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أ

شعار

          
            

)195-192ةالشعراء اآليسورة (

ا من دينكم تعلموا العربية فإ
)عمر بن اخلطاب(

أيها الولد، العلم بال عمل جنون، 
، يكونوالعمل بغري علم ال

)أبو حامد الغزاىل(

جاة ومل تسلك مسالكهاترجوا النّ 
سإّن السفينة ال جتري على اليب

)أبو العتاهية(



ب

اإلهداء
والديإىل

منالمليئةالحياةلمواجهةوالتفاؤلآماللنيلالتقدمعلىوحثنيربنيالذي
خوفبدونحقكلمةأقولأنوعلمنيالتحديات

والديتوإىل

عنيمهمتهاأفاضتالتي

أساتذيتالسادةوإىل

الفكرفيللتقدموشجعونيوالمعرفةمالعلطلبعلى حثونيالذين

وبقائهااألمةوجودعلىحرصهمالعربيةاللغةعلىحيرصونالذينوإىل



ج

تقديرالشكر و ال

خـريعلـىوأسـلموأصـلي،املتـوالفضـلهعلـىوأشـكرهحـال،كـلعلىهللاحلمد
يـومإىلبإحسـانتـبعهمومـنوالتابعني،أمجعنيوأصحابهآلهوعلىالشاكرين،الصابرين

:بعدأماالدين،
وقد مّن اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 

–والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 
ضل يف أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم ف–بعد محد اهللا تعاىل 

خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال 
: ومنهم . العمل اجلاد املخلص

تشوتجامعة زاوية ، مدير املاجستريالقرننيذو الدكتور احلاج األستاذمساحة
.كاال  اإلسالمية احلكومية لنجسا

جامعة زاوية النائب األول ملدير، األستاذ بصري إبراهيم املاجستريمساحة
.كاال  اإلسالمية احلكومية لنجساتشوت

الرتبيةكليةاللغة العربية  قسم، رئيس املاجستريحممد فضلىاألستاذ مساحة
.اإلسالمية احلكومية لنجساكاال تشوتجامعة زاوية 

، املشرف األول الذي أفاد املاجستريالدكتور سليمان إمساعيلاألستاذمساحة 
الباحث علميًا وعمليًا ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة 

.البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير
، املشرف الثاين، فحقًا يعجز لساىن عن املاجستريحممد فضلىاألستاذمساحة

وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم شكره
يبخل بعلمه ومل يضق صدره يومًا عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة 
هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم 

. الثواب واجلزاء



د

تعليم قسماحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف تقدم البيكما 
فلهم من . اإلسالمية احلكومية لنجساكاالتشوتامعة زاوية بقسم الرتبية جباللغة العربية 

كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  وجزاهم اهللا ةالباحث
. عىن خري اجلزاء

كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا يرأسها والدي الكرمي الذأما أسرتى وعلى 
من حب للعلم واملعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديتيالبحث مبا غرسه ىف نفس

.يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حياتىاحلبيبة اليت
مل املتواضع إىل وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا الع

.خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان
التوفيقواهللا ويل

م2015أبريل8، لنجسا
الباحث 

أغمشة فْهِليفي
120800304: رقم القيد 



ه

تقرير المشرفين

بسم اهللا الرمحن الرحيم
اله وصحبه ىاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعل

. أمجعني
: طالبه تطالع على البحث العلمي الذي حضر بعد اإل

أغمشة فْهِليفي: إسم                    
120800304:رقم التسجيل

فعالية طريقة االستجابة اجلسديّة الكاملة يف تنمية مهارة :موضوع البحث
Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaبـاالستماع 

.املناقشةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
املشرف األول

املاجستري.سليمان إمساعيل.د
:رقم التوظيف

195905251998021001

املشرف الثاين

املاجستريحممد فضلى
:التوظيفرقم 

198002262007101002

االعتماد
تعليم اللغة العربيةرئيس قسم

الماجستيرفضلىحمد م
198002262007101002:رقم التوظيف



و

فعالية طريقة االستجابة الجسديّة الكاملة في تنمية مهارة االستماع
.Madrasah Aliyah Negeri Kpـــ ب Teungoh Langsa

متت املناقشة هلذا البحث العلمي أمام اللجنة الىت عينت ملناقشة وقد قبل أمتاما كمادة من املواد 
S.Pd.Iاملقرة للحوز على شهادة

م2016مايو 14: يف بتاريخ 
ه  1437راجب7

:وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة
............ )    ....:(...التوقيعرئيس املناقشاملاجستريماعيلـإسسليمان.د-1

197405012009011007: رقم التوظيف

:(................... )    التوقيعة سكريتري حممد فضلي املاجستري-2
198002262007101002: رقم التوظيف

................ )    ..:(.التوقيعاملناقش األول  ص املاجستريخلـم-3
198009232011011004:رقم التوظيف

:(................... )    التوقيعاملناقش الثايناملاجستريخري االمر-4
:رقم التوظيف

مبعرفة عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني
بلنجساجبامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية 

الدكتور أحمد فوزي الماجستير



ز

195705011985121001: رقم التوظيف 

إقرار الطالب

: أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
أغمشة فْهِليفي: إسم            

120800304:رقم التسجيل
)Idi Rayeuk(إيدي رايك :العنوان

ا لتوفري شرط  قسميف S.Pd.Iلنيل درجة أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضر
: عنوانحتت اإلسالمية احلكومية لنجسا كاالتشوتجامعة زاوية تعليم اللغة العربية

فعالية طريقة االستجابة الجسديّة الكاملة في تنمية مهارة االستماع 
Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaبـ

ــا ىف املســقبلةوإذا ادعــى أحــد . هــا بنفســيتُ ا وكتبُ حضــر  ــا مــن تأليفــه وتبــني أ أ
فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف 

.اإلسالمية احلكومية لنجساكاالتشوتجامعة زاوية تعليم اللغة العربيةقسمأو على 
. هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

م2014ديسنبري26، لنجسا
توقيع صاحب اإلقرار 

أغمشة فهليفى
120800304:القيدرقم 



ح

ملخص البحث
الكاملة يف تنمية مهارة فعالية طريقة االستجابة اجلسديّة م،2015،أغمشة فهليفى

املشرف ،Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaبـ االستماع 
.املاجستريحممد فضلى: الثاينواملشرف, املاجستريسليمان إمساعيل.الدكتور:األول

الكاملةفعالية طريقة االستجابة اجلسديّة :الكلمات األساسية
ـا اإلنسـان يف مراحـل حياتـه األوىل بـاآلخرين وتعتـرب . إن االستماع وسيلة اتصـل 

مهــارة االســتماع جــزءا رئيســا بالنســبة إىل تــدريس أي لغــة ومــن ذلــك تــدريس اللغــة العربيــة 
ــا التنقطــع حــاجتهم هلــا وبــالرغم مــن جوهريــة مكانــة . حيــث أن الطــالب لغــري النــاطقني 

العربيـة ضـعف  أن الباحث يرى من خالل مقابلة مدرس اللغـة االستماع يف تعلم اللغة إال 
يف الصـف األولMadrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaكفـاءة طلبـة مدرسـة 

م صعب عليهم أن مييزوا األصوات املتجاورة يف النطـق واحلركـات الطويلـة  يف االستماع وأ
هم التمييــــــز واالســــــتيعاب بــــــني والقصــــــرية ، وإذا اســــــتمعوا إىل كــــــالم األســــــتاذ يعســــــر علــــــي

. األصوات املتجاورة يف النطق واحلركات الطويلة والقصرية
كيف تطبيق طريقة االستجابة اجلسديّة ) 1: يأتى أسئلة الباحث حبثه كما و 

؟Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaالكاملة يف تعليم مهارة االستماع بـ 

ىف تعليم Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaما مدى كفاءة الطلبة بـ ) 2
طريقة االستجابة اجلسديّة الكاملة ىف مهارة ما مدى فعالية) 3مهارة اإلستماع؟ 

؟Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaـبـاالستماع 

Madrasah Aliyah Negeriـبـاملنهج اإلجرائي بالتطبيقوقام الباحث بالبحث عن 

Kp. Teungoh Langsaوكل دور يشتمل على . وجرى هذا البحث على الدورين اإلثنني
ومن األدوات جلمع . أربع مراحل رئيسية وهي التخطيط والتنفيذ واملالحظة واالنكاس 



ط

مالحظة عن عملية التعليم والتعلم واملقابلة مع املدرس اللغة العربية واالختبار : البيانات 
Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaـبـالطلبة اىل 

فعالية طريقة االستجابة تطبيقإن : وأما نتائج البحث الىت خلص الباحث هي 
Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungohبـاجلسديّة الكاملة يف تنمية مهارة االستماع 

Langsaمرتفع من املرحلة وإن  كفاءة الطلبة ىف التدريس مهارة اإلستماع .جيداتكون
طريقة االستجابة اجلسديّة وإن . 90،68األوىل إىل املرحلة الثانية بالدرجة املعدلة فيه 

Madrasah Aliyah Negeriبـفعال لتنمية كفاءة الطلبة يف تعلم مهارة اإلستماع الكاملة

Kp. Teungoh Langsa



ي

باللغة اإلندونيسيةلخص البحثم
Agamsyah Fahlevi. 2015. Penerapan Metode Total Physical Response dalam
Meningkatkan Kecakapan Mendengar Bahasa Arab di Madarsah Aliayah Negeri
Kp.Teungoh Langsa, Pembimbing 1) Dr,Sulaiman Ismail, M.Ag, Pembimbing,
2).M.Fadhli, M. Pd

Kata Kunci : Penerapan Metode Total physical Response
Sesungguhnya mendengar merupakan sarana penghubung manusia

didalam berlomunikasi dengan yang lain. Keterampilan mendengar merupakan
bagian pokok didalam kegiatan pembelajaran bahasa apa saja, dan dari itu dalam
pengajaran bahasa arab siswa merupakan objek yang membutuhkan bahasa
tersebut. Melihat pentingnya pembelajaran mendengar dalam belajar bahasa.
Disamping dari hasil wawancara dan observasi awal yang peneliti lakukan di
Madrasah Aliyah Kp. Teungoh Langsa, peneliti mendapatkan beberapa siswa
yang kesulitan didalam membedakan bunyi yang hampir bersamaan baik dalam
bentuk pengucapan, panjang pendek, sehingga ketika mendengar ucapan dari
seorang guru mereka kesulitan membedakan antara bunyi-bunyi yang hampir
bersamaan dalam pengucapan dan juga baris panjang pendeknya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana
Penerapan Metode Total physical Response dalam pengajaran Kecakapan
Mendengar di MAN Kp.Teungoh Langsa? 2) Sejauah mana kemampuan siswa di
MAN Kp. Teungoh Langsa dalam pembelajaran Istima’? 3) Sejauhmana
Efektivitas Metode Total physical Response dalam pengajaran Kecakapan
Mendengar di MAN Kp.Teungoh Langsa?

Skripsi ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan
penerapan di MAN Kp.Teungoh Langsa. Penelitian ini berlangsung dalam tiga
siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan
tindakan, observasi dan refleksi. Dan untuk mengumpulkan data peneliti
menggunkan instrumen penelitian: observasi proses belajar mengajar,
memberikan soal wawancara kepada guru bahasa Arab dan tes  kepada siswa di
MAN Kp.Teungoh Langsa.

Adapun hasil penelitian yang peneliti ringkas yaitu : 1) Penerapan metode
Metode Total physical Response dalam Meningkatkan Kecakapan Mendengar di
Madrasah Aliyah Neger Kp.Teungoh Langsa berlangsung baik. Selanjutnya
kemampuan siswa dalam belajar kemahiran mendengar mwningkat dari siklus



ك

pertama ke siklus kedua dengan nilai rata-rata 90,68. Kemudian dari hasil ini kita
dapat mengetahui bhawa Metode Total physical Response efektif dalam
Meningkatkan dan menumbuhkan kemapuan siswa dalam Kemahiran Mendengar
Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri Kp.Teungoh Langsa
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ص البحثستخلم

الكاملة يف تنمية مهارة فعالية طريقة االستجابة اجلسديّة م،2015،أغمشة فهليفى
املشرف ،Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaبـ االستماع 

.املاجستريحممد فضلى : الثاينواملشرف, املاجستريسليمان إمساعيل .الدكتور:األول
الكاملةطريقة االستجابة اجلسديّة فعالية:الكلمات األساسية

الكاملة يف تنمية فعالية طريقة االستجابة اجلسديّة إن املوضوع لـهذا البحث هو
البحث على . Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaبـ مهارة االستماع 

كيف تطبيق طريقة االستجابة اجلسديّة الكاملة يف ) 1: إجابة عن مسئلة البحث وهي
ما مدى  ) 2؟Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaتعليم مهارة االستماع بـ 

ىف تعليم مهارة Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaكفاءة الطلبة بـ 
ملة ىف مهارة االستماع طريقة االستجابة اجلسديّة الكاما مدى فعالية) 3اإلستماع؟ 

؟Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaـبـ

Madrasah Aliyah Negeriـبـاملنهج اإلجرائي بالتطبيقوقام الباحث بالبحث عن 

Kp. Teungoh Langsaوكل دور يشتمل على .وجرى هذا البحث على الدورين اإلثنني
ومن األدوات جلمع . أربع مراحل رئيسية وهي التخطيط والتنفيذ واملالحظة واالنكاس 

مالحظة عن عملية التعليم والتعلم واملقابلة مع املدرس اللغة العربية واالختبار : البيانات 
Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaـبـالطلبة اىل 

فعالية طريقة االستجابة تطبيقإن : الىت خلص الباحث هي وأما نتائج البحث 
Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungohبـاجلسديّة الكاملة يف تنمية مهارة االستماع 

Langsaمرتفع من املرحلة وإن  كفاءة الطلبة ىف التدريس مهارة اإلستماع .جيداتكون
طريقة االستجابة اجلسديّة وإن . 90،68األوىل إىل املرحلة الثانية بالدرجة املعدلة فيه 
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الباب األول
اإلطار العام

مقدمة-أ
إن تعليم مهارة االستماع حيتاج إىل الطرائق املناسبة الفّعالة لكي يستطيع أن 

ا هدف التعليم فطرائق تدريس اللغة العربية متنوعة وكلها ُتستخدم لتعليم . يتحقق 
فطريقة . املهارات اللغوية، ولكن لكل طريقة مزيّة خاّصة ومناسبة مع مهارة معينة

االستجابة اجلسديّة الكاملة على سبيل املثال مناسبة مع تعليم مهارة االستماع ألن هذه 
للمعلم وللطالب لكن حركات الطالب أكثر من الطريقة ترتكز على احلركات اجلسمية

. حركات املعلم
فتعليم مهارة االستماع أهم أهدافه الفهم واالستيعاب، فالفهم أو االستيعاب 

ما باحلركات اجلسديّةيسهل اك وأيضا أن أثر التعلم يبقى يف الذاكرة مدة أطول إذا . تسا
أي عندما يستجيب الطلبة للكالم املوجه إليهم 1.ارتبط بالنظام العصيب احلركي للمتعلم

وجبانب ذلك أن هذه . ويتذكروه تذكرا جّيداباحلركات اجلسديّة يستطيعون أن حيفظوه
. ملبتدئة اليت مل تسبق هلم دراسة اللغة العربيةالطريقة تصلح للمرحلة ا

عندما يتعّلمون Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaالطالب يف 
العربية خاصة يف مادة مهارة االستماع اليستطيعون أن ميّيزوا األصوات العربية إما يف 

وَعَلٌم مث يطلب الطلبة َمجَلً كلمةفمثال عندما ينطق األستاذ.طوهلا أوقصرها أو حرفها
م مل يتدربوا يف نطق الكلمات العربية الصحيحةأن ينطقومها . فأكثرهم اليستطيعون أل

جامعة : الرياض( طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،عبد العزيز بن إبراهيم العصلي، 1
134.ص) 2002اإلمام حممد بن سعود االسالمي، 
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.فينطقون كلمة َمجٌَل باملّد يعين مجَاٌل وكلمة ِعْلٌم باستبدال حرف العني باهلمزة يعين َأَملٌ 
. ينسون املفردات املدروسةهذه هي املشكلة األوىل، وأما املشكلة الثانية فكثري من الطلبة

صحيح أن الطلبة بعد أن يدرسوا اللغة العربية هؤالء عرفوا وفهموا معاين الكلمات لكّنهم 
الحظ ك بعد أن لذل. املفردات السابقة فنسوهاعنبعد االسبوع عندما يسأهلم املدرس

ملة خاصة يف الباحث هذه املشكلة يريد أن حيّلها بتطبيق طريقة االستجابة اجلسديّة الكا
.تعليم مهارة االستماع

ا تفّضل املتعّلم كثري احلركات  فطريقة االستجابة اجلسديّة الكاملة مناسبة أل
Madrasahالصف األول يفوفقا هلذا، كان الباحث خيتار . ويكون يف املرحلة املبتدئة

Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaلى ألن هذا الصف ع. يف تطبيق هذه الطريقة
حسب املنهج التعليمي يعترب مبتدئا يف تعليم اللغة العربية رغم أن الفصول األعلى منه 

وأيضا أن هذه البيئة التعليمية تُعترب فقرية مل تتوفر . ميكن أن يطّبق فيها هذه الطريقة
.  وسائل التعليم والتعّلم فيها وحتتاج إىل طرائق التدريس الفعالة

:الباحث أن يقوم البحث العلمي على املوضوعوباالضافة على ذلك، أراد 

Madrasahبـفعالية طريقة االستجابة الجسديّة الكاملة في تنمية مهارة االستماع 

Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsa

أسئلة البحث-ب 
فعالية طريقة االستجابة البحث املتعلق أراد الباحث أن يبحث عن أسئلة و 

Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungohبـاجلسديّة الكاملة يف تنمية مهارة االستماع 

Langsa أسئلة الباحث حبثه كما يأتى و:
يف تعليم مهارة االستماع بـطريقة االستجابة اجلسديّة الكاملةكيف تطبيق -1

Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsa؟
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Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaبـمدى كفاءة الطلبةما -2

تعليم مهارة اإلستماع؟ىف 
مهارة االستماعىف طريقة االستجابة اجلسديّة الكاملة ما مدى فعالية-3

؟Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaـبـ

:أهداف البحث -ج
: البحث اليت أراد الباحث يف كتابة هذه الرسالة فيما يلىومن أهداف

يف تعليم مهارة طريقة االستجابة اجلسديّة الكاملةملعرفة عن تطبيق -1
Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaاالستماع بـ

Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungohبـكفاءة الطلبةملعرفة عن  -2

Langsa مهارة اإلستماعتعليم ىف
مهارة االستماعىف طريقة االستجابة اجلسديّة الكاملة ملعرفة عن فعالية-3

Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaـبـ

فروض البحث- د
طريقة االستجابة اعتمد الباحث يف هذه الرسالة على فروض البحث وهو أن 

تدريس مهارة اإلستماع وحتمل طالب ن أحسن الطرق التعليمية يف ماجلسديّة الكاملة
:ومن هنا إفرتض الباحث كما يلى .التعلمعلى التفكري واملشاركة يف عملية التعليم و 

يف تعليم مهارة االستماع بـطريقة االستجابة اجلسديّة الكاملةإن تطبيق -1
Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaتكون جيدا.

ىف Madrasah Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaكفاءة الطلبة بـ إن-2
ترقية وتنمية باستخدام طريقة االستجابة اجلسدية تعليم مهارة اإلستماع

.الكاملة
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Madrasahـبـطريقة االستجابة اجلسديّة الكاملة ىف مهارة االستماع وإن-3

Aliyah Negeri Kp. Teungoh Langsaةتكون فعال.
أهمية البحث- ه

: تتلخص أمهية هذا البحث ىف اآليت
طريقة االستجابة باستخدام مهارة االستماعتطوير تعليم : من الناحية النظرية-1

.ىف إطار حتسني عملية التعليم والتعلماجلسديّة الكاملة
هذا الباحث ينتج إرشادا عمليا ملدرسي ىف استخدم : من الناحية التطبيقية-2

.مهارة االستماعىف تعليم ملة طريقة االستجابة اجلسديّة الكا
حدود البحث- و

.مهارة االستماعقام الباحث هذه الدراسة تعليم : احلدود املوضوعية-1
Madrasah Aliyahقام الباحث هذه الدراسة الفصل األول: حلدود املكانيةا-2

Negeri Kp. Teungoh Langsa

.م2015-2014قام الباحث هذه الدراسة للسنة الدراسية : احلدود الزمانية-3
تحديد المصطلحات–ز

فعالية " املوضوعقبل أن يبحث الباحث عن األشياء املتعلقة هذه الرسالة حتت 
Madrasah Aliyah Negeriبـطريقة االستجابة اجلسديّة الكاملة يف تنمية مهارة االستماع 

Kp. Teungoh Langsa" املتعلقة للقارئني معاىن املصطلحات أحسن للباحث أن يبني
ا فهي  ،باملوضوع لئال خيطئ القارئون ىف الفهم معانيها وأما املصطلحات اليت يريد بيا

:كما يأتى 
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فعالية -1
فعال على وزن فّعال، مث –يفعل –كلمة فعالية هي صفة مبالغة للفظ فعل 

ويقال هلذ للفظ يف اللغة . تلحق آخره ياء النسبة والتاء التأنيث فصارت فعالية
:لي يفه ماعرّ "Efektifitas"وأما لفظ . "Efektifitas"اإلندونيسية 

"Menurut W.J.S Poerwadarmita، kata "Efektifitas" berasal dari kata dasar

"efektif"، yang berarti : "Akibat" (hasil daya pengaruh sesuatu)، ada efeknya

(pengaruhnya، akibatnya، kesan nya)2

فعالية فعالة " مشتق من جذر كلمة" "كلمةفإن، WJS Poerwadarmitaلـووفقا"
نفوذ، وبالتايل، له انطباع(، أي تأثري )قوة تأثري شيء"(نظرا :" يعين ، األمر الذي"

طريقة االستجابة الجسديّة الكاملة-2
طرقا أو طريقا ومعناه السرية –يطرق –طريقة لغة هي مصدر من طرق كلمة ال

.3واحلالة واملزاهب اخلط ىف الشيئ والسبجة املستطيلة

هي الوسيلة اليت يتبعها املدرس لفهم التالميذ أي درس من الدروس واصطالحا
.4ىف أية مادة من املواد

:اإلندونيسيا الطريقة هي وىف كتب
Metode adalah :suatu pengetahuan tentang cara – cara mengajar yang

dipergunakan oleh seorang guru ataupun instruktur5.

معرفة القواعد التعليمية الىت يستخدمها املدرس  : أي 

2 W.J.S Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai pustaka,1986),
h.266.

. 1986: )بريت، املكتبة الشرقية(، 28الطبعة ،املنجد ىف اللغة و األعالم،لويس معلوف3
465.ص

17.ص). نةبدون سالطبعة اجنولو، : املسرية(، أصول الرتبية وقواعد التدريس، حممد عطية االبراس4
5 Abu Ahmadi, dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Jaya Press,1997), h.52.
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للغة مبنية على االستجابة اجلسديّة الكاملة هي طريقة لتدريس اواملراد بطريقة 
. 6)احلركي ( تنسيق الكالم والفعل، وحتاول تدريس اللغة عن طريق النشاط اجلسدي 

مهارة االستماع-3
استقبال الصوت ووصوله إىل األذن بقصد وانتباه، وهذا ومهارة االستماع هىي 

7.النوع هو املستخدم يف احلياة والتعليم فهو احدى عملييت االتصال بني الناس مجيعا

مرتمجون امساعيل صيين و مذاهب وطرائق يف تعليم اللغاتجاك رتشاردز و ثيودور وثيودور روجرز، 6
165.ص) 1990دار عامل الكتب، : الرياض (عبد الرمحن عبد العزيز العبدان وعمر الصديق عبد اهللا 

مكة ( أسسه ومداخله وطرق تدريسه تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،حممود كامل الناقة، 7
.122ص ) 1985جامعة أم القرى، : املكرمة 



المراجع

المراجع العربية-أ
دار القلم، : يت كو (تدريس اللغة العربية باملرحلة االبتدائية، أمحد صالح الدين جماور، 

.)1980طبعة أوىل، 

دار املسلم، : الرياض (املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، أمحد فؤاد عليان، 
1992(

مرتمجة من وطرائق يف تعليم اللغاتمذاهب ثيودور وثيودور روجرز، جاك رتشاردز و 
Approaches and Methods In Language Teaching واملرتمجون امساعيل

: الرياض (عبد الرمحن عبد العزيز العبدان وعمر الصديق عبد اهللا،صيين و 
)1990دار عامل الكتب، 

لغري ة األخرىاالجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغة احليّ محادة إبراهيم، 
ا )1987. دار الفكر العريب: لقاهرة ا(. الناطقني 

ة الدار املصري: القاهرة (، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقة، حسان ساحنش
)1993طبعة ثانية، . اللبنانية

ا مناهجه و تعليم العربية رشدي أمحد طعيمة،  إيسيسكو،  : رباط(أساليبه،لغري الناطقني 
)1989.ة للرتبية والعلوم والثقافةمنشورات املنظمة اإلسالمي

يد،  مكتبة : بريوت (تعلم اللغة احلّية وتعليمها بني النظرية والتطبيق، صالح عبد ا
)لبنان، دون سنة

)2002دار الفكر العريب، : لقاهرة ا(تدريس فنون اللغة العربية،على أمحد مدكور، 
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