرسالة وىي:

استعمال طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف إتقان ادلفردات ىناك أتثَت بعد "
  "اللغوية العربية لدى طلبة الصف العاشر ابدلدرسة العالية احملمدية بنتائنج.
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 الباب الثاين

 الدراسة املكتبية

 االستجابة اجلسدية الكاملة تعريف طريقةاألول :  الفصل

ت لتعلم والفعل؛ بل زلاوالطريقة تدريس اللغة تتمحور حول تنسيق الكالم 

 بةاالستجا طريقة ةإن ابلتايلو  4.(motor)ي اللغة من خالل النشاط اجلسد

 ،)األوامر) التنسيق قيادة يف تنظيم يتم اللغة ميلتعل وسيلة ىو الكاملة اجلسدية

 البداين النشاط خالل من اللغة لتعليم اولةزلو  ،(ةعل) وحركة (خوب) خواب

 5(.احلركية)

                                                           
4
 .Approaches and Methods in Language Teaching .رجيرج وثيئودور س. روجَت .جيك ج  

 .1999بَتس. كمبَتيج: جامعة كمبَتيج 

 .The Total Physical Response Method موكيت بيٍت.  5
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م اللغة ابستخدام األوامر ياالستجابة اجلسدية الكاملة ىي طريقة تعلطريقة 

إظهار ةهمهم القصد من األوامر  ةاللفظية اليت جيب القيام بو حبيث ديكن الولب

 6اللفظية.

(، أستاذ علم النفس يف جامعة سان Asher )َتىذه طريقة قد وضعها أش

( الوالايت ادلتحدة األمريكية Universitas San Jose Californiaخوسية يف كاليفورنيا )

 الذي صلح يف تووير ىذه الوريقة للتعليم اللغة األجنبية لدى األطفال أم الولبة.

أنو حيتوي على أمر ما. مث يستجيب  لألطفال أم الولبة ىو ينظر أن النوق ادلباشر

يف إنتاج االستجابة اللفظية أو  سدىم قبل أن يبدأواألطفال أم الولبة جل

 7.يةالكالم

ىي حقيقة التووير وتوسيعها من إن طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة 

نظرية التعليم على أساس النشاط. وىي طريقة اليت تبٌت على رلموعة من األوامر 

                                                           
 Pembelajaran Keterampilan Berbahasa dengan Pendekatanغزايل وعبد الشكور. 6

Komunikatif-Intraktif ..2111ابندونج: ريفيك أديتاما. 
7
 https://gapika.wordpress.com/0221/28/80/tpr-totally-physical-response-metode-

pembelajaran-bahasa-yang-cukup-efektif-untuk-peserta-didik/. Diakses 01 juni 0282. 21:80 PM. 
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والنشاط احلركي. استندت ىذه الوريقة إىل نظرية التعلم للمدخلي الوبيعي الذي 

 8اىتماما كبَتا ابلناحية العملية والناحية ادلوقيفية. اعوى

 ومبادئها االستجابة اجلسدية الكاملةخصائص طريقة الثاين :  الفصل

 االستجابة اجلسدية الكاملةخصائص طريقة  .1

 ىي كما يلي: 9ىذه الوريقة أما خصائص

 تقدمي اللغة إىل احلياة (1

 مسه ل (2

 يةةهم سريع من اللغة اذلدة (3

 الوويل ادلدىحتفاظ على اال (4

 خالية من اإلجهاد (5

  

                                                           
كمبَتيج: جامعة كمبَتيج  .Approaches and Methods in Language Teaching .رجيرج .جيك ج  8

 .1986بَتس. 
9
 TPR. Total physical Response approach and Activities in بالجيئاؤوس ماروتو وآخ.أ لوويسا م  

The Language Classroom. 



15 
 

 االستجابة اجلسدية الكاملة طريقة ادئمب .2

مبادئ رئيسية لنظام  أن ىناك ثالث (187: 1989)اترجيان،  يقدم أشر

 Children Learning Anotherاالستجابة اجلسدية الكاملة يف ورقتو ادلعنونة " طريقة

Language: A Developmental Hypothesis:كما يلي ،" 

بدأت أنشوة احلديث بعد ةهم الولبة جيدا للغة ادلنووقة اليت يتحقق  (1

 ادلدرس؛

ادلدرس يف شكل  ل األوامر الشفوية اليت يقولالتفاىم من خال صلحي (2

 مجلة األوامر.

 حياَول الولبة إلظهار استعدادىم إلجراء التكلم. (3
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 وأنواع نشاطها االستجابة اجلسدية الكاملة استعمال طريقة:  ثالثال

 االستجابة اجلسدية الكاملة استعمال طريقة .1

االستجابة اجلسدية الكاملة، جيب على ادلدرس االىتمام  طريقةيف استعمال 

 :11ببعض اجلوانب، كما يلي

اإلستجابة اجلسدية الكاملة تعليم مهارة اللغة  ةدف العام لوريقاذل (1

 .ُتدئتللشفهي على مستوى ادلب

 يعكس ادلنهج الذي يرتكز على مجلة بًتكيز على عملادلنهج ادلست (2

 يف اختيار ادلواد التعليمية. عجميةاألحكام النحوية وادل جهة

ستخدام التمارين اليت ىي أنشوة رئيسية الصف يف طريقة ابشلارسة  (3

 االستجابة اجلسدية الكاملة.

                                                           
10

 .Approaches and Methods in Language Teaching رجيرج، جيك ج. وثيؤودور س. روجَت.  
 .1999كمبَتيج: جامعة كمبَتيج بَتس. 
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ية الكاملة لديهم دور رئيس يف طريقة االستجابة اجلسد الولبة (4

. ىم يستمعون ابالنتباه واالستجابة جسداي على وةاعلُتمستمعُت 

 أو مجاعيا. شخصيااألوامر اليت يعوي ادلدرس 

االستجابة اجلسدية  طريقة رتبط مبباشرة يفادلدرس بدور نشط وي (5

 وتقدمي الذي أصبح مثاالمن دلا يتم تدريسو و  حاسم الكاملة. ادلدرس

 .ها يف الفصلستخدامال يةادلواد الدعممن الذي خيتار ادلواد اجلديدة و 

يف طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة. يف  نص الكتب ال يستعمل (6

وإعداد ادلواد  اختيارة، جييب على ادلدرس أن ينشط يف ىذه احلال

ائم والصور والبواقات والشرائح م والدع، مثل الكتب واألقالادلولوبة

 ا للظروف والوضع ادلولوب.قةو 

اللغة، ىذه الوريقة لديها إمكانة كبَتة لتمكُت الولبة من ةهم  يف تعليم

اليت ستجعل  دعمها حالة الصف داعمة جدا وادلتعةتاللغة األجنبية اليت يتعلموهنا. 
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األنشوة يف  مجيع إبدعيهم. ديكن تتمثل عمالاستجبعل  نشوا تعلم اللغة الولبة

 الوريقة كما يلي: ىذه الصف اليت تستعمل

ب دائرة. ويولالشكل نصف بالصف  حالة ترتيبادلدرس أمام الولبة. يتم يقوم "

جبانبو اليسار. أوال، يذكر ادلدرس  للجلوس جبانبو األدين و ادلدرس من الوالبُت

بعد ذلك، يعوي  الوالبان االثنان ابحلركة مع توجيو ادلدرس.يستجيب "الفعل"، مث 

 عمالستمث إضاةة الكلمة اب ."كما يفعلو  مجيع الولبة وتبعادلدرس عالمة كي ي

ديكن االستجابة مجيع الولبة و حىت يفهم ام بو ت وأكثر. مت القياألمساء والنع

 عيا.أو مجا شخصيابسرعة، 

 االستجابة اجلسدية الكاملةأنواع نشاط طريقة  .2

يف الفصل عندما الفعل ع ستوا ط اليت ياشنأنواع ال الوريقة لديها كثَت منىذه 

 كما يلي:   11نشطالجتري عملية التعليم. أما أنواع 

 
                                                           

11
 TPR. Total physical Response approach and Activities in بالجيئاؤوس ماروتو وآخ.أ لوويسا م  

The Language Classroom. 



19 
 

 ستجابة اجلسدية الكاملة ابجلسماال (1

ع أن يفعل حبركي اجلسم. أمثال األمر: قم!، ا الذي يستو كل شيء

 .اجلس!، وغَت ذلك

 بضائعاالستجابة اجلسدية الكاملة ابل (2

، مثل قلم بضائع عليوال الذي يوجد عدةوراء ادلكتب الولبة س جيل

 .!، وغَت ذلكارين!، اعوٍتأمثال األمر:  وكتاب وكراسة وىكذا.

 الستجابة اجلسدية الكاملة ابلصورا (3

 البواقات التعليمية.  تقصد ىياليتالصور 

 االستجابة اجلسدية الكاملة ابحلكاية. (4

ىذه طريقة  عمالستوابإلضاةة إىل ما سبق، يف عملية التعليم والتعلم اب

االستجابة اجلسدية الكاملة كثَتا من األنشوة ديكن أن يقوم هبا ادلدرس والولبة،  

 :12كما يلي

                                                           
جاكرات: كينجاان برينادا ميدييا  .Perencnaaan dan Desain Sistem Pembelajaran .ساصلااي ويٌت 12

 .2117غروف. 
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 األمر عمالستشلارسة اب (1

 احلوار أو احملادثة (2

 لعب الدور (3

 LCDأم  OHPالعروض التقدديية ابستعمال  (4

لقرائة والكتابة لزايدة ادلفردات وتدريب يف ترتيب اجلمل على نشاط ا (5

 زمنةاأل

 االستجابة اجلسدية الكاملةأىداف طريقة :  بعاالر  الفصل

اإلستجابة اجلسدية الكاملة ىي تدريس الكفاية  ةإن األىداف العامة لوريق

ادلستوى ادلبتدئ لتعلم اللغة. أما اإلستيعاب ةهو وسيلة إىل الغاية،  الشفهية يف

لكن اذلدف النهائي ذلذه الوريقة ىو تدريس مهارات الكالم األساسية. وهبدف 

قادرين على طلبة مقرر اللغة يف طريقة اإلستجابة اجلسدية الكاملة إىل ختريج 

ف. وال يوجد يف طريقة تواصل طليق ومفهوم مع ادلتحدثُت األصليُت للغة اذلد

اإلستجابة اجلسدية الكاملة تفصيل لألىداف التدريسية نظرا ألن ىذه األىداف 
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األىداف ادلوضوعة ذلذه  نتاتعتمد على احلاجات ادلعية للدارسُت. ولكن، أاًي ك

تدريبات  عمالاست ةالوريقة ةإهنا جيب أن تكون أىداةًا قابلة للتحقيق عن طريق

 13صيغة األمر. مبنية على أةعال يف

 املفردات تعريف:  اخلامسالفصل 

، ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة. (Hornوقفا حلورن )

للمفردات دور عظيم يف إتقان أربع مهارات اللغة، كما قال ةاليت أن القدرة لفهم 

 14أربع مهارات اللغة تعتمد على إتقان ادلفردات للشخص.

لمفردات دور مهم يف استخدام اللغة يف التواصل. كما سبق ذكر أعاله، ل

ومع ذلك، يف تعليم اللغة العربية ىناك بعض ادلشاكل يف تعليم ادلفردات. حدث 

                                                           
جاك رتشاردز ترمجة إمساعيل صيٍت وأخرون. مذاىب وطرائق يف تعليم اللغات. رايض: دار عامل   13

 .1991الكتب. 
 Developing English Teaching Materialis For Vocabulary of First  .دي جوضلا إيديسون 14

Grade of Junior High Shcool  .3يف رسالة ص. 
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على ادلواضيع ادلعقدة لتغيَت االشتقا. وتغيَت النربة والفعل  ذلك ألنو تشمل ةيو

 15ة.وادلفردات والتثنية واجلمع والتأنث والتذكر ومعٌت اللغوي والوظيفي

إن ادلفردات اللغة  16بٍت اللغة.موعة من كلمات معينة اليت تادلفردات ىي رل

متباينة وسلتلفة من حيث أنواع كثَتة. ةمثال: من حيث عدد حروةها وسهولة 

نوقها وكتابتها. كذلك من حيث التجريد واحملسوس ةهناك كلمات تدل على 

مفردات ال احلواس اخلمس ادلعروةة. كما ىناك أشياء زلسوسة وتدرك إبحدى 

 17تدرك ابحلواس وتسمى ادلفردات اجملردة مثل احلرية والصداقة واألمانة.

  

                                                           
ادلدرسي  تقدم الرسالة يف تدريب .Diagnosis Kesulitan Belajar Bahasa Arab .مثٌت ح س دمحم 15

 .2113سبتمرب  23-11وية احلكومية يف جاكرات التاريخ نااللغة العربية مدرسة الث
 .1989دمحم علي اخلويل. أساليب تدريس اللغة العربية. رايض: دار العلوم. 16
ادلفردات. تولونج أجونج: جامعة اإلسالمية احلكومية أمحد نور ايين اسكاندار. تدريس أمهية تعليم  17

 .2113تولونج أجونج. 
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 السادس : أقسام املفردات الفصل

، كل منها على قسم يواةق للواجبات وتنقسم ادلفردات على أربع أقسام

 :18والوظائف وىي

 توزيع ادلفردات يف سيا. اتقان اللغة . أ

 ية وادلكتوبةدلفردات لفهم كل من اللغة الشفها .1

 ادلفردات يف الكالم، إما الكالم الرمسي أو غَت الرمسي .2

 ادلفردات يف الكتابة، إما لكتابة التأليف أو الدراسة العلمية .3

 ىي ادلفردات ادلفس رة ادلواةقة لسيا. ادلناقشةادلفردات احملتملة  .4

 توزيع ادلفردات وةقا دلعناىا . ب

الرئيسية، ىذه ادلفردات ىي ادلفردات األساسية اليت جتعل الكلمات  .1

 الكتابة صاحلا مثل األمساء واألةعال وغَت ذلك

                                                           
 .1986رشدي أمحد طعيمة. ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى. جامعة أم  القرى.  18
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ىي اليت تربط ادلفردات وتتحدىا حىت جتعل العبارة الكلمات الوظيفية،  .2

 اجليدة يف الكتابة، مثل حروف اجلر وأدوات اإلستفهام وغَت ذلك

ق وحدىا ولكن موحد مع كلمات ىي اليت ديكن أن تفالكلمات ادلركبة  .3

 لتشكيل ادلعٌت ادلختلفة، مثل رغب يف مبعٌت أحب ورغب عن مبعٌت كره

 توزيع ادلفردات وةقا خلصائص الكلمات . ج

ىي اليت تستخدم لإلشارة على الكلمات الواجبية إما الكلمات الواجبية  .1

 يف رلاالت احلياة الرمسية وغَت الرمسية

رلموعة الكلمات اليت ديكن نقلها إىل معٌت ىي الكلمات الرئيسية احملددة  .2

 زلدد ويستخدم يف سلتلف رلاالت مراجعة خاصة

 توزيع ادلفردات على استخدامها . د

ىي اليت تستخدم على متنوعة احلاالت، إما ابحملادثة ادلفردات اإلجيابية  .1

 أوالكتابة أو كثَتة اإلستماع أو يعلم منالقراءة
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دلفردات الشخص النادرة استخدامها، ىي اليت تكون ادلفردات السلبية  .2

ىذه ادلفردات موجودة يف الكتب ادلوبوعة اليت جتعل مرجعا يف كتابة 

 البحث والدراسة العلمية

 ، تنقسم ادلفردات كما يلي:19يف كتاب "سلتارات قواعد اللغة العربية"

 ادلفردات ابلنظر إىل بنيتو . أ
 مقصور، مثل الدنيا، الفىت .1
 منقوص، مثل ادلريب .2
 شلدود، مثل مساء، محراء، ابتداء .3
 صحيح، مثل شلسحة، دةًت .4

 ادلفردات ابلنظر إىل نوعو . ب
 مذكر، مثل علي، طالب، كرسي .1
 مؤنث، مثل ىند، مكتبة، عُت، حائض، حسٌت، محراء،مشس .2

 ادلفردات ابلنظر إىل عدده . ت
 مفرد، مثل قلم، الكتاب .1
 مثٌت، مثل قلمانن الكتاابن .2

                                                           
19

 .2007أونر رافق بن غفران. مختارات  قواعد اللغة العربية. غريسيك: بوستاك الفرقان.   
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 اجلمع، مثل مسلمون، مسلمات، كتب .3
 ادلفردات ابلنظر إىل تعيينو . ث

 النكرة، مثل زلاضر، مكتبة .1
 ادلعرةة، مثل احملاضر، ىي، ذلك، الذي، اي رجل، دمحم .2

 ادلفردات ابلنظر إىل تغيَته . ج
 ادلعرب، مثل زيد تلميذ وإن زيدا قادم وعند زيد طعام .1
 ادلبٍت، مثل ىو، ىذا، الذي، من، ما، أين، صو، أحد عشر .2

 يبوادلفردات ابلنظر إىل تركي . ح
اجلامد، مثل شجرة وحياة وغليان وبكاء ومحرة  وإحسان واستعفار  .1

 وتعلم ومنصر
ادلشتق، مثل عامل ورلاىد وجبار وزلكوم وأمحر وكسالن وشجاع وأعلم  .2

 ومقعد ومصباح
 ادلفردات ابلنظر إىل تصغَته . خ

 لداللة صغَته الشكل، مثل هنر = هنَت .1
 لداللة قريبو الزمان وادلكان، مثل قبل = قبيل .2
 لداللة احلنون والرمحة، مثل ابن = بٍت ، أم  = أميمة .3
 لداللة االحتقار، مثل رجل = رجيل .4
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 ادلفردات ابلنظر إىل النسبة إليو . د
كيفية تركيبها إبضاةة ي  أم ي ة يف آخرىا ادلفردات اليت ينسبها. مثل  .1

 سلف = سلفي  أم سلفي ة
 استخدامها النسبة لداللة: .2

  ،إندونيسيجنسية/وطنية، مثل عريب 
 قرية، مثل مكيمدينة/ 
 دين، مثل شيوعي 
 عمل االقتصادي، زراعي، جتاري، صناعي 
 صفة، مثل ذىيب، خشيب 
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 الباب الثالث

 طريقة البحث العلمي

 ومكانو  نوع البحثاألول :  الفصل

البحث الكمي وتصميمو جتربة، وىي تقام يف  البحث ىو ىذا نوع من

 ةقط. ةصل واحد

 .نجسة العالية اإلسالمية احملمدية بنتائادلدر سيقدم ىذا البحث يف و 

 العينة النموذجيةو  اجملمع الكلي:  الثاين الفصل

 اجملمع الكلي .1
“Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data penelitian apabila seorang 

peneliti ingin meleliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.”
02

 

  

                                                           
20

(. جاكرتا: رينيك 13)مطبوع  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikسوحرسيمي أريكونتو.  

 .2006جيبتا. 
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 معناه : 

"اجملمع الكلي ىو كل ةاعلُت أو مصدرين من ادلواد لبحث العلمي إذا أراد أن 

 يبحث العناصر ادلوجودة يف والية ةبحثو يعترب البحث الكلي."

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diciptakan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya.”
08

 

 معناه :

"اجملموع الكلي ىو الوالية العامة اليت قامت على مصدرين أو ةاعلُت ادلواد الذي 

 اليت زلددةىا الباحث للدراسة واستنتجو."لو إمتيازات وصفات معينة 

العالية اإلسالمية ابدلدرسة  ولبةالكل   اجملموع الكلي يف ىذا البحث ىو 

 .نجمدية بنتائاحمل

 

                                                           
21

(. ابندونج: ألفبيتا. 7)موبوع  Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) سوغيونو.  
2115. 
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 العينة النموذجية .2
“Sampel adalah sebagian atau hasil populasi yang akan diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan hasil 

penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya sebagai 

suatu yang berlaku bagi populasinya untuk sampel harus benar dapat mencerminkan 

sifat-sifat utama bagi populasinya.”
22

 

 معناه :

ىي جزء ينوب عن اجملموع الكلي الذي سيبحث الباحث. "العينة النموذجية 

يسمى حبث العينة النموذجية إذا أراد الباحث تعميم النتائج حبثو، يعٍت ىو أيخذ 

ال للمجموع وال بد ياخلالصة البحث الذي يتمثل يف العينة النموذجية اليت تعترب دتث

 للمجموع الكلي." أن تكون ىذه العينة النموذجية شلثلة دتثل الصفات األساسية

 ابدلدرسة م إأشر االعالصف طلبة كل    حث ىيالعينة النموذجية يف ىذا الب

 طلبة. 26وكان عددىم  نجالمية احملمدية ابنتائالعالية اإلس

  

                                                           
 .2114جاكرات: رينيك جيبتا.  . Prosedur Penelitian أريكونتو، سوحرسيمي.22
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 طريقة مجع املوادو  أدوات البحث:  لثاالث الفصل

 أدوات البحث .1

اليت  حسب األسئلة األدوات اليت تستخدمها الباحثة جلمع ادلعلومات على

 يراد حبثو يف ىذ البحث ىي :

 اإلختبار .1

 بعد. وكتملتعريف الذي مل يعن  بيانىي  اإلختبار

 الواثئق .2

الواثئق ىي وسيلة دلعرةة شيء من خالل النظر يف السجالت 

واحملفوظات، والواثئق ادلتعلقة ادلستولعُت وتلك اليت سيتم التحقيق ةيها، 

 .االمتحان النهائي للولبةمثل قائمة من عشرات 

 طريقة مجع املواد .2

 تقوم الباحثة ىف مجع ادلواد بوريقتُت مها:
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ىو أن جتمع الباحثة ادلواد بقراءة  (library research) البحث ادلكتيب (1

 الكتب وادلراجع ادلتعلقة هبذا البحث.

ما ك أن تقوم الباحثة جبمع ادلواد  ىو  (field research)  البحث ادليداين (2

 أيتى:

التجربة ىي  رلموع من السؤال أو التمرينات وغَتىا مقياسا ما  -

 للوبة من ادلهارة أو ادلعرةة 

الواثئق ىو مجع ادلعلومات ببحث الوثيقة أو األرشيف ادلرتبط  -

 ابلبحث

 طريقة حتليل املواد البحثية : الرابع الفصل

اإلحصائي حتللها الباحثة ابستخدام طريقة التحليل ، ع ادلوادمج بعد

 .الوصفي والتحليل اإلحصائي االستداليل

 

 



33 
 

 التحليل اإلحصائي الوصفي .1

البحث الذي تستعملها الباحثة ىي صيغة يف حتليل ادلعويات عن نتائج 

 الًتدد ىي:

   
 

 
  111  

 ادلواصفات:

 Pالنسبة ادلئوية = 

F  =الًتدد 

 = Nعدد ادلستجيب 

 الوبقة ادلهارات ةيما يلي:ةنتائج ىذه الدراسة تقارن ابستعمال ترتيب 

 1جدول 

 ترتيب فهم املواد ابلنسبة املئوية

 طبقة مهارات درجة فهم املواد

 شلتاز 91-111
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 جيد 71-89

 وسط 51-69

 ضعيف 31-49

 ضعيف جدا 1-29

 
بينما محلت التحليل النوعي وةقا لالجتاه الذي حدث كل دورة ابستعمال 

 االحتفال بو(.الفظية )النشاط ويتم  تقييمات

 التحليل اإلحصائي االستداليل. 2

 أما للوقوف على أتثَت استعمال نظرية الوحدة ةتستعمل الباحثة:

  
 8  0

√
 12
 1
 
 22
 2

 

t  = Hasil Perbedaan Signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

X8  = Nilai Rata-rata Kelas Eksperimen 

X0  = Nilai Rata-rata Kelas Kontrol 

S8
0  

= Jumlah Standar Skor dari Kelompok Eksperimen 

S0
0
 = Jumlah Standar Skor dari Kelompok Kontrol 
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n8 = Jumlah Sampel pada Kelompok Eksperimen 

n0 = Jumlah sampel pada Kelompok Kontrol 
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 الباب الرابع

 العلمي نتائج البحث

 نجلية اإلسالمية احملمدية ابنتائاملدرسة العاحملة عن  األول : الفصل

 ةبياانت ادلدرس .1

قم احصائية ادلدرسة تسمى ىذه ادلدرسة "مدرسة عالية دمحمية بنتائينج" بر 

تقع  وىي إحدى ادلدارس العالية ادلوجودة يف والية بنتائنج.. 131273131114

أغسوس  1وأوقفت ادلدرسة يف التاريخ  ىذه ادلدرسة يف وسط مدينة بنتائنج.

 ايزد نصر. " حتت رئيس احلاجدمحمية"بعة جمللس اجتماعي ات 1983

 ادلدرسة ةبياانت رئيس .2

". ىي درست يف الدكتورة نور جنة" علميال هاولقب رئيسة ادلدرسة اسم

بكلية  s1األخَتة  ودراستها جامعة اإلسالمية احلكومية عالء الدين مكاسر،

 .الشريعة



37 
 

 تركيب اجمللس .3

 

 

  
انئب رئيس ادلدرسة 
 )أىل السيكولوجي(

انئب رئيس 
ادلدرسة 

انئب رئيس 
ادلدرسة )حبل من 

 اإلنسان(

أمُت معمل إ 
 ف أ

أمُت معمل  
 كومبيوتر

 أمُت اإلدارة  أمُت ادلكتبة أمُت اللغة

 رئيس ادلدرسة  

أمُت الصف  
الثانية عشر إ 

 ف أ

 أمُت الصف 
الثانية عشر إ 

 ف س

أمُت الصف  
احلادية عشر إ 

 ف س

أمُت الصف  
احلادية عشر إ 

 ف أ

أمُت الصف  
2العاشر إإ س   

 أمُت الصف 
1العاشر إإ س   

أمُت الصف  
 العاشر م إأ
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 بنتائنج أحوال ادلدرسُت وادلوظفُت يف ادلدرسة العالية احملمدية .4

 2 جدول

 ادلدة االسم الرقم

 الفقو الدوكتورة نور جنة 1

 الفقو القرآن واحلديث، و إ.س.ب د حسموايت، 2

 العقيدة واألخال. إ.م.ب د كسموايت، س.أغ، 3

4 
القرآن واحلديث واللغة العربية  ،س.ب د.إ،م.ب د.إس ر صالح الدين،

 والتاريخ اإلسالمي

  والثقايف وعلم التجارةالفٍتعلم  س.ب د اسروايت، 5

6 
القرآن واحلديث والتاريخ  س.ب د.إ دمحم أيب بكر،

 ودمحميةاإلسالمي 

 اللغة اإلندونسية س.ب د حسبية، 7

التكنولوجي ادلعلومات و  احلساب س.ب د سوبرمان، 8
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 واالتصالية

 اللغة اإلصلليزية س.ب د آدلى، 9

 بيولوجي س.ب د بوتري إدمانيت، 11

 اجلغراةية س.ب د الكرنُت، ذو 11

 الرايضة س.ب د أندي قدري، 12

13 
والتاريخ  االجتماعي والتاريخ س.ب د دمحم دحيار،

 اإلندونسية

 الًتبية ادلدنيةو  االجتماعي س.ب د نور واحدة، 14

 ساباحل الدوكتور دمحم درويس 15

 اللغة اإلندونسية س.ب د،م.ب د دمحم آمن، 16

 بيولوجي س.ب د،م م إروان،س.حور، 17

 االقتصادي س.ب د سلمى سيلوندي، 18

 اللغة االصلليزية م.س إ نور دين،س.ب د، 19
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 كيمياء س.ب د،م.ب د أشنيٍت أبو، 21

 كيمياء س.ب د سوحيٍت، 21

 الرايضة س.أو ر،س.ب د ذو أرض ي.، 22

 االقتصادي س.ب د دمحم أسدر، 23

 كيمياء س.ب د حدرية، 24

 الفيزايء س.ب د الدين،آمر  25

 اللغة العربية س.ب د سوأيبا، 26

 الًتبية ادلدنية س.ب د نور دايان، 27

 الفيزايء س.ب د حراينتو، 28

 االقتصادي س.ب د كسموايت، 29
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 رؤية ودعوة ادلدرسة وىدةها .5

 رؤية ادلدرسة:

 كادر ادلشاركة"التربيزية وادلتعلمية وادلستقلية يف تربية  جعل ادلدرسة اإلسالمية "

  دعوة ادلدرسة:

 التفو. ةائقيا تربية وتوور محاسة .1

 تنمية محاسة التفو. ةائقيا .2

الصاحل واالجتماعي العمل حبماسة  يدتكُت أساس التقوى بوجود الشخص .3

 "أمر معروف وهني منكر"

 ستغاللاالتجهيز ادلهارات اليت تستويع بناء محاسة احلياة ادلستقلية ب .4

 ادلدرسةأىل إتقان مصلحة  .5
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 ىدف ادلدرسة:

أىداف طبيعيا كما نعرف أن كل اجلماعة أم اجمللس مبا ةيو ادلدرسة لديها  

 ، لديها األىداف اخلاصية طما يلي:كذلك ىذه ادلدرسة  تشكيلها.

الولبة الذي يؤيده عدد  من سنة إىل سنةادلتخرج اإلتقان  موجود ةضيلة .1

 الوايف

الذي النظيف والصحة. الولبة اجلودة واألخال. الكردية وادلثقف إعداد  .2

والعدل ويعمل الصاحل ضلو وجود السكان اجلوىري  ويؤمن ابهلل ويتوقي

 وادلفلح الذي يرضاه
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ستعمال طريقة االستجابة ابالعربية ة مهارة مفردات اللغالثاين :  الفصل
سة الصف العاشر ابملدر  طلبةلدى اجلسدية الكاملة يف تعليم اللغة العربية 

 نجالعالية اإلسالمية احملمدية بنتائ

ختبار القبلي، ةقد طبقت الوريقة يف دراسة مفردات اال بعد جتري الباحثة

ة العربية عدة أايم. وقد قامت ابالختبار البعدي للحصول نتائج الولبة. اللغ

 ةيما يلي. ينيف االختبار  همونتائج

 3جدول 

ابستعمال  نجسة العالية اإلسالمية احملمدية بنتائابملدر  العاشرنتائج طلبة الصف 

 طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة

 لبعدياختبار اال يقبللاختبار اال مستجيب رقم

 111 51 عبد الرقيب 1

 94 44 أحسن ةتوى 2

 83 39 أكمل 3
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 78 22 أصحاب الكهف 4

 89 22 أولياء أزمت صاد. 5

 78 22 حبر الدين 6

 78 22 ةخر الروزي 7

 83 55 ةردوس شام سراي 8

 89 22 إمساعيل 9

 111 39 خَتيل 11

 111 61 دمحم رةلي حسن 11

 89 39 إيندار ديهاين 12

 111 39 نورما 13

 111 55 نور عيٍت 14

 111 28 رمحات ىداايت 15

 89 39 شهرول 16
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 89 33 سرداين شو 17

 83 28 بوتري أنوغره وريسمان 18

 83 51 رملة 19

 111 28 رزقي ىنيسا 21

 111 33 ريٍت بوسبيتا 21

 111 39 صحراء 22

 83 39 سوالسًتي سيبتياان 23

 94 51 سورايين 24

 89 28 عمرة الصاحل 25

 111 28 يولياان 26
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ةتحللها الباحثة ، أعاله على أساس نتائج االختبار اليت توجد يف القائمة
كما  standar deviasiو variansو meanحلصول نتيجة  Microsotf Excelابستعمال 

 يلي:

 بليالقختبار اال .1

=average(c3:c28) = 36.69 

=stdev.s(c3:c28) = 11.6 

=var.s(c3:c28)v = 134.7 

 ختبار البعدياال .2

=average(d3:d28) = 91.19 

=stdev.s(d3:d28) = 8.19 

=var.s(d3:d28) = 67.12 
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 4جدول 

 ة العربية لدى طلبة الصف العاشرالرتدد ونسبة مئوية إتقان مفردات اللغوزيع ت

 ابملدرسة العلية احملمدية بنتائنج يف االختبار القبلي م إأ

 طبقة مهارات نسبة مئوية تردد درجة فهم املواد

 شلتاز 1 1 91-111

 جيد 1 1 71-89

 وسط 23,18 6 51-69

 ضعيف 38,46 11 31-49

 ضعيف جدا 38,46 11 1-29

 

علية احملمدية بناًء على ما ةيو القائمة أعاله، ةنتائج طلبة الصف العاشر ابدلدرسة ال

لي، يدل طلبة يف االختبار القب 26ة تظهر لنا أن من بنتائنج يف إتقان مفردات اللغ

 38,46طلبة أم  11فردات طبقة مهارة ضعيف جدا بعضهم يف مستوى إتقان ادل
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طلبة أم  6مبائة، ويف طبقة وسط  38,46طلبة أم  11عيف مبائة، أما يف طبقة ض

 شلتاز.جيد و مبائة. وال يوجد الولبة الذي حصل نتائج يف طبقة  23,18

 5جدول 

 ة العربية لدى طلبة الصف العاشروزيع الرتدد ونسبة مئوية إتقان مفردات اللغت

 يبعدابملدرسة العلية احملمدية بنتائنج يف االختبار ال م إأ

 طبقة مهارات نسبة مئوية تردد فهم املواد درجة

 شلتاز 46,15 12 91-111

 جيد 53,85 14 71-89

 وسط 1 1 51-69

 ضعيف 1 1 31-49

 ضعيف جدا 1 1 1-29
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أعاله، ةنتائج طلبة الصف العاشر ابدلدرسة العلية  5بناًء على جدول 

طلبة يف االختبار  26 احملمدية بنتائنج يف إتقان ادلفردات اللغوية تظهر لنا أن من

طلبة أم  14البعديي، يدل بعضهم يف مستوى إتقان ادلفردات  يف طبقة جيد 

مبائة. وال يوجد الولبة  46,15طلبة أم  12مبائة، أما يف طبقة شلتاز  53,85

 الذي حصل النتائج يف طبقة ضعيف جدا وضعيف، بل ال يوجد يف طبقة وسط

  رلددا.
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استعمال طريقة االستجابة دون العربية بمفردات اللغة مهارة الثالث :  الفصل

سة الصف العاشر ابملدر  لدى طلبةاجلسدية الكاملة يف تعليم اللغة العربية 

 نجالعالية اإلسالمية احملمدية بنتائ

ج . أما نتائل ادلراقبصالباحثة يف ىذا الفصل ال توبق الوريقة ألنو ىو الف 

 ختبار البعدي كما يلي:الولبة يف االختبار القبلي واال

 6 جدول

 نجعالية اإلسالمية احملمدية بنتائابملدرسة الإإس  نتائج طلبة الصف العاشر

 بدون استعمال طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة

 االختبار  البعدي االختبار  القبلي مستجيب رقم

 83 55 دمحم مسلمُت 1

 89 55 يوجي 2

 61 51 إروايت ه م 3
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 94 51 حَتاين 4

 89 44 يييت  أندرايين 5

 89 39 رزقي بوترا شول 6

 83 39 دمحم إحسان ذكرية 7

 67 39 عادلة كرنيا  كربى 8

 67 39 سري ةاطمة 9

 67 39 دمحم ألفيانتو 11

 61 33 رةلي كارم 11

 83 28 سولفياان 12

 83 28 دمحم ىيكل م إ 13

 88 28 نور حيايت 14

 88 28 نور إنسان 15

 61 28 نور اإلنسان 16
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ةتحللها الباحثة ، أعاله توجد يف القائمةعلى أساس نتائج االختبار اليت 
كما  standar deviasiو variansو meanحلصول نتيجة  Microsotf Excelابستعمال 

 يلي:

 72 22 سوديرمان 17

 78 22 منتسيا 18

 72 22 نور أةٍت حرايين 19

 61 22 إندار جااي 21

 89 44 بوتري رمضاين 21

 83 44 حجرة 22

 61 22 رينكي آمن 23

 72 22 سوةرايدي 24

 83 55 أنديس عبد ادلالك 25

 83 55 محيدي 26
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 اإلختبار القبلي .1

=average(a3:a28) = 36.62 

=stdev.s(a3:a28)   = 11.95 

=var.s(a3:a28) = 142.73 

 اإلختبار البعدي .2

=average(b3:b28) = 77.19 

=stdev.s(b3:b28) = 11.98 

=var.s(b3:b28) = 121.56 

 7جدول 

 مفردات اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشروزيع الرتدد ونسبة مئوية إتقان ت

 ابملدرسة العلية احملمدية بنتائنج يف االختبار القبلي إإس

 طبقة مهارات نسبة مئوية تردد درجة فهم املواد

 شلتاز 1 1 91-111

 جيد 1 1 71-89
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 وسط 23,18 6 51-69

 ضعيف 34,61 9 31-49

 ضعيف جدا 42,31 11 1-29

 

بناًء على ما ةيو القائمة أعاله، ةنتائج طلبة الصف العاشر ابدلدرسة العلية 
طلبة يف االختبار  26احملمدية بنتائنج يف إتقان ادلفردات اللغوية تظهر لنا أن من 

طلبة  11لي، يدل بعضهم يف مستوى إتقان ادلفردات طبقة مهارة ضعيف جدا القب
مبائة، ويف طبقة وسط  34,61طلبة أم  9مبائة، أما يف طبقة ضعيف  42,31أم 
جيد مبائة. وال يوجد الولبة الذي حصل نتائج يف طبقة  23,18طلبة أم  6
 .شلتازو 

 8جدول 

 ة العربية لدى طلبة الصف العاشرللغوزيع الرتدد ونسبة مئوية إتقان مفردات ات

 يبعديف االختبار المدية بنتائنج ابملدرسة العلية احمل إإس

 طبقة مهارات نسبة مئوية تردد درجة فهم املواد
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 شلتاز 3,85 1 91-111

 جيد 65,38 17 71-89

 وسط 31,77 8 51-69

 ضعيف 1 1 31-49

 ضعيف جدا 1 1 1-29

 

ةنتائج طلبة الصف العاشر ابدلدرسة العلية أعاله،  11بناًء على جدول 

طلبة يف االختبار  26احملمدية بنتائنج يف إتقان مفردات اللغة تظهر لنا أن من 

 8البعدي، يدل بعضهم يف مستوى إتقان مفردات اللغة العربية يف طبقة وسط 

مبائة، وأما يف  65,38طلبة أم  17مبائة، أما يف طبقة جيد  31,77طلبة أم 

مبائة. وال يوجد الولبة الذي حصل النتائج يف طبقة  3,85طلبة أم  1شلتاز طبقة 

 ضعيف جدا وضعيف.
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إتقان ريقة االستجابة اجلسدية الكاملة يف أتثري استعمال ط: الرابع  الفصل

عالية اإلسالمية الصف العاشر ابملدرسة ال لدى طلبةالعربية  ةمفردات اللغ

 نجاحملمدية بنتائ

الرقمُت، أن الباحثة قد أجريت اإلختبارين يعٍت اإلختبار كما ذكر يف 

 النتائج.دي. ومنهما وجدت الباحثة رلموعة القبلي واإلختبار البع

 هاحتلل حصوال على ادلعرةة عن أتثَت استعمال طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة

 الباحثة نتائج االختبارين ابلرموز اآلتية: 

t = 
 1  2

√
  12
 1
 
 22
 2  

= 91 19 77 19

√
 67 12

26  
121 56

26  
= 14

√
 187 68

26  
= 14
√7 22 
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= 14
2 69 

= 5,214 

جابة اجلسدية للحصول على القرار أو اجلواب ىل ىناك أتثَت طريقة االست

احلساب  tفردات اللغة العربية تقوم الباحثة ابدلقارنة بُت قيمة الكاملة يف إتقان م

 القائمة.  tوقيمة 

Db = ((n1+n2)-2 ) = ((26+26)-2) 

 = 52-2 

 = 51 

tt 1: = 2,678 

tt 5: = 2,118 
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 t% قيمة 1أم  2,118القائمة ىي  t% قيمة 5صلد يف الدرجة اخلاطئة 

ىي و  5,214يعٍت احلساب  tالباحثة أن قيمة  ، لذلك ترى2,678القائمة ىي 

 القائمة. tأكرب من قيمة 

إىل القول أن استعمال طريقة االستجبة اجلسدية  أخَتا تصل الباحثة

فردات اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر ابدلدرسة العالية مالكاملة يف إتقان 

 ."أتثَت"احملمدية بنتائنج ذلا 
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 : اخلالصاتاألول الفصل 

 أما اخلالصات اليت جائت هبا الباحثة ةهي:

استعمال طريقة الصف العاشر قبل ولبة ة العربية لاللغمفردات إن إتقان  .1

االستجابة اجلسدية الكاملة ابدلدرسة العالية احملمدية بنتائنج يف طبقة مهارة 

طلبة أم  11مبائة، أما يف طبقة ضعيف  38,46طلبة أم  11ضعيف جدا 

مبائة. وال يوجد الولبة  23,18طلبة أم  6مبائة، ويف طبقة وسط  38,46

وبعد استعماذلا، يدل بعضهم يف  صل نتائج يف طبقة جيد وشلتاز.الذي ح

مبائة، أما يف  53,85طلبة أم  14مستوى إتقان ادلفردات  يف طبقة جيد 

مبائة. وال يوجد الولبة الذي حصل النتائج  46,15طلبة أم  12طبقة شلتاز 

 رلددا. يف طبقة ضعيف جدا وضعيف، بل ال يوجد يف طبقة وسط
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استعمال طريقة  الصف العاشر بدونولبة ة العربية لفردات اللغمإن إتقان  .2

يف االختبار  االستجابة اجلسدية الكاملة ابدلدرسة العالية احملمدية بنتائنج

 11القبلي، يدل بعضهم يف مستوى إتقان ادلفردات طبقة مهارة ضعيف جدا 

يف مبائة، و  34,61طلبة أم  9مبائة، أما يف طبقة ضعيف  42,31طلبة أم 

مبائة. وال يوجد الولبة الذي حصل نتائج يف  23,18طلبة أم  6طبقة وسط 

ويف االختبار البعدي، يدل بعضهم يف مستوى إتقان  طبقة جيد وشلتاز.

مبائة، أما يف طبقة  31,77طلبة أم  8مفردات اللغة العربية يف طبقة وسط 

مبائة.  3,85 طلبة أم 1مبائة، وأما يف طبقة شلتاز  65,38طلبة أم  17جيد 

 وال يوجد الولبة الذي حصل النتائج يف طبقة ضعيف جدا وضعيف.

مفردات اللغة جلسدية الكاملة أتثَت يف إتقان إن استعمال طريقة االستجابة ا .3

 العربية ابدلدرسة العالية احملمدية بنتائنج.
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 : االقرتاح الثاين

 تتقدم الباحثة ابالقًتاحات التالية:

أن  ابدلدرسة العالية احملمدية بنتائنجيرجى من مدرسي اللغة العربية  .1

عندم يقوم بتعليم  طريقة االستجابة اجلسدية الكاملةيعتربوا استعمال 

 اللغة العربية.

دراسة اليت حصل عليها طلبة ينبغي للمدرسُت أن يرقوا مستوى نتائج ال .2

نظرا دلا أن نتائج  ابدلدرسة العالية احملمدية بنتائنجالصف العاشر 

 دراستهم يف طبقة مهارة "شلتاز".

ويرجى من الباحثة  أن ترقى وتقوى نتائج ىذا البحث قياما بدراسة  .3

الور. األخرى اليت تؤثر كذلك يف إتقان ادلفردات اللغوية العربية اليت 

 حصل عليها الولبة.
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 سرية الكاتبة

 ،م 5991من  ديسمرب سنة  42 بنتائنجولدت ىف  ،وحيوين
سيت لدين دمحم حسني و اهي بنت الثاين من ثالثة بنتًا من و 

  24. بدأت دراستها ىف املدرسة اإلبتدائية احلكومية حسنية
ستمّرت دراستها ا 4004كادانج كونيئ، بنتائنج مث ىف سنة 

ستمّرت وا .احملمدية بنتائنج ميةنوية اإلسالىف املدرسة الثا
 .م 4055سنة  احملمدية بنتائنجدراستها ىف املدرسة العالية 

جامعة يف  التحقت دراستها 4057ىف السنة م. و  4052خترجت منها ىف سنة و 
عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ىف كلية الرتبية و شوؤن التدريس بقسم 

قد  . واحلمد هلل40400552059 اجلامعي للغة العربية كطالبة برقمتدريس ا
 م. 4057 ها يف سنةخرجت في

 


