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 خامسالباب ال

 البحث تحليل

  المفردات كفاءة لترقية الكاملة الجسدية اإستجابة طريقة استخدام. أ

 المرحلة ىف المفردات كفاءة لترقية الكاملة الجسدية اإستجابة طريقة استخدام.

 باتي جينحا" الهجرة دار"  المبكرة الطفولة

ليل البحث ا ان  يفات ب اليهو التعّلق بن اأس الكيفي كما عرف والتص

تيجة قبلها والتفاسر مع اليبان  ظرية ال ظرية ال توجد ل تيجة أو ال واأبعاد وموقف ال

ظرية امكشوفة  ميدان البحث. واأن سيبن الباحث عن التحليل  عن نتيجة ال

اسب  سدية اإستجابة طريقة استخدامبام  امرحلة  امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

 .باي جنحا" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة

سدية اإستجابة طريقة استخداموان    امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

صلتتكون من التصميم  باي حاجن" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة  الباحث و

سدية اإستجابة طريقة باستخدام العربية اللغة تعليمان تصميم  امعلومات  الكاملة ا
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هو ان يعّدد   باي حاجن اهجرة دار  امبكرة الطفولة امرحلة  امفردات كفاءة لرقية

كل امواد الدرسية ال القي اى التاميذ تفصيا وظهورا. ويبدأ باأمر اأساسي الذي 

صيل اإستجابة. ويبدأ هذ  قدر اأطفال ان يستجيبوا جسديا قبل ان يبتدئوا 

سدية  .العملية باستماع كلمة اأمر مّ يتبع باإستجابة ا

اسب  ظرية وهذا ي إستجابة ايقة لطرأساسي ب اأسلواي همر واأاما وابال

سدية هم ب الطا ليستجيبأمر ر ايصد، ملةلكاا ا  كلعمليا بفعل ما ُيطلب م

ى  ضحيو لفعلواالستجابة. ا على  فاظرة او شر بضراح اقترامع مشيا و أمر. امع

ا مرواأا ختياروا الدرس طيط على امعلم. فيجب يونيةا  فاظا لضمان سبةام

 104خال الدرس. مسرعةا على

فيذ التعليم وهو  صيل امعلومات من ت  تعليم عمليةان م يقوم الباحث عن 

سدية اإستجابة طريقة باستخدام العربية اللغة هي   امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

م  القاء تعريف امفردات امطلوبة اى التاميذ تكرارا ح يفهموا اماّدة امستخدمة

 .مارس تطبيق تلك امفردات باأمر امكَرر
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ظرية البحث  اسب ب ان اأطفال يستمعون كثرا قبل ان يتكلموا  وهذا ي

اولة  مرحلة اكتساب لغتهم اأم، وأن استماعهم هذا يصبح استجابات عضوية ) 

ظر او غر ذلك( ركة او ال فيذ بت معلم ابدأ  .الوصول اى الشيء اواإمساك به او ا

فهمهم ى على مد همستجاباّل اتدو بها.  م توجه الطلبة للقيام، لتوضيح امعمر واأا

قيقة  ميدان البحث هو ان يلقي اأستاذ تعريف امفردات وهذا  105.مروالأ وان ا

تدل ان التاميذ يستمعون كثرا قبل ان يتكلموا  مرحلة اكتساب لغتهم اأم م 

 .باأمر امكَرراستماعهم هذا يصبح استجابات عضوية وذلك هو 

صل الباحث عن امعلومات من التقييم   تجابةاإس طريقة باستخدامو

سدية  حاجن اهجرة دار  امبكرة الطفولة امرحلة  امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

التعليم والتعلم هو بان يعطى التاميذ على اإختبار  نتائجأن تقييم وهو  باي

اسب  واإمتحان مباشرا واحدا بواحد  الفصل لكي يظهر كفاءة التاميذ. وهذا ي

ظرية البحث  هائي هذ ،غاية اىسيلة وفهو ب إستيعااما أب  يقةلطرا لكن اهدف ال

إستجابة افي طريقة  اللغةر مقرف بهدوأساسية. ا لكامرات امها تدريسو ه
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ريج لكاملةا لجسديةا  امتحدثنمع م مفهووطليق  تواصلين على درسين قادار اى 

 106للغة اهدف. صلينأا

صل الباحث ايضا من التقييم  صل بو  طريقة استخدامان تعليم امفردات 

سدية اإستجابة على أغراض التعليم  اهجرة دار  امبكرة الطفولة امرحلة  الكاملة ا

صل على مهارة اللسان والتعبر  امرحلة امبكرة وامهارات اأساسية ح  اع 

أنية امعتادة  امرحلة يقدر على اإتصال باللغة العربية وأسرع فهما على اللغة القر 

 الطفولة امبكرة.

ظرية  اسب ب اف دهأاذ ن هأهذ الطريقة وهو  اموضوعةاف دهأاوهذا ي

اجاتعلى  تعتمد ة ا اء على ذلك ان حاجات الدارسن  107.للدارسن امعي  ب

صل على مهارة اللسان والتعبر  امرحلة  اهجرة دار  امبكرة الطفولة امرحلة هي ان 

امبكرة وامهارات اأساسية ح يقدر على اإتصال باللغة العربية وأسرع فهما على 

 اللغة القرأنية. 
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 المرحلة ىف المفردات كفاءة لترقية الكاملة الجسدية اإستجابة طريقة استخدام.

 باتي بستان العلوم كاجار المبكرة الطفولة

ا مرواأا ختياروا الدرس طيط على امعلمفيجب وقال الرسن فرمان   سبةام

 انفوجد الباحث  اميدان البحث  108خال الدرس. مسرعةا على فاظا لضمان

سدية اإستجابة طريقة باستخدام العربية اللغة تعليم تصميم  كفاءة لرقية الكاملة ا

يف امفردات  هو باي بستان العلوم كاجار  امبكرة الطفولة امرحلة  امفردات تص

سدية اإستجابة طريقة باستخدامال ستستخدم للمواّد الدراسية  قبل  الكاملة ا

فيذ عملية التعليم.  ت

وشرح أشر انه كّلما كثر اعطاء اإثارة فقويت الذاكرة، وهذا بواسطة اأوامر 

ركي. شاط ا  العربية اللغة تعليم عملية ان اميدان البحثفوجد الباحث   109وال

سدية اإستجابة طريقة باستخدام  القاء  هي امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

ال تتصّف لأمر متمّها كي يفهم التاميذ امر اأستاذ ّم يستجيب  امفردات

ّرك عن مقعد شاط ح   .بال
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 الفهااااااام اساااااااتيعاب هاااااااذا خاااااااال مااااااان االساااااااتحواذ عملياااااااة أنوقاااااااال ازهااااااار ارشاااااااد 

اااااااي نقااااااال وأظهاااااار تاااااااائج اإ  والقاااااااراءة التحاااااااد  مثاااااال أخااااااارى مهااااااارات  الاااااااتعلم ل

110.والكتاباااة
أن تقيااايم نتاااائج التعلااايم والاااتعلم الباحاااث  ميااادان البحاااث  فوجاااد 

مباشااااارا واحااااادا بواحاااااد  الفصااااال  الياااااوميهاااااو باااااان يعطاااااى التامياااااذ علاااااى اإختباااااار 

اااااا ي الواجااااااباعطاااااااء و  ساااااادية اإسااااااتجابة طريقااااااة باسااااااتخدام امتعلااااااق ام  الكاملااااااة ا

 .مّ مارس التاميذ  الفصل امفردات كفاءة لرقية

 كفاءة لترقية الكاملة الجسدية اإستجابة طريقة استخدامب المزايا والعيوب ب.

  المفردات

 كفاءة لترقية الكاملة الجسدية اإستجابة طريقة استخدامب المزايا والعيوب.1

 باتي جينحا" الهجرة دار"  المبكرة الطفولة المرحلة في المفردات

عن  جلا لةإزاعد على تسايقة لطرا نشطةأ معظمان وقال عبد الع ي  

بيةأا للغةا ج تكسر حاب، ولطاا فوجد  111.متعلمنا لدى لدوافعا تقوى، و ج

سدية اإستجابة طريقة استخدام وانّ الباحث  ميدان البحث   لرقية الكاملة ا

                                                           
110

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, ( Yogyakarta, Pustaka Belajar: 2010) 
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صور حركة اللعبة ح يقدر على ازالة اإجهاد  امفردات كفاءة تتضمن على ع

بية. ويقدر على اداء حاّسة  د التاميذ، السّيما وقت تعّلم اللغة اأج والضغوط ع

ابية ح تكون ماسة التاميذ مرتقية.  ا

حويةت اعاموضوامن كثر ح  يقة شرلطراذ ء هضو في  يصعبوقال ايضا   ل

ص أو شخاايث عن دايصعب  كما،  ماضيا لفعليا تعليمفية حيث يصعب لصرا

ى ت الموصوو ئر ضمال ستعماا تتطلبء شياأ غيبة ر وحضوومع و مختلفة من مث

طاء  تفهم فوجد الباحث  ميدان البحث  112.لكذغير و ان عيوها هي ا

االت اللغة احدودة  اإستجابة طريقة استخدامب الفاظ اأوامر من التاميذ و

سدية  حاجن اهجرة دار  امبكرة الطفولة امرحلة  امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

 .باي

 كفاءة لترقية الكاملة الجسدية اإستجابة طريقة استخدامب المزايا والعيوب.2

 باتي بستان العلوم كاجار المبكرة الطفولة المرحلة في المفردات

 خلفية تذكريهم لد ليسممن  امبتدئن تدريسفي  لطريقةاذ همن دة الستفاا

 خارج اللغة العرية متعلمي تعتقد لا لقصرةورات الدافي  كذلك، و هدفا للغةاعن 
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هاامو تائج البحث  ميدان البحث  113.ط تمل ب ظرية  وم يّة استخدام وهذ ال

سدية الكاملة لرقية كفاءة ام فردات  امرحلة الطفولة امبكرة  طريقة اإستجابة ا

تقدر ان يثر اأطفال لإجتهاد  التعليم والتعلم  باي هي كاجاربستان العلوم  

بية ال سّيما لكفاءة امفردات العربية.  اللغة اأج

سدية اإستجابة طريقةإن  حقيقة التطوير وتوسيعها من نظرية  هي الكاملة ا

شاط . دت هذ الطريقة اى نظرية التعلم للمدخلي و  التعليم على اساس ال است

احية اموقيفية. احية العملية وال  114الطبيعي الذي اعطى اهتماما كبرا بال

تائج البحث ال وجدها الباحث  ميدان البحث وهي  تلفة ب ظرية  وهذ ال

سدية اإستجابة طريقة استخدامصعوبة  هي عيوها انّ   كفاءة لرقية الكاملة ا

رّكوا من مقعدهم. امفردات  على التاميذ السلي أهم م يتحمسوا ان 

االت اللغة احدودة  طاء  تفهم الفاظ اأوامر و كان احد التاميذ 

سدية اإستجابة طريقة استخدامب  امرحلة  امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

ظرية و .باي كاجاربستان العلوم    امبكرة الطفولة تمل بال ذ ه يصعبوهذا 
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حويةت اعاموضوامن كثر ح  يقة شرلطرا  .فيةلصرا ل

 هامحاواتو  المفردات كفاءة لترقية الكاملة الجسدية اإستجابة طريقةالمشكات ج. 

 المفكككككردات كفكككككاءة لترقيكككككة الكاملكككككة الجسكككككدية اإسكككككتجابة طريقكككككةالمشككككككات .

  باتي جينحا الهجرة دار المبكرة الطفولة المرحلة فيها محاواتو 

ها  حلامااااار ا مياااااع تصااااالحيقة اللطاااااراذ ه حلة ماااااارابعد  ماااااتعلمافايستفيد م

 هااااأ يعااامما تكملهاااا أو يس رلتاادائق امن طرى خااار أبطريقة ن تقااار أن البد وئة مبتاادا

 تكيّااففوجاد الباحااث  ميادان البحااث  .مااتعلما لاادىية للغاوا لكفايااةا تباا الهحدو

سدية اإستجابة بطريقة امفردات تعليم  الفصل   امبكرة الطفولة امرحلة  الكاملة ا

 األعاب يرغبون الذين اأطفال هو اموّجه أن لأستاذ مصعبة باي حاجن اهجرة دار

 .الدراسية باموادّ  اهتمامهم من اكثر

 ومااااانويقاااااوم الباحاااااث  ميااااادان البحاااااث م وجاااااد الباحاااااث امعلوماااااات وهاااااي 

سادية اإستجابة بطريقة امفردات تعليم  امدرس يواجهها ال امشكات  الكاملاة ا

 بكلماااات احااّدد اماااّدة القاااء بااااي هااي حاااجن اهجاارة دار  امبكاارة الطفولااة امرحلااة 

ا التاميذ أن قصرة  .الطويلة باأوامر صعوبة يشعر رّّ
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ظريااة تماال بال اادد موافقااة مفهااوم الكلمااات  وهااذ  بغااي عليهااا ان  ان امعاا ي

بغىو. للغاااةا متعلم على بةصاااعو مختلفاااة فهااايا معاااايا هاااا ةحدوا كلماااة ماوافقاااط.   ي

ااااااا معاااااا لتعلااااايم ذأستاا على اهتماااااام  تتغااااار لااااان ذلاااااكو  للمبتااااادئن. لسااااايا با سبم

 .ذاكرهمو  الطاب

 اإساااتجابة بطريقاااة امفاااردات تعلااايم  امااادرس يواجههاااا الااا امشاااكات ومااان

سااادية  اخاااتافهاااي  بااااي حااااجن اهجااارة دار  امبكااارة الطفولاااة امرحلاااة  الكاملاااة ا

أن اأستاذ واجب عليه ان يلقاي الفهام  امرَسلة اأمر قبول  التاميذ استجابة سرعة

ظريااااة ان  تماااال بال . وهااااذا  ساااادية اإسااااتجابة يقةطاااارم هتمااااااامعااااادل اى تاميااااذ  ا

هجان امع فقد غالبااااااا يقّدمهو معلاااااااماما يعد  لااااااذيا لشااااااافهيا انااااااببا الكاملااااااة  مااااااا

 جواناااااابيم طابه فيتقااااااوبل يصعب عليه  شاقة معلاااااامايجعل مهمة  رمقاااااار ا لكتااااااابوا

 .عدالقو وابة لكتااءة والقر ا خاصةو  للغةامن  كثرة

ااا مرواأا ختياااروا الاادرس طاايط علااى امعلاام. فيجب   فاااظا لضاامان سبةام

تمال علاى احااوالت الا وجاد الباحاث 115خال الدرس. مسرعةا على ظرية  وهذ ال

 لكاي جيّادا الفصال يعاّدد ان اأساتاذ على بمن امعلومات  ميدان البحث  وهي 
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 قباااال لتامياااذ مهاااادئا اأساااتاذ يكااااون بااا ن.ايضااااا جيّااادا مسااااتمرّ  التعلااايم عمليااااة تكاااون

 .ذلك وغر التعليمية والوسائل الدراسية للموادّ  ومستعّدا الدراسة

 فى داتمفار ا بتحفيظ اليكفي أعا  داتمفر ا بتعّلم وىالتسا للغةا تعليم إن

تمال علاى احااوالت الا وجاد الباحاث مان للغوية. ا مهاراتا بستيعاا ظرياة  وهذ ال

يا اماااّدة القاااء امعلومااات  مياادان البحااث  وهااي  التاميااذ يسااتطيع حاا وتكاارارا تاادر

 اإسااتجابة طريقااة اسااتخدام  طويلااة او قصاارة كاناات سااواء امسااتخدمة اأواماار علااى

سدية  حااجن اهجارة دار  امبكارة الطفولاة امرحلاة  امفاردات كفااءة لرقية الكاملة ا

 .باي

 كلماات ّرسيد معلما كانومن أساليب تعليم امفردات هي اإصغاء والتكرار،  

طق و ةيدجااد تماال علااى بعد من بلطاااا فيعيد ةلواحاادا لكلمااةا ي ظريااة  . وهااذ ال

يا امااّدة القااءامعلومات امكشاوفة مان ميادان البحاث وهاي   يساتطيع حا وتكارارا تادر

 طريقاااة اساااتخدام  طويلاااة او قصااارة كانااات ساااواء امساااتخدمة اأوامااار علاااى التامياااذ

ساااادية اإساااتجابة  دار  امبكاااارة الطفولااااة امرحلاااة  امفااااردات كفااااءة لرقيااااة الكاملاااة ا

 .باي حاجن اهجرة
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 المفكككككردات كفكككككاءة لترقيكككككة الكاملكككككة الجسكككككدية اإسكككككتجابة طريقكككككةالمشككككككات .

 باتيبستان العلوم كاجار  المبكرة الطفولة المرحلة في ومحاواتها

 تتطلب لا مرواأا من نيتكو لأطفاا ىا الكام اموجه  معظم نا

مو بالستيعاا راتمها وأن. للفظيةا تالستجاباا مرحلة قبل جسدية تستجاباا  ت

 وجدها واّما امعلومات ال 116.لطفالأ حبوبةا تالستجاباا ذه خال من

ومن امشكات  تعليم امفردات بطريقة اإستجابة الباحث  ميدان البحث فهي 

سدية الكاملة  امرحلة الطفولة امبكرة   توجيه ي باي هبستان العلوم كاجار ا

عواطف اأطفال  امرحلة الطفولة امبكرة  بستان العلوم  أن  عواطف اأطفال

ا اموّجه  و كاجار باي غر مستقر هو اأطفال الذين يرغبون األعاب اكثر من ه

 اهتمامهم بامواّد الدراسية.

 هااأ يعامما تكملهاا أو يس رلتدائق امن طرى خر أبطريقة ن تقر أن البد و

تااائج البحااث  .مااتعلما لاادىية للغااوا لكفايااةا تبااا الهحدو اسااب ب ظريااة م وهااذ ال

اختياااار امااااّدة اموافقاااة طريقاااة رغااام أن الااا وجااادها الباحاااث  ميااادان البحاااث وهاااي 
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سدية الكاملاة لرقياة كفااءة امفاردات  امرحلاة الطفولاة ام بكارة  بساتان اإستجابة ا

اولتهاا وهاي  ان يكتساب ىذ يساعالكن اأست، مشكلة لأستاذ العلوم كاجار باي 

ّماااع اأساااتاذ اماااواّد الدراساااية امساااتخدمة  ّماااع اأساااتاذ بطريقاااة اخااارى مثااال ان  ان 

سدية الكاملةب  باستخدام التمثيلية. طريقة اإستجابة ا

 

 

 

 


