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على أساس مدخل التنومي ادلغناطيسّي التعليمي تطوير مادة النحو 
"Hypnoteaching"  بربنامج أندرويد"Android" 

 كديريباري   "الفارسي" بدورة تعليم اللغة العربية ادلكثفة

 رسالة ادلاجستري

 

 إعداد :

 إنتشينيا أ. ر.

 ٕٓٚٓٓٚٗٔرقم التسجيل: 

 
 

      ٕٓٔٙ 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 العليا كلية الدراسات

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 إندكنيسيا

ٕٓٔٙ 
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على أساس مدخل التنومي ادلغناطيسّي التعليمي تطوير مادة النحو 
"Hypnoteaching"  بربنامج أندرويد"Android" 

 باري كديري "الفارسي" بدورة تعليم اللغة العربية ادلكثفة

 رسالة ادلاجستري

ىذه الرسالة تقدـ إُف جامعة موالف مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج         
الستيفاء شرط من شركط احلصوؿ على درجة ادلاجستَت                                             

 تعليم اللغة العربيةيف 

 إعداد :

 إنتشينيا أ. ر.

 ٕٓٚٓٓٚٗٔرقم التسجيل: 

 
 

 

 قسم تعليم اللغة العربية  
 العليا كلية الدراسات

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 إندكنيسيا

ٕٓٔٙ 
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 استهالل

 
 

                 

 (2يوسف: )سورة  

 

 

 

                    

            

 (301النحل:   )سورة

 

 

 

 
 
 
 
 

 إهداء
 ا البحث ادلتواضعأىدم ىذ

 كينارسيوكالسيدة  راين أجيإُف كالدّم احملبوبُت السيد 
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 اللذين أحسنا تربييت كداكماين بنصائحهما اخلالصة حىت أكوف ما أنا عليو اآلف،
 عسى أف يغفر هللا ذنوهبما كيوفقهما يف أعماذلما

 
 
 
 
 
 
 
 

 ُتاحملبوب اإلخوةإُف 
هللا، أسٍت ادلوافقة، زلمد زلمد حارس يف األرض، سلمي عقيلة ادلوافقة، فرناس ىبة 

 ، ِفإدعاء كالين بالتشجيعات و الذين دفع سوياين، أشرؼ ىبة هللا كعّميت احملبوبة ليلك
 راجية أف ػلقق هللا ذلم اآلماؿ العالية كالعلـو النافعة كاألعماؿ ادلرضية 

 ككتبهم هللا من عباده الصاحلُت الناجحُت يف مجيع األمور
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 شكر وتقدير

 
 خػػام هللا عبػػد بػػن زلمػػد هللا رسػػوؿ علػػى كالسػػالـ كالصػػالة العػػادلُت رب احلمػػده

 الدين، يـو إُف دربو على سار كمن كأصحابو آلو كعلى ادلرسلُت كإماـ النبّيُت
هللا تعػػاُف علػػى توفيقػػو كعونػػو يف إصلػػاز ىػػذا البحػػث، كأتقػػدـ   يػػل الشػػكر أشػػكر 

 :إُفىا اخلاص شكر كل من كجهٍت كعلمٍت كشجعٍت كدعاِف، كتقدـ الباحثة كالعرفاف إُف  

ىيم فضيلة األستاذ الدكتور موجيا راىارجو، مدير جامعة موالنا مالك إبرا  -ٔ
 .اإلسالمية احلكومية  دباالنج

موالنا مالك الدراسات العليا جامعة كلية عميد  ، حبر الدينالدكتور فضيلة األستاذ  -ٕ
مذ كاف  ةعلى البحث كالباحث لو الفضل مالذ  .االنجدباإلسالمية احلكومية  إبراىيم

ادلوضوع عنوانا كفكرة إُف أف صار رسالة كحبثا. فلو مٍت الشكر كلو كالتقدير 
 .كالعرفاف

، رئيس مفتاح اذلدل ادلاجستَتكلدانا كيركاديناتا ادلاجستَت كالدكتور الدكتور  فضيلة -ٖ
كسكرتَت قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم 

باألخذ عنو كصحبتو مذ عرفتو، فكاف نعم  اأغتبط افالذ اإلسالمية احلكومية دباالنج
 سعادة الدكتور.  .فج اه هللا عٍت خَتا ،ادلعُت كادلوجو

الذم َف يدَّخر جهدان يف كمشريف األكؿ  َتادلاجستبكرم خبيت  فضيلة الدكتور -ٗ
 وعادتو مع كل طلبة العلم، ككنت أجلس مع  ، كما ىمساعديت، فقد فتح ِف بيتو

الساعات الطواؿ أقرأ عليو كال غلد يف ذلك حرجان، ككاف ػلّثٍت على البحث، 
ّتعو كيرغِّبٍت فيو، كيقّوم ع ؽليت عليو فلو من هللا األجر كمٍت كل تقدير حفظو هللا كم

  و.بالصحة كالعافية كنفع بعلوم

يف الذم َف يدَّخر جهدان  لثاينكمشريف ا َتادلاجستالدكتور دانياؿ حلمي فضيلة  -٘
 وعادتو مع كل طلبة العلم، ككنت أجلس مع و، كما ىمساعديت، فقد فتح ِف بيتو
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الساعات الطواؿ أقرأ عليو كال غلد يف ذلك حرجان، ككاف ػلّثٍت على البحث، 
كيرغِّبٍت فيو، كيقّوم ع ؽليت عليو فلو من هللا األجر كمٍت كل تقدير حفظو هللا كمّتعو 

  .بالصحة كالعافية كنفع بعلومو

توفيق الرمحن كأدم ركسوايت ادلاجستَت  كالدكتور فيصل زلمود آدـ الدكتور فضيلة -ٙ
اليت أعّدهتا الباحثة كإنتاج  التعليميةواد ادل على كاحلكم التصديقعلى  إليهمأشكر 

 .فج اه هللا عٍت خَتا، ، فكاف نعم ادلعُت كادلوجوىذه الرسالة

كجغرافية النجاح، كأنيس نعاـ إؽلانا، كغياف ىي مييا موّدة،  "Kamela Private"أسريت  -ٚ
 كخالص كالتقدير الشكر ج يل، فوسفيتا سارم، كنور الع ي ة، كأتينا نور ىداية

 يكتب ذلّن الربكة كالتفوؽ يف احلياة. أف كجل ع  ه الدعاء

على إيكا أيو فرسديكا ادلاجستَت ك أسفي فكرية كرزقي موليدا  صديقايت احملبوبات -ٛ
 كاإلرشاد كالدعاء كالتشجيع.التوجيو 

ىػػذا، كنسػػ ؿ هللا عػػّ  كجػػّل أف يػػوفر ذلػػػم خػػَت ا ػػ اء كالسػػعادة يف الػػدنيا كاآلخػػػرة 
 كيهديهم باذلداية كالتوفيق. كهللا خَت ادلستعاف.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تقرير ادلشرفني
 بعد اإلطالع على رسالة ادلاجستَت : 
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 : إنتشينيا أ.ر.   االسم
 ٕٓٚٓٓٚٗٔ:   رقم التسجيل

 :  موضوع البحث
دخل التنومي ادلغناطيسي التعليمي تطوير مادة النحو على أساس م

"Hypnoteaching"  بربنامج أندرويد"Android" اللغة العربية ادلكثفة  دورة تعليمب
 كديري  "الفارسي" باري

 .رللس ادلناقشةكافق ادلشرؼ على تقدؽلها إُف 
 ماالنج، __________________

 
 ادلشرؼ األكؿ

 
  ادلاجستري بكري خبيتالدكتور 

 ادلشرؼ الثاين
 

 ادلاجستري نيال حلمياالدكتور د
 ٖٕٖٖٕٜٓٓٔٓٔٚٓٓٓٓٛٔرقم التوظيف : 

 االعتماد
 رئيس قسم ادلاجستَت لتعليم اللغة العربية 

 
 ادلاجستري ولدانا ورغاديناتالدكتور 

 ٖٜٜٜٖٜٔٓٓٔٓٛٔٔٓٓٚٔرقم التوظيف : 
 

 االعتماد من طرف جلنة ادلناقشة
 عنواف البحث:
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 "Hypnoteaching" على أساس مدخل التنومي ادلغناطيسّي التعليميتطوير مادة النحو 
 كديري"الفارسي" باري   بدورة تعليم اللغة العربية ادلكثفة "Android" بربنامج أندرويد

 ٕٓٚٓٓٚٗٔرقم التسجيل:  إعداد الطالبة: إنتشينيا أ.ر
 نة ادلناقشة كتقرر قبولو شرطا لنيل درجة  قد دافعت الطالبة عن ىذا البحث أماـ

 ـ.ٕٙٔٓيونيو  ٛادلاجستَت يف تعليم اللغة العربية، كذلك يف يـو األربعاء، بتاريخ: 
 كتتكوف  نة ادلناقشة من الرابعة األساتذة:

 ادلاجستَت  الدكتور سوتاماف .ٔ
 ٕٕٖٕٕٜٓٓٔٔٓٓٛٔٚٓٚٔرقم التوظيف: 

 رئيسا كمناقشا
 ............قيع: ...........التو 

  ادلاجستَتالدكتور حليمي زىدم  .ٕ
 ٜٕٜٜٚٓٓٔٔٓٓٓٙٔٓٔٛٔرقم التوظيف: 

 مناقشا
 قيع: .......................التو 

 ادلاجستَتالدكتور زيد بن مسَت  .ٖ
 ٕٖٕٖٜٓٓٔٓٓٓٓ٘ٔٓٚٙٔرقم التوظيف: 

 مشرفا كمناقشا
 قيع: .......................التو 

 ادلاجستَتالدكتور دانياؿ حلمي  .ٗ
 ٖٕٖٖٕٜٓٓٔٓٔٚٓٓٓٓٛٔرقم التوظيف: 

 مشرفا كمناقشا
 قيع: .......................التو 

 

 إقرار الطلبة 
 ادلوقعة أدناه، كبيانايت كاآليت :أنا 

 : إنتشينيا أ. ر.  االسم
 ٕٓٚٓٓٚٗٔ:  رقم التسجيل

 االعتماد              
 مدير كلية الدراسات العليا              

 
 الديناألستاذ الدكتور حبر              

 ٕٖٖٖٜٖٕٜٓٔٓٛٔٔٔٙ٘ٔرقم التوظيف:              
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 رغلو جونرغلو باتو ، دادؼٕٔ: شارع مارتورغلو الرقم   العنواف
أقر ب ف ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة ادلاجستَت يف تعليم  

موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية بكلية الدراسات العليا جامعة اللغة العربية 
 دباالنج ربت عنواف :

مدخل التنومي ادلغناطيسي التعليمي تطوير مادة النحو على أساس 
"Hypnoteaching"  بربنامج أندرويد"Android" اللغة العربية ادلكثفة  دورة تعليمب

 كديري  "الفارسي" باري
إبداع غَتم أك ت ليف اآلخر. كإذا ادعى حضرهتا ككتبتها بنفسي كما زّكرهتا من  

أحد استقباال أهنا من ت ليفو كتبُت أهنا فعال ليست من حبثي ف نا أربمل ادلسؤكلية على 
ذلك، كلن تكوف ادلسؤكلية على ادلشرؼ أك على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج.
 

 اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة كَف غلربين أحد على ذلك.ىذا، كقد حررت ىذا  
 ـ ٕٙٔٓمايو  ٕٗماالنج،        
 صاحبة اإلقرار       

 
 

 إنتشينيا أ.ر.       
 ٕٓٚٓٓٚٗٔرقم التسجيل :        

 

 مستخلص البحث

 دورة تعليمربنامج أندرويد ببالتنومي ادلغناطيسّي التعليمي  مدخلمادة النحو على أساس تطوير  ،ٕٙٔٓ.، إنتشينيا أ.ر
البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية، الدراسات العليا  امعة  . كديري  اللغة العربية ادلكثفة "الفارسي" باري

نياؿ ا، ادلشرؼ الثاين: الدكتور دادلاجستَت ادلشرؼ األكؿ: األستاذ الدكتور بكرم خبيتموالنا مالك إبراىيم ماالنج. 
 .ادلاجستَت حلمي

 

 مادة النحو، التنوًن ادلغناطيسي التعليمي، برنامج أندركيد.الكلمات األساسية: 
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قواعد اللغة العربية من أكثر اجملاالت غموضا كصعوبة يف مناىج تعليم اللغة بشكل عاـ كىذه الصعوبة ال  
، كمن أحد األسباب الرئيسية متعلميها من الناطقُتتقتصر فقط على متعلميها من الناطقُت بغَتىا بل ربسب أيضا على 

دكرة بمادة النحو  كجدت الباحثة ادلشكلة يف .الكتب ادلستقدـ كالصرؼ اليت تقدـ للطالب يفىو صعوبة قواعد النحو 
متممة األجركمية يف علم ىو كتاب ك  افيه ادلستخدـ الكتاب يف ناحية كديرم  اللغة العربية ادلكثفة "الفارسي" بارم تعليم
على مستويات الطلبة بقّلة معرفتهم عن بعض أمثلة القواعد النحوية م خوذة من آيات القرآف كىذه َف تطابق  كاف  ،العربية

لًتقية خارج الفصل دلصاحبة للتعلم الذايت الدكرة ربتاج إُف ادلواد التعليمية ا الطلبة يف ىذه كذلك كانت ادلفردات العربية.
فلم تستخدـ الدكرة الوسائل أك  على الكتاب فحسبترك   دلستخدمة ال ت اؿكفاءة الطلبة أكثر، ألف ادلواد التعليمية ا

دلصاحبة للتعلم الذايت عند الطلبة ا فمن ذلك ادلنطلق رأت الباحثة أعلية إعداد ادلواد التعليمية األساليب التكنولوجية األخر.
الطلبة يف تعلم النحو حيت يغَتكف  تشجيعل أندركيدربنامج بالتنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  مدخلأساس مادة النحو على يف 

صممت الباحثة ىذه ادلواد التعليمية ادلصاحبة . تكوف مادة النحو ىي السهلة يف رأيهمفرأيهم عن مادة النحو الصعبة قبلو 
ىذا ال ماف  كسيلة اإلتصاؿ ادلشهورة ككثَت من يستخدمونو من سكاف اإلندكنيسيا يفىو كاحد من نظاـ بربنامج أندركيد ك 

  ، هبذا تقصد الباحثة لتسهيل الطلبة يف تعلم النحو باستخدامو.احلديث
بربنامج أندركيد  مادة النحو على أساس مدخل التنوًن ادلغناطيسّي التعليميإنتاج  -ٔيهدؼ ىذا البحث إُف: 

خل التنوًن ادلغناطيسّي أساس مد مادة النحو علىمعرفة خصائص  -ٕ ،بارم "الفارسي" بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة
خل التنوًن مادة النحو دبدفّعالية  قياس -ٖ، بارم "الفارسي" بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفةبربنامج أندركيد التعليمي 

 .بارم "الفارسي" بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفةبربنامج أندركيد ادلغناطيسّي التعليمي 
كاألدكات  مع البيانات ىي دليل  .الكيفي كادلدخل الكمي كنوع البحث كالتطوير ادلدخلاستخدمت الباحثة 

 ادلالحظة، كدليل ادلقابلة، كاالستبانة، كاالختبار.
التصميم، ، ك التمهيدية الدراسة :ىي، ك مراحللى ع التعليميةواد ادل إعدادكّم  -ٔالبحث :  ىذا كأىم نتائج

( ب)( األيقونة لربنامج مادة النحو، أ)كأما خصائص ادلنتج ادلتطور، ىي: -ٕ. ادليداف يف تجربةاخلرباء، كالمن  تصديقال
يمي، ( الكلمات اإلغلابية على أساس التنوًن ادلغناطيسي التعلد)لرئيسية اليت ربتوم مادة النحو، ( الصفحة اج)ادلقدمة، 

، التنوًن ادلغناطيسي التعليميالساعة العاطفة على أساس (ك)س التنوًن ادلغناطيسي التعليمي، ( السؤاؿ الدافع على أساق)
( التمرينات دلادة ط)لغة ادلستخدمة بسيطة للمبتدئُت، ( الح)، التنوًن ادلغناطيسي التعليمي(كلمات ادلدح على أساس ز)

فعالية جيدة لًتقية كفاءة ىذه ادلواد التعليمية ذلا ك  رباء ذلذا الربنامج كىي جيد جداكانت نتائج ادلنتج من اخل -ٖ. النحو
لإلختبار القبلي،  كذلك  ٜٚمث ارتقى إُف  ٙ.٘ٙاالختبار القبلي من ارتقاء معّدؿ النتائج لطلبة يف مادة النحو بنظر من ا

 .كصاٌف على إستعمالوكالطلبة بعد استخدامو ىي  من نتيجة  استبانة  ادلعلم
 

ABSTRACT 

Inchinia Ar. 2016. The development of Nahwu material based on Hypnoteaching by Android 

Application at Arabic Course “Al-Farisi” Pare Kediri. Thesis Arabic Learning, Post 

Graduate School of University Maulana Malik Ibrahim Malang. First Supervisor : Dr. Bakri 

Bukhaet, Second Supervisor: Dr.Danial Hilmi 

Keywords: Nahwu Material, Hypnoteaching, Android Application 

 Review from the various aspects of learning ,the grammar of Arabic is still very difficult to 

understand , the difficulty is not only felt by the Arab language learners active (non- Arab) but is 
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also felt by Arabic learning of the original residents . As one of the many difficulties involved in 

learning Arabic is the difficulty of student  in understanding the science of Nahwu and Shorof to 

the ancients book. The researcher found the existence of problems in Nahwu material at the 

Institute of Arabic Language Course "Al-Farisi" Pare Kediri that the book which used in it is 

“Mutamimatu-l-Ajrumiyah Fi Ilmi-l-Arabiyah”,, some examples of Nahwu material in it was taken 

from ayat- Qur'an and is not in accordance with the ability of students with minimal of their 

knowledge about Arabic vocabulary . And also students in this course require media institutions of 

learning as a support that can be learned on their own outside of the classroom to improve their 

skills even more, because the media that is used is still focused on the book and not using media 

other technologies. Based on the problems, researcher see the importance to develop Nahwu 

material for teaching as the support material which is contain of Hypnoteaching method by 

android application so students who felt difficult Nahwu material before will motivated to study it 

and change their view about the difficulity of Nahwu Material to be easiness of Nahwu. The 

Researcher has been designed this teaching materials supporting base on android application 

which became one of the media system of communication that is widely used in today's by 

Indonesian population, the researcher intend to facilitate students in learning Nahwu by using it. 

This research has a purpose: (1) to design a Nahwu teaching materials based on 

Hypnoteaching methods with android application at the Institute of Arabic Language Course "Al-

Farisi" Pare Kediri. (2) to find the characteristics of teaching materials were developed based on 

Hypnoteaching methods with android application at the Institute of Arabic Language Course "Al-

Farisi" Pare Kediri. (3) to find the effectiveness of teaching materials were developed based on 

Hypnoteaching methods with android application at the Institute of Arabic Language Course "Al-

Farisi" Pare Kediri. 

The researcher used qualitative and quantitative approaches and kind of research is R&D 

(Research and Development). And the instruments used are observation guide, interview guide, 

questioner, and test. 

           And the result of this research: (1) This material was designed on these steps, they are: 

preliminary analysis, designing, expert validation, product experiment. (2) And the specification of 

this teaching material are: (a) icon of Nahwu application, (b) preface, (c) the main menu of Nahwu 

material, (d) positive words based on the Hypnoteaching method, (e) motivation words based on 

the Hypnoteaching method, (f) emotion words based on the Hypnoteaching method (g) rewards or 

praise words based on the Hypnoteaching method, (h) the language was used is easy for beginner, 

(i) exercises. (3) The results of the three experts as a validator in this product is excellent and this 

material is effective for improving student’s ability in Nahwu lesson which use the trial  of pre-test 

and post-test and the result in pre-test is 65,6 then it increase in post-test to be 79, and also from 

the results of a questionnaire  which distributed to teachers and students after using of this product, 

that product is an effective product to use. 
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Inchinia Ar. 2016. Pengembangan Materi Nahwu Berbasis Metode Hypnoteaching dengan 
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Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. Pembimbing I:. Dr. 

Bakri Bukhaet. Pembimbing II: Dr.Danial Hilmi 

 

Kata Kunci: Materi Nahwu, Hypnoteaching, Aplikasi Android. 

 

              Ditinjau dari berbagai segi pembelajaran, bahwa kaedah bahasa Arab masih sangat sulit 

untuk dipahami, kesulitan ini bukan hanya dirasakan oleh para pembelajar bahasa Arab aktif (non 

Arab) tetapi juga dirasakan oleh para pembelajaran bahasa Arab dari warga aslinya. Adapun salah 
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satu dari berbagai kesulitan yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab adalah kesulitan para 

pelajar dalam memahami ilmu Nahwu dan Shorof pada kitab-kitab terdahulu. Peneliti menemukan 

adanya permasalahan dalam materi Nahwu di Lembaga Kursus “Al-Farisi” Pare kediri dari segi 

buku yang digunakan di dalamnya yaitu buku “Mutamimatu-l-Ajrumiyah Fi Ilmi-l-Arabiyah”, 

beberapa contoh kaedah Nahwu di dalamnya diambil dari ayat-ayat Al-Qur’an dan ini belum 

sesuai dengan kemampuan siswa dengan minimnya pengetahuan mereka tentang kosakata bahasa 

Arab. Dan juga siswa di lembaga kursus ini membutuhkan media pembelajaran sebagai penunjang 

yang dapat dipelajari sendiri di luar kelas untuk meningkatkan kemampuan mereka lebih banyak 

lagi, karena media pembelajaran yang digunakan masih terfokus pada buku dan belum 

menggunakan media-media teknologi yang lainnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti 

melihat pentingnya menyusun sebuah materi bahan ajar penunjang yang di dalamnya 

menggunakan metode Hypnoteaching yang bisa mengubah cara pandang mereka yang mengatakan 

Nahwu itu sulit sebelumnya berubah menjadi Nahwu itu mudah dalam pandangan mereka. Selain 

itu materi bahan ajar penunjang ini berbasis aplikasi android yang menjadi salah satu sistem alat 

komunikasi yang banyak dipakai penduduk Indonesia pada zaman sekarang untuk memudahkan 

kebutuhan mereka. sehingga siswa yang merasa sulit untuk memahami Nahwu terdorong dan 

termotivasi untuk belajar Nahwu.  

              Dan tujuan dari penelitian ini : (1) untuk menyusun sebuah materi bahan ajar Nahwu 

berbasis metode Hypnoteaching dengan aplikasi android di Lembaga Kursus Bahasa Arab “Al-

Farisi” Pare Kediri. (2) untuk mengetahui karakteristik materi bahan ajar Nahwu yang di 

kembangkan berbasis metode Hypnoteaching dengan aplikasi android di Lembaga Kursus Bahasa 

Arab “Al-Farisi” Pare Kediri. (3) untuk mengetahui keefektifan materi bahan ajar Nahwu yang di 

kembangkan berbasis metode Hypnoteaching dengan aplikasi android di Lembaga Kursus Bahasa 

Arab “Al-Farisi” Pare Kediri. 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan macam penelitiannya 

adalah R&D (Research and Development). Dan instrumen yang digunakan adalah pedoman 

observasi, pedoman wawancara, angket dan tes. 

Dan hasil penelitian : (1) Bahan ajar ini tersusun melalui beberapa tahapan, yaitu: analisis 

awal, penyusunan, validasi ahli dan uji lapangan. (2) Adapun spesifikasi yang dimiliki produk 

yang dikembangkan sebagai berikut: (a) icon aplikasi materi Nahwu , (b) pendahuluan, (c) menu 

utama dari isi materi Nahwu, (d) kalimat-kalimat positif berdasarkan pendekatan Hypnoteaching, 

(e) pertanyaan penunjang motivasi berdasarkan pendekatan Hypnoteaching, (f) jam emosi 

berdasarkan pendekatan Hypnoteaching, (g) kalimat pujian berdasarkan pendekatan 

Hypnoteaching, (h) bahasa yang digunakan sederhana untuk siswa pemula, (i) Latihan-latihan 

materi. (3) Hasil nilai validasi dari tiga ahli sebagai validator dalam produk ini adalah baik sekali 

dan bahan ajar ini efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa pada pelajaran Nahwu yang 

mana  uji coba menggunakan pre-test dan post-test dengan hasil pre-test 65,6 dan hasil post-test 

meningkat menjadi 79, dan juga dari hasil angket yang dibagikan pada guru dan murid setelah 

pemakaian produk bahan ajar ini yaitu produk ini efektif untuk digunakan. 

 

 

 

 زلتويات البحث
 ادلوضوع
 أ         .............................................................. استهالؿ

 ب ................................................................ إىداء
 ج .......................................................... شكر كتقدير
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 ىػ ......................................................... تقرير ادلشرفُت
 ك ......................................... االعتماد من طرؼ  نة ادلناقشة

 ز ............................................................ إقرار الطلبة
 ح ..................................................... مستخلص البحث

 ط ....................................... مستخلص البحث باللغة اإلصللي ية
 م .................................... مستخلص البحث باللغة اإلندكنيسية

 ؾ ....................................................... زلتويات البحث
 ع ......................................................... قائمة ا داكؿ

 ؼ ........................................................... الصور قائمة
 ص ......................................................... قائمة ادلالحق

 

 الفصل األول
 اإلطار العام

 ٔ ........................................................... مقدمة -أ 
 ٘ .................................................... أسئلة البحث -ب 
 ٘ ................................................... أىداؼ البحث -ج 
 ٙ ................................................... مواصفات ادلنتج -د 
 ٚ ..................................................... فرضية البحث -ق 
 ٚ ...................................................... البحث أعلية -ك 
 ٛ ..................................................... حدكد البحث -ز 
 ٜ ................................................ الدراسات السابقة -ح 
 ٖٔ ............................................... ربديد ادلصطلحات -ط 

 
 الفصل الثاين
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 اإلطار النظري
 ٗٔ ...................................... تطوير مادة النحوادلبحث األول: 

 ٗٔ ........................................مفهـو النحو كنش تو كطبيعتو -أ 
 ٛٔ ...................................... القواعد النحويةأىداؼ تعليم  -ب 
 ٜٔ ........................................ أسس تعليم القواعد النحوية-ج 
 ٕٔ ........................................كسائل تعليم القواعد النحوية -د 
 ٕٕ ......................................... تقوًن تعليم القواعد النحوية -ق 

 ٕ٘ ....  (Hypnoteaching) مدخل التنومي ادلغناطيسّي التعليميادلبحث الثاين:     
 ٕ٘ .................. (Hypnoteaching)مفهـو التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  -أ 
 ٕٙ ................ (Hypnoteaching)أىداؼ التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  -ب 
 ٕٚ ................... (Hypnoteaching)فوائد التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي -ج 
 ٕٛ .......... (Hypnoteaching)التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي خطوات تطبيق  -د 
 ٜٕ . للمواد التعليمية (Hypnoteaching)التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي مواصفات  -ق 
 ٖٔ ........ دلادة النحو (Hypnoteaching)التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  تطبيق -ك 

 ٖٖ ........................ ادلواد التعليمية بربنامج أندرويدادلبحث الثالث:     
 ٖٖ ............................................... مفهـو ادلواد التعليمية -أ 
 ٖٗ .............................................. أقساـ ادلواد التعليمية -ب 
 ٖٙ .................................................... برنامج أندركيد-ج 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 ٓٗ ............................................ مدخل البحث كمنهجو -أ 
 ٓٗ ......................................... إجراءات البحث كالتطوير -ب 
 ٕٗ ....................................................... ذبربة ادلنتج -ج 
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 ٖٗ ................................................ تصميم التجربة -ٔ
 ٖٗ ................................................... أفراد التجربة -ٕ
 ٗٗ .............................. البيانات كمصادرىا كأساليب مجعها -ٖ
 ٛٗ ................................................. أدكات البحث -ٗ
 ٜٗ ............................................... البيانات أسلوب -٘

 
 الفصل الرابع

 نتائج البحث وربليلها ومناقشتها

على أساس مدخل التنومي ادلغناطيسّي : إعداد مادة النحو األّولادلبحث 
 ٗ٘ ................ "Android"بربنامج أندرويد  "Hypnoteaching"التعليمي 

 ٗ٘ ...................................................... الدراسة التمهيدية
مراحل خطوات إعداد مواد برنامج أندركيد كإدخاؿ مدخل التنوًن ادلغناطيسي  -ب

 ٕٙ ......................... ُف مادة النحوإ "Hypnoteaching"ي التعليم

 
التنومي ادلغناطيسّي  مدخلمادة النحو على أساس  خصائص: الثاينادلبحث 
 ٚٙ ............... "Android"بربنامج أندرويد  "Hypnoteaching" التعليمي 

 ٚٙ ........................................................... األيقونة  -أ
 ٛٙ .......................................................... ادلقدمة -ب
 ٓٚ ......................................... (Home) الصفحة الرئيسية  -ج
 ٔٚ .................................................. الكلمات اإلغلابية -د
 ٖٚ .................................................. (Yelling) اذلتاؼ -ق
 ٗٚ ............................... (Motivation Question)السؤاؿ الدافع  -ك
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  ٘ٚ .......................... (Emotion Reminder Watch)لتذكَت الساعة  -ز
 ٙٚ ..................................................... كلمات ادلدح  -ح
 ٚٚ ................................... اللغة ادلستخدمة بسيطة للمبتدئُت -ط
 ٜٚ ........................................................ التمرينات -م

 
مادة النحو على أساس مدخل التنومي ادلغناطيسّي  فعاليةادلبحث الثالث: 

 ٔٛ ............... "Android"بربنامج أندرويد  "Hypnoteaching" التعليمي 

 ٔٛ ........................................... النتيجة من تصديق اخلرباء -أ
 ٔٛ ............................... خبَت ادلواد التعليميةتصديق  -ٔ
 ٖٛ ................................. خبَت اللغة العربيةتصديق  -ٕ
 ٘ٛ ..................... تصميم الوسائط ادلتعددةخبَت تصديق  -ٖ

 ٙٛ ................................................ النتيجة من التجربة -ب
 ٚٛ ........................ النتيجة من التجربة اجملموعة الصغَتة -ٔ
 ٜٔ ................................ النتيجة من التجربة ادليدنية -ٕ

 ٜٚ ................................... النتيجة من استبانة ادلعّلم كالطلبة - ج
 ٜٚ ......................................... االستبانة للمعلم    -ٔ
   ٜٛ .......................................... االستبانة للطلبة    -ٕ

 
 
 
 

 الفصل اخلامس
 حاتاقت نتائج البحث والتوصيات واال

 ٖٓٔ .................................................. نتائج البحث  -أ 
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 ٘ٓٔ .............................................. توصيات البحث -ب 
 ٙٓٔ ................................................... حاتاقًت اال  -ج 

 ٚٓٔ ع..............................................قائمة ادلصادر وادلراج
 ادلالحق

 السرية الذاتية
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  قائمة اجلداول                 

 الصفحة ادلوضوع النمرة
 ٔٔ الدراسات السابقة ٔ.ٔ
 (Hypnoteaching)التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  تطبيق ٔ.ٕ

 دلادة النحو
ٖٔ 

 ٚٗ البيانات الوصفية ٔ.ٖ
 ٚٗ البيانات الكمية ٕ.ٖ
 ٓ٘ تصديق اخلرباءادلعايَت لنتائج االستبانة من  ٖ.ٖ
ادلعايَت لنتائج االستبانة من آراء الطلبة كادلعلم عن  ٗ.ٖ

 ادلواد التعليمية ادلطّورة
ٕ٘ 

 ٜ٘ االستبانة قبل التصميم ادلادة ادلطّورة ٔ.ٗ
 ٓٙ تصميم ادلادة ادلطّورةربليل نتائج االستبانة قبل  ٕ.ٗ
نتيجة االستبانة حوؿ ادلواد التعليمية دلادة النحو على  ٖ.ٗ

التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  مدخلأساس 
(Hypnoteaching)  ربنامج أندركيدب 

ٕٛ 

نتيجة االستبانة حوؿ اللغة العربية دلادة النحو على  ٗ.ٗ
التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  مدخلأساس 

(Hypnoteaching)  ربنامج أندركيدب 

ٖٛ 

دلادة التصميم الوسائط ادلتعددة نتيجة االستبانة حوؿ  ٘.ٗ
التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  مدخلالنحو على أساس 

(Hypnoteaching)  ربنامج أندركيدب 

ٛ٘ 

اجملموعة  التجربة من كالبعدم القبلي االختبار نتيجة ٙ.ٗ
 الصغَتة

ٛٚ 

 ٛٛاجملموعة  التجربة يفالطلبة  لدل االستبانة نتيجة ٚ.ٗ
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 الصغَتة بعد استخداـ مادة النحو ادلطّورة بربنامج
 أندركيد

 التجربة يفالطلبة  لدل االستبانة ربليل نتيجة ٛ.ٗ
اجملموعة الصغَتة بعد استخداـ مادة النحو ادلطّورة 

 بربنامج أندركيد

ٜٛ 

 ٕٜ نيةايف التجربة ادليد كالبعدم القبلي االختبار نتيجة ٜ.ٗ
يف التجربة  كالبعدم القبلي االختبار نتيجةربليل  ٓٔ.ٗ

 نيةاادليد

ٜٖ 

نية بعد اادليد التجربة يفادلعّلم  لدل االستبانة نتيجة ٔٔ.ٗ
 استخداـ مادة النحو ادلطّورة بربنامج أندركيد

ٜٚ 

نية بعد اادليد التجربة يفادلعّلم  لدل االستبانة نتيجة ٕٔ.ٗ
 استخداـ مادة النحو ادلطّورة بربنامج أندركيد

ٜٜ 

نية اادليد التجربة يفادلعّلم  لدل االستبانة نتيجةربليل  ٖٔ.ٗ
 بعد استخداـ مادة النحو ادلطّورة بربنامج أندركيد

ٔٓٓ 

  قائمة الصور                   

 ٚٙ األيقونة ٔ.ٗ
 ٛٙ )بياف ادلستوم( قدمةادل ٕ.ٗ
 ٜٙ (الكلمات الًتحيبيةادلقدمة ) ٖ.ٗ
 ٓٚ الرئيسية الصفحة ٗ.ٗ
 ٔٚ ٔالكلمات اإلغلابية  ٘.ٗ
 ٕٚ ٕاإلغلابية الكلمات  ٙ.ٗ
 ٕٚ ٖكلمات اإلغلابية ال ٚ.ٗ
 ٖٚ كلمات اذلتاؼ ٛ.ٗ
 ٗٚ السؤاؿ الدافع ٜ.ٗ
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 ٘ٚ الساعة لتذكَت التعّلم ٓٔ.ٗ
 ٙٚ الساعة لتذكَت التمرين ٔٔ.ٗ
 ٙٚ كلمات ادلدح دلن صلح يف إجابة األسئلة ٕٔ.ٗ
 ٚٚ دلن أخط  يف إجابةكلمات التشجيع  ٖٔ.ٗ
 ٛٚ النحوية البسيطة دلوضوع االسمأمثلة القواعد  ٗٔ.ٗ
 ٛٚ أمثلة القواعد النحوية البسيطة دلوضوع الفعل ٘ٔ.ٗ
 ٜٚ التمرين دلوضوع الكالـ ٙٔ.ٗ
 ٓٛ التمرين دلوضوع االسم ٚٔ.ٗ

 قائمة ادلالحق

 ادلوضوع
 دليل ادلالحظة 

 دليل ادلقابلة دبعلم مادة النحو
 ادلطّورةاالستبانة للطلبة قبل التصميم ادلادة 

 تقييم ادلنتج ادلواد التعليمية خلبَت ادلواد التعليمية  استبانة
 تقييم ادلنتج ادلواد التعليمية خلبَت اللغة العربية  استبانة
 تقييم ادلنتج ادلواد التعليمية خلبَت تصميم الوسائط ادلتعددة  استبانة

 االختبار القبلي
 االختبار البعدم

 تنفيذ مادة النحو ادلطّورةاستبانة للمعلم بعد 
 رةاستبانة للطلبة بعد تنفيذ مادة النحو ادلطوّ 

 كثيقة الصور
 السَتة الذاتية
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 لالفصل األوّ 
 اإلطار العام 

 مقدمة - أ
فهم تركيب اللغة العربية الصحيحة حيث لادلواد ادلدركسة  إحدل يكوف علم النحو

كسيلة حفظ ىو صحيحا. ك أك يتحدث بو فهما فهم ما يقرأ أك يسمع أك يكتب، 
الكالـ كصحة النطق كالكتابة كىي ليست غاية مقصودة لذاهتا بل ىي كسيلة من 
الوسائل اليت تعُت ادلتعلمُت على التحدث كالكتابة بلغة صحيحة دبعٌت أف قواعد اللغة 
العربية كسيلة لتقوًن ألسنة الطلبة من اللحن كاخلط  فهي تعينهم على دقة التعبَت كسالمة 

 ٔألداء ليستخدموا اللغة استخداما صحيحا.ا
قواعد اللغة العربية من أكثر اجملاالت غموضا كصعوبة يف مناىج تعليم اللغة كتعد  

بشكل عاـ كىذه الصعوبة ال تقتصر فقط على متعلميها من الناطقُت بغَتىا بل ربسب 
أيضا على متعلميها من الناطقُت، كمن أحد األسباب الرئيسية ىو صعوبة قواعد النحو 

 ٕ.ادلستقدـالكتب كالصرؼ اليت تقدـ للطالب يف 
إّف ادلادة ىي الوعاء الذم ػلمل ادلعلومات كاالذباىات للطلبة، ليس فقط للطلبة 
بل للمعلمُت كغَتىم أيضا. فهي سبدىم باخلربات كاحلقائق، كىي مصدر ثقايف ذلم 
كادلعلم يعترب كسيطا يف استخدامها. كإذ كاف ادلعلم لو دكر مهّم يف العملية التعليمية فإف 

ليمية ىي اليت ذبعل ىذه العملية تواصل إُف الطالب كبُت نفسو حىت ػلصل ادلادة التع
  ٖعلى ما يريده من التعليم بناء على ادلنهج ادلستخدـ يف ادلدرسة.

يف  بارم كديرم "الفارسي"اللغة العربية ادلكثفة دكرة تعليم و تالكتاب الذم طّبقإف 
لإلماـ مشس الدين زلمد بن زلمد  متممة األجركمية يف علم العربيةتدريس النحو ىو 

                                                           
دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، )دكف ادلكاف : اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطو علي حسُت، سعاد عبد الكرًن، ٔ

 ٓ٘ٔص.  (،ٕ٘ٓٓ
)مكة ادلكرمة: جامعة طرق تدريسه -مداخله-تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه زلمود كامل الناقة،ٕ

   ٕٔٚص. ،ـ(ٜ٘ٛٔ لعربية كحدة البحوث كادلناىج،أـ القرل معهد اللغة ا
 ٛٛ(، ص. ٖٕٓٓ، )دكف ادلكاف: دار الكتاب ا امعي، ربليل العملية التعليمية، زلمد الدريجٖ
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الرعيٍت ادلالكي الشهَت كأبواب ادلواد ادلدركسة للمستول ادلبتدئ ىي باب الكالـ، باب 
قاؿ بعض معلم االعراب، باب عالمات االعراب، باب األفعاؿ، باب النكرة كادلعرفة. 

 بعض دئ فيوادلستخدـ للمستول ادلبت إّف ادلادة التعليمية يف كتاب النحو مادة النحو:
أمثلة القواعد النحوية اليت َف تطابق بكفاءة طلبة ادلرحلة االبتدائية. كضع ىذا الكتاب 

القرآف كىذه  ن آياتأمثلة القواعد النحوية ب مثلة الكلمات الصعبة اليت م خوذة مبعض 
 كهبذا كاف الطلبة. ات الطلبة بقّلة معرفتهم عن ادلفردات العربيةعلى مستويَف تطابق 

النحو حىت يرسخ يف ذىن الطلبة أف النحو ىو الدرس  عركف بالصعوبة يف تعلميش
  .الصعب
ترمجة ىي بطريقة  اليت قاـ بو معلم مادة النحو حلّل ىذه ادلشكلة كمن احملاكلة 

 كسرعة ىذه الطريقة قد تكوف مناسبةالدرس ك الكلمات الصعبة إُف لغة األـ عند شرح 
تكثر ىذه الطريقة ك  هتمل ىذه الطريقة مهارة الكالـلبة لكن لألعداد الكبَتة من الط

 . استخداـ اللغة األـ إكثارا غلعل اللغة ادلنشودة قليلة االستعماؿ يف درس اللغة
كذلك كانت الدكرة ربتاج إُف ادلواد التعليمية ادلصاحبة للتعلم الذايت عند الطلبة  

على ترك   ادلواد التعليمية ادلستخدمة ال ت اؿلًتقية كفاءة الطلبة أكثر، ألف خارج الفصل 
األخر. هبذا ألف  الوسائل أك األساليب التكنولوجية الدكرة ستخدـت مفل فحسب الكتاب

 دكف أم جهد يف البحث كاالستقصاء ادلعلمادلعلومات من  على إلقاء الطلبة ديعتمال 
الذايت يف تعلم مادة النحو عند الدكرة إُف ادلواد التعليمية كادلصاحبة للتعلم فتحتاج 
 ٗالطلبة.
ىذه  حاكلةف رادت الباحثة القياـ دبفتحتاج الدكرة إُف التحليل،  هبذه ادلشكلة 
التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  مدخلمادة النحو على أساس  بتطوير ادلشكلة

(Hypnoteaching) التنوًن ادلغناطيسّي . ادلصاحبة يف عملية التعلم التعليمية كادلواد
ىو عملية اإلػلاء دلخ الطلبة يف التعليم اليت توّحد بُت العقل  (Hypnoteaching)التعليمي 
لتشكيل الطلبة  (Subconscious Mind)كالعقل الباطٍت  (Conscious Mind)الواعي 

                                                           
4
، )يـو كىي إستقامة مولياين ارمب  ”الفارسي“اللغة العربية ادلكثفة بدكرة تعليم ة يف مادة النحو مادلعلّ  مع ادلقابلةنتيجة  
 (صباحا ، يف الساعة التاسعةٕ٘ٔٓ يناير ٛ: ا معة
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؟ لقد  مدخلفلماذا اختارت الباحثة ىذا  ٘.ادلمتازينك  كالشجاف، كالناشطُت، ا يدين
ألف التعليم ىو عملية شغل العقل أك الذىن دبجموعة  مدخلاختارت الباحثة ىذا 

، كتلك سيستقبل من ادلعلومات العقل الواعي كػلوؿ إُف  متنوعة من ادلعلومات كالعلـو
العقل الباطٍت ليتم زب ينها. أما التنوًن ادلغناطيسي فهو التقنية إلدخاؿ التفكَت الذم 

يف كتابو  Ibnu Hajarكقاؿ  كالنفسية اإلنفعالية عند الطلبة.يسبب تغيَتات يف السلوؾ 
"Hypnoteaching"  أّف مدخل التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي(Hypnoteaching)  مطابق

 ٙكفّعاؿ يف عملية التعليم.
 .Nيف كتاب  (Hypnoteaching)نظر خطوات تطبيق التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي ب 

Yustisia "Hypnoteaching" تبدأ الباحثة بادلعادلة ف(Pacing)  كىي معادلة ادلواد ادلدركسة
ترك  الباحثة بعد ذلك على الكلمات ك ،(Leading)لدل كفاءة الطلبة مث ت يت بالقيادة 

مسركرا، سهال، يكوف التعلم  الصعب يف سلهم ليغَّت معٌت تعلم النحواإلغلابية كاإلػلائية 
  ٚ.مرػلا كزلتاجا

الباحثة ىذه ادلادة النحوية ادلطورة بالتصميم ادلبتكر كادلشّوؽ على شكل كتصمم  
كسيلة التعلم الذايت دلادة  كوفتشعور ادللل كعدـ النشاط يف التعلم ك  لبعد التكنولوجيا

. اجملاالت كل يف يدخل التكنولوجي التقدـ أصبح قدك  النحو مسركرا، مرػلا كزلتاجا.
 للتغيَت فعالة أداة التكنولوجيا كتعترب. الفرد حياة يف جدا ىامة أصبحت التكنولوجيا كإف

 ادلتقدـ التكنولوجيا عاَف كسط الطلبة يعيش احلاِف، عصرنا يفالطلبة  ككذلك ٛ.اجملتمعي
  (Smartphone) الذكية كاذلواتف التكنولوجيا أدكات على شيء كل أمامهم يكشفك 

كوسيلة تطوير مادة   ندركيدستستخدـ الباحثة برنامج أكهبذا  . (Tablet) اللوحية كاألجه ة
 ُصمم لينكس نواة على مبٍت ادلصدر مفتوح رلاين نظاـ ىو (Android) النحو. أندركيد

 أندركيد. اللوحية احلواسبك  الذكية كاذلواتف اللمس شاشات ذات لألجه ة أساسا

                                                           
5
Novian Tiwidia Jaya, Hypnoteaching “Bukan Sekedar Mengajar”, (Bekasi: D-Brain, 

2010), hal. 4 
6
Ibnu Hajar, Hypnoteaching, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hal. 82 

7
N. Yustisia, Hypnoteaching, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 85-87 

 ٖٔ. ص ،(ٕٛٓٓ الفكر، دار: عماف) ،االلكتوين التعليم الع ي ، عبد أمحد محدم ٛ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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 يف ادلستخدـ احملموؿ اذلاتف التشغيل نظاـ إمجاِف من%  ٕ٘ ضلو على يستخدـ
  ٜ .إندكنيسيا

إحدل  من بارم كديرم” الفارسي“اللغة العربية ادلكثفة دكرة تعليم كانت 
حوؿ  ة ادلستوياتلبة ذلذه الدكرة من متعددإف الط ادلؤسسات الًتبوية ادلشهورة يف بارم.

ادلدرسة خبصائص الطلبة ادلتنوعة إما من ادلدرسة اإلسالمية أك ادلدرسة احلكومية ككانت  
دكرة ألجل ترقية ادلهارات اللغوية الكقد سعت ىذه  كفاءهتم سلتلفة يف الكفاءة اللغوية.

ادلناىج اليت قامت هبا مسؤكلة التعليم إلصلاح  أحدإنو ، النحودرس  بتعليم الطلبةضلو 
بارم ”الفارسي“تعليم اللغة العربية ادلكثفة  دكرةالطلبة ب كافك  .يف الدركس اللغويّة الطلبة

طبقا ذلذا  كبذلك، .بربنامج أندركيد اللوحية كاألجه ة الذكية اذلواتفأكثرىم يستخدموف 
يف  سهلةالنحو يكوف  عملية التعلم يفلطلبة  أندركيد أدكات استخداـ فإف التعريف
  ٓٔ.تطبيقو

على يف التعليم كتسّهل  علمُتادلعلى تريد الباحثة أف تسّهل  ادلادة ادلطّورةكهبذه 
يف  مكيسّهل على فهم القواعد النحوية كترّقي كفاءهت متعّلمه إرادةكت يد  كذلكالطلبة  

 مادة النحو. 
  

 أسئلة البحث  - ب
مادة النحو  تطويربناء على ما سبق من خلفية البحث، هتدؼ الباحثة أف تقـو 

بدكرة تعليم اللغة  بربنامج أندركيد (Hypnoteaching)دبدخل التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي 
 :، باألسئلة اآلتية  بارم كديرم” الفارسي“ العربية ادلكثفة
التنوًن ادلغناطيسّي  مدخلمادة النحو على أساس إعداد  كيف يتم -ٔ

دكرة تعليم اللغة العربية ربنامج أندركيد بب  (Hypnoteaching)التعليمي 
 ؟ بارم كديرم” الفارسي“ ادلكثفة

                                                           
9
Tim Wahana Komputer, Shorcourse Android Programming with Eclipse (Yogyakarta: 

Andi, 2013), hal. 1  
11

 يناير ٛ: ا معة، )يـو كىي استقامة مولياين فارم  ”الفارسي“اللغة العربية ادلكثفة بدكرة تعليم  ةمادلعلّ  مع ادلقابلةنتيجة  
 ، يف الساعة التاسعة(ٕ٘ٔٓ



21 

 

التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  مدخلمادة النحو على أساس  خصائصما  -ٕ
(Hypnoteaching)  دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفةربنامج أندركيد بب 
 ؟ بارم كديرم” الفارسي“

التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  مدخلمادة النحو على أساس ما مدل فعالية  -ٖ
(Hypnoteaching) دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفةربنامج أندركيد بب 
 ؟ بارم كديرم” الفارسي“

 أهداف البحث  -ج
 يهدؼ ىذا البحث إُف ما يلي:

التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  مدخلمادة النحو على أساس نتاج إل -ٔ
(Hypnoteaching)  بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفةبربنامج أندركيد 
 .بارم كديرم” الفارسي“

التنوًن ادلغناطيسّي  مدخلمادة النحو على أساس عرفة خصائص دل  -ٕ
بدكرة تعليم اللغة العربية بربنامج أندركيد  (Hypnoteaching)التعليمي 

 .بارم كديرم” الفارسي“ ادلكثفة
مادة النحو دبدخل التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي فّعالية  قياسل -ٖ

(Hypnoteaching)  بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفةبربنامج أندركيد 
 . بارم كديرم” الفارسي“

 مواصفات ادلنتج -د
التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  مدخلمادة النحو على أساس كمن ادلواصفات        

(Hypnoteaching)   فيما ي يت:بربنامج أندركيد 
 األيقونة  -ٔ
 ادلقدمة  -ٕ
 مناسبة بكفاءة الطلبةموضوعات مادة النحو يف الصفحة الرئيسية   -ٖ
 اللغة ادلستخدمة بسيطة -ٗ
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 ادللونة من أمثلة القواعد اليت تشار على القواعد النحوية. اتىناؾ الكلم  -٘
التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  مدخلعلى أساس  النحوية بياف القواعد  -ٙ

(Hypnoteaching) .كرله  بالصور ادللونة كادلوسيقي 
 التمرينات عن القواعد.  -ٚ

 كأّما شلي ات ىذه ادلواد التعليمية فيما ي يت:       
تعّلم القواعد  كسهولة إرادةعلى  يؤدم الطلبة مهتاعلى مستوي ادلوادبإضافة  -ٔ

 النحوية. 
دبدخل التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي ببياف القواعد النحوية  -ٕ

(Hypnoteaching) مدخلىذا يف تعّلم القواعد النحوية ألّف  م يد رغبتهت 
 .يعطي الدكافع اإلغلابية يف تعلم النحو ذلم

 يف أمثلة القواعد تسهل فهم القواعد النحوية. الصور كاأللوافبإشارة  -ٖ
يف تعلم  مهدريبلت تمرينات النحويةالمن ه ادلواد التعليمية تتكوف كىذ -ٗ

 .القواعد النحوية

 فرضية البحث -هـ
التنوًن  مدخلافًتضت الباحثة من ىذا التطوير أّف مادة النحو على أساس 

 القواعد تعّلم لتيسَت مهمّ بربنامج أندركيد  (Hypnoteaching)ادلغناطيسّي التعليمي 
بارم  ” الفارسي“بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة  ادلبتدئ ادلستول طلبة لدل النحوية
 ال حىتترقية كفاءة الطلبة يف مادة النحو  علىفعالة  ادلطورة ادلادة ككانت. كديرم
 .النحوية القواعد تعّلم عند ل عليهمكتسه تساعدىم بل  الطلبةعلى  تصعب

 أمهية البحث -و
 فيما يلي: ستقـو بو الباحثة ذمأعلية البحث ال تتضح

 نظريا: -1
ت يت أعلية ىذا البحث كونو إسهاما يف تقنيات التعليم لتحديث طرؽ 
التدريس كتطويرىا متمشيا مع التوجيهات الًتبوية احلديثة، كما أنّو يصبح مدخال 
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التنوًن ادلغناطيسّي  مدخلعلى أساس  تطوير مادة النحوعلميا يف كيفية 
 بربنامج أندركيد. (Hypnoteaching)التعليمي

 

 تطبيقيا:  -2
التنوًن ادلغناطيسّي  مدخلعلى أساس  مادة النحو تطوير من: لباحثةأ( ل

ستكسب الباحثة خربة مفيدة  بربنامج أندركيد (Hypnoteaching)التعليمي
 تطويرادلواد التعليمية، كتعطي نتيجة ىذا البحث توجيها يف تطبيق  تطويريف 

التنوًن ادلغناطيسّي  مدخلعلى أساس  مادة النحو
لًتقية كفاءة الطلبة يف مادة  بربنامج أندركيد (Hypnoteaching)التعليمي

 . النحو
لتجديد كلتحسُت كيفية العملية التعليمية : للمعلمني مادة النحو ب(

التنوًن ادلغناطيسّي  مدخلعلى أساس  الناجحة بتقدًن مادة النحو
 بربنامج أندركيد. (Hypnoteaching)التعليمي

 ”الفارسي“الطلبة بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة ستخدـ ت: سطلبةلل ج(
التنوًن ادلغناطيسّي  مدخلعلى أساس  مادة النحو هىذ بارم كديرم

، كأف تكوف ىذه النتيجة دافعة  بربنامج أندركيد (Hypnoteaching)التعليمي
 يف تعلم قواعد اللغة العربية الصحيحة بالسهولة كالرغبة فيو. لبةللط
 مدخلعلى أساس  مادة النحو: إنتاج ادلكثفة دورة تعليم اللغة العربيةلد( 

ادلواد كوف تل بربنامج أندركيد (Hypnoteaching)التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي
للغة عربية عامة، كخاصة  ية كالتعلمعملية التعليما يدة يف ترقية ال ةادلصاحب

القواعد النحوية، أف تكوف نتيجة ىذا البحث مؤثرة يف  كتعلم تعليميف 
 ادليداف التعليمي.

حدود البحث -ز  
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التنوًن ادلغناطيسّي  مدخلعلى أساس  مادة النحو تطويراحلد ادلوضوعي :   -ٔ
بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة  بربنامج أندركيد (Hypnoteaching)التعليمي 

ادلدركسة يف تلك  كادلادة ادلطورة زلددة على ادلوضوع .بارم كديرم” الفارسي“
احلرؼ كأقسامو،  الفعل كأقسامو،  : الكالـ، االسم كأقسامو، الدكرة، كىي

  .االعراب
على أساس  مادة النحو تطوير: قامت الباحثة بتجربة اإلنتاج   احلد ادلكاين  -ٕ

كعمليتو  بربنامج أندركيد (Hypnoteaching)التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي مدخل
. ككاف بارم كديرم” الفارسي“بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة  للفصل ادلبتدئُت

سبب اختيار الباحثة الفصل ادلبتدئُت ألهّنم من الطلبة األساسي فاحلاجة الكبَتة 
 إُف تنمية أساس قواعد النحو القوية ذلم.  

أجرت الباحثة ىذا البحث يف الفصل الدراسي من السنة :  احلد ال مٍت  -ٖ
 .ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالدراسية 

 الدراسات السابقة -ح
 الدراسات اليت تتعلق هبذا البحث، كىي كما يلي:فيما يلي تعرض الباحثة بعض 

ادلاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  رسالةعفة النهى ) -1
 (2211احلكومية ماالنج 

تطوير ادلادة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية باستخداـ طريقة تدريس  العنوان :
القواعد من خالؿ النصوص ادلتكاملة )حبث تطويرم يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 .حلكومية تامباء براس حومبانج جاكل الشرقية(
ربية باستخداـ معرفة كيفية تطوير ادلادة التعليمية لتعليم قواعد اللغة الع: األهداف

طريقة تدريس القواعد من خالؿ النصوص ادلتكاملة، كمعرفة مواصفات تلك ادلواد، 
 كمعرفة فعالية تلك ادلواد.         

 ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو منهج البحث كالتطوير.: ادلنهج
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تطوير ادلادة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية باستخداـ طريقة تدريس  : إفالنتيجة
القواعد من خالؿ النصوص ادلتكاملة ؽلّر خبمس مراحل، ىي: دراسة مبدئية، تطوير 
ادلواد، ربكيم اخلرباء، التحسُت، كأما فعالية تلك ادلواد، أف ادلادة التعليمية ادلطّورة 

ة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تامباء براس جومبانج فعالية لًتقية كفاءة الطلب
 ٔٔضلو القواعد

)الدراسات العليا يف ادلرحلة ادلاجستري جبامعة موالنا مالك  جيك مخسية -2
 ( 2212إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

دبدخل التنوًن ادلغناطيسّي  دلهارات اللغة األربع إعداد ادلواد التعليميةالعنوان: 
 )حبث تطويرم دبدرسة بيت الرمحن ببندا أتشيو(. (Hypnoteaching)التعليمي 
التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  : إنتاج ادلواد التعليمية دبدخلاألهداف

(Hypnoteaching) .لدل تالميذ دبدرسة بيت الرمحن 
 منهج البحث كالتطوير. الباحث تكاستخدم: ادلنهج
التصػميم، ك  كّم إعداد ادلواد التعليمية على مراحػل، كىػي: الدراسػة التمهيديػة: النتيجة

الغػالؼ األمػامي، ادلقدمػة، الػدركس الثمانيػة ادلعػدة  حبيث ربتوم ادلواد التعليمية على:
لًتقيػػػػة أف الكتػػػػاب التعليمػػػػي ادلصػػػػمم لػػػػو فعاليػػػػة جيػػػػدة . كقائمػػػػة ادلصػػػػادر كادلراجػػػػع 

 ٕٔدبدرسة بيت الرمحن ببندا أتشيو.ادلهارات اللغوية 

ادلاجستري جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  رسالةتوفيق الرمحن ) -3
 (2215احلكومية ماالنج 

                                                           
اللغة العربية باستخدام طريقة تدريس القواعد من خالل تطوير ادلادة التعليمية لتعليم قواعد عفة النهى،  ٔٔ

، رسالة النصوص ادلتكاملة )حبث تطويري يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية حلكومية تامباء براس حومبانج جاوى الشرقية(
 ـ(.ٕٔٔٓماجستَت غَت منشورة، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 

 (Hypnoteaching)دبدخل التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  دلهارات اللغة األربع إعداد ادلواد التعليمية، جيك مخسية 12
  ـ(ٕٕٔٓرسالة ماجستَت غَت منشورة، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية،  ،أتشيو بندا دبدرسة بيت الرمحن
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مدرسة يف مادة ادلفردات على أساس التعلم الذايت بربنامج أندركيد تطوير العنوان: 
  باسوركاف.  ي دار النجاح اإلبتدائية

مدرسة دار النجاح يف  التعليمية كمعرفة مواصفات ادلنتج ادلطور توفَت ادلواداألهداف: 
 باسوركاف  ي اإلبتدائية
 كاستخدـ الباحث منهج البحث كالتطوير.ادلنهج: 
العربية باستخداـ برنامج أندركيد ذبعل تالميذ ادلدرسة  : إف مادة ادلفرداتالنتيجة

كيسّهل تالميذ ادلدرسة اإلبتدائية اإلبتدائية فعاال يف دراسة اللغة العربية يف البيت. 
 ، على أسس التعلم الذايت عن اللغة العربية بآلة التكنولوجيا اليت تستخدمها كل يـو

 ٖٔكىي ىاتف أندركيد.

انطالقا من الدراسات السابقة اليت عرضتها الباحثة من جديد كجدت الباحثة 
 أكجو االتفاؽ كاالختالؼ فيما يلي :

 1.1جدول : 

 السابقةالدراسات 

 األصالة كجو االختالؼ كجو االتفاؽ الباحث/موضوع البحث
( : 2211عفة النهى )

تطوير ادلادة التعليمية 
لتعليم قواعد اللغة 
العربية باستخداـ طريقة 
تدريس القواعد من 
خالؿ النصوص 
ادلتكاملة )حبث تطويرم 

تطوير ادلادة 
التعليمية لتعليم 
قواعد اللغة 

  .العربية

أتت الباحثة السابقة 
قواعد اللغة بتطوير 

باستخداـ  العربية
طريقة تدريس 
القواعد من خالؿ 

 .النصوص ادلتكاملة

يف ىذا البحث ت يت 
 باستخداـ الباحثة
النتوًن  مدخل

ادلغناطيسّي التعليمي 
(Hypnoteaching). 

                                                           
 جبي مدرسة دار النجاح اإلبتدائيةيف مادة ادلفردات على أسس التعلم الذايت بربنامج أندرويد تطوير ،  توفيق الرمحن 13

  ـ(ٕ٘ٔٓ، رسالة ماجستَت غَت منشورة، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية،  باسوروان
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يف ادلدرسة الثانوية 
اإلسالمية حلكومية 
تامباء براس حومبانج 

 .جاكل الشرقية(
 

 جيك مخسية
إعداد :  (2212)

دلهارات  ادلواد التعليمية
دبدخل  اللغة األربع
ادلغناطيسّي التنوًن 

التعليمي 
(H y p n o t e a c h i n g)  

)حبث تطويرم دبدرسة 
 بندا بيت الرمحن
 .أتشيو(

 مدخلاستخداـ 
التنوًن ادلغناطيسّي 

التعليمي 
(Hypnoteaching)

. 

أتت الباحثة السابقة 
اللغة بتطوير مهارات 

  .األربع

يف ىذا البحث ت يت 
ادلواد بتطوير  الباحثة

 دلادة النحو. التعليمية

ـــــــــــــــــــرمحن  ـــــــــــــــــــق ال توفي
تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوير ( : 2215)

مػػػػػػػػػادة ادلفػػػػػػػػػردات علػػػػػػػػػػى 
أسػػػػػػػػػاس الػػػػػػػػػتعلم الػػػػػػػػػذايت 

يف بربنػػػػػػػػػػػػػػامج أندركيػػػػػػػػػػػػػػد 
مدرسػػػػػػػػػػػػػػة دار النجػػػػػػػػػػػػػػاح 

 باسوركاف.   ي اإلبتدائية

ادة تطوير ادل
التعليمية بربنامج 

 أندركيد.

أيت الباحث السابق 
مادة ادلفردات بتطوير 

على أساس التعلم 
 الذايت.

ت يت يف ىذا البحث 
مادة بتطوير  الباحثة

النحو على أساس 
التنوًن  مدخل

ادلغناطيسّي التعليمي 
(Hypnoteaching). 

 ألفّ  السػػػػابقة، حبػػػػوثعػػػػن  ؼلتلػػػػف البحػػػػث ىػػػػذا أفّ  عرفنػػػػا السػػػػابقة، البحػػػػوث مػػػػن
التنػوًن ادلغناطيسػي  مػدخلعلى أسػاس  النحو مادة تطوير على البحث ىذا رك ت الباحثة

بػػدكرة  ادلبتػػدئ ادلسػػتول طلبػػة علػػى بػػالتطبيق بربنػػامج أندركيػػد (Hypnoteaching)التعليمػػي 
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 ادلػػػواد سػػػينتج البحػػػث ىػػػذا  فّ إ. بػػػارم كػػػديرم” الفارسػػػي“اللغػػػة العربيػػػة ادلكثفػػػة تعلػػػيم 
دكرة تعلػيم اللغػة العربيػة ادلكثفػة  يف ادلبتػدئ ادلسػتوم لطلبػة النحو مادة تعلم يف  ةادلصاحب

 . السابقة بالبحوث كؼلتلف ، بارم كديرم” الفارسي“

 ربديد ادلصطلحات -ط
تستخدـ الباحثة بعض ادلصطلحات ادلهمة ىف ىذا البحث، كلتسهيل فَػْهِمها 

 تشرح الباحثة تلك ادلصطلحات فيما يلي:
كلمة داخل ا ملة كضبط أكاخر علم يعرؼ بو كظيفة كل  النحو ىو  -ٔ

  ٗٔالكلمات ككيفية إعراهبا.
ىو التعليم الذم يوّحد بُت  (Hypnoteaching)التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  -ٕ

، (Subconscious Mind)كالعقل الباطٍت  (Conscious Mind)العقل الواعي 
ادلغناطيسّي التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي مكّوف من كلمتُت األّكؿ ىو التنوًن 

يعٍت اإلػلاء كالثاين ىو التعليمي يعٍت عملية التعليم. كهبذا يراد معٌت التنوًن 
عملية اإلػلاء يف التعليم اليت  ىو (Hypnoteaching) ادلغناطيسّي التعليمي

 Subconscious)كالعقل الباطٍت  (Conscious Mind)توّحد بُت العقل الواعي 

Mind)  ادلمتازينك  كالناشطُت كالشجعافلتشكيل الطلبة ا يدين.ٔ٘ 
نظاـ رلاين كمفتوح ادلصدر مبٍت على نواة لنكس صمم أساسا أندركيد ىو  -ٖ

لألجه ة ذات شاشات اللمس كاذلواتف الذكية كاحلواسب اللوحية، يتم 
تطوير األندركيد من قبل التحالف ادلفتوح للهواتف النقالة الذم تديره شركة 

 ٙٔ.جوجل

 
 

                                                           
 ٖ)سورابايا: توكو كتاب اذلداية، دكف السنة( ص.  ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  ٗٔ

15
 Novian Tiwidia Jaya, Hypnoteaching, hal. 4 

 
نوفمرب  ٙٔ، تؤخذ يف التاريخ /http://www.traidnt.net/vb/traidnt2250240ليل إيساـ، "دكرة بررلة أندركيد"، 16

ٕٓٔ٘. 

http://www.traidnt.net/vb/traidnt2250240/
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 ادلبحث األّول: تطوير مادة النحو
 وطبيعته نشأتهو  مفهوم النحو - أ

 مفهـو النحو -ٔ
النحو لغة القصد كالطريق، يقاؿ: ضلا ضلوه، أم: قصد قصده كالنحو: إعراب       

الكالـ العريب، أك انتحاء مسة الكالـ العرب فتصرفو من إعراب كتثنية كمجع كتكيسر 
ذلك. فالقواعد النحوية دبعناىا االصطالحي: طائفة من كإضافة كنسب كغَت 

 ٚٔادلعايَت كالضوابط ادلستنبطة من القرآف الكرًن كاحلديث الشريف كمن لغة العرب.
كما يبدك بالدراسة النحوية يلحق أيضا بالتعاريف الكثَتة عند بعض النحاة 

 النحو، كمن ىذه التعاريف منها: عنكاللغويُت 
ء مست كالـ العرب يف تصرفو من إعراب كغَته، كالتثنية قاؿ ابن جٍت:"انتحا ( أ

كا مع كالتحقَت كالتكسَت كاإلضافة كالنسب كالًتكيب كغَت ذلك، ليلحق 
من ليس أىل اللغة العربية ب ىلها يف الفصاحة، فينطق هبا كإف َف يكن منهم 

 ٛٔ، كإف شّذ بعضهم عنها رّد بو إليها".
( ليس ىو اللغة، كإظلا ىو Grammar دقاؿ كماؿ بشر:"النحو )علم القواع  ( ب

منظومة القواعد كالقوانُت الضابطة ألحكامها، كاليت يسَت كفقا ذلا أىل 
 ٜٔاللغة".

                                                           
دار  )دكف ادلكاف: أساليب التدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيقزلمد فؤاد ا وامدة، ك  راتب قاسم عاشورٚٔ
 ٖٓٔص.  (،ٖٕٓٓادلسَتة، 

 ٕٗص.  ،ـ(ٕٜ٘ٔ)بَتكت: دار الكتب العربية،  اخلصائصابن جٍت، ٛٔ
 ٕٔٛ)القاىرة: دار غريب، دكف السنة( ص.  اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهمكماؿ بشر،  ٜٔ
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قاؿ طو أبو حامد الغ اِف:"يفهم بو خطاب العرب كعادهتم يف االستعماؿ  ( ج
إُف حد ؽلي  بُت صريح الكالـ كرلملو، كحقيقتو، كرلازه، كعامة، كخاصة، 

 ٕٓو، كمطلقو، كمقيده، كنصبو، كفحواه، كحلنو، كمفهومو".كزلكمة، كمتشاب
قاؿ فؤاد نعمة:" علم يعرؼ بو كظيفة كل كلمة داخل ا ملة كضبط أكاخر  ( د

 ٕٔالكلمات ككيفية إعراهبا".
قاؿ زلمد علي اخلوِف:"علم يبحث يف بناء ا ملة أم نظم الكلمات داخل  ( ق

  ٕٕا ملة".
هبذه التعاريف الكثَتة عن مفهـو النحو فالنحو لغة ىي القصد أك الطريق. 

علم اللغة كىو  منظومة القواعد كالقوانُت الضابطة ألحكاـكالنحو اصطالحا ىو 
 .يعرؼ بو كظيفة كل كلمة داخل ا ملة كضبط أكاخر الكلمات ككيفية إعراهبا

ل، باإلضافة إُف العناية يهتم النحو بدراسة العالقات بُت الكلمات يف ا م 
ب حواؿ اإلعراب، كؽلتد مفهـو النحو إُف الًتاكيب فهو يبحث فيها كما يرتبط هبا 

يهتم النحو  لكن فحسب على اإلعراب يهتمأف النحو َف  كعلى ىذا ٖٕمن خواص.
  العالقات بُت الكلمات يف ا مل باإلضافة إُف العناية ب حواؿ اإلعراببدراسة 
 كذلك.

كينقسم تعريف النحو كذلك إُف مفهومو عند العلماء القدماء كاحملدثُت،       
فاألكلوف يعرفوف أنو علم يعرؼ بو أكاخر الكلمات إعرابا كبناء. أما الثاين يقولوف إف 
النحو غَت قاصر على إعراب الكلمات، إظلا امتد إُف اختيار الكلمات، كاالرتباط 

لمات يف نسق صويت معُت، كالعالقة بُت الداخلي بينها، كالت ليف بُت ىذه الك
 ٕٗالكلمات يف ا ملة كالوحدات ادلكونة للعبارات.

                                                           
 ٖٓـ( ص. ٕٓٓٓ)القاىرة: دار الشركؽ،  النحو والداللةزلمد محاسة عبد اللطيف،  ٕٓ
 ٖ)سورابايا: توكو كتاب اذلداية، دكف السنة( ص.  ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  ٕٔ
 ٜٙص.  ،ـ(ٖٜٜٔ )األردف: دار الفالح، مدخل إىل علم اللغة ،زلمد علي اخلوِف ٕٕ

)القاىرة: دار  أساسيات تعليم اللغة العربية والتبية الدينيةفتحى على يونس كزلمود كامل الناقة كعلى أمحد مدكور، ٚ
 ٜٕٙص.  ،ـ(ٜٔٛٔالثقافة للطباعة كالنشر، 

 ٚٙٔص.  ،ـ(ٜٜٚٔالقاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية، ) طرق تعليم اللغة العربية عبد القادر أمحد،ٕٗ
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علم دراسة ا ملة ليضع  استنادا إُف التعريفات السابقة أف مفهـو النحو ىو       
القواعد اليت تصوف ادلتكلم عن اخلط  ب حواؿ أكاخر الكلمات. كأصبح النحو معركفا 

ىذا الكالـ ليس دقيقا، قد اىتم النحاة باإلعراب اىتماما  بدراسة اإلعراب. كلكن
شديدا، شلا جعل البعض يسمى علم النحو علم اإلعراب، كلكن النحاة َف ػلصركا 
الدرس النحوم يف قضية اإلعراب فقط، فالنحو عندىم أمشل كأكسع، كعلى ىذا أف 

إظلا ، ت خرينالنحو َف يقتصر على اإلعراب كما يذىب بعض من كتب النحو من ادل
امتد إُف اختيار الكلمات، كاالرتباط الداخلي بينها، كالت ليف بُت ىذه الكلمات يف 

 .نسق صويت معُت، كالعالقة بُت الكلمات يف ا ملة كالوحدات ادلكونة للعبارات

 نش ة النحو -ٕ
دأ العرب يف بدء القواعد كمجع اللغة عندما نش ت احلاجة إُف ذلك، ب 

يت دفعتهم إُف ىذا الصنيع كىي بواعث قومية كدينية كتكونت البواعث ال
 كاجتماعية.

فلم يرض العرب عما أصاب لغتهم من ىجنة كعجمة كمسخ يف طبيعة             
تكوينها كتركيبها نتيجة ربدث األعاجم هبا، كضعف سالئقهم عندما ن لوا األمصار 
ادلفتوحة كخالطوا األجانب كبعدكا عن ينابيع الفصاحة كازبذكا العبيد كا وارم من 

ما أقره اإلسالـ دلالك األمة أسرل احلركب إلدارة ادلنازؿ. كقد استغل بعض العرب 
أف يعاشرىا معاشرة األزكاج فنش  نتيجة لذلك جيل أمهاتو غَت عربيات، ككاف البد 
أف يًتؾ ذلك أثرا بعيدا يف فساد اللغة ألف األبناء ت ثركا ب مهاهتم يف نطقهم لبعض 

 احلركؼ كيف تعبَتىم ببعض األساليب األعجمية.
رًن أف يتسرب إليو اللحن كمن مث بدأ لقد خاؼ ادلسلموف على القرآف الك

التفكَت يف كضع قواعد النحو ليصلوا إُف قواعد تضبط اللغة كتقيهم شر اخلط  يف 
 قراءة كتاب هللا.

ككجدنا ادلولدين ػلرصوف على تعلم قواعد اللغة العربية ليستقيم لساهنم،   
يستوزركف كال  كيشاركوا يف احلياة العامة للدكلة فقد كاف خلفاء العباسيُت ال
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يستكتبوف إال من حذؽ العربية كبرع يف أدائها. لذلك نش  النحو يف البصرة عند 
ادلواِف كَف ينش  عند العرب، ألف العرب َف يكونوا حباجة إُف كضع مثل القواعد فهم 
يعرفوهنا بالسليقة، أما ادلواِف فبحكم أجنبيتهم ػلتاجوف إُف تعلم اللغة العربية كضلوىا 

 ٕ٘ا عن طريق الدراسة كالبحث.كاكتساهب
التفكَت يف كضع قواعد النحو عندما خالطوا بدأ  العرب من ىذا يرل أف         

ؼلتلط يف فساد اللغة ألف تعبَتىم  كثَتاأثرا   أعطي ككاف ذلك بالعرب األجانب
خاؼ ادلسلموف على القرآف الكرًن أف يتسرب إليو اللحن األجنبية ك األساليب بتعبَت 

نش  النحو يف البصرة عند ادلواِف كَف ينش  فلذلك  خلط  يف قراءة كتاب هللا.شر اك 
ػلتاجوف إُف تعلم اللغة  لألجانب الذين من فهم اللغة العربية لكن عربللىذا 
 .العربية

 طبيعة القواعد النحوية -ٖ
نعلم مجيعا أف قواعد اللغة بشكل عاـ تقنُت لظواىر لغوية ألفها الناس        

كاستخدموىا. فاستعماؿ اللغة إذف سابق على تعقيدىا، كما نش ت احلاجة للتقنُت 
إال عندما بدأت مسارات االستخداـ اللغوم تنحرؼ. كمن ىنا كانت كظيفة 

يلة كليست غاية بذاهتا، القاعدة تقنُت ادلسارات الصحيحة للغة. فالقواعد إذف كس
كالغرض من تدريسها ينبغي أف يكوف التعبَت كالفهم السليمُت يف رلاؿ الكتابة 

  ٕٙكاحلديث، كما ينبغي الربط بُت القاعدة كتذكؽ األساليب.
اللغة  منظومة القواعد كالقوانُت الضابطة ألحكاـعلى ىذا أف قواعد اللغة ىي       

عندما بدأت مسارات كىي كذلك كسيلة لتصحيح الكتابة كاحلديث العربية 
 .االستخداـ اللغوم تنحرؼ

 أهداف تعليم القواعد النحوية   - ب

                                                           
   ٙٙٔ، ص.  طرق تعليم اللغة العربية عبد القادر أمحد،ٕ٘
ص.  ،(مصر : جامعة ادلنصورة، دكف السنة، )تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه .طعيمة رشدم أمحدٕٙ

ٕٓٓ 
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دراسة ىو  كمن العلـو ادلهمة اليت ينبغي ربصيلها الرتباطها بفهم الكتاب كالسنة 
معرفة  ىي احلديث معرفتهامن العلـو اليت تلـ  صاحب   :علم النحو، قاؿ أىل العلم

النحو لئال يلحن كلكي يورد احلديث على الوجو الصحيح، كيعرؼ أصل الكلمة 
يرمي إليها تعليم القواعد  األىداؼن فم. كاشتقاقها كمعناىا، كىل ىي مصدر أك فعل

 ٕٚالنحوية ما ي يت:

تساعد القواعد النحوية يف تصحيح األساليب كخلوىا من اخلط  النحوم   -ٔ
ذىب  ماذلا، فيستطيع التلميذ بتعلمها أف يفهم كجو اخلط  فيما الذم ي

 يكتب فيتجنبو، كيف ذلك اقتصاد يف الوقت كاجملهود.
ربمل التالميذ على التفكَت، كإدراؾ الفركؽ الدقيقة بُت الًتاكيب كالعبارات   -ٕ

 كا مل.
كأمثلة تنمية ادلادة اللغوية للتالميذ، بفضل مايدرسونو كيبحثونو من عبارات   -ٖ

 تدكر حوؿ بيئتهم، كتعرب عن ميوذلم.
تنظم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع هبا، كؽلكنهم   -ٗ

من نقد األساليب كالعبارات نقدا يبُت ذلم كجو الغموض، كأسباب الركاكة 
 يف ىذه األساليب.

كم، كتكوف يف تساعد القواعد يف تعويد التالميذ دقة ادلالحظة كادلوازنة كاحل  -٘
نفوسهم الذكؽ األديب، ألف من كظيفتها ربليل األلفاظ كالعبارات 
كاألساليب، كالتميي  بُت صواهبا كخطئها، كمراعاة العالقات بُت الًتاكيب 

 كمعانيها، كالبحث طرأ عليها من تغيَت.
تدريب التالميذ على استعماؿ األلفاظ كالًتاكيب استعماال صحيحا،   -ٙ

 الفنية السهلة للجملة العربية.بإدراؾ اخلصائص 
 تكوين العادات اللغوية الصحيحة حىت اليت ثركا بتيار العامية.  -ٚ

                                                           
( ٜٜٙٔالقاىرة: الدار ادلصرية اللبنانية، ) ٖ-طتعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، حسن شحاتة، ٕٚ

 ٕٕٓ-ٕٔٓص.
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ت كيدىم بطائفة من الًتاكيب اللغوية كإقدارىم بالتدريج على سبيي  اخلط  من  -ٛ
 الصواب.

تساعد استنادا إُف األىداؼ ادلذكورة يف تعليم القواعد النحوية كأعليتها ىي   
 هم علىربملك يف تصحيح األساليب كخلوىا من اخلط  النحوم  التالميذ حويةالقواعد الن

تدريب التالميذ على استعماؿ مث  إدراؾ الفركؽ الدقيقة بُت الًتاكيب كالعبارات كا مل
 األلفاظ كالًتاكيب استعماال صحيحا، بإدراؾ اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية.

 أسس تعليم القواعد النحوية  - ج
األىداؼ ىي يعّد الوصوؿ إُف التحدث كالكتابة بدكف أخطاء كضبط الكالـ 

قواعد اللغة ال بّد من  تعليمبالقواعد، كعند إاّل ادلهمة لتعلم قواعد اللغة، فاللغة ال تُفَهُم 
كمدل استجابتو للمواد ادلشركحة،   لبةمراعاة السن أك العمر، فهو يؤثر على مستول الط

ىناؾ عدة أسس ؽلكن ادلدركسة كالوسائل ادلعينة كطريقة التدريس.  كذلك االىتماـ دبواد
 ٕٛالقواعد: تعليماالعتماد عليها يف 

االذباه يف تعليم القواعد ضلو الوظيفية، كنعٍت بذلك أف نتخَت من النحو   -ٔ
مالو صلة كثيقة باألساليب اليت تواجو التلميذ يف احلياة العامة، أك اليت 

 يستخدمها.
الدافعية لدل ادلتعلم، كال شك أف ىذه الدافعية تساعده على استغالؿ   -ٕ

تعلم القواعد كتفهمها كؽلكن للمعلم ىنا أف غلعل الدراسة يف القواعد 
قائمة على حل ادلشكالت، فاألخطاء اليت ػلدثها التالميذ يف كتابتهم 
أك اليت ؼلطئوف فيها يف قراءهتم ؽلكن أف تكوف مشكالت للدراسة مع 

كىكذا ؽلكن أف يثَت ادلدرس محاسة التالميذ ضلو أسلوب معُت  التالميذ.
ليوجد لديهم الدافع الذم غلعل عملية التعلم مستساغة مقبولة لدل 

 التالميذ.

                                                           
  ٖٛٓ-ٖٚٓ، ص. تعليم اللغة العربيةأساسيات فتحى على يونس كزلمود كامل الناقة كعلى أمحد مدكور، ٕٛ



35 

 

تدريس القواعد يف إطار األساليب اليت يف زليط ادلتعلم كيف دائرتو، كاليت   -ٖ
 ه الغاية.تربطو بواقع حياتو، كيف قراءات التلميذ ألواف كثَتة زبدـ ىذ

البعد بادلنهج عن الًتتيب التقليدم يف معا ة مشكالت النحو كزبليصو   -ٗ
 من الشوائب اليت ال تفيد التالميذ كمن كثَت من ادلصطلحات الفنية.

االىتماـ بادلوقف التعليمي، كالوسائل ادلعينة كطريقة التدريس كا و  -٘
 ادلدرسي كالنشاط السائد.

دريب على األساليب ادلتنوعة يف ىذا تثبيت الىتماـ بادلمارسة ككثرة التا -ٙ
 للمعلومات كربقيق لألىداؼ ادلرجوة.

همة ؽلكن االعتماد عليها يف تعليم القواعد كىي ىناؾ عدة أسس م هبذا أف     
تدريس القواعد يف  استغالؿ الدافعية لدل ادلتعلم، االذباه يف تعليم القواعد ضلو الوظيفية

يط ادلتعلم كيف دائرتو، البعد بادلنهج عن الًتتيب التقليدم يف إطار األساليب اليت يف زل
االىتماـ بادلوقف التعليمي كالوسائل ادلعينة كطريقة التدريس  ،معا ة مشكالت النحو

. كاعتقدت الباحثة ب ف ىذه االىتماـ بادلمارسة ككثرة التدريب على األساليب ادلتنوعةك 
 .قواعد اللغة يف تعليم ةادلرجو الوصوؿ إُف األىداؼ  هتدؼاألسس 

 وسائل تعليم القواعد النحوية   - د
الوسيلة التعليمية ىي ما يلج  إليو ادلعلم من أدكات كأجه ة كمواّد لتسهيل      

يقوؿ صيٍت كالقامسي: إف الوسيلة اليت  ٜٕعملية التعلم كالتعليم لتحسينها كتع ي ىا.
يستخدمها ادلعلم يف تعليم مادتو ليبلغ اذلدؼ ادلقصود كأفضل صوره شلكنو كيسبغ على 

 ٖٓعملية الًتبية شيئا من أثاره كمتعو.
أما الوسائل ادلستعملة يف تعليم النحو عند نظر معركؼ تصنف إُف ثالث 

 ٖٔكسائل، كىي:

                                                           
  ٖٕٗص. ،(ـٜٜٛٔلبناف: دار النفائس، )، خصائص العربية وطرائق تدريسها نايف زلمود معركؼ،ٜٕ
العربية للناطقني هبا ادلعلم والكتاب والطريقة  السجل العلمي للندوة العادلية لتعليمزلمود إمساعيل صيٍت كآخركف، ٖٓ

 ٖٕٔـ( ص. ٜٓٛٔ)الرياض: عماد شؤكف ادلكتبات جامعة الرياض،  والوسائل
 ٕٙٗ-ٕ٘ٗ، ص. خصائص العربيةنايف زلمود معركؼ، ٖٔ
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تفاد منها عن طريق نافذة عُت، كأعليتها: الوسيلة البصرية ىي اليت يس  -ٔ
 الكتاب ادلدرسي كغَت ادلدرسي كاجملالت كاللوحات ا درية كغَت ذلك.

الوسيلة السمعية ىي اليت يستفاد منها عن طريق األذف، كأعلها: ادلذياع   -ٕ
 كالتسجيالت كغَت ذلك.

الوسيلة السمعية البصرية ىي اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العُت  -ٖ
 كاألذف معا، مثل: التلفاز كالصور ادلتحركة كغَت ذلك.

 دكات كأجه ة كمواّد لتسهيل عملية كعلى ىذا ب ف الوسيلة التعليمية تُعرؼ ب    
ألف بدكهنا يكوف ادلواد ادلدركسة صعبة يف تعليمها.  التعلم كالتعليم لتحسينها كتع ي ىا

 ثالث كسائلإذا ي يت ادلعلم ب تكوف كاملة تعليم النحو منأما الوسائل ادلستعملة ك 
 )الوسيلة البصرية، الوسيلة السمعية، الوسيلة السمعية كالبصرية( يف تعليمو.

 تقومي تعليم القواعد النحوية  -هـ
ف إجل ربسُت النتائج ك أك ذبربو من أك خطو أف التقوًن مهم يف أم برنامج إ        

يميو كالوسيلو اليت يتم هبا الكشف عن مدل النجاح التقوًن عمليو مالزمو للعمليو التعل
.عملية التقوًن حىت تكوف ناجحة غلب أف سبر خبطوات الذم ربرزه يف ربقيق االىداؼ

 ٕٖ ىي:
 مطابقة األسئلة التقوؽلية لألىداؼ ادلراد قياسها.  -ٔ
 ربديد ال من الالـز عند بناء االختبار.  -ٕ
 كقواعد زلددة.توضيح أجوبة االختبار كربديدىا على أساس   -ٖ
 الت اـ ادلوضوعية يف التصحيح كالدقة التامة.  -ٗ
ربديد مستويات ادلتعلمُت من خالؿ تصليح إجابتهم، مث مقارنتها   -٘

 دبستوياهتم لنتمكن من إصدار حكم على مدل ربصيلهم بشكل عاـ.
 مراعاة الفركؽ الفردية بُت ادلتعلمُت.  -ٙ

                                                           
،  ،النحو العريب بني األصالة والتجديدعبد اجمليد عيساين،  ٕٖ  ٕٗٔص.  (ٕٛٓٓ)دكف ادلكاف :دار ابن حـ 
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ذبنبها مستقبال كت كيدىم توضيح األخطاء ربليلها لتمكُت ادلتعلمُت من   -ٚ
 دبنهجية كاضحة لإلجابة عن أم سؤاؿ يوجو إليهم.

الوسيلو اليت يتم هبا تعليم القواعد النحوية كيكوف التقوًن مهم يف  هبذا كاف        
سوؼ عملية التقوًن كذلك   ،الكشف عن مدل النجاح الذم ربرزه يف ربقيق االىداؼ

 الصحيحة. طواتاخلسبر ب إذاتكوف ناجحة 
لألسػػػئلة دكر مهػػػم يف تقػػػوًن نػػػواتج تعلػػػم ادلتعلمػػػُت، كتقػػػدير مسػػػتول ربقػػػيقهم    

لألىداؼ ادلنشودة؛ لذا تعد مهارة صياغة األسئلة أحػد أىػم ادلعػايَت الػيت ينبغػي أف تكػوف 
 ٖٖ :كما تاِف  أنواع بنود األسئلة الختبار القواعدىناؾ ك ضمن معايَت جودة التقوًن، 

االختيار من متعدد: ؼلتار الطالب اإلجابة الواحدة الصحيحة اختبار   -ٔ
من بينها، ادلثاؿ: اسم الفاعل من )َكَتَب( ىو ______ أ. َكاِتبه  

 ب. َكاَتبه       ج. َمْكُتوبه  د. ِكَتابَةه 

اختبار ملء الفراغ: مكن أف يطلب ملء الفراغ ب ية كلمة مناسبة،   -ٕ
عادة، ادلثاؿ: إمأل الفراغ حبرؼ ا ر  كتكوف الكلمة احملذكفة كلمة ربوية

 ادلناسب!

 رغب __________ التعليم كَف يش  أف يكمل دراستو.
اختبار تعديل الصيغة: يطلب تعديل صيغة كلمة لتالئم ا ملة، ادلثاؿ،   -ٖ

عّدؿ صيغة الكلمة اليت بُت قوسُت لتناسب ا ملة: َف ___ الولد 
 أمس.  ) أتى (

اشتقاؽ صيغة أخرل، ادلثاؿ: اشتق من اختبار االشتقاؽ: يطلب   -ٗ
 األفعاؿ اآلتية اسم الفاعل: َدَرَس_______

اختبار الدمج: يطلب دمج مجلتُت بسيطتُت يف مجلة كاحدة مركبة،   -٘
 ادلثاؿ،  ادمج كل مجلتُت يف مجلة كاحدة! جاء الرجل. الرجل صديقك

                                                           
 ٕٚ-ٔٙ(، ص:ٕٓٓٓ)صويلح: دار الفالح للنشر كالتوزيع، االختبارات اللغوية زلمد علي اخلوِف،  ٖٖ
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 اختبار الشكل: يطلب شكل كلمة أك أكثر يف مجلة ما أك عدة مجل،  -ٙ
ادلثاؿ، اشكل أكاخر الكلمات اليت بُت قوسُت مع تعديل اإلمالء إذا 

! أراد )شيئ( آخر  لـ 
اختبار اإلكماؿ: يطلب تكملة ا ملة مع شكل التكملة، ادلثاؿ:   -ٚ

أكمل ا ملة اآلتية كاشكل أكاخر كلمات التكملة! ما ت رع 
.___________ 

طالب ا ملة اختبار كشف اخلط : يف مثل ىذا االختبار يقرأ ال  -ٛ
كيصححها ضلويا أك صرفيا إف كانت خط . كؽلكن أف تكوف ا ملة خط  
دائما ربتاج غلى تصحيح، ادلثاؿ: مجيع ا مل اآلتية ربتوم على أخطاء 

 ضلوية. أعد كتابتها صحيحة! إف األكالد رلتهدين.
اختبار اإلعراب: يطلب إعراب ا ملة كاملة أك بعض مفردات زلددة   -ٜ

الفجر ك ؿ: أعرب ما ربتو خط كضع ا واب يف الفراغ احملدد! فيها، ادلثا
 كلياؿ عشر.    

اختبار اإلضافة: يطلب إضافة كلمة زلددة يف موقعها ادلناسب  -ٓٔ
يف ا ملة، ادلثاؿ: أضف الكلمة اليت بُت قوسُت يف موقعها ادلناسب يف 

 ا ملة كأعد كتابة ا ملة مع أم تغيَت قد يكوف ضركريا! 
 لد نائما يف الدرس.  ) ما (كاف الو   

اختبار التحويل: يطلب ربويل كلمات أك مجل على صيغ  -ٔٔ
أخرل. ادلثاؿ: حّوؿ مجيع األمساء يف الفقرة اآلتية )أك ا مل اآلتية( إُف 

 الضمائر ادلناسبة.

اختبار التصحيح: تظهر مجل، توضع خطوط ربت بعض   -ٕٔ
حيح الكلمة كلماهتا كيطلب تصحيح الكلمة ألهنا خط ، أك يطلب تص

إف كانت خط ، ادلثاؿ: صحح الكلمات اليت ربتها خط إف كانت 
 يف الفراغ إف كانت صوابا!  خط ، كضع إشارة 

 الطالباف كانا يلعبا أمس.  __________.
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االختبار كسيلة من  ادلذكورة فيكوف الختبارابنود أسئلة أنواع استنادا إُف              
مة اليت يعوؿ عليها يف قياس كتقوًن قدرات الطالب، تساعد على رفع الوسائل ادله

اختبار الكفايات التحصيلية لدل الطالب. كىناؾ أنواع االختبارات الكثَتة، ادلثاؿ : 
اختبار ، اختبار الدمج اختبار تعديل الصيغة ،اختبار ملء الفراغ ،االختيار من متعدد

اختبار ، اختبار التحويل، اختبار اإلضافة، راباختبار اإلع، اختبار كشف اخلط ، الشكل
 . كلهم الوسيلة اذلامة يف تقوًن قدرات الطالب.التصحيح

 
 (Hypnoteaching) مدخل التنومي ادلغناطيسّي التعليميادلبحث الثاين : 

(Hypnoteaching) مفهوم التنومي ادلغناطيسّي التعليمي - أ
  

ىو التعليم الذم يوّحد بُت العقل  (Hypnoteaching)التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي          
، التنوًن ادلغناطيسّي (Subconscious Mind)كالعقل الباطٍت  (Conscious Mind)الواعي 

التعليمي مكّوف من كلمتُت األّكؿ ىو التنوًن ادلغناطيسّي يعٍت اإلػلاء كالثاين ىو التعليمي 
 ىو (Hypnoteaching)ًن ادلغناطيسّي التعليمي يعٍت عملية التعليم. كهبذا يراد معٌت التنو 

كالعقل الباطٍت  (Conscious Mind)عملية اإلػلاء يف التعليم اليت توّحد بُت العقل الواعي 
(Subconscious Mind) ادلمتازينك  لتشكيل الطلبة ا يدين كالناشطُت كالشجعاف.ٖٗ 

 ىو (Hypnoteaching)هبذا أف معٌت ادلختصر من التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي 

كالعقل الباطٍت  (Conscious Mind)عملية اإلػلاء دلخ الطلبة اليت توّحد بُت العقل الواعي 
(Subconscious Mind)  ا يدين كالناشطُت كالشجعاف كىذا يراد لتشكيل الطلبة

 كادلمتازين.
ىذا الربنامج فيو احلل لعدد من ادلشكالت التعلم اليت يواجهها الطلبة. إف          

ىو أيضا فيو حلوؿ للمعلمُت الذين   (Hypnoteaching) التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي
يرغبوف يف التغيَت إُف االذباه األحسن. كالعوامل اليت من اإلىتماـ هبا يف رلاؿ تنفيذ 

ىي من جوانب ادلعّلم كالوالدين كالبيئة  (Hypnoteaching)التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي 
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كاليت ؽلكنها أف تعمل معها، كليس ىناؾ صعوبة يف تنفيذ ىذا الربنامج، فإف ىذا 
  ٖ٘ الربنامج مصمم دبا ػلقق السهولة كالفورية يف استخدامها.

كيكوف هبذا الربنامج مهم للمعلمُت حلل ادلشكالت التعلم من الطلبة هبدؼ            
التغيَت إُف االذباه األحسن كليس ىناؾ صعوبة يف تنفيذ ىذا الربنامج كذلك ىناؾ 

 الفوائد الكثَتة يف تنفيذه.

 (Hypnoteaching)التنومي ادلغناطيسّي التعليمي أهداف  - ب
ىو عملية  (Hypnoteaching)تنوًن ادلغناطيسي التعليمي التعليم دبدخل ال       

يف  كن للمتعلمُتؽل ادلعلمُت كادلتعلمُت. يد بُتالذم فيو التفاعل ا الديناميكية التعليم 
بعض أىداؼ التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي واىبهم. ك كفقا دب تطوير كفاءهتم

(Hypnoteaching) : 36 ىي 
 .ت يد دكافع الطلبة يف التعلم -ٔ
 يساعد على معرفة ادلشكالت لدل الطلبة. -ٕ
 يؤدم إُف ربسُت النتائج. -ٖ
 غلعل لديهم ثقة كبَتة بالنفس. -ٗ
 يؤدم إُف األعماؿ اإلغلابية. -٘
 يؤدم إُف تع ي  احلفظ. -ٙ
 ينمي بناء اإلبداع من خالؿ خياؿ لدم الطلبة إُف ربقيقها. -ٚ
 ركح العالية يف التعلم كركح ادلنافسة العظيمةالينمي لديهم  -ٛ
تنادا ب ىداؼ التعليم ادلذكركة يف مدخل التنوًن ادلغناطيسي التعليمي اس

(Hypnoteaching)  يساعد ىذا ادلدخل على معرفة ادلشكالت لدل الطلبة ف عليتها ىي
كيؤدم إُف ربسُت النتائج، ثقة كبَتة بالنفس، األعماؿ اإلغلابية، تع ي  احلفظ، ينمي بناء 

 لديهم ركح العالية يف التعلم كركح ادلنافسة العظيمة.اإلبداع من خالؿ خياؿ كينمي 
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 (Hypnoteaching)فوائد التنومي ادلغناطيسّي التعليمي    -ج
 (Hypnoteaching)التنوًن ادلغناطيسي التعليم  باستخداـعملية التعليم كانت 

ؽلكن  بالت كيد ىذا ليس شلال. ك  اخلياؿ، كاسع مبتكرة ألف تطبيقو الفوائد الكثَتةت يت بو 
ىناؾ الكثَت من الفوائد يف تنفيذ التنوًن   التعليمية. الدكرة تقنية مثَتة يف تطبيق أف يكوف

 17 منها : (Hypnoteaching)ادلغناطيسّي التعليمي 

 غلعل عملية التعليم أكثر إثارة كمنعة. -ٔ

 جيدة بُت ادلعلمُت كالطلبة.ة بناء عالق -ٕ

 األلعاب ادلتنوعة.ذبذب انتباه الطلبة دبجموعة  -ٖ

 معا ة الطلبة الذين يتكاسلوف يف التعلم.  -ٗ

 يساعد على حل مشكلة سيكولوجية الطلبة. -٘

التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي تع ي  ركح الطلبة يف التعّلم بلعبة  -ٙ
(Hypnoteaching). 

يف ىذه التقنية يشك ادلعلم مرة أخرل يف استخداـ هبذه الفوائد الكثَتة فال       
ىو أحد من التقنيات ادلمتازة  (Hypnoteaching)تعليمو. كاف التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي 

 التعليمية. التعليمية كلوكاف ىذه التقنية الت اؿ حديثة يف الدكرة الدكرة ادلثَتة يف تطبيق

 (Hypnoteaching)التنومي ادلغناطيسّي التعليمي  خطوات تطبيق - د
ػلتاج إُف اخلطوات  (Hypnoteaching)لتطبيق التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي              

البسيطة لكنها شلتازة. كليكوف أىلو غلب ادلعلم القياـ بتدريب تدريبا أكثر ما ؽلكن عند 
 (Hypnoteaching)كإف بعض خطوات تطبيق التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  تقدًن الدركس.

38 التعليمية ىي فيما يلي :يف العملية 
 

 النية كالدكافع على النفس -ٔ
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النجاح للطالب يعتمد على نيتو أك إعت امو يف النضاؿ كالعمل لتحقيق  
صلاحو أك أىداؼ حياتو. كما قاؿ الرسوؿ زلمد صلى هللا عليم كسلم 
 يف حديثة الشريف ادلشهور : )إظلا األعمل بالنية كإظلا لكل إمرئ ما

سلم( كيعـ  كبَت سوؼ يظهر الدافع نول...اٍف( )ركاه : البخارم كم
 العاِف لوجود أىداؼ ىو حرص على تنفيذىا.

 (Pacing)ادلعادلة  -ٕ

كادلراد بادلعادلة ىي ادلساكاة يف اللغة كحركة ا سم كموجات الدماغ  
يف التعليم  كف بالراحة كالسركرلدم الطلبة. كهبذا غلعل الطلبة يشعر 

لطلبة كل رسائل كاألمور من ادلعلمُت ب حسن ما ؽلكن بدكف كيوجو ا
 ادلشاعر الكراىية.

 (Leading)القيادة  -ٖ

القيادة ىي بادئة أك توجهية. القيادة بدكف معادلة نتيجتها صفر. دلاذا  
 على القياـ بذلك. ىمرب الطلبة األمر الذم غل ؟ ألف ادلدرس يعطي

 
 
 

 استخداـ الكلمات اإلغلابية  -ٗ

الكلمات الإلغلابية كفقا لطريق عمل العقل الباطن الذم ال  استخداـ 
 يتقابل الكلمات السلبية.

 إعطاء ادلدح -٘

ادلدح ىو الثناء ل يادة الثقة بالنفس، لذلك إعطاء ادلدح للطلبة مفيد  
 كزلف  كخصوصا عندما ينجح يف القياـ بعمل ما.

 (Modeling) النمذجة -6
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طاب أكالسلوؾ، كىو شيء النمذجة ىي عملية إعطاء القدكة باخل 
التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي مهم كمفتاح النجاح يف تنفيذ 

(Hypnoteaching). 

تطبيقها ىي سّت  من اخلطوات ادلذكورة، أف اخلطوات ادلهمة اليت الـز يف      
، (Leading)القيادة ، (Pacing)كالدكافع على النفس، ادلعادلة خطوات، منها : النية 

. كلوكاف ىذه اخلطوات (Modeling) الكلمات اإلغلابية، إعطاء ادلدح كالنمذجةاستخداـ 
تساعد ىذا ادلدخل على معرفة أعليتها ىي تكوف البسيطة لكن فيها الت ثَت ادلمتاز ك 

 ادلشكالت لدل الطلبة كيؤدم إُف ربسُت النتائج.

 التعليمية للمواد (Hypnoteaching)التنومي ادلغناطيسّي التعليمي مواصفات  -هـ

تكوف  حيتىناؾ بعض مواصفات اليت ذبب أف تتوفر يف ادلواد التعليمية 
كإف بعض مواصفات ادلواد التعليمية على أساس كاالىتماـ.  لالنتباه مثَتة ادلواد التعليمية

 ٜٖ:ىي فيما يلي  (Hypnoteaching)التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي 

 الطلبةادلواد التعليمية مناسبة بكفاءة  -ٔ

ذبب أف تكوف ادلواد التعليمية مناسبة يف ربقيق األىداؼ التعليمية     
كذلك مناسبة دلستول التعليم ككفاءة الطلبة يف العملية التعليمية. 
ككانت ادلواد التعليمية الـز أف تكوف مرتبة يف ترتيبها من البسيط إُف 

الطلبة ادلعقد، كمن السهل إُف الصعب. كهبذه الطريقة سوؼ يفهم 
 .ةلو ادلواد بسه

 اللغة ادلستخدمة ىي اللغة ادلفهومة لدم الطلبة -ٕ

اللغة ادلستخدمة يف ادلواد التعليمية ذلا أثار كبَت لدم كفاءة الطلبة يف 
التعلم. ذبب أف تكوف اللغة يف ادلواد التعليمية مناسبة للغة اليت كثَتا 

 قبل. ما يستخدـ الطلبة كل يـو أك ىي معركفة عند الطلبة من

 (Positive Words)كجود الكلمات اإلغلابية  -ٖ
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استخداـ الكلمات اإلغلابية كفقا بالعقل الباطن الذم ال يقبل 
الكلمات السلبية. الكلمات ادلستخدمة يف ادلواد التعليمية ذبب أف 
تؤثر على حالة النفسية لطلبة كذبعل الطلبة أكثر ثقة كاحلصوؿ على 

مية. كسبكن الكلمات اإلغلابية أف تكوف دكافع الستقباؿ ادلواد التعلي
 دعوة أك مناشدة.

 (Words of Praise)كجود كلمات ادلدح  -ٗ

ىي الشيء ادلهمة أف توجد يف ادلواد التعليمية. ادلدح  (Reward)جائ ة 
ىو جائ ة الحًتاـ الذات. إعطاء ادلدح لو أثار مهم لدم الطلبة، ك 

بعمل أفضل كأحسن  بوجود كلمات ادلدح تشجع الطلبة على القياـ
 من قبل.

 (Yelling) اذلتاؼكجود  -٘

 ىو التشجيع ادلستخدـ يف استعادة تركي  الفكر الطلبة إُف تاؼاذل
 شيء معا. ادلواد التعليمية كبذاؾ فيهتفوف

 
 

 (Motivation Question) دافعكجود السؤاؿ ال -ٙ

 ىو السؤاؿ اخلاص الذم ؽلكن أف يبٍت العملية التعليميةالدافع السؤاؿ 
ا يدة، توفَت احللوؿ، كترقية الدكافع النفسية. كيشجع الطلبة يكوف 

 أكثر محاسا للقياـ يف التعلم.

 (Emotion Reminder Watch) لتذكَتكجود الساعة  -ٚ

لتنظيم عواطف الطلبة يف ك  لتذكَت األكقات ىي الساعة لتذكَتالساعة 
الطلبة يف كذلك ىي زلتاجة لتدريب كغَت ذلك   كالتمرين كقت التعلم

 سيطرة عواطفهم.

 دلادة النحو (Hypnoteaching)التنومي ادلغناطيسّي التعليمي  تطبيق -و
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لتصميم ادلواد التعليمية النحوية على أساس التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي             
(Hypnoteaching)  .كإف بعض مثاؿ تطبيق ػلتاج إُف ادلواصفات ادلعينة يف تطبيقها

 دلادة النحو ىي فيما يلي : (Hypnoteaching)ادلغناطيسّي التعليمي 
 2.1جدول : 

 دلادة النحو (Hypnoteaching)التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  تطبيق
 التطبيق دلادة النحو ادلواصفات الرقم
ادلواد التعليمية مناسبة  ٔ

 بكفاءة الطلبة
النحو الـز مناسبة بكفاءة  ادلوضوع ادلدركس يف مادة

 الطلبة. ادلثاؿ :
ادلوضوع ادلدركسة لطلبة ادلستول ادلبتدئ ىو ادلوضوع 
األساسي ) الكالـ، االسم كأقسامو، الفعل كأقسامو، 

 احلرؼ كأقسامو، اإلعراب(.
اللغة ادلستخدمة ىي اللغة  ٕ

 ادلفهومة لدم الطلبة
ة اللغة ادلستخدمة يف بياف مادة النحو ىي اللغ

 ادلفهومة كفقا دبستول كفاءة الطلبة. ادلثاؿ :
استخداـ الكلمات يف سبثيل قواعد النحو لطلبة 

 ادلستول ادلبتدئ ىي الكلمات البسيطة.
ـَ َزْيده  -  فعل  كاسم  : قَا

ْدَرَسِة   -
َ
 فعل كاسم كحرؼ : َذَىَب زُلَمَّده ِإَُف ادل

كجود الكلمات اإلغلابية  ٖ
(Positive Words) 

الكلمات اإلغلابية يف مادة النحو هتدؼ كجود 
 لتشجيع الطلبة يف التعلم. ادلثاؿ :

"أف اآلف من نصف سكاف العاَف يتعلموف اللغة 
 العربية فبهذا من يستطيع أف يتكلم اللغة العربية ليس

بنا نتعلم  فقط على العرب كحدىم. فلذلك ىيا
  يف اللغة العربية". وف أذكياءالنحوية لنك القواعدَ 

كجود كلمات ادلدح  ٗ
(Words of Praise) 

يف إجابة أسئلة  ُتكجود كلمات ادلدح للطلبة الناجح
التمرينات سوؼ تشجع الطلبة على القياـ بعمل 
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 أفضل كأحسن من قبل. ادلثاؿ :
ا ائ ة   مالطلبة يف إجابة األسئلة فله ما يوفقعند

 كالكلمات "َجيِّد، شُلْتاَز، َأْحَسن" كغَت ذلك.
كبذاؾ  يف استعادة تركي  الفكر الطلبة إُف مادة النحو (Yelling) كجود اذلتاؼ ٘

 الطلبة شيء معا. ادلثاؿ : فيهتفوف
ْكَف" )يهتفوف  الطلبة ىذا القوؿ معا(.  "ضَلُْن ُمْسَتِعدُّ

 الدافعكجود السؤاؿ  ٙ
(Motivation Question) 

ىو السؤاؿ اخلاص ادلوجود يف مادة  دافعالسؤاؿ ال
النحو الذم ؽلكن أف يبٍت العملية التعليمية ا يدة 
كيشجع الطلبة يكوف أكثر محاسا للقياـ يف التعلم. 

 َىْل تَػْفرَُح ِإَذا َمِهْرَت يف ِعْلِم النَّْحِو ؟ ادلثاؿ :
 )طّيب، إذا فرحت بو...ىيّا بنا نتعلم با د(

لتذكَت كجود الساعة  ٚ
(Emotion Reminder 

Watch) 

 لتذكَت األكقات ك ىي تقصد لتذكَتكجود الساعة 
كالتمرين كغَت  لتنظيم عواطف الطلبة يف كقت التعلم

 . ادلثاؿ :ذلك

 
 البياف قراءةالوقت ل  .ٔ

 الوقت إلجابة التمرينات  .ٕ
 

   مج أندرويداادلبحث الثالث: ادلواد التعليمية بربن
 مفهوم ادلواد التعليمية  - أ

احملتول التعليمي الذم نرغب يف تعليمو للطالب بغرض ادلواد التعليمية ىي 
ربقيق أىداؼ تعليمية معريفية أك مهارية أك كجدانية. كىي ادلضموف الذم يتعلمو 



47 

 

أك ىي رلموعة اخلربات الًتبوية كاحلقائق كادلعلومات اليت يرجى  ٓٗالطالب يف علم ما.
عندىم، أكادلهارات احلركية اليت ت كيد الطالب هبا، كاالذباىات كالقيم اليت يراد تنميتها 

يراد اكساهبا إياىم، هبدؼ ربقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداؼ ادلقررة يف 
 ٔٗادلنهج.

من ىذا أف مفهـو ادلواد التعليمية ادلختصر ىي احملتول التعليمي الالزمة يف 
داؼ ادلقررة يف تعليم الطالب هبدؼ ربقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األى

 ادلنهج.
كوف مادة مطبوعة يف الكتب رة ىذه احملتول التعليمي، فقد تتتنوع صو 

كادلقررات التعليمية أك على لوحات أك سبورات أك ملصقات، كقد يكوف مادة مصورة  
كالصور الثابتة أكاألفالـ كقد يتخذ أشكاال أخرل كقد يكوف غَت م لوفة للطالب 

فتعُت ادلادة ادلوجودة يف ادليداف ػلتاج إُف اختيارىا. كيتطلب  كادلعلمُت على حّد سواء.
ىذا إُف مي انية احملتول. فهي البد أف تناسب باذلدؼ التعليمي الذم يذكر فيو الكفاءة 
اليت البّد من أف ؽلتلكها الطالب. فادلادة إحدل مكونات ادلنهج اليت تسمى دبحتول 

  ٕٗادلنهج .
عليمي ادلتنوع كمهم يف استخدامو، كادلادة كهبذا ىناؾ بعض احملتول الت

ادلطبوعة، ادلادة ادلصورة كغَتىا. كأعلها كاف احملتول التعليمي البد أف تناسب باذلدؼ 
 التعليمي ككفاءة الطالب.  

 أقسام ادلواد التعليمية - ب

إف ادلواد التعليمية تكوف أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعلم كالتعليم، 
كتوضيح ادلعاين كاألفكار، أك التدريب على ادلهارات، أك تعويد التالميذ على العادات 

                                                           
العربية لغري الناطقني هبا )اجلانب  دروس الدورات التدريبية دلعلمي اللغةعبد الرمحن إبراىيم الفوزاف كآخركف،  ٓٗ

 ٔٔٔق(، ص.ٖٕٖٔ)دكف ادلكاف: مؤسسة الوقف اإلسالمي،  النظري(
)ادلدينة: جامعة أـ  ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، القسم األول،رشدم أمحد طعيمة،  ٔٗ

 ٖٕٓالقرل، دكف السنة (، ص.
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حيث الصاحلة، أك تنمية االذباىات، كغرس القيم ادلرغوب فيها. كمنها بعض أقساـ من 
 ٖٗ ما تاِف :شكلها كتنفيذىا كصفتها ك

 تقسيم ادلواد التعليمية من حيث الشكل   -ٔ

تقسم ادلواد التعليمية من حيث شكلها إُف أربعة أقساـ، منها: ادلواد           
 ادلطبوعة، ادلواد السمعية، ادلواد السمعية البصرية، كادلواد التفاعلية.

يف اجملاالت ادلواد ادلطبوعة: ىي رلموعة ادلواد ادلعّدة بالقرطاس ادلستفادة  ( أ
التعليمية أك إيصاؿ ادلعلومات. كالكتاب ادلدرسي، كراسة التدريبات، 

، كما أشبو ذلك.  ميودكؿ، الرسـو

ادلواد السمعية: تستخدـ ادلواد اإلشارة ادلباشرة من راديو، شلكن أف   ( ب
يستخدمها نفر من الناس أك رلموعة منو. كشريط، راديو أك ادلذياع، كما 

 أشبو ذلك.

اد السمعية البصرية: ىي كّل ادلواد من اإلشارة السمعية سبكن ربطها ج(  ادلو 
 بالرسـو ادلتحركة ادلتعاقبة، كالفلم.

 د(  ادلواد التفاعلية: ا مع بُت الوسائل التعليمية. كالقرش التفاعلي.
 تقسيم ادلواد التعليمية من حيث تنفيذىا   -ٕ

تقسم ادلواد التعليمية من حيث تنفيذىا إُف مخسة أقساـ، منها: ادلواد ادلنفذة  
 .الكمبيوتردكف ا هاز، ادلواد ادلنفذة با هاز، ادلواد السمعية، مواد فيديو، كمواد 

 تقسيم ادلواد التعليمية من حيث الصفة   -ٖ
واد ادلطبوعة، تقسم ادلواد التعليمية من حيث صفتها إُف أربعة أقساـ، منها: ادل 

مواد التكنولوجيا، ادلواد ادلستخدمة للعملية أك التصميم، ادلواد التفاعلية أك 
 االتصالية.

أقساـ ادلواد التعليمية ادلذكورة فتقسم ادلواد التعليمية من حيث  استنادا إُف           
شكلها إُف أربعة أقساـ، منها: ادلواد ادلطبوعة، ادلواد السمعية، ادلواد السمعية البصرية، 
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كادلواد التفاعلية. ادلواد ادلطبوعة، ادلواد السمعية، ادلواد السمعية البصرية، ادلواد التفاعلية. 
التعليمية من حيث تنفيذىا إُف مخسة أقساـ، ادلثاؿ: ادلواد ادلنفذة دكف كتقسم ادلواد 

تقسم ادلواد التعليمية من حيث صفتها إُف ككذلك  ا هاز، ادلواد ادلنفذة با هاز كغَتىا.
 كغَتىا. دلواد ادلطبوعة، مواد التكنولوجيةأربعة أقساـ، ادلثاؿ: ا

 

 

 برنامج أندرويد - ج

 مفهـو أندركيد  -ٔ

إحدل الوسائل ادلتضمنة على ادلواد التعليمية  ىو "Android" ندركيدأ     
ك الرجل االِف باللغة أكلمة تعٍت الركبوت ، كىو يوميا نتعامل معو ذمال كنواكجيةالت

جه ة ك األأاإلصللي ية كسبت تسميتو على نظاـ تشغيل سلصص للهواتف الذكية 
أندركيد ىو نظاـ رلاين كمفتوح  .ك تلفاز ..اٍفألكًتكين كامَتا إجهاز  أماللوحية 

ادلصدر مبٍت على نواة لنكس صمم أساسا لألجه ة ذات شاشات اللمس كاذلواتف 
الذكية كاحلواسب اللوحية، يتم تطوير األندركيد من قبل التحالف ادلفتوح للهواتف 

 ٗٗ .النقالة الذم تديره شركة جوجل
للهواتف الذكية  جوجل نظاـ تشغيل من فمن ادلختصر أف أندركيد ىو       

 ذمال كذلك ىو كاحد من ادلواد التعليمية التكنواكجيا ،كاجه ة احلاسوب اللوحية
 .يوميا نتعامل معو

 تاريخ بداية أندركيد -ٕ
أندركيد ىو نظاـ تشغيل مفتوح ادلصدر موجهة لألجه ة احملمولة اشًتتو شركة       

ُت كاف اإلعالف الرمسي يف حميالدية ك  ٕ٘ٓٓجوجل من أحد الشركات يف العاـ 
( OHA). م تبنيو ربت ارباد ادلصادر ادلفتوحة لألجه ة احملمولة ٕٚٓٓيف العاـ  عنو

                                                           

 
نوفمرب  ٙٔتؤخذ يف التاريخ  ،///:www.traidnt.net/vb/traidnt2250240httpليل إيساـ، "دكرة بررلة أندركيد"، ٗٗ
ٕٓٔ٘.  
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(Open Handset Alliance)  شركة من كبار الشركات  ٛٗكالذم ضم أكثر من
كمنهم مصنعُت كشركات تطبيقات بررلية كشركات ت كد شرائح الكًتكنية كشركات 

 (HTC)قامت شركة  ٕٛٓٓهتتم باحملتول كم كدم خدمة االتصاالت. كيف العاـ 

كيف ( Android) كادلصنعة لألجه ة احملمولة بإصدار أكؿ ىاتف متنقل بنظاـ تشغيل
ببيع أكؿ خطوط ىاتف ضمن عقد سنوم  (T-Mobile)قامت شركة  ٜٕٓٓعاـ ال

 ٘ٗ كادلتضمنة لنظاـ تشغيل )أندركيد(. (HTC)مع أجه ة 

اسم دلشركع جديد للقياـ بتطوير  التاريخ ادلذكور أف أندركيد ىو إُفاستنادا       
 ٕ٘ٓٓبعدىا قامت جوجل بشراء ادلشركع يف ك  نظاـ تشغيل للهواتف الذكية

يوجد ك قامت جوجل باصدار ىاتف ذكي ػلمل نظاـ تشغيل اندركيد ميالدية. 
العديد من الشركات اليت تقـو باصدار ىواتف ذكية ربمل نظاـ تشغيل اندركيد من 
جوجل مثل سامسونج ك موتوركال باالضافة اِف كجود اجه ة لوحية من شركات 

     .سلتلفة ربمل ىذا النظاـ مثل جاالكسي تاب من سامسونج

 شلي ات أندركيد -ٖ
كل   ،حصل نظاـ التشغيل اندركيد علي العديد من التحديثات منذ اصداره         

. كىنا بعض ربديث ػلمل م ايا جديدة كيقـو حبل مشاكل االصدارات السابقة
  ٙٗ شلي ات أندركيد، كىي :

كما اف االندركيد ىو   ،جوجل كىذا كاىف الف يكوف نظاـ شلي  ويدعم - أ
 .الداعم االكؿ  ميع تطبيقات جوجل

 ر.يعمل ربت نظاـ لينوكس شلا يدؿ على ثبات كاستقرار اكث - ب
ندركيد نظاـ مفتوح ادلصدر كىذا نتيجة حتمية النو يعمل ربت نظاـ أ - ج

كىذا يتيح للمطورين كادلصممُت مركنة ىف تطويرة كعمل  ،لينوكس
 .الربامج اخلاصة باالندركيد

                                                           
 ٙ(، ص. ٕٔٔٓ)د. ادلكاف : د. الطبعة،   أندرويد ببساطةزلمد بدكم،  45

 
تؤخذ يف التاريخ  ،me.net/vb/showthread.php-http://www.mكرًن علي، "ما ىو مفهـو نظاـ أندركيد"، ٙٗ

  .ٕ٘ٔٓنوفمرب  ٙٔ

http://www.m-me.net/vb/showthread.php
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لكن ؽلكن اف  ،كن استخداـ النظاـ ليس ىف اذلواتف النقالة فقطؽل - د
 ،يستخدـ ىف الكثَت من االجه ة االخرل كاالجه ة اللوحية

 .كغَتىا MP3 كمشغالت اؿ
شاشة ذات حساسية عالية كاستجابة رائعة كعلى يدعم خاصية ال   -ق

 Multi) الرغم من أف أندركيد كنظاـ تشغيل يدعم تقنية اللمس ادلتعدد

touch) على الرغم من اف تطبيقات جوجل ال  ،كىذا اكثر ما ؽلي ة
 .تدعم ىذة اخلاصية اال انو يدعمو

أكثر استخدامان يف  ىي تعد تطبيقات االندركيدشلي ات أندركيد فبعض ب             
ؽلكن استخداـ تطبيقات االندركيد على رلموعة كاسعة من ك  العاَف للهواتف الذكية

مثل اخلدمات ادلصرفية كالتسوؽ كالتجارة االلكًتكنية كاألخبار الرياضية  األعماؿ,
 .غَتىاالتعليمية ك  الدكراتكالتدكينات ك 

 ربنامج أندركيدب التعليمية وادادلخطوات إعداد مراحل  -ٗ

 يف التعليم الوسيلة السمعية البصريةكانت مواد برنامج أندركيد ىي إحدل 
عداد إ، ككانت مراحل خطوات يف  كاألذفاليت يستفاد منها عن طريق نافذة العُت

 ٚٗ :ىي ىذه مواد برنامج أندركيد
ادلواد  تطوير لعملية احملتاجة اآلخر كالربامج أندركيد برنامج إعداد مرحلة -1

 التعليمية.

 الربنامج إلنتاج (Design Concept) تصميمال خطة كتابة مرحلة -2
 .التعليمي

 "Hypnoteaching" التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي تعيُت مدخل مرحلة ( ج
 للمواد التعليمية.

 .التعليمي الربنامج يف ستستخدمها اليت كاأللواف الصور تعيُتمرحلة  ( د

 .التعليمي الربنامج يف ادلستخدمة كادلوسيقى تااألصو  تعيُتمرحلة  ( ق
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 .شاشات الربنامج التعليمي كل يف زراراأل تعيُتمرحلة  ( ك
مث  كاإلصالحمن نفس الباحثة  التعليمي الربنامج ذبربةمرحلة  ( م

 .التصديق إُف اخلرباء كاإلصالح مث التجربة يف ادليداف
ادلذكورة  ربنامج أندركيدب التعليمية وادادلخطوات إعداد مراحل استنادا إُف    

اخلطوات لتصميمها كالـز أف يكوف مرتبة يف إتباع ىذه مة ىذه اخلطوات مه فيكوف
 .ليكوف ادلنتج ادلمتاز

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهجهالبحث و  مدخل - أ
الباحثة  ت ّسس إجراء ىذا البحث على ادلدخل الكيفي كادلدخل الكمي. تستخدـ

عند كصف تصميم ادلواد التعليمية ادلطورة. كتستخدـ ادلدخل الكمي  ادلدخل الكيفي
 ٛٗعند قياـ الباحثة دبعرفة فعالية ادلواد التعليمية ادلطورة.

ألنو يستخدـ الطريقة للحصوؿ  (R&D)ىذا البحث من نوع البحث كالتطوير 
تطويرىا ىي مادة كادلادة التعليمية اليت أرادت الباحثة ٜٗعلى نتائج معينة كذبربة فعالة.

النحو يف دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة كذلك مؤسسان على كجود مشكالت ادلواد 
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التعليمية. كغلرم ىذا البحث على مرحلتُت علا ادلرحلة التصميمية )تطوير مادة النحو(، 
 كادلرحلة التجريبية )دلعرفة فعالية استخداـ ادلادة النحوية ادلطورة(.

 التطويرإجراءات البحث و  - ب
" Borg and Gall"بنظرية بركغ ك غوؿ إجراءات البحث كالتطوير  تستخدـ الباحثة

الباحثة أف ىذا الشكل  كرأت ٓ٘ألنو يتضمن خطوات تفصيلية بوضوح كبدكف تعّقد،
الصورة  ، كؽلكن نظرىا يفيساعدىا يف تطوير ادلنتج كيعاًف ادلشكالت ادلوجودة فيو

 ٔ٘التالية:

 

 

 :  البحث كالتطوير السابقة التالية كالبياف عن إجراءات

 ادلشكلة  -ٔ
بعد أف قامت الباحثة بادلالحظة العملية التعليمية يف مكاف البحث 

 كتاب النحوكمقابلة دبعّلمة قواعد النحو يف تلك الدكرة إّف ادلادة التعليمية يف  
أمثلة القواعد النحوية اليت َف تطابق  بعض ادلستخدـ للمستول ادلبتدئ فيو

أمثلة القواعد النحوية بعض بكفاءة طلبة ادلرحلة االبتدائية. كضع ىذا الكتاب 
على القرآف كىذه َف تطابق  كلمات الصعبة اليت م خوذة من آياتب مثلة ال
 . ادلفردات العربيةة الطلبة بقّلة معرفتهم عن مستوي

 مجع البيانات  -ٕ
كادلقابلة كاإلستبانة كاالختبار  مع البيانات ادلالحظة بالباحثة  قامتك 

  .يف مكاف البحثكذلك من ناحية الطلبة مادة النحو ك  معلممن 
 تصميم اإلنتاج -ٖ
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Sugiono, Metode Penelitian, hal. 298 

 تصميم اإلنتاج ادلشكلةعرض 
 

 تصديق التصميم مجع البيانات

التصميمإصالح   

 

 ذبربة اإلنتاج

 

 إصالح اإلنتاج
 

                                                                                                                                                             ذبربة ادلستخدـ

 اإلنتاج النهائي إصالح اإلنتاج
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مادة النحو دبدخل التنوًن من البيانات ادلوجودة فصّممت الباحثة 
بدكرة تعليم اللغة نامج أندركيد برب (Hypnoteaching)ادلغناطيسّي التعليمي 

 بارم "الفارسي" العربية ادلكثفة
 تصديق التصميم -ٗ

من اخلرباء يف رلاؿ تعليم اللغة العربية. كاخلبَت يف رلاؿ  تصديق التصميم
تصديق الب كذلك من رلاؿ التكنولوجيا للوسائط ادلتعددة  إنتاج ادلادة ادلطورة
 االقًتاحات كالتعليقات.كالتقوًن كإعطاء 

 إصالح التصميم -٘
 يم عن األخطاء كالنقصاف ادلوجودكتكوف بتصحيح اإلنتاج اخلطة التصم

 حسب تصديق اخلرباء .
 

 ٔذبربة اإلنتاج  -ٙ
ة ادلطور مادة النحو ، كىذه بتطبيق مادة النحو ادلطورةأم  ٔذبربة اإلنتاج 

 .تهادلعرفة مدل فعالي
  ٔإصالح اإلنتاج  -ٚ

عطاء ربسُت إ دبعٌتأم التصحيحات كالتعديالت،  ٔاج إصالح اإلنت
تحليل الحسب  مادة النحو ادلطورةبعد معرفة نقصاف  مادة النحو ادلطورة

 تقوًن من التجربة.الك 
  ٕذبربة اإلنتاج  -ٛ

 مادة النحو ادلطورة، كىذه بتطبيق مادة النحو ادلطورأم  ٕذبربة اإلنتاج 
 .تهادلعرفة مدل فعالي

  ٕإصالح اإلنتاج  -ٜ
عطاء ربسُت إأم التصحيحات كالتعديالت، يعٍت  ٕ ح اإلنتاجإصال

حسب ربليل كتقوًن  مادة النحو ادلطورةبعد معرفة نقصاف  مادة النحو ادلطورة
 من التجربة.
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 اإلنتاج النهائي   -ٓٔ
مستول يف  الطلبةكآراء  معلموفكىو حبسب اقًتاحات اخلرباء كادل

مادة النحو ادلطورة صاحلة  ف تكوفأكنتيجة االختبار. كترجو  ادلبتدئُت
  .تعليم كتعلم مادة النحويف عملية  لالستخداـ

 ذبربة اإلنتاج - ج
هتدؼ ذبربة اإلنتاج  مع البيانات ادلستخدمة ك لة أساسية لنيل درجة الفعالية 

 كنتيجة اإلنتاج. كىذه ذبربة اإلنتاج ربتوم على:

 

 تصميم التجربة -1
 :اعل مرحلتُت،يم التجربة تتكوف من إف تصم

الباحثة بالتجربة  قامتة، كذبربة اجملموعة الصغَتة ذبربة اجملموعة الصغَت  .أ 
بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة  للفصل ادلبتدئُت طلبة ٗ مع

 ."الفارسي" بارم
 يف الفصل ادلبتدئُت الباحثة بتجربة ادليدانية قامتتجربة ادليدانية، ال .ب 

 .العربية ادلكثفة "الفارسي" بارم تعليم اللغةدكرة ب
 التجربة أفراد -2

 التجربة، كما ياِف: أفرادالباحثة بالتجربة كربتاج الباحثة إُف  قامت
ىي  اللغة العربيةيعٍت من رلاؿ  األكُف ةاخلبَت  ،التجربة من اخلرباء أفراد ( أ

ادلواد ، كاخلبَت الثاين يعٌت من رلاؿ تصميم أدم ركسوايت ادلاجستَت
، تستهدؼ لنيل ل زلمود آدـ ادلاجستَتفيصىو الدكتور  التعليمية

ة، ادلطور  مادة النحوالتصديق كالتقوًن كاالقًتاحات كالتعليقات عن 
التصميم الوسائط ادلتعددة عن برنامج يعٌت من رلاؿ كاخلبَت الثالث 

كاختارت الباحثة ىؤالء  توفيق الرمحن ادلاجستَتىو الدكتور  أندركيد
 ذلم خصائص يف رلاذلم. اخلرباء ألف
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، طالبا ٕ٘ معددى ،الطلبة ادلرحلة االبتدائيةالتجربة من  أفراد ( ب
 .تستهدؼ لنيل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي كالبعدم

مادة  تعلم يفمن ادلبتدئُت كاختارت الباحثة طلبة ىذا الفصل ألهنم 
 .مكسبكن ىذه ادلادة ادلطورة أكثر فعالية ذلالنحو 

 

 

 

 البيانات ومصادرها وأساليب مجعها -3
 البيانات ( أ

لبيانات ىي حقائق م تسجيلها، أك سيتم تسجيلها مستقبال بش ف ا
أحداث معينة، كقد تكوف ىذه احلقائق مستقلة كغَت مرتبطة ببعضها كغَت 

رلموعة من احلقائق كادلشاىدات اليت يتم مجعها من  كذلك  زلددة العدد
رلتمع إحصائي معُت، كيتم إدخاذلا إُف احلاسوب دلعا تها كإخراج 

 ٕ٘.النتائج

كعلا البيانات الكمية كالبيانات  قسمت الباحثة البيانات على قسمُت   
مشاركة الطلبة كتفاعلهم ضلو الوصفية. البيانات الوصفية تشتمل على : 

نبذة تارؼلية لدكرة تعليم اللغة  البيانات عنك  دلادة النحو التعليمية ادلواد
ادلواد التعليمية ادلستخدمة عملية التعليم كالتعّلم اليت تشتمل على ك  العربية

تشتمل  البيانات الكميةكأما  .كطرؽ التعليم فيها ككسائلو كمشكالت فيو
مادة النحو ديق زلتول تصاحتياجات الطلبة إُف مادة النحو ادلطّورة، على : 
نتيجة ك  مادة النحو ادلطّورةبعد تنفيذ  مكتعليقاهت علمكادل لبةآراء الط ادلطّورة،
 كاالختبار البعدم. عند االختبار القبلي ماحملصولة عليه الطلبة

                                                           

 
 ،/ http://www.alukah.net/web/khedr/0/50222"، الفارؽ بُت البيانات كادلعلومات"، أمحد إبراىيم خضر52

  .ٕٙٔٓ يناير ٙٔتؤخذ يف التاريخ 

http://www.traidnt.net/vb/traidnt2250240/
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 مصادر البيانات  ( ب
البيانات احملصولة. كقبل الشركع، فعُّت  مصادر البيانات ىي الفرد من 

األساسية ىي الفاعل من أّم البيانات ادلتناكؿ حىت ػلصل مصادر البيانات 
  ٖ٘الباحث مصادر البيانات األساسية يف البحث.

لعرض البيانات يف ىذا البحث ربتاج الباحثة إُف مصادر البيانات  
لتحقيقها كمصادر البيانات اليت ت يت هبذا البحث ىي الطلبة كادلعلم 

 . اءكاخلرب 

   أساليب مجع البيانات   ( ج
للحصوؿ على البيانات اليت ربتاج إليها الباحثة تستخدـ األساليب 

 اآلتية:
 ادلالحظة (ٔ

ىي كسيلة يستخدمها اإلنساف العادم يف اكتسابو خلرباتو     
 حيث صلمع خرباتنا من خالؿ ما نشاىده أك نسمعو عنو ،كمعلوماتو

كلكن الباحث حيث يالحظ فإنو يتبع منهجا معينا غلعل من مالحظتو 
 ٗ٘.أساسا دلعرفة كاعية أك فهم دقيق لظاىرة معينة

مشاركة الطلبة البيانات عن استخدمت الباحثة ادلالحظة  مع  
 . دلادة النحو كتفاعلهم ضلو ادلواد التعليمية

 
 ادلقابلة (ٕ
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,( Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), hal. 107 
   .ٖ٘ٔ(، ص. ٜٜٛٔ، )عماف: دار الفكر ، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبهذكقاف عبيدات،  ٗ٘
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 أشخاص أك شخص كبُت بادلقابلة القائم بُت موجهة زلادثة ىي 
 التعرفه ةالباحث سعىت معُت موقف أك حقيقة إُف الوصوؿ هبدؼ خرينآ

  55.الدكرة أىداؼ ربقيق أجل من
عملية التعليم  عن استخدمت الباحثة ادلقابلة  مع البيانات

ادلواد التعليمية ادلستخدمة كطرؽ التعليم فيها كالتعّلم اليت تشتمل على 
 ككسائلو كمشكالت فيو. 

 

 االستبانة (ٖ
 بقصد تعد اليت ادلكتوبة األسئلة من رلموعة عن عبارةىي  
 موقف أك ظاىرة حوؿ ادلبحوثُت آراء أك معلومات على احلصوؿ

  56.معُت
عن احتياجات  استخدمت الباحثة االستبانة  مع البيانات

آراء  مادة النحو ادلطّورة،تصديق زلتول الطلبة إُف مادة النحو ادلطّورة، 
  مادة النحو ادلطّورة.بعد تنفيذ  مكتعليقاهت علمكادل لبةالط

 
 االختبار (ٗ

ىو عبارة عن سلسلة من األسئلة أك التمرينات أك آالت أخرل  
ادلستخدمة لقياس ادلهارة كادلعرفة كالذكاء كالكفاءة كادللكة اليت ؽللك 

 57.الفرد أك ا ماعة

                                                           
. ص ،(ٕٛٓٓ الفكر، دار: دمشق) ،العملية وممارستها النظرية أساسياته ،العلمي البحث دكيدرم، كحيد رجاء ٘٘

ٖٕٖ 

 ،والتطبيقات وادلراحل القواعد العلمي البحث منهجية ،مبيضُت عقلة زلمد نصار، أبو زلمد عبيدات، زلمد  ٙ٘
 ٖٙ. ص ،(ـٜٜٜٔ كائل، دار: عماف)

57
Suharsimi Arikanto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Bumi Aksara: Jakarta: 2002), hal. 

139. 
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استخدمت الباحثة االختبار القبلي لقياس قدرة أفراد اجملموعة 
واد التعليمية ادلعّدة. التجريبية ادليدانية يف مادة النحو قبل ذبربة ادل

كاستخدمت الباحثة االختبار البعدم دلعرفة مدم فعالية ادلواد التعليمية 
 يف ترقية كفاءات الطلبة يف مادة النحو. ادلطّورة

 

 :التالية البيانية ا دكؿ ككضحت الباحثة البيانات كمصادرىا كأساليب مجعها يف  
 3.1جدول : 

 البيانات الوصفية

 
 3.2جدول : 

 البيانات الكمية

أساليب مجع  در البياناتامص البيانات الرقم
 البيانات

 مشاركة الطلبة كتفاعلهم ضلو ادلواد التعليمية ٔ
  دلادة النحو.

 ادلالحظة  الطلبة 

عملية التعليم كالتعّلم اليت تشتمل عن البيانات  ٕ
ادلواد التعليمية ادلستخدمة كطرؽ التعليم على 

 فيها ككسائلو كمشكالت فيو.

 ادلقابلة ادلعلم
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 أدوات البحث -4
الػػيت احتػػاج  مػػع البيانػػات أربعػػة أنػػواع مػػن األدكات الباحثػػة  تسػػتخدما

 :ما يلي إليها، كىي

 ادلالحظةأسئلة   ( أ

، دلالحظة العملية التعليمية يف الفصلىذه األداة  ت الباحثةستخدما
 .دلادة النحو مشاركة الطلبة كتفاعلهم ضلو ادلواد التعليميةكذلك عن 

 قابلةادلدليل   ( ب

قامػػت الباحثػػة بادلقابلػػة مػػع معلػػم ادلػػادة النحويػػة  مػػع البيانػػات عػػن 
طػػػرؽ ادلػػػواد التعليميػػػة ادلسػػػتخدمة ك عمليػػػة التعلػػػيم كالػػػتعّلم الػػػيت تشػػػتمل علػػػى 

 التعليم فيها ككسائلو كمشكالت فيو.

 االستبانةدليل   ( ج

احتياجات الطلبة إُف الطلبة عن  لىع الباحثة أكراؽ االستبانة تكزع
الطلبة عن آراء الطلبة كادلعلمُت ك  ادلعلم مادة النحو ادلطّورة، كذلك إُف

ىي  اءكتعليقاهتم بعد تنفيذ مادة النحو ادلطورة، أما أكراؽ االستبانة للخرب 
عن تصديق زلتول مادة النحو ادلطورة. كتصحيح ىذه بنود االستبانة إُف 

أساليب مجع  در البياناتامص  البيانات الرقم
 البيانات

 االستبانة الطلبة احتياجات الطلبة إُف مادة النحو ادلطّورة. ٔ
 االستبانة اءاخلرب  مادة النحو ادلطّورة.تصديق زلتول  ٕ
عند االختبار  ماحملصولة عليه الطلبةنتيجة  ٖ

 كاالختبار البعدم. القبلي
 االختبار الطلبة

مادة بعد تنفيذ  مكتعليقاهت علمكادل لبةآراء الط ٗ
 النحو ادلطّورة.

 االستبانة الطلبة كادلعلم
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على معلومات كبيانات كحقائق مرتبطة ادلشرؼ قبل استخدامها للجمع 
 بتطوير مادة النحو بربنامج أندركيد.

 االختبارأسئلة  ( د

. كاالختبػػػار يف ىػػػذا االباحثػػػة أسػػػئلة االختبػػػار أداة لبحثهػػػ تسػػػتخدما
، كذلػػك للوقػػوؼ علػػى مػػدل البعػػدمالقبلػػي كاالختبػػار االختبػػار ىػػو البحػػث 
 مبعػد اسػتخدامهكالكشػف عػن تطػوراهتم يف النحػو  مادة النحو ادلطورةفعالية 

سػػؤاال كاألسػػئلة  ٓٔالقبلػػي االختبػػار ككانػػت األسػػئلة يف  .ادلطػػورةدبػػادة النحػػو 
بلػػػي تصػػػديق عػػػن أسػػػئلة االختبػػػار القاللنيػػػل  سػػػؤاال ٓٔ البعػػػدميف االختبػػػار 

 كالبعدم.

 أسلوب ربليل البيانات -5
ربليل البيانات يعٌت األمور ادلهمة يف عملية البحث. ألف البيانات احملللة يف 

الوصفية كالكمية ىذا البحث ستكوف البحث علمية. ألف البيانات ادلطلوبة ىي 
أيضا. أما خطوات ربليل  الوصفيةفتحتاج الباحثة إُف ربليل البيانات الكمية ك 

 ٛ٘( حصوؿ على النتائج.ٖ( تصنيف البيانات ٕ( تنظيم البيانات ٔالبيانات يعٌت 
 كالكمية التالية: الوصفيةكربليل البيانات 

 الوصفيةربليل البيانات  ( أ
 Analysis)الوصفي تستخدـ الباحثة األسلوب  الوصفيةيف ربليل البيانات 

Descriptive) مشاركة الطلبة كتفاعلهم ضلو ادلواد عن حظة لتحليل نتائج ادلال
عملية التعليم كالتعّلم اليت . كذلك ربليل نتائج ادلقابلة عن دلادة النحو التعليمية

ادلواد التعليمية ادلستخدمة كطرؽ التعليم فيها ككسائلو كمشكالت تشتمل على 
 يف ىذه الدكرة.عملية التعليم كالتعّلم 

 ربليل البيانات الكمية  ( ب
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احتياجات الطلبة إُف مادة عن  دلعرفة الباحثة اليبانات من االستبانةحّللت 
بعد تنفيذ مادة لبة كادلعلم كتعليقاهتم آراء الطك  كتصديق اخلرباء النحو ادلطّورة
59 كىذا الرموز لتقوًن إنتاج التصميم: .النحو ادلطّورة 

 

 
 

 البياف:       
 أك مئوية قيمة لكل رقم: ادلعدؿ          
 عدد إجابات كل بنود السؤاؿ :          
 : عدد أفراد العينة         

 : الثبات        
 

تعليم اللغة  ةخبَت من  طريقة االستبانةعن  صديقتال بتحصيلالباحثة  قامت
للحصوؿ على تصميم ادلواد التعليمية كخبَت برنامج أندركيد. ك خبَت ، العربية

االستبانة  كانت. ك اءللخرب  استبانة التصديقالباحثة استخدمت البيانات ادلرجوة 
  التقوًن. أما ادلعايَت لكل درجة فهي: يف درجات  ربعمغلقة ب

 3.3جدول :      
 ٓٙ تصديق اخلرباءمن ادلعايَت لنتائج االستبانة                         

 البيان عيار ادل نتيجة ادلعدلة درجة ال

يف التدريس بدكف  اكن استخدامهسب جيد جدا ٓٓٔ% - ٓٛ% ٗ
 التصحيح

قليل من ب التدريس يف ااستخدامه كنسب جيد ٜٚ% - ٓٙ% ٖ
  التصحيح
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Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003), 

hal. 30 
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 Nana Sudjana, Statistik Desain & Analisis Eksperimen, hal. 45 
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ٕ 
 التدريس يف ااستخدامه كنسب مقبوؿ  ٜ٘% - ٓ٘%

  التصحيحب
 التدريس يف ااستخدامه كنسب ال ضعيف ٜٗ% - ٓ% ٔ

 Analysis Statistic)كصفي إحصائي ربليلأسلوب  الباحثة استخدمتك 

Descriptive) القبلي االختبار من البيانات تحليلل ادلئويةبالنسبة  أك بادلعدؿ 
 .(T test)التائي باالختبار الباحثةقامت  التعليمية، الربرلية منثبات لت كد .كالبعدم

 ٔٙػُلسب معامل االختبار التائي بادلعادلة التالية:   
 

 
 
 
 البياف : 

 

t : معادلة تاء احلساب 

d : تفاكت النتيجة بُت االختبار القبلي كالبعدم 

Md : ادلتوسط احلاصلة من تفاكت النتائج بُت االختبارين 
xd : )       االضلراؼ لكل نتيجة )دبعادلة 

 رلموع نتيجة االضلراؼ الًتبيعي :         

N  : عدد أفراد العّينات 

 البياين الرسم ت نتيجة)كانت  التائي الختبار التصديق معيار يلي مافي         
 :جاى ة يف ادللحق(
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 أفتعٍت ذلك ف البياين، الرسم ت من أكرب سايباحل ت درجةت إذاكان(  ٔ
 . مقبولة البحث فركض

تعٍت ذلك البياين،ف الرسم ت من أصغر سايباحل ت درجةت كإذاكان (ٕ
 .مردكدة البحث أنفركض

  

بعد لبة كادلعلم كتعليقاهتم آراء الطلنتائج ادلواصفات ادلستخدمة كادلعتربة ك 
  :ما يلي تنفيذ مادة النحو ادلطّورة

 3.4:  جدول
 ٕٙلنتائج االستبانة من آراء الطلبة كادلعلم عن ادلواد التعليمية ادلطّورة ادلعايَت

 التقدير فئات النسبة ادلئوية
 جيد جدا ٓٓٔ% - ٓٛ%
 جيد ٜٚ% - ٓٙ%
 مقبوؿ  ٜ٘% - ٓ٘%
 ضعيف ٜٗ% - ٓ% 

 

 من أسئلةٓٙلبة كادلعلم %الطأجاب إذا تُعترب نتيجة االستبانة مقبولة ك 
االستبانة كما  من أسئلة ٜ٘لبة كادلعلم إاّل %الط بَف غلاالستبانة كما فوقها، كإذا 

 .ةمردكد ا فُتعترب نتيجة االستبانةمنه أدىن

 
 الفصل الرابع

 نتائج البحث وربليلها ومناقشتها
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التنومي ادلغناطيسّي التعليمي  على أساس مدخل: إعداد مادة النحو األولادلبحث 
"Hypnoteaching"  بربنامج أندرويد"Android"  

 على أساس مدخلىناؾ خطوات اليت أجرهتا الباحثة عند إعداد مادة النحو   
. كتلك "Android"بربنامج أندركيد  "Hypnoteaching"التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي 

 اخلطوات ىي:

 الدراسة التمهيدية - أ
إعداد مادة النحو، قامت بالدراسة التمهيدية للحصوؿ  يف الباحثةقبل أف تشرع 

 "الفارسي" بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفةعلى ادلعلومات عن أحواؿ الطلبة كادلدّرسُت 
كذلك ادلعلومات حوؿ أنشطة تعليم كتعّلم القواعد النحوية. كىذه  بارم كديرم

كتلك ادلعلومات ليت ستعّدىا الباحثة. ادلعلومات كلها مطلوبة لبناء خطة ادلواد التعليمية ا
 ربتوم على :

 مشاركة الطلبة وتفاعلهم حنوى مادة النحو -1
إف ادلواد التعليمية ىي ما يلج  ادلعلم من أدكات أك الوسيلة لتسهيل عملية التعلم 

اليت كجدت التعليمية كانت ادلواد كالتعليم كالـز أف تكوف مطابقة دبستويات الطلبة. ك 
ات الطلبة بقّلة معرفتهم عن ادلفردات العربية، مستوي ال تطابق ىذه الدكرةالباحثة يف 

بينما بعض الطلبة الذين َف يستخدموا اللغة العربية  ف صبح تفاعل أكثر الطلبة ناقصة. 
كىذه تؤدم إُف صعوبة فهم  كافة يف أيامهم قد ال يفهموا بعض ادلفردات ادلوجودة فيها.

الذين كالطلبة كمع اختالؼ خلفية الدارسُت قد اختلفت كذلك كفاءهتم، مادة النحو. 
  َٖٙف يتعّلموا اللغة العربية كثَتا من قبل، َف يكن لديهم قدرة كافية يف تعّلم مادة النحو.

أف مشاركة الطلبة كتفاعلهم ناقصا لصعوبة  يف إطار ىذا ادلنطلق رأت الباحثة
إف الطلبة ذلذه الدكرة من متعدد األطراؼ حوؿ . ك وردات ادلوجودة يف مادة النحفهم ادلف
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ادلدرسة خبصائص الطلبة ادلتنوعة إما من ادلدرسة اإلسالمية أك ادلدرسة احلكومية ككانت  
 كفاءهتم سلتلفة يف الكفاءة اللغوية.

 ىو( Hypnoteaching) التعليمي ادلغناطيسي التنوًن مدخلعند  ا يد التعليمكأما 
 ؽلكن. كادلتعلمُت ادلعلمُت بُت ا يد التفاعل فيو الذم الديناميكية التعليم عملية

   ٗٙ.دبواىبهم كفقا كفاءهتم تطوير يف للمتعلمُت
كالطلبة َف  ادلعلمُت بُت كمن أجل ذلك، رأت الباحثة أف مشاركة الطلبة كالتفاعل

 التعلم يف الطلبة دكافع ت يدكال  النحو مادة يف ادلوجودة ادلفردات فهم صعوبةيكن جيدا ب
 بتلك الصعوبة.

 عملية التعليم والتعلم يف مادة النحو -2
مجع جانب آخر من الدراسة التمهيدية قبل إعداد ادلواد التعليمية دلادة النحو ىو 

ادلواد التعليمية على  ، كربتومالنحو مادة يف كالتعلم التعليم عمليةعن  ادلعلومات
. كفيما يلي نتائج التعليم فيها ككسائلو كمشكالت فيهاادلستخدمة يف مادة النحو كطرؽ 

  :ادلعلومات تلك
 ادلواد التعليمية ادلستخدمة دلادة النحو ( أ

كانت ادلواد التعليمية ادلستخدمة دلادة النحو يف ىذه الدكرة ىي  
لإلماـ مشس الدين زلمد بن زلمد  متممة األجركمية يف علم العربية كتاب

الرعيٍت ادلالكي الشهَت كأبواب ادلواد ادلدركسة للمستول ادلبتدئ ىي باب 
الكالـ، باب االعراب، باب عالمات االعراب، باب األفعاؿ، باب النكرة 

كضع ىذا بدأت ادلواد التعليمية بالقواعد مث تستمّر ببياف األمثلة ك كادلعرفة. 
لمات اليت م خوذة من لقواعد النحوية ب مثلة الكالكتاب بعض أمثلة ا

 ٘ٙ .القرآف آيات
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ىو كتاب  ادلواد التعليمية ادلستخدمة دلادة النحورأت الباحثة أف 
متممة األجركمية الذم قد كاف مشهور يف البيئة الًتبوية جملاؿ تعليم مادة 
النحو. كاألبواب ادلدركسة قد كانت مناسبة للمستول ادلبتدئُت اليت 

 م خوذة من أساس الدرس دلادة النحو.
 ادلواد يف التعليمية ادلواد يف تتوفر أف ذبب اليت واصفاتككفقا دب

 ىيك  (Hypnoteaching) التعليمي ادلغناطيسيّ  التنوًن سأسا على التعليمية
 كذلك التعليمية األىداؼ ربقيق يف مناسبة التعليمية ادلواد تكوف أف ذبب

 ادلواد ككانت. التعليمية العملية يف الطلبة ككفاءة التعليم دلستول مناسبة
 كمن ادلعقد، إُف البسيط من ترتيبها يف مرتبة تكوف أف الـز التعليمية
  ٙٙ.الصعب إُف السهل

من أجل ذلك، رأت الباحثة أف األبواب ادلدركسة يف ىذه الدكرة 
، الصعب إُف السهل كمن ادلعقد إُف البسيط من ترتيبها يف مرتبة د كانتق

 .التعليمية األىداؼ ربقيق يف مناسبة التعليمية ادلواد تكوفمن ىذا 

 

 طريقة التدريس دلادة النحو ( ب
استخدمها ادلدّرسوف سلتلفة، فمنهم كانت الطريقة اليت 

استخدموا الطريقة االستقرائية فهي تعرض األمثلة مث تستنبط القاعدة، 
فمنهم استخدموا الطريقة القياسية ىي اليت بدأت بالقاعدة مث ت يت األمثلة 
لتوضيح القاعدة. كأكثر ادلعلم استخدـ طريقة ترمجة الكلمات الصعبة إُف 

لألعداد  كسرعة ىذه الطريقة قد تكوف مناسبةس ك لغة األـ عند شرح الدر 
تكثر ىذه ك  هتمل ىذه الطريقة مهارة الكالـلبة لكن الطالكبَتة من 
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الطريقة استخداـ اللغة األـ إكثارا غلعل اللغة ادلنشودة قليلة االستعماؿ يف 
 ٚٙ.درس اللغة

ستخدـ ترمجة رأت الباحثة أف أحسن طريقة التعليم للمعلم أف ال ي
كىذا  عند عملية التعليم ألهنا تقلل التدريبات اللغوية للطلبة.إُف لغة األـ 

 ال يطابق هبدؼ تعليم القواعد النحوية ادلقصود للطلبة.
 يف األىداؼأحد  فمنكما قاؿ رشدم أمحد طعيمة يف كتابو : 

 مايدرسونو بفضل للتالميذ، اللغوية ادلادة تنميةىو  النحوية القواعد تعليم
  ٛٙ.ميوذلم عن كتعرب بيئتهم، حوؿ تدكر كأمثلة عبارات من كيبحثونو

يف عملية التعليم  إُف لغة األـهبذا ما كفقت الباحثة بطريقة الًتمجة 
كالتعلم يف تلك الدكرة ألهنا زبلف ىدؼ تعليم القواعد النحوية ادلقصود 

 ذلم. اللغوية ادلادة تنميةللطلبة يف 

 

 

 النحوكسائل التدريس دلادة  ( ج
النحو هبذه  التعليمية ادلستخدمة يف تعليم مادة كانت الوسائل

الوسائل أك  الدكرة ستخدـت مفل فحسب على الكتابترك  الدكرة الت اؿ 
ادلعلومات من  على إلقاء الطلبةيعتمد األخرل.  األساليب التكنولوجية

 ٜٙ.دكف أم جهد يف البحث كاالستقصاء ادلعلم
كانت الدكرة ربتاج إُف ادلواد استنادا من البيانات ادلذكورة،  

لًتقية كفاءة التعليمية ادلصاحبة للتعلم الذايت عند الطلبة خارج الفصل 
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 ادلعلمادلعلومات من  على إلقاءالطلبة أكثر، ألف ال يعتمد الطلبة 
  .دكف أم جهد يف البحث كاالستقصاءفحسب 
النحو عند نظر معركؼ تصنف إُف الوسائل ادلستعملة يف تعليم ك 

الوسيلة ك ، الوسيلة السمعيةك  ،الوسيلة البصرية ثالث كسائل، كىي:
  ٓٚ.السمعية البصرية

أف ىذه الدكرة ربتاج إُف الوسيلة التعليمية األخرل اليت ال  هبذا
ترك  على الوسيلة البصرية كالكتاب أك اجملاالت أك السبورة كحدىا، لكن 

كادلذياع أك   السمعيةشلكن أف ت يد بوسائل التعليم األخرل من الوسائل 
 كالتلفاز أك الصور ادلتحركة كغَت  الوسيلة السمعية البصريةك التسجيالت 

 ذلك.

 ادلشكالت اليت يواجو ادلعلم يف مادة النحو ادلوجودة ( د
إّف ادلادة إّف ادلشكالت اليت يواجهها ادلعّلموف عند تعليمهم ىي 

التعليمية يف كتاب النحو ادلستخدـ للمستول ادلبتدئ فيو بعض أمثلة 
القواعد النحوية اليت َف تطابق بكفاءة طلبة ادلرحلة االبتدائية. كضع ىذا 

الصعبة اليت م خوذة  الكتاب بعض أمثلة القواعد النحوية ب مثلة الكلمات
ة الطلبة بقّلة معرفتهم عن على مستويالقرآف كىذه َف تطابق من آيات 

. كهبذا كاف الطلبة يشعركف بالصعوبة يف تعلم النحو حىت ادلفردات العربية
اكالت كمن احململحـو يف بعض مخ الطلبة أف النحو ىو الدرس الصعب. 
 ا ت ثَت جيد، مثاليت قاـ بو معلم مادة النحو حلّل ىذه ادلشكلة َف ي ت هب

ي يت ادلعلم بطريقة أخرم كىي بطريقة ترمجة الكلمات الصعبة إُف لغة األـ 
هتمل ىذه لبة لكن لألعداد الكبَتة من الط كسرعة قد تكوف مناسبةك 

 ٔٚ.الطريقة مهارة الكالـ
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اليت  ادلشكالت رأت الباحثة أّف ف ادلذكورة،استنادا من البيانات 
اللغة ادلستخدمة يف ادلواد ىي  يواجو ادلعلم يف مادة النحو ادلوجودة

َف تطابق بكفاءة طلبة ادلرحلة االبتدائية. كضع ىذا الكتاب  التعليمية
القرآف كىذه َف تطابق الصعبة اليت م خوذة من آيات  أمثلة الكلمات

 . بقّلة معرفتهم عن ادلفردات العربيةة الطلبة على مستوي
اللغة ادلستخدمة يف ادلواد التعليمية ذلا أثار كبَت لدم كفاءة كانت        

الطلبة يف التعلم. ذبب أف تكوف اللغة يف ادلواد التعليمية مناسبة للغة اليت 
 ٕٚكثَتا ما يستخدـ الطلبة كل يـو أك ىي معركفة عند الطلبة من قبل.

كذلك كانت الدكرة ربتاج إُف ادلواد التعليمية ادلصاحبة للتعلم        
لًتقية كفاءة الطلبة أكثر، ألف ادلواد الذايت عند الطلبة خارج الفصل 

 .فحسب على الكتابترك   التعليمية ادلستخدمة ال ت اؿ
 الباحثة أف الطلبة ػلتاجوف إُف ادلواد التعليمية من ىذا التعريف، رأت  

تلك ادلواد أف تكوف اللغة يف ك دبستول قدرهتم ادلصاحبة للتعلم الذايت 
كال  تكوف ىذه ادلواد مناسبة لدم الطلبةك  بكفاءهتم مناسبةالتعليمية 

 على إلقاء الطلبة ديعتمألف ال تصعبهم يف التعّلم لكن يسهلهم فيو ك 
 فحسب. ادلعلمادلعلومات من 

 

 ادلطّورةاحتياجات الطلبة إىل مادة النحو  -3
قبل أف تقـو الباحثة بتطوير ادلواد التعليمية دلادة النحو، كزعت الباحثة ك 

االستبانة راجية منها معرفة رغبتهم يف مادة القواعد النحوية كفهمهم ىذه ادلادة 
كاحتياجاهتم إُف ادلادة النحوية ادلطّورة ادلبتكرة كادلشّوقة. كلذا استبانت الباحثة 

بارم   ”الفارسي“العربية دكرة تعليم اللغة فصل ادلبتدئ بمن طلبة ال طالبا ٕ٘
 . كمن ىذه االستبانة عرفت الباحثة البيانات اآلتية:  كديرم

 4.1جدول : 
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 االستبانة قبل التصميم ادلادة ادلطّورة

 األسئلة الرقم
 رلموعة
 البيانات

 اإلجابة
ٔ ٕ ٖ 

القرآف  بآياتأمثلة القواعد النحوية إّف  ٔ
مستوية كفاءيت يف  علىَف تطابق 

  التعلم

ٕ٘ ٕ ٙ ٔٚ 

 ٕٓ ٗ ٔ ٕ٘ مادة النحو السابقةكّل فهم  أَف  ٕ

أحتاج ادلواد ادلصاحبة ادلطّورة دلادة  ٖ
النحو على شكل التكنولوجيا 

  يف ترقية كفاءيت دلادة النحو ينلتساعد

ٕ٘ ٔ ٘ ٜٔ 

 البياف :
  ال يوافق:  ٔ اإلجابة
 : بعض ال يوافق كبعض موافق  ٕاإلجابة 
  : موافق ٖاإلجابة 

 
 :ذلك على ةالباحث تحسبف طلبة الفصل ادلبتدئُت لدل االستبانة نتيجة من

 4.2جدول : 
 ربليل نتائج االستبانة قبل التصميم ادلادة ادلطّورة

 األسئلة الرقم
 رلموعة
 البيانات

 رلموع اإلجابة
 القيمة

ٔ ٕ ٖ  
 النحوية القواعد أمثلة إفّ  ٔ

 على تطابق َف القرآف بآيات
 التعلم يف كفاءيت مستوية

ٕ٘ ٕ ٙ ٔٚ ٚٔ 
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 % ٚٙ.ٜٗ ادلئوية
مادة النحو كّل فهم  أَف  ٕ

 السابقة
ٕ٘ ٔ ٗ ٕٓ ٜٙ 

 % ٕٜ ادلئوية
 ادلطّورة ادلصاحبة ادلواد أحتاج ٖ

 شكل على النحو دلادة
 ترقية يف لتساعدين التكنولوجيا

 النحو دلادة كفاءيت

ٕ٘ ٔ ٘ ٜٔ ٙٛ 

 % ٚٙ.ٜٓ ادلئوية

 :أف يعرؼ احملصولة، االستبانة نتيجة كمن
 بآياتأمثلة القواعد النحوية  أف على يقولوف الطلبة من%  ٚٙ.ٖٜ (ٔ

 مستوية كفاءهتم يف التعلم. علىالقرآف َف تطابق 

 .أهنم ال يفهموف مادة النحو كامال على يقولوف الطلبة من%  ٕٜ (ٕ

ػلتاجوف ادلواد ادلصاحبة ادلطّورة دلادة  أهنم يقولوف الطلبة من%  ٚٙ.ٜٓ (ٖ
 التكنولوجيا لتساعدىم يف ترقية كفاءهتم يف مادة النحو. النحو على شكلز 

دكرة تعليم بناءن على نتيجة االستبانة أعاله، أف أكثر الطلبة الفصل ادلبتدئ ب
 بآياتأمثلة القواعد النحوية  أف على يقولوف بارم كديرم ”الفارسي“العربية اللغة 

 ال يفهموف مادة النحو كامالحيت  مستوية كفاءهتم يف التعلم علىالقرآف َف تطابق 
إُف ادلادة النحوية ادلطّورة ادلبتكرة كادلشّوقة لتكوف ادلواد ادلصاحبة يف أهنم ػلتاجوف ك 

 تعلم النحو. 
مدخل التنوًن ادلغناطيسّي على أساس فتمكن الباحثة أف تطور مادة النحو 

عملية اإلػلاء يف كىو  "Android" بربنامج أندركيد "Hypnoteaching"التعليمي 
كالعقل الباطٍت  (Conscious Mind)التعليم اليت توّحد بُت العقل الواعي 

(Subconscious Mind) ادلمتازين، ك  لتشكيل الطلبة ا يدين كالناشطُت كالشجعاف
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التعليمية مناسبة يف ربقيق األىداؼ التعليمية كذلك مناسبة  ذبب أف تكوف ادلواد
 ٖٚ.دلستول التعليم ككفاءة الطلبة يف العملية التعليمية

رأت الباحثة أف ىذا مدخل التعليم مطابق هبدؼ تعليم مادة النحو كىو 
بدكف الصعوبة  على استعماؿ األلفاظ كالًتاكيب استعماال صحيحا طلبةتدريب ال

 يف تعلمها.

مراحل خطوات إعداد مواد برنامج أندرويد وإدخال مدخل التنومي  - ب
 ىل مادة النحوإ "Hypnoteaching"ي ادلغناطيسي التعليم

بالدراسة التمهيدية للحصوؿ على ادلعلومات عن  الباحثة قامتبعد أف 
بدكرة تعليم اللغة  أنشطة تعليم كتعّلم القواعد النحويةك أحواؿ الطلبة كادلدّرسُت 

عداد مواد برنامج أندركيد بإفقامت الباحثة  بارم كديرم” الفارسي“ العربية ادلكثفة
 ُف مادة النحوإ "Hypnoteaching"ي كإدخاؿ مدخل التنوًن ادلغناطيسي التعليم

استخدمت الباحثة نظرية أندم فريستوكك إلعداد الربنامج التعليمي يف  ، ك ادلطّورة
"Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif" كتابو

 ةالباحث قامتك  ،ٗٚ
 :التالية اخلطوات
 

 تطوير لعملية احملتاجة اآلخر والربامج أندرويد برنامج إعداد مرحلة -3
 ة النحوادلواد التعليمية دلاد

 (Smartphone)قامت الباحثة بإعداد برنامج أندركيد يف اذلواتف الذكية 
الربنامج التعليمي، كذلك الربامج اآلخر  لتصميم( Tablet)كاألجه ة اللوحية 

 ادلصاحبة لتساعد يف تصميمو، ادلثاؿ :
لتصميم الصور كاأللواف  "CSٙ  "Adobe Flash CS6أدكيب فالش  ( أ

 كاألصوات كادلوسيقى للربنامج التعليمي.
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لتصميم الصور  "CSٙ  "Adobe Photoshop CS6أدكيب فوتوشوب  ( ب
 كاأللواف للربنامج التعليمي.

لتصميم  "Microsoft Power Point" مايكركسوفت باكر بوكينت ( ج
 كتابة العربية للربنامج التعليمي.

 لتسجيل األصوات للربنامج التعليمي. "Audacity"أكداسييت  ( د

تسجيل نتائج لتصميم "CSٙ "Adobe Premier CS6أدكيب فرمييار ق( 
 .األصوات للربنامج التعليمي
برامج لتصميم ىذا الربنامج التعليمي  ٙكهبذا استخدمت الباحثة حوؿ 

كذلا الفوائد ادلختلفة يف استخدامها كىي لتصميم الصور كاأللواف كاألصوات 
ىو الربنامج لوسيلة إظهار الربنامج  ربنامج أندركيدكادلوسيقى كغَتىا كخاصة ل

 (.  Tablet)كاألجه ة اللوحية  (Smartphone)اذلواتف الذكية التعليمي على 

 

 الربنامج إلنتاج (Design Concept) تصميمال خطة كتابة مرحلة -4
 .دلادة النحو التعليمي

دلادة النحو  الربنامج التعليمي بكتابة خطة التصميم إلنتاجقامت الباحثة 
 (Scenesادلشاىد ) كتبت الباحثة عدد،  من الشاشة األكُف إُف الشاشة األخَتة

ادلشاىد تكوف ادلسرح إلظهار مشهد، كىذه  ٜٕٕذلذا الربنامج التعليمي حوؿ 
 شاشات زلتوايات الربنامج التعليمي، كىي تتكوف من :

 : مشهداف   شاشة للمقدمة ( أ

 : مشهد كاحد  شاشة للسَتة الذاتية  ( ب

 : مشهداف  للصفحة الرئيسية  ةشاش  ( ج

 مشهد ٘ٔٔ:   للكلمات الدكافع ةشاش  ( د

 مشاىد ٓٔ:  لصفحة اإلختيار بُت بياف ادلواد كالتمرين ةشاش ( ق

 مشهد ٜٗ:   شاشة لبياف ادلواد النحوية ( ك

 مشهد ٓ٘:    للتمرينات ةشاش ( ز
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الربنامج  مشهد خلطة التصميم يف إنتاج ٜٕٕهبذا كتبت الباحثة حوؿ 
أقساـ منها للمقدمة، كالسَتة الذاتية، كالصفحة  ٚ، كىي تقسم على التعليمي

، كلبياف كالتمرين ختيار بُت بياف ادلوادالرئيسية، كالكلمات الدكافع، كالصفحة إل
 ادلواد النحوية، كللتمرينات.

 "Hypnoteaching" التنومي ادلغناطيسّي التعليمي تعيني مدخل مرحلة -5
 .دلادة النحو

 "Hypnoteaching" التنوًن ادلغناطيسّي التعليميعّينت الباحثة مواصفات 

مث تطبيقها يف الربنامج التعليمي، فعّينت الباحثة سبع  لو إُف مادة النحواإلدخ
 مواصفات، كىي :

 ادلواد التعليمية مناسبة بكفاءة الطلبة   -ٛ

 اللغة ادلستخدمة ىي اللغة ادلفهومة لدم الطلبة  -ٜ

 (Positive Words)الكلمات اإلغلابية   ( ج

 (Words of Praise)كلمات ادلدح   ( د

 (Yelling)اذلتاؼ   ( ق

 (Motivation Question)السؤاؿ الدافع   ( ك

 (Emotion Reminder Watch)الساعة لتذكَت   ( ز

 التنوًن ادلغناطيسّي التعليميمواصفات  ٚحوؿ  الباحثةهبذا فعّينت 
"Hypnoteaching" كىذه كلها تقصد لدفع ادلتعلم يف لو إُف مادة النحواإلدخ ،

 الّتعلم حيت ال يشعر ادلتعّلم بالصعوبة كيتعّلم  ّو مسركر.
 التعليمي الربنامج يف ستستخدمها اليت واأللوان الصور تعينيمرحلة   -6

 مادة النحو لتعليم

الصور كاأللواف كفقا ب ىداؼ ىذا الربنامج التعليمي، عّينت الباحثة 
يهدؼ ىذا الربنامج التعليمي للمستول ادلبتدئُت كىم من ادلرحلة األساسية، 

( كاألطفاؿ Cartoonور ادلتحركة )صفبهذا عّينت الباحثة الصور كاأللواف حوؿ ال
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الصغار كاأللواف األساسية كىي صفراء اللوف، كمحراء اللوف، كزرقاء اللوف، حيت 
 يشعر ادلتعلم أف الظركؼ ذلذا الربنامج التعليمي كفقا بعمرىم. 

 التعليمي الربنامج يف ادلستخدمة وادلوسيقى تااألصو  تعينيمرحلة  -7
  مادة النحو لتعليم

ادلستخدمة كفقا باحتياجات الربنامج التعليمي،  األصواتعّينت الباحثة    
ػلتاج ىذا الربنامج التعليمي األصوات اليت تصاحب الكلمات الدكافع على 

الكلمات ك "Hypnoteaching" التنوًن ادلغناطيسّي التعليميأساس مدخل 
اذلتاؼ ك  ،(Words of Praise)كلمات ادلدح ، ك (Positive Words)اإلغلابية 

(Yelling) السؤاؿ الدافع ، ك(Motivation Question) الساعة لتذكَت ، ك
(Emotion Reminder Watch) كعّينت الباحثة كذلك ادلوسيقى ليصاحب ىذا .

الربنامج التعليمي من الشاشة األكُف إُف الشاشة األخَتة حيت ال يس ـ ادلتعّلم بو 
 كخللق جّو مريح عند ادلتعّلم.

حسب أىداؼ  ادلستخدمة كادلوسيقى تااألصو نت الباحثة هبذا عيّ    
الربنامج التعليمي، كألف ىذا الربنامج التعليمي ىو الربنامج يقصد ليكوف ادلواد 
التعليمية ادلصاحبة ادلبتكرة كادلشّوقة للمتعلم، ف عطت الباحثة األصوات 

التعليمية أشّد كادلوسيقى لتصاحب ىذا الربنامج التعليمي حيت تكوف ادلواد 
 مبتكرة كمشوقة.

 شاشات الربنامج التعليمي كل يف زراراأل تعينيمرحلة  -8
 الربنامج التعليمي يف كل شاشات (Buttons)األزرار عّينت الباحثة 

 :   ادلثاؿ ،حسب احتياجات الرنامج
( ىو ال ر للذىاب إُف الشاشة Next Buttonال ر للشاشة بعدىا ) ( أ

 ادلقصودة بعدىا.

( ىو ال ر للذىاب إُف الشاشة Before Buttonللشاشة قبلها ) ال ر  ( ب
 قبلها سباـ.
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( ىو ال ر للعودة إُف الشاشة ادلقصودة Back Buttonال ر للعودة ) ( ج
 قبلها.

( ىو ال ر Button to turn off the musicد( ال ر إليقاؼ ادلوسيقى )
 إليقاؼ ادلوسيقى يف الشاشة ادلقصودة اليت فيها ادلوسيقى.

 .إجابة األسئلةختيار صّحة إل ال ر ىيلتعيُت إجابة األسئلة  ال ر ( ق

( ىو ال ر للخركج من ىذا Close Button) ال ر إلغالؽ الشاشة ( ك
 الربنامج التعليمي.

يف  اليت كضعت الباحثة تلك األزرار  أزرار ٙهبذا فعّينت الباحثة حوؿ 
احملتويات ادلتفرقة ، كلكل الشاشات الربنامج ذلا الربنامج التعليمي كل شاشات

من أزرارىا، كىذه األزرار تقصد لسهولة ادلتعّلم يف استخداـ ىذا الربنامج 
 .التعليمي

مث  واإلصالحمن نفس الباحثة  التعليمي الربنامج ذبربةمرحلة  -9
 التصديق إىل اخلرباء واإلصالح مث التجربة يف ادليدان

 فجرّبتبعد تصميم كإعداد الباحثة الربنامج التعليمي من أكلو إُف آخره 
يف تصديق ىذا الربنامج التعليمي مث اإلصالح األخطاء فيو.  من نفسها الباحثة

اجملاالت كىي كل من اخلرباء يف   تصديق التصميمطلبت الباحثة بعد ذلك بك 
كذلك   كاخلبَت يف رلاؿ إنتاج ادلادة ادلطورة ،تعليم اللغة العربية اخلبَت يف رلاؿ

. كبعد حسب تصديق اخلرباء مث إصالحو ،كسائط ادلتعددة تصميممن رلاؿ 
 أصلحت الباحثة ادلنتج من الربنامج التعليمي مث ذبربتو يف ادليداف.

ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة األخَتة بعد سباـ تصميم كإعداد الباحثة الربنامج 
تخداـ ادلتعّلم ىذا الربنامج التعليمي مطلقا كإنتشاره إُف ادليداف  التعليمي قبل اس

 كادلواد التعليمية ادلصاحبة دلادة النحو.
 



78 

 

التنومي ادلغناطيسّي التعليمي  على أساس مدخلمادة النحو  خصائص: الثاينادلبحث 
"Hypnoteaching"  بربنامج أندرويد"Android" 

مدخل التنوًن مادة النحو على أساس الباحثة الضوابط ادلهمة عند إعداد  عينت
ربنامج أندركيد. فبعد إسباـ إعدادىا، كتقدؽلها ب  (Hypnoteaching)ادلغناطيسّي التعليمي 

للتصديق أصبحت خصائص ىذه ادلواد التعليمية يف صورهتا النهائية ىي: األيقونة، 
،  لتذكَت، الساعة إلغلابية، الّصراخ، السؤاؿ الدافعالكلمات اادلقدمة، الصفحة الرئيسية، 

كلمات ادلدح، اللغة ادلستخدمة بسيطة للمبتدئُت، التمرينات.  كست يت بياف كل عنصر 
 فيما ي يت:

 

 (Icon) يقونةاأل  - أ

 

 
 
 

  يقونةاأل : ٔ.ٗ الصورة

 انقر. الربنامج ىذا لدخوؿ باب كىذا. أندركيد شاسة يف الصورة ىذه ظهرت
َيسَُّر". كمسي. الربنامج ىذا سيفتح أندركيد، ىاتف يف األيقنة ىذه

ُ
 بػػ "النَّْحُو ادل

 
 ادلميزات : 

تغيَت  يقصد بو دخوؿ إُف ىذا الربنامج كاالسمالىذه األيقونة كباب لسهولة 
فكرة الطلبة الذم يظّن أف درس النحو ىو الدرس الصعب كأما حقيقتو سهل 

َيسَُّر".
ُ
 كالصعب كهبذا تسمي الباحثة ىذا الربنامج باسم "النَّْحُو ادل

 
 ادلقدمة - ب
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ادلقدمة، يف ادلقدمة تظهر بياف ادلستول ذلذه  شاشة ستظهر األيقونة نقر بعد
 النحوية للمستول ادلبتدئُت.ادلادة كىو ادلادة التعليمية 

 

  
 )بياف ادلستوم( قدمةادل :ٕ.ٗرة الصو 

 كربتوم ىذه الشاشة ب رين، كعلا:
ىو ال ر للذىاب إُف شاشة  ٔ( Next Button) ال ر للشاشة بعدىا -ٔ

 السَتة الذاتية.

 شاشةىو ال ر للذىاب إُف  ٕ( Next Button) ال ر للشاشة بعدىا -ٕ
 ادلقدمة لكلمات الًتحيبية

 

ت يت الًتحيبية، كفيها صوت ادلتكلمة مث ت يت شاشة بعدىا كىي الكلمات 
 بالكلمات الًتحيبية، كىي :

السليمُت يف رلاؿ   ينبغي أف يكوف التعبَت كالفهم"أىال كسهال يف تعلم النحو ادليسّر ك 
 ".على استعماؿ األلفاظ كالًتاكيب استعماال صحيحا نا كتساعدناكحديث تناكتاب
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 (الكلمات الًتحيبيةادلقدمة ) :ٖ.ٗ الصورة   
( ىو Next Button) كربتوم ىذه الشاشة ب ر كاحد، كىو ال ر للشاشة بعدىا   

 ال ر للذىاب إُف الشاشة ادلقصودة بعدىا.

 ادلميزات :
توضح شاشة ادلقدمة األكُف عن بياف ادلستول ذلذه ادلادة كىو ادلادة التعليمية 

يبية كتقصد ىذه مث ت يت بعدىا شاشة الكلمات الًتح النحوية للمستول ادلبتدئُت،
الكلمات لًتقية غَتة الطلبة قبل بداية التعّلم، فتتكوف ىذه الكلمات من الكلمات 

تعلم سهال، مسركرا، مرػلا يكوف ال ميف سلهالصعب  ليغَّت معٌت تعلم النحواالغلابة 
 .كمطلوبا
 

 (Home) الرئيسية الصفحة  - ج

. الرئيسية الصفحة شاشة ستظهر يف ادلقدمةعالمة "دخوؿ"  نقر بعد
الكالـ، االسم كأقسامو،  : كىي موضوعات،مخسة  على الشاشة ىذه كتشتمل

  .اإلعرابك الفعل كأقسامو، احلرؼ كأقسامو، 
 فتحي أف يريد لو مثال،  .الصورة نقرب ادلوضوع أحد يدخل أف يستطيعك 
. األخرل للموضوعات ككذلك. الكالـ صورة ينقرّ  أف فلديو ،الكالـ عن موضوع
 .الشاشة عليا يف الربنامج ىذا من للخركج ال ر ككجد
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 كربتوم ىذه الشاشة بستة أزرار، كىي :    
ىو ال ر للذىاب إُف الشاشة  ٔ (Next Button) ال ر للشاشة بعدىا -ٔ

 .دلوضوع الكالـ

ىو ال ر للذىاب إُف الشاشة  ٕ (Next Button) ال ر للشاشة بعدىا -ٕ
 .دلوضوع االسم كأقسامو

ىو ال ر للذىاب إُف الشاشة  ٖ (Next Button) ال ر للشاشة بعدىا -ٖ
 .دلوضوع الفعل كأقسامو

ىو ال ر للذىاب إُف الشاشة  ٗ (Next Button) ال ر للشاشة بعدىا -ٗ
 دلوضوع احلرؼ كأقسامو.

ىو ال ر للذىاب إُف الشاشة  ٘ (Next Button) ال ر للشاشة بعدىا -٘
 دلوضوع اإلعراب.

ىو ال ر للخركج من ىذا الربنامج  (Close Button) ال ر إلغالؽ الشاشة -ٙ
 التعليمي.

 ادلميزات : 

  الرئيسية الصفحة :ٗ.ٗ الصورة
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ادلواد التعليمية يف ىذه الصفحة الرئيسية مناسبة بكفاءة  كانت موضوعات  
مرتبة يف ترتيبها من كموضوعات ادلواد التعليمية فيها الطلبة للمستول ادلبتدئ. 

البسيط إُف ادلعقد، كمن السهل إُف الصعب. كهبذه الطريقة سوؼ يفهم الطلبة 
 ادلواد بسهل.

 

 الكلمات اإلجيابية  - د
فيها باألصوات  تصاحبيظهر ىذا الربنامج بعض شاشة الكلمات اإلغلابية 

 اليت توضحها. كت يت ىذه الشاشة قبل دخوؿ إُف البياف كالتمرين. ادلثاؿ :
   

 

 
 
 
 

! أىال كسهال يف تعّلم ادلوضوع األكؿ كىو الكالـ. كاف البياف يف "يا زمالئي
 جيدا فتكن عارفا".ىذا ادلوضوع بسيط. جرّب أف تقرأ كالحظ بيانَو 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ٕ الكلمات اإلغلابية :ٙ.ٗالصورة

 

  ٔ الكلمات اإلغلابية :٘.ٗ الصورة         
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أف اآلف من نصف سكاف العاَف يتعلموف اللغة   ىل تعلموف ؟ "يا زمالئي
ف يتكلم اللغة العربية ليس فقط العرب كحدىم. العربية فبهذا من يستطيع أ

 يف اللغة العربية". النحوية لنكوف ماىرين بنا نتعلم القواعدَ  فلذلك ىيا
 

 

 
 

 

 

 

ىل عرفتم  صعب.  زمالئي، إف درس النحِو ىو سهل كليس يا طمئن"ا
مث طلطوا إُف  جيدا بنا نقرأ بيانا من ىذا ادلوضوع كيف الطريقة ؟ طيّب، ىيا

 ".سبرينو

( Next Button) ال ر للشاشة بعدىاكربتوم ىذه الشاشات ب ر كاحد، كىو  
 .لصفحة اإلختيار بُت بياف ادلواد كالتمرين ةشاشكىي  للذىاب إُف الشاشة بعدىا

 ادلميزات :
كانت الكلمات اإلغلابية يف ىذه مادة النحو ىي تكوف التشجيع للطلبة يف   

استخداـ الكلمات اإلغلابية كفقا بالعقل الباطن الذم ال يقبل الكلمات التعلم، ك 
  السلبية. 

 
 (Yelling)اذلتاف   -هـ

فيو الصوت اليت توضحها.  يصاجبيف ىذا الربنامج  اذلتاؼيوجد كلمات 
 كت يت ىذه الشاشة قبل دخوؿ إُف البياف كالتمرين.

 

  ٖكلمات اإلغلابية ال :ٚ.ٗ الصورة
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 إُف موضعنا ا ديد ىيا بنا هنتف مجاعة كنشاط قبل أف طلطو زمالئي"يا 
ن مستعّدكف مرّة أخرل ضلن مستعّدكف مرّة أخرل ضلن مستعّدكف طيّب إف  ضل

 بنا نتعّلم با ّد". كنّا مستعّدا ىيّا

( Next Button) ال ر للشاشة بعدىاكربتوم ىذه الشاشة ب ر كاحد، كىو 
 .لصفحة اإلختيار بُت بياف ادلواد كالتمرين ةشاشكىي  للذىاب إُف الشاشة بعدىا

 ادلميزات :  
ستعادة تركي  فكر تكوف اىي يف ىذه مادة النحو  كلمات اذلتاؼكانت        

غلعل لديهم ثقة كبَتة بالنفس كيؤدم إُف الطلبة إُف مادة النحو قبل التعلم ك 
 األعماؿ اإلغلابية.

 
 (Motivation Question )السؤال الدافع  - و

فيو الصوت اليت توضحو.  يف ىذا الربنامج يصاحب السؤاؿ الدافعيوجد 
 كت يت ىذه الشاشة قبل دخوؿ إُف البياف كالتمرين. ادلثاؿ :

 

 كلمات اذلتاؼ :ٛ.ٗة الصور 
 

: كلمات اذلتاؼٛ.ٗالصورة   
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 اللغة العربية ؟  يا زمالئي ! ىل تشعر بالسعادة إذا سرت ماىرا يف 

واعد النحو ىو كسيلتها. طيّب.... إذا تشعر بالسعادة هبا كال تنس أف ق 
 بنا نرقّي كفاءتَنا يف مادة النحو. كاآلف ىيا

( Next Button) ال ر للشاشة بعدىاكربتوم ىذه الشاشة ب ر كاحد، كىو 
 .لصفحة اإلختيار بُت بياف ادلواد كالتمرين ةشاشكىي  للذىاب إُف الشاشة بعدىا

 ادلميزات :
السؤاؿ اخلاص ادلوجود يف كاف السؤاؿ السحرم يف ىذا الربنامج ىو يكوف 

مادة النحو الذم ؽلكن أف يبٍت العملية التعليمية ا يدة كيشجع الطلبة يكوف أكثر 
 محاسا للقياـ يف التعّلم.

 
 (Emotion Reminder Watch)الساعة لتذكري   - ز

لتنظيم ك  لتذكَت األكقات ىي الساعة. يف ىذا الربنامجالساعة لتذكَت يوجد 
كذلك ىي زلتاجة لتدريب   كالتمرين كغَت ذلك عواطف الطلبة يف كقت التعلم

 ادلثاؿ : الطلبة يف سيطرة عواطفهم.

 السؤاؿ الدافع :ٜ.ٗ الصورة
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( Next Button) ال ر للشاشة بعدىاكربتوم ىتاف الشاشتاف ب ر كاحد، كىو 
 لبياف ادلواد النحوية أكللتمرينات. ةشاشللذىاب إُف 

 ادلميزات :
أكقات يف ىذه ادلادة التعليمية تكوف الساعة لتذكَت  كجود الساعة لتذكَت

الطلبة قبل كقت يف التعّلم أك يف التمرين، كذلك الستعداد تنظيم عواطف الطلبة 
 التعّلم كالتمرين كي يد محاسا يف عواطفهم.

 

 كلمات ادلدح    - ح

 لتعّلم: الساعة لتذكَت آٔ.ٗالصورة
 

 لتمرين: الساعة لتذكَت أٔ.ٗالصورة
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الذم للطلبة  (Reward)ىي كجائ ة  يف ىذا الربنامجكلمات ادلدح يوجد  
 يف إجابة أسئلة التمرينات. ادلثاؿ :كفق 

 

 

 

 

 أخط  يف إجابة األسئلة، كىي : كيوجد كذلك ا ائ ة دلن
 
 

 

 

 

 
 

( Next Button) ال ر للشاشة بعدىاكربتوم ىذه الشاشتاف ب ر كاحد، كىو 
 .كىي التمرين بعده للذىاب إُف الشاشة بعدىا

 ادلميزات :
يف إجابة األسئلة  ىذه ادلادة تكوف ا ائ ة دلن كفق كانت كلمات ادلدح يف

لت يد غَتة الطلبة على القياـ بعمل أفضل كأحسن من قبل. كأما كلمات التشجيع 
الة يف احلت ثَت ال إُفيف ىذه ادلادة تكوف ا ائ ة دلن أخط  يف إجابة األسئلة كهتدؼ 

 دلن أخط  يف إجابة األسئلةكلمات التشجيع  :ٖٔ.ٗ الصورة
 

يف إجابة األسئلة  : كلمات ادلدح دلن كفقٕٔ.ٗالصورة   
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تقباؿ األسئلة بعدىا أكثر ثقة كاحلصوؿ على دكافع السهم طلبة كذبعللالنفسية ل
 أحسن من قبل.

 
 اللغة ادلستخدمة بسيطة للمبتدئني - ط

كانت اللغة ادلستخدمة لبياف مادة النحو يف ىذا الربنامج ىي اللغة ادلفهومة 
 كفقا دبستول كفاءة الطلبة. ادلثاؿ :

استخداـ الكلمات يف سبثيل قواعد النحو لطلبة ادلستول ادلبتدئ  بالكلمات 
 البسيطة.
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دلوضوع االسم : أمثلة القواعد النحوية البسيطةٗٔ.ٗالصورة 
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 كربتوم ىذه الشاشتاف بثالثة أزرار، كىي :
 ( ىو ال ر للذىاب إُف الشاشةNext Button) ال ر للشاشة بعدىا -ٔ

 ىا.بعد البيانات دلوضوع الفعل

الشاشة ادلقصودة قبلها، ( ىو ال ر للعودة إُف Back Buttonال ر للعودة ) -ٕ
 .فحة إختيار بُت بياف ادلواد كالتمرينكىي شاشة لص

( ىو ال ر للخركج من ىذا الربنامج Close Button) ال ر إلغالؽ الشاشة -ٖ
 التعليمي.

 ادلميزات :     
اللغة ادلستخدمة يف ىذه ادلواد التعليمية ىي بسيطة كمناسبة للغة اليت كثَتا       

 ادلواد لغة بإضافةما يستخدـ الطلبة كل يـو كىي معركفة عند الطلبة من قبل، ك 
 تعّلم القواعد النحوية.  كسهولة إرادةعلى  يؤدم الطلبة مهتاعلى مستوي

 
 التمرينات - ي

 دلوضوع الفعل أمثلة القواعد النحوية البسيطة :٘ٔ.ٗالصورة 
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الربنامج مناسبة دبوضوع بياف القواعد يوجد التمرينات النحوية ذلذا 
 النحوية يف ىذه ادلادة النحوية. ادلثاؿ :

 

 
 كربتوم ىذه الشاشة ب ربعة أزرار، كىي :

إلجابة األسئلة إذا تصّح العبارة ىو ال ر  تعيُت إجابة األسئلة "نَػَعْم"ال ر ل -ٔ
 .منها

إلجابة األسئلة إذا ال تصّح ىو ال ر  األسئلة "اَل"تعيُت إجابة ال ر ل -ٕ
 .العبارة منها

الشاشة ادلقصودة كىي ( ىو ال ر للعودة إُف Back Buttonال ر للعودة ) -ٖ
 .فحة اإلختيار بُت بياف ادلواد كالتمرينص

( ىو ال ر للخركج من ىذا الربنامج Close Button) ال ر إلغالؽ الشاشة -ٗ
 التعليمي.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 التمرين دلوضوع االسم : ٚٔ.ٗ الصورة

 التمرين دلوضوع الكالـ: ٙٔ.ٗالصورة 
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 كربتوم ىذه الشاشة خبمسة أزرار، كىي :
إجابة ختيار صّحة إل األزرار ىيلتعيُت إجابة األسئلة  ثالثة أزرار -ٔ

 .األسئلة

الشاشة ادلقصودة كىي ( ىو ال ر للعودة إُف Back Buttonال ر للعودة ) -ٕ
 .فحة اإلختيار بُت بياف ادلواد كالتمرينص

( ىو ال ر للخركج من ىذا الربنامج Close Button) ال ر إلغالؽ الشاشة -ٖ
 التعليمي.

 ادلميزات : 
 كقياس قدرهتم تعلم القواعد النحويةدريب الطلبة على لتىذه التمرينات 

على فهمها. كذلك التمريناف يف ىذه ادلادة ىي الت كد من فهم الطلبة عن بياف 
 ىذه ادلادة.
 

التنومي ادلغناطيسّي التعليمي  على أساس مدخلمادة النحو  فعالية: الثالثادلبحث 
"Hypnoteaching"  بربنامج أندرويد"Android" 

 تصديق اخلرباءالنتيجة من  - أ
ليقوموا بالتقوًن  ثالثة اخلرباءبعد أف أعّدت الباحثة الوحدة التعليمية، قّدمتها إُف 

 اخلرباء ككاإلتياف باالقًتاحات كاإلرشادات لتكوف ادلواد التعليمية على صورهتا ادلرجوة. 
على أساس التنوًن ادلغناطيسّي دلادة النحو   الذين قاموا بتصديق ادلواد التعليمية الثالثة

ايت ادلاجستَت  التعليمي ىم الدكتور فيصل زلمود آدـ كخبَت ادلواد التعليمية كأدم ركسو 
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، كالدكتور توفيق الرمحن كخبَت تصميم الوسائط ادلتعددة، كىم اللغة العربيةكخبَتة 
 زلاضركف يف جامعة ماالنج اإلسالمية احلكومية كجامعة بوركاكرتو اإلسالمية احلكومية.

 خبري ادلواد التعليميةتصديق  -1
كفق معيار بتصديق ادلواد التعليمية  ادلاجستَت قاـ الدكتور فيصل زلمود آدـ

 ادلواد التعليمية. كنتيجة البيانات من استبانة خبَت ادلواد التعليمية، كما تاِف :
 
 

 4.3جدول : 
التنوًن  على أساس مدخلنتيجة االستبانة حوؿ ادلواد التعليمية دلادة النحو 

 ربنامج أندركيدب  (Hypnoteaching)ادلغناطيسّي التعليمي 

 الدرجة
 الرقم األسئلة

4 3 2 1 
 ٔ بادلنهج الدراسي مادة النحو مناسبة    √
 ٕ األمثلة دبادة النحو مناسبة    √
 ٖ  الصور ب مثلة مادة النحو مناسبة    √
 ٗ  التمرينات بادلواد ادلدركسة مناسبة    √
      
 ٘ كضوح الكلمات اإلغلابية يف مادة النحو    √
 ٙ يف مادة النحواذلتاؼ كضوح    √ 
 ٚ يف مادة النحو السؤاؿ الدافعكضوح    √ 
 ٛ يف مادة النحو الساعة لتذكَتكضوح     √
 ٜ كضوح كلمات ادلدح يف مادة النحو    √
 ٓٔ التعّلماستخداـ ادلواد التعليمية تسهل الطلبة يف    √ 

 البياف :

 يف مادة النحو " Hypnoteaching"مدخل التنوًن ادلغناطيسي التعليمي 
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  : ضعيف ٔالدرجة 
 : مقبوؿ ٕالدرجة 
   : جيد  ٖالدرجة 
 : جيد جدا ٗالدرجة 

 

 ادلالحظات من خبَت ادلواد التعليمية :
 مراجعة بعض األخط  يف كتابة ادلفردات (ٔ

 مراجعة األخط  يف بعض الًتاكيب (ٕ

 :ذلك على ةالباحث تحسبف الدراسية ادلواد خلبَت النتيجة منك 
 % ٘.ٕٜ% =  ٓٓٔ      xٖٚ:       احملصولة القيمة رلموعة
 ٓٗ: األكثر القيمة على ضرب األسئلة رلموع

ل زلمود الدكتور فيص أف ةالباحث تعرف احملصولة، االستبانة النتيجة من
  .%  ٘.ٕٜ ادلئوية بالنسبة الربنامج ذلذا النتيجة أعطى ادلاجستَت آدـ

"جّيد جدا"  ذلذه مادة النحو يف ادلعّدؿف صبح تقدير ادلواد التعليمية 
 كىي صاحلة استخدامها لًتقية كفاءة الطلبة يف مادة النحو.

 
 خبري اللغة العربيةتصديق  -2

كفق معيار اللغة العربية. قامت أدم ركسوايت ادلاجستَت بتصديق اللغة العربية 
 كنتيجة البيانات من استبانة خبَتة اللغة العربية، كما تاِف :

  4.4جدول : 
التنوًن ادلغناطيسّي  على أساس مدخلنتيجة االستبانة حوؿ اللغة العربية دلادة النحو 

 ربنامج أندركيدب  (Hypnoteaching)التعليمي 

 الرقم األسئلة الدرجة
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4 3 2 1 
 ٔ العربية القواعدب مادة النحو كتابة مناسبة    √
 ٕ طلبةال قدرات دبستول مادة النحو مناسبة    √
 ٖ  العربية باللهجة الكلمات يف مادة النحو أصوات مناسبة   √ 
 ٗ  ادلفردات يف مادة النحو بكفاءة الطلبة مناسبة   √ 
 ٘  مناسبة أمثلة قواعد النحو بكفاءة الطلبة    √
 ٙ شائعة  أك مشهورة مفردات استخداـ    √
 ٚ العريب بادلعجم يف مادة النحو ادلفردات اختيار مناسبة   √ 
 ٛ اللغة ادلستخدمة يف بياف قواعد النحو مفهومة للطلبة    √
 ٜ اللغة ادلستخدمة يف التمرينات النحوية مفهومة للطلبة   √ 
 ٓٔ اللغة ادلستخدمة يف مادة النحو تسهل الطلبة يف التعلم    √

 البياف :
  : ضعيف ٔالدرجة 
 : مقبوؿ ٕالدرجة 
   : جيد  ٖالدرجة 
 : جيد جدا ٗالدرجة 

 ادلالحظات من خبَتة اللغة العربية :
  مادة النحو ىذه يف ادلفردات مراجعة (ٔ

 مراجعة تسجيل األصوات يف ىذا الربنامج  (ٕ

 :ذلك على ةالباحث تحسبف ة اللغة العربيةخلبَت  النتيجة من
 % ٜٓ% =  ٓٓٔ  x    ٖٙ:      احملصولة القيمة رلموعة
 ٓٗ: األكثر القيمة على ضرب األسئلة رلموع

 أدم ركسوايت ادلاجستَت أف ةالباحث تعرف احملصولة، االستبانة النتيجة من
 .% ٜٓ ادلئوية بالنسبة الربنامج ذلذا النتيجة تأعط
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كىي  "جّيد جدا"ف صبح تقدير اللغة العربية ذلذه مادة النحو يف ادلعّدؿ 
 صاحلة استخدامها لًتقية كفاءة الطلبة يف مادة النحو.

 خبري التصميم الوسائط ادلتعددةتصديق  -3
كفق قاـ الدكتور توفيق الرمحن ادلاجستَت بتصديق التصميم الوسائط ادلتعددة 

التصميم . كنتيجة البيانات من استبانة خبَت التصميم الوسائط ادلتعددةمعيار 
 ، كما تاِف :الوسائط ادلتعددة 

    4.5جدول : 
 على أساس مدخلدلادة النحو التصميم الوسائط ادلتعددة نتيجة االستبانة حوؿ 

 ربنامج أندركيدب  (Hypnoteaching)التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي 

 الدرجة
 الرقم األسئلة

4 3 2 1 
 ٔ كضوح خط الكتابة     √
 ٕ كضوح الصور    √
 ٖ  كضوح أصوات الكلمات    √
 ٗ  كضوح صوت الغناء   √ 
 ٘  األمر يف التمريناتكضوح     √
 ٙ  كضوح ادلعلومات   √ 
 ٚ جذابة الصور   √ 
 ٛ جذابة أصوات الكلمات    √
 ٜ جذابة زبطيط ادلنتج    √
 ٓٔ مناسبة األلواف     √
 ٔٔ مناسبة ترتيب الصور    √
 ٕٔ مناسبة تصميم الربنامج بسيكولوجي الطلبة   √ 
 ٖٔ كبرنامج أندركيدكجود التفاعل بُت الطلبة    √ 
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 ٗٔ سهوؿ استخداـ ادلنتج    √
 البياف :
  : ضعيف ٔالدرجة 
 : مقبوؿ ٕالدرجة 
   : جيد  ٖالدرجة 
 : جيد جدا ٗالدرجة 

 ادلالحظات من خبَت تصميم الوسائط ادلتعددة :
 ىذا ادلنتج جيد كجذاب (ٔ

 ادلنتجأف ت يد الباحثة بيانات الصَتة عن ادلصمم كبيانات عن معلومات  (ٕ

 :ذلك على ةالباحث تحسبف الدراسية ادلواد خلبَت النتيجة من
 % ٚٓ.ٜٔ% =  ٓٓٔ  x   ٔ٘:      احملصولة القيمة رلموعة
  ٙ٘: األكثر القيمة على ضرب األسئلة رلموع

 الدكتور توفيق الرمحن أف ةالباحث تعرف احملصولة، االستبانة النتيجة من
 .%  ٚٓ.ٜٔ ادلئوية بالنسبة الربنامج ذلذا النتيجة أعطى

"جّيد ذلذه مادة النحو يف ادلعّدؿ التصميم الوسائط ادلتعددة ف صبح تقدير 
 كىي صاحلة استخدامها لًتقية كفاءة الطلبة يف مادة النحو. جدا"

 
 النتيجة من التجربة  - ب

أجرت الباحثة االختبار القبلي كاالختبار  اخلرباء استبانة من الربنامج إصالح بعد
البعدم كتجربة اجملموعة الصغَتة مث تستمر الباحثة بتجربة يف ادليداف. كىذا االختبار 
يهدؼ إُف معرفة كفاءة الطلبة يف مادة النحو قبل استخداـ ادلادة ادلطّورة كبعد 

 استخدامها. 
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 النتيجة من التجربة اجملموعة الصغرية -1
اجملموعة الصغَتة قبل التجربة يف ادليداف  التجربةب ةالباحثقامت 

 طلبة ٗ الباحث تأخذ. صالحهاإ كنسب اليت الربنامج ىذا عيوب دلعرفة
   طالبا. ٕ٘ من

 كالبعدم القبلي الختباراجملموعة الصغَتة با التجربة ةالباحث تعمل
  :يلي كما تهمانتيجك

 4.6: جدول
 ٘ٚاجملموعة الصغَتة التجربة من كالبعدم القبلي االختبار نتيجة 

 الرقم االسم القبلي االختبار نتيجة البعدي االختبار نتيجة
 ٔ غاليو نور تشهيو ٓٚ ٘ٛ
 ٕ أغوس مسلم ٘ٙ ٜ
 ٖ لطيفة ٓٙ ٘ٛ
 ٗ ريستا فرادينا ٓٗ ٘ٙ

  رلموع النتيجة 235 244
  ادلعّدل العام  58.75 61

 استخداـ ب ف ةالباحث تعرف كالبعدم القبلي االختبار نتيجة من
 نتيجة من ؿ العاـادلعدّ  ألف ،طلبةلل ينجح النحو مادة يف أندركيد برنامج

 ىي البعدم االختبار نتيجة من العاـ ؿكادلعدّ  58.75 ىي القبلي االختبار
61 . 

أتت الباحثة بعد االختبار البعدم بتوزيع االستبانة النتاج 
 :يلي كماتها  نتيجاستخداـ ىذا الربنامج ك

 4.7 : دولج
                                                           

75
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اجملموعة الصغَتة بعد استخداـ مادة النحو ادلطّورة  التجربة يفالطلبة  لدل االستبانة نتيجة 
ٙٚبربنامج أندركيد

 

 األسئلة الرقم
 رلموعة
 البيانات

 الدرجة
ٔ ٕ ٖ ٗ 

  جذابة مادة النحو عن أندركيد الربنامج عرض ٔ
  لتعلم النحو

  ٗ - - - ٗ 

 ٖ ٔ - - ٗ  سهلة الربنامج ىذا باستخداـ مادة النحو تعلم ٕ

 ٖ ٔ - - ٗ  جذابة فيو ادلستخدمة الصور ٖ

 ٕ ٕ - - ٗ  كاضحة فيو ادلنطوقة األصوات ٗ

 ٖ ٔ - - ٗ يف التعّلم  الكلمات الدكافع فيو ت ثر نشاطي ٘

 ٕ ٔ ٔ - ٗ التمرينات فيو تساعدين على فهم مادة النحو  ٙ

 ٕ ٔ ٔ - ٗ  فيو مادة النحو فهمأ ٚ

 ٗ - - - ٗ  مفيدة باستخدامو مادة النحو تعلم أف شعرأ ٛ

 ٗ - - - ٗ  بو مادة النحو تعلمب اسعيدب ين  أشعر ٜ

 ٕ ٕ - - ٗ  استخدامو بعد مادة النحو لتعلم يتسمحا ت يد ٓٔ

 على ةالباحث تحسبف طلبة الفصل ادلبتدئُت لدل االستبانة نتيجة من
 :ذلك

 4.8 : دولج
                                                           

76
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اجملموعة الصغَتة بعد استخداـ مادة النحو  التجربة يفالطلبة  لدل االستبانة ربليل نتيجة
 ادلطّورة بربنامج أندركيد

 األسئلة الرقم
 رلموعة
 البيانات

 رلموع اإلجابة
 ٗ ٖ ٕ ٔ القيمة

 عن أندركيد الربنامج عرض ٔ
لتعلم   جذابة مادة النحو

  النحو

  ٗ - - - ٗ ٔٙ 

 % ٓٓٔ ادلئوية
 باستخداـ مادة النحو تعلم ٕ

  سهلة الربنامج ىذا
ٗ - - ٔ ٖ ٔ٘ 

 % ٘ٚ.ٖٜ ادلئوية
 ٘ٔ ٖ ٔ - - ٗ  جذابة فيو ادلستخدمة الصور ٖ

 % ٘ٚ.ٖٜ ادلئوية
 ٗٔ ٕ ٕ - - ٗ  كاضحة فيو ادلنطوقة األصوات ٗ

 % ٘.ٚٛ  ادلئوية
الكلمات الدكافع فيو ت ثر  ٘

 يف التعّلم  نشاطي
ٗ - - ٔ ٖ ٔ٘ 

 % ٘ٚ.ٖٜ  ادلئوية
التمرينات فيو تساعدين على  ٙ

 فهم مادة النحو 
ٗ - ٔ ٔ ٕ ٖٔ 

 % ٕ٘.ٔٛ ادلئوية
 ٖٔ ٕ ٔ ٔ - ٗ  فيو مادة النحو فهمأ ٚ

 % ٕ٘.ٔٛ ادلئوية
 ٙٔ ٗ - - - ٗ مادة النحو تعلم أف شعرأ ٛ
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  مفيدة باستخدامو
 % ٓٓٔ ادلئوية
مادة  تعلمب اسعيدب يّن  أشعر ٜ

  بو النحو
ٗ - - - ٗ ٔٙ 

 % ٓٓٔ ادلئوية
 مادة النحو لتعلم يتسمحا ت يد ٓٔ

  استخدامو بعد
ٗ - - ٕ ٕ ٔٗ 

 % ٘.ٚٛ  ادلئوية

 144 29 8 2 - 42 احملصولة القيمة رلموع
 % 92 لإلنتاج الكلية ادلئوية

 ،بعد استخداـ مادة النحو ادلطّورة بربنامج أندركيد  احملصولة االستبانة نتيجة كمن
 :أف يعرؼ

 مادة النحو عن أندركيد الربنامج عرض أف على يقولوف الطلبة من%  ٓٓٔ (ٔ
 جذابة

 ىذا باستخداـ مادة النحو تعلم أف على يقولوف الطلبة من%  ٘ٚ.ٖٜ (ٕ
 .سهلة الربنامج

 .جذابة فيو ادلستخدمة الصور أف على يقولوف الطلبة من%  ٘ٚ.ٖٜ (ٖ

 كاضحة فيو ادلنطوقة األصوات أف على يقولوف الطلبة من%  ٘.ٚٛ (ٗ

ثر نشاطتهم يف تؤ  أف الكلمات الدكافع فيو يقولوفالطلبة  من%  ٘ٚ.ٖٜ (٘
 التعّلم

التمرينات فيو تساعدىم يف فهم  أف على يقولوف الطلبة من%  ٕ٘.ٔٛ (ٙ
 مادة النحو

 .فيو مادة النحو يفهموف مأهن على يقولوف الطلبة من%  ٕ٘.ٔٛ (ٚ
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مادة النحو  تعلم أف كفشعر ي مأهن على يقولوف الطلبة من%  ٓٓٔ (ٛ
 .مفيدة باستخدامو

 .بو مادة النحو لتعلم كفسعيد مأهن على يقولوف الطلبة من%  ٓٓٔ (ٜ

 لتعلم همتسمحا  يدي ىذا الربنامج أف على يقولوف الطلبة من%  ٘.ٚٛ (ٓٔ
 .استخدامو بعد مادة النحو

%.  ٜٓ إُف النتيجة فحصلت اإلستبانات مجيع من ادلئوية النسبة أما
 أف أيضا ككذلك. "جدا جيد" الربنامج ىذا على الطلبة قبوؿ أف على يدؿ كىذا
 .ادليدانية التجربة يف دلواصلة صاٌف الربنامج ىذا

 نيةاادليد التجربة من النتيجة -2
بعد أف قامت الباحثة بتجربة اجملموعة الصغَتة مث عقدت الباحثة التجربة 

، تستهدؼ طالبا ٕ٘ معددى ،االبتدائيةالطلبة ادلرحلة التجربة من   فرادب ادليدانية
كاختارت الباحثة طلبة ىذا  .لنيل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي كالبعدم

كسبكن ىذه ادلادة ادلطورة أكثر مادة النحو  تعلم يفمن ادلبتدئُت الفصل ألهنم 
 ”ارسيالف“العربية دكرة تعليم اللغةلطلبة الفصل ادلستول ادلبتدئُت يف ال فعالية ذلم

 االختبار الباحث تقامف لقياس مدل فعالية ادلواد التعليمية ادلطّورة. بارم كديرم
 : يلي كماتهما  نتيجكالبعدم ذلم ك  القبلي

 

  4.9:  جدول
 ٚٚنيةايف التجربة ادليد كالبعدم القبلي االختبار نتيجة

 االختبار نتيجة
 البعدي

 االختبار نتيجة
 القبلي

 الرقم االسم

 ٔ ػليي األزاميزكي  ٘ٚ ٜٓ
                                                           

77
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 ٕ لطفي كينارنو ٜٓ ٜٓ
 ٖ علي زلمد ٘ٙ ٓٛ
 ٗ أغيل دكم فراستيا ٓ٘ ٘ٚ
 ٘ رمحة غيلنج ٘ٚ ٓٛ
 ٙ مقداد ٘ٙ ٜٓ
 ٚ فليم أغوس ٓ٘ ٘ٚ
 ٛ زلمود مسسورم ٘ٛ ٘ٚ
 ٜ غاليو نور تشهيو ٘ٚ ٘ٛ
 ٓٔ أغوس مسلم ٓٚ ٜٓ
 ٔٔ لطيفة ٘ٙ ٘ٛ
 ٕٔ سيت نور عائشة ٓٚ ٜٓ
 ٖٔ ألقيأزكي  ٖ٘ ٜٓ
 ٗٔ ديٍت م ٘ٚ ٓٛ
 ٘ٔ ككلندارم ٓٚ ٘ٛ
 ٙٔ سيدة نفيسة ٘ٗ ٘ٛ
 ٚٔ زلفوظة ٘٘ ٘ٙ
 ٛٔ ريستا فرادينا ٓٗ ٘ٙ
 ٜٔ نور فاطمة ال ىر ٘ٙ ٘ٗ
 ٕٓ مفتاح ا ّنة ٖٓ ٘ٚ
 ٕٔ ىلمة عفة الّسنة ٘ٙ ٘ٚ
 ٕٕ أرانا فريضة ٓٚ ٓٛ
 ٖٕ سيت ميمونة ٓٛ ٓٛ
 ٕٗ دكم يونيتا سارم ٜٓ ٘ٚ
 ٕ٘ سلوؾ برارة ٘ٛ ٓٚ
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  رلموع النتيجة      1642 1975
  ادلعّدل العام       65.6 79

 القبلي االختبار نتيجة بتحليل البيانات ربليل إُف ةالباحث تكصل قد
 لنيل كالعلا اجملموعتُت، ىاتُت بُت ادلقارنة كربليل ،ادليدانيةلتجربة ل كالبعدم
 : التالية اخلطوات التحليل عملية يف ةالباحث كيتبع. الصادقة البيانات

  4.12:  جدول
 ادليدانيةيف التجربة  كالبعدم القبلي االختبار نتيجةربليل 

 أمساء الطلبة الرقم
التفاوت بني  نتائج االختبار

االختبار القبلي 
 (d)والبعدي 

االختبار    
 القبلي

االختبار 
 البعدي

 ٕٕ٘ ٘ٔ ٜٓ ٘ٚ زكي ػليي األزامي ٔ
 ٓ ٓ ٜٓ ٜٓ لطفي كينارنو ٕ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٓٛ ٘ٙ علي زلمد ٖ
 ٕ٘ٙ ٕ٘ ٘ٚ ٓ٘ أغيل دكم فراستيا ٗ
 ٕ٘ ٘ ٓٛ ٘ٚ رمحة غيلنج ٘
 ٕ٘ٙ ٕ٘ ٜٓ ٘ٙ مقداد ٙ
 ٕ٘ٙ ٕ٘ ٘ٚ ٓ٘ فليم أغوس ٚ
 ٓٓٔ -ٓٔ ٘ٚ ٘ٛ زلمود مسسورم ٛ
 ٓٓٔ ٓٔ ٘ٛ ٘ٚ غاليو نور تشهيو ٜ
 ٓٓٗ ٕٓ ٜٓ ٓٚ أغوس مسلم ٓٔ
 ٓٓٗ ٕٓ ٘ٛ ٘ٙ لطيفة ٔٔ
 ٓٓٗ ٕٓ ٜٓ ٓٚ سيت نور عائشة ٕٔ
 ٕٖ٘ٓ ٘٘ ٜٓ ٖ٘ أزكي ألقي ٖٔ
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 ٕ٘ ٘ ٓٛ ٘ٚ ديٍت م ٗٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٛ ٓٚ ككلندارم ٘ٔ
 ٓٓٙٔ ٓٗ ٘ٛ ٘ٗ سيدة نفيسة ٙٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٘ٙ ٘٘ زلفوظة ٚٔ
 ٕ٘ٙ ٕ٘ ٘ٙ ٓٗ ريستا فرادينا ٛٔ
 ٓٓٗ -ٕٓ ٘ٗ ٘ٙ نور فاطمة ال ىر ٜٔ
 ٕٕ٘ٓ ٘ٗ ٘ٚ ٖٓ مفتاح ا ّنة ٕٓ
 ٓٓٔ ٓٔ ٘ٚ ٘ٙ ىلمة عفة الّسنة ٕٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٛ ٓٚ أرانا فريضة ٕٕ
 ٓ ٓ ٓٛ ٓٛ سيت ميمونة ٖٕ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٚ ٜٓ دكم يونيتا سارم ٕٗ
 ٕٕ٘ -٘ٔ ٓٚ ٘ٛ سلوؾ برارة ٕ٘

 12425 365 1975 1642 اجملموع
 497 14.6 79 65.6 ادلعّدل

دلادة النحو على أساس  ادلصاحبةتبُّت من العرض السابق أّف ادلواد التعليمية 
يف  لبةفعالية جيدة لًتقية كفاءة الط "Hypnoteaching"التنوًن ادلغناطيسي التعليمي 

مادة النحو. كقد أيدىا ارتقاء معّدؿ النتائج يف االختبار البعدم من االختبار 
. ٜٚمث ارتقى إُف  ٙ.٘ٙت يف االختبار القبلي القبلي. فكاف معدؿ نتائج العينا

 كلتحليل تلك النتائج استخدمت الباحثة معادلة التاء احلسايب كما يلي:
 

 
 

=      t معادلة تاء احلساب 
=     d        تفاكت النتيجة بُت االختبار القبلي كالبعدم 

2

( 1)

d

Md
t

x

N N
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 =  Md ادلتوسط احلاصلة من تفاكت النتائج بُت االختبارين 
=    xd )       االضلراؼ لكل نتيجة )دبعادلة 

 رلموع نتيجة االضلراؼ الًتبيعي                   =

 =        N عدد أفراد العّينات 
 من تلك ادلعادلة، فُتعرؼ أف:

Md = ٖٙ٘  :ٕ٘  =ٔٗ.ٙ  

           =ٜٗٚ 

N        = ٕ٘ 

 

 

 

 

 
أف ادلواد التعليمية دلا كانت فرضية البحث اليت قّدمتها الباحثة ىي: 

العربية دكرة تعليم اللغة بادلصاحبة دلادة النحو بربنامج أندركيد اليت أعّدهتا الباحثة 
يف مادة النحو، ف صبح ادلعيار لًتقية كفاءة الطلبة  بارم كديرم ”الفارسي“

 لتصديق ذلك الفرض ىو:
إذا كانت درجة تاء احلساب أكرب من درجة تاء ا دكؿ فالفرض مقبوؿ،  (ٔ

أف ادلواد التعليمية ادلصاحبة دلادة النحو بربنامج أندركيد اليت كىذا يعٍت 
 .يف مادة النحوأعّدهتا الباحثة فّعالة لًتقية كفاءة الطلبة 

إذا كانت درجة تاء احلساب أصغر من درجة تاء ا دكؿ فالفرض مرفوض،  (ٕ
أف ادلواد التعليمية ادلصاحبة دلادة النحو بربنامج أندركيد اليت كىذا يعٍت 

 .يف مادة النحوأعّدهتا الباحثة غَت فّعالة لًتقية كفاءة الطلبة 
قبل أف زبترب الباحثة فرضية البحث بذلك دلعيار، عرضت الباحثة 

 البيانات اآلتية:

d-Md 

2

dx

2

dx

 4.6

 
497

25(25 −  )

 

 4.6

 
497
25(24)

 

 4.6

 497
6  

 

 4.6

  .83
 

 4.6

 .9 
 

t= 16.04 

1 

2 

3 

4 

5 
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 (ٕ٘-ٔالناذبة من ) ٕٗىيdf = N-1درجة احلرية احملصولة من معادلة   (ٔ
لدرجة احلرية   ٘.ٓدرجة التوزيع يف تاء ا دكؿ على مستول التصديق %  (ٕ

  2.82( = ٕٗاحملصولة )
 16.24الدرجة احملصولة من تاء احلساب =   (ٖ

 
 

( ٗٓ.ٙٔربصلت الباحثة من العرض السابق أف درجة تاء احلساب )
(. فتعٍت ٓٛ.ٕ) ٘ٓ.ٓأكرب من درجة تاء ا دكؿ على مستول التصديق %

ادلواد التعليمية ادلصاحبة . كأيّدت ىذه النتيجة أّف مقبولذلك أف الفرض السابق 
يف مادة لًتقية كفاءة الطلبة  فّعالةدلادة النحو بربنامج أندركيد اليت أعّدهتا الباحثة 

 النحو.

 ادلعّلم والطلبةالنتيجة من استبانة  - ج
طلبة بعد استخداـ مادة النحو ادلطورة كال عّلمادل على االستبانة ةالباحث تكزع

دكرة تعليم ال يف مادة النحو ةمعّلم أما. كعيوبو الربنامج ىذا م ايا دلعرفة بربنامج أندركيد
 رلموعة من الطلبةك . فاركه سلماف زلمد كىو بارم كديرم ”الفارسي“العربية اللغة

 طلبة. ٕ٘ كىناؾ التجربة،

 االستبانة للمعّلم  -1
. كىناؾ فاركه سلماف زلمدكزعت الباحثة االستبانة دلعّلم مادك النحو كىو 
 نتيجة البيانات من استبانة معّلم مادة النحو، كما يلي :

 4.11جدول : 

بعد استخداـ مادة النحو ادلطّورة بربنامج  ادليدانية التجربة يفادلعّلم  لدل االستبانة نتيجة
 ٛٚأندركيد
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 الدرجة
 الرقم األسئلة

4 3 2 1 
 ٔ طلبةال بقدرة مناسبة الربنامج اىذ يف تستخدـ اليت مادة النحو    √
 ٕ اكاضح النحو لطلبةا فهمي أف ؽلكن  الربنامج ىذا ـااستخدب    √
 ٖ ادلبتدئُت الطلبة مستولادلادة يف ىذه اللغة ادلستخدمة يف    √ 
 ٗ م مادة النحولتعل مطابق الربنامج ىذا    √
 ٘ جذابة فيو ادلستخدمة الصور    √
 ٙ جذابة فيوادلستخدمة  األلواف    √
 ٚ الطلبة يف التعّلم  يف نشاط فيو ت ثر لدكافعأصوات الكلمات ا   √ 
 ٛ طلبة ادلستول ادلبتدئب الربنامج ىذا يناسب   √ 
 ٜ الربنامج اىذ باستخداـمادة النحو  الطلبة تعّلم على يسهل    √
 ٓٔ كجود التمريينات فيو يساعد الطلبة يف فهم مادة النحو   √ 

 البياف :
  : ضعيف ٔالدرجة 
 : مقبوؿ ٕالدرجة 
   : جيد  ٖالدرجة 
 : جيد جدا ٗالدرجة 

 :ذلك على ةالباحث تحسبف العربية اللغة مدرس لدل االستبانة نتيجة من

 % ٜٓ% =  ٓٓٔ     x ٖٙ :     احملصولة القيمة رلموعة
 ٓٗ :األكثر القيمة على ضرب األسئلة رلموع

 جيد" درجة يف أك%  ٜٓ ادلئوية بالنسبة ادلدرس استجابة من ادلنتج  ا ودة
 ."جدا
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فتفسَت ىذا التقدير ىو: إف ادلواد التعليمية اليت أعدهتا الباحثة لًتقية كفاءة  
 الطلبة يف مادة النحو جيدة كصاحلة استخدامها للفصل ادلبتدئُت يف تعّلم اللغة العربية،

 .الربنامج ىذا عن عّلمادل من اإلغلايب الرأم على النتيجة تلك تدؿ

 االستبانة للطلبة  -2
كزعت الباحثة االستبانة للطلبة الفصل ادلبتدئُت. كىناؾ نتيجة البيانات من 

 يلي :استبانة الطلبة، كما 
 
 
 

 4.12جدول : 

بعد استخداـ مادة النحو ادلطّورة  ادليدانية التجربة يفادلعّلم  لدل االستبانة نتيجة
 ٜٚبربنامج أندركيد

 األسئلة الرقم
 رلموعة
 البيانات

 الدرجة
ٔ ٕ ٖ ٗ 

 مادة النحو عن أندركيد الربنامج عرض ٔ
  لتعلم النحو  جذابة

 ٕ٘ - - ٚ ٔٛ 

 الربنامج ىذا باستخداـ النحومادة  تعلم ٕ
  سهلة

ٕ٘ - ٗ ٗ ٔٚ 

 ٙٔ ٛ ٔ - ٕ٘  جذابة فيو ادلستخدمة الصور ٖ

 ٙٔ ٘ ٗ - ٕ٘  كاضحة فيو ادلنطوقة األصوات ٗ

 ٕٓ ٘ - - ٕ٘ يف التعّلم  الكلمات الدكافع فيو ت ثر نشاطي ٘
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 ٛٔ ٖ ٗ - ٕ٘ التمرينات فيو تساعدين على فهم مادة النحو  ٙ

 ٕٕ ٕ ٔ - ٕ٘  فيو مادة النحو فهمأ ٚ

 ٘ٔ ٚ ٖ - ٕ٘  مفيدة باستخدامو مادة النحو تعلم أف شعرأ ٛ

 ٙٔ ٛ ٔ - ٕ٘  بو مادة النحو تعلمب اسعيد ب ينّ  أشعر ٜ

 بعد مادة النحو لتعلم يتسمحا ت يد ٓٔ
  استخدامو

ٕ٘ - ٕ ٘ ٔٛ 

 :ذلك على ةالباحث تحسبف طلبة الفصل ادلبتدئُت لدل االستبانة نتيجة من
 4.13جدول : 

ادليدينية بعد استخداـ مادة النحو  التجربة يفادلعّلم  لدل االستبانة نتيجةربليل 
 ادلطّورة بربنامج أندركيد

 األسئلة الرقم
 رلموعة
 البيانات

 رلموع اإلجابة
 ٗ ٖ ٕ ٔ القيمة

 عن أندركيد الربنامج عرض ٔ
لتعلم   جذابة مادة النحو

  النحو

 ٕ٘ - - ٚ ٔٛ ٜٖ 

 % ٖٜ   ادلئوية
 باستخداـ مادة النحو تعلم ٕ

  سهلة الربنامج ىذا
ٕ٘ - ٗ ٗ ٔٚ ٜٛ 

 % ٜٛ  ادلئوية
 ٜٓ ٙٔ ٛ ٔ - ٕ٘  جذابة فيو ادلستخدمة الصور ٖ

 % ٜٓ  ادلئوية
 ٚٛ ٙٔ ٘ ٗ - ٕ٘  كاضحة فيو ادلنطوقة األصوات ٗ
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 % ٚٛ ادلئوية
ت ثر الكلمات الدكافع فيو  ٘

 يف التعّلم نشاطي 
ٕ٘ - - ٘ ٕٓ ٜ٘ 

 % ٜ٘ ادلئوية
التمرينات فيو تساعدين على  ٙ

 فهم مادة النحو 
ٕ٘ - ٗ ٖ ٔٛ ٜٛ 

 % ٜٛ ادلئوية
 ٜٙ ٕٕ ٕ ٔ - ٕ٘  فيو مادة النحو فهمأ ٚ

 % ٜٙ ادلئوية
 مادة النحو تعلم أف شعرأ ٛ

  مفيدة باستخدامو
ٕ٘ - ٖ ٚ ٔ٘ ٛٚ 

 % ٚٛ ادلئوية
مادة  تعلمب اسعيدب يّن  أشعر ٜ

  بو النحو
ٕ٘ - ٔ ٛ ٔٙ ٜٓ 

 % ٜٓ  ادلئوية
 مادة النحو لتعلم يتسمحا ت يد ٓٔ

  استخدامو بعد
ٕ٘ - ٕ ٘ ٔٛ ٜٔ 

 % ٜٔ ادلئوية

 916 176 47 22 - 252 احملصولة القيمة رلموع
 % 91.6 لإلنتاج الكلية ادلئوية

 :أف يعرؼ احملصولة، االستبانة نتيجة كمن
 مادة النحو عن أندركيد الربنامج عرض أف على يقولوف الطلبة من%  ٖٜ (ٔ

 .جذابة
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 الربنامج ىذا باستخداـ مادة النحو تعلم أف على يقولوف الطلبة من%  ٜٛ (ٕ
 .سهلة

 .جذابة فيو ادلستخدمة الصور أف على يقولوف الطلبة من%  ٜٓ (ٖ

 .كاضحة فيو ادلنطوقة األصوات أف على يقولوف الطلبة من%  ٚٛ (ٗ

نشاطهم  يف ثرفيو تؤ  الكلمات الدكافع أف على يقولوفالطلبة  من%  ٜ٘ (٘
 يف التعّلم.

التمرينات فيو تساعدىم يف فهم مادة  أف على يقولوف الطلبة من%  ٜٛ (ٙ
 النحو

 .فيو مادة النحو يفهموف مأهن على يقولوف الطلبة من%  ٜٙ (ٚ

مادة النحو  تعلم أف كفشعر ي مأهن على يقولوف الطلبة من%  ٚٛ (ٛ
 .مفيدة باستخدامو

 .بو مادة النحو لتعلم كفسعيد مأهن على يقولوف الطلبة من%  ٜٓ (ٜ

 لتعلم همتسمحا  يدي ىذا الربنامج أف على يقولوف الطلبة من%  ٜٔ (ٓٔ
 .استخدامو بعد مادة النحو

%.  ٙ.ٜٔ إُف النتيجة فحصلت اإلستبانات مجيع من ادلئوية النسبة أما
 أف ةللباحث كؽلكن "جدا جيد" الربنامج ىذا الطلبة قبوؿ أف على يدؿ كىذا

 القواعد النحوية كيرّقي كفاءهتم. تعليم يف الطلبة محاسة ل يادة تطورهت
فتفسَت ىذا التقدير ىو: إف ادلواد التعليمية اليت أعدهتا الباحثة لًتقية  
كفاءة الطلبة يف مادة النحو جيدة كصاحلة استخدامها للفصل ادلبتدئُت يف تعّلم 

 .الربنامج ىذا عن الطلبة من اإلغلايب الرأم على النتيجة تلك تدؿ اللغة العربية،
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 امسالفصل اخل
 نتائج البحث والتوصيات واالقتحات

 

حث الباحثة البيانات يف الفصل الرابع، تقدـ الباحثة الفصل األخَت. تببعد أف 
البحث، التوصيات كاالقًتاحات ادلرتبطة بالبحث يف كػلتول الفصل األخَت على نتائج 

 ىذا ادلوضوع.

 نتائج البحث - أ



113 

 

اس مدخل التنوًن ادلغناطيسي التعليمي على أس النحوبعد تطوير مادة 
"Hypnoteaching"  ستطيع ت، إُف الطلبةو تربذباخلرباء، ك  من مويكرببربنامج أندركيد، ك

 ستخرج النتائج التالية:تأف  ةالباحث

أساس مدخل التنوًن على  النحومادة إلنتاج برنامج أندركيد يف تعليم   -ٔ
 ، قامت الباحثة اخلطوات التالية : "Hypnoteaching"ادلغناطيسي التعليمي 

بالدراسة التمهيدية للحصوؿ على ادلعلومات عن أ(  قامت الباحثة 
"الفارسي"  بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفةأحواؿ الطلبة كادلدّرسُت 

 .كذلك ادلعلومات حوؿ أنشطة تعليم كتعّلم القواعد النحوية بارم
خبطوات إعداد ادلواد  الدراسة التمهيدية فت يتقامت الباحثة بب( بعد أف 

 :كيتكوف من  التعليمية دلادة النحو
 لعملية احملتاجة اآلخر كالربامج أندركيد برنامج إعداد( مرحلة ٔ

 .دلادة النحوادلواد التعليمية  تطوير
 إلنتاج (Design Concept) تصميمال خطة كتابة مرحلة  (ٕ

 .دلادة النحو التعليمي الربنامج
 التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي تعيُت مدخل مرحلة (ٖ

"Hypnoteaching" دلادة النحو. 
 الربنامج يف ستستخدمها اليت كاأللواف الصور تعيُتمرحلة  (ٗ

 .مادة النحو لتعليم التعليمي
 الربنامج يف ادلستخدمة كادلوسيقى تااألصو  تعيُتمرحلة  (٘

 .مادة النحو لتعليم التعليمي
 .شاشات الربنامج التعليمي كل يف زراراأل تعيُتمرحلة  (ٙ
مث  كاإلصالحمن نفس الباحثة  التعليمي الربنامج ذبربةمرحلة  (ٚ

 .التصديق إُف اخلرباء كاإلصالح مث التجربة يف ادليداف
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التنوًن  أساس مدخلادة النحو على ىذه ادلواد التعليمية دل خصائصك  -ٕ
 كما تاِف :  بربنامج أندركيد  (Hypnoteaching)ادلغناطيسّي التعليمي 

 األيقونة ( أ
 ادلقدمة ( ب
 (Home) الصفحة الرئيسية ( ج
 الكلمات اإلغلابيةد( 

 (Yelling)اذلتاؼ ق(              
 (Motivation Question)السؤاؿ الدافع ك(              
 (Emotion Reminder Watch)الساعة لتذكَت ز(              

 كلمات ادلدح ( ح
 اللغة ادلستخدمة بسيطة للمبتدئُتط( 

  التمريناتم(             
التنوًن ادلغناطيسّي  أساس مدخلمادة النحو على فعالية قياس يف األخَت  -ٖ 

 ، كأما نتائجها كما تلي :أندركيدبربنامج   (Hypnoteaching)التعليمي 
 اخلرباء كىي جّيد جدا. ٖنتائج تصديق ادلنتج من  ( أ

 أندركيدادليدانية ذلذا الربنامج  اجملموعة الصغَتة كالتجربة تجربة يفنتائج ال ( ب
يف مادة النحو. كقد أيّدىا ارتقاء  بةلالطفعالية جيدة لًتقية كفاءة  ذلا

من االختبار القبلي. فكاف معدؿ معّدؿ النتائج يف االختبار البعدم 
كما . ٜٚمث ارتقى إُف  ٙ.٘ٙي نتائج العينات يف االختبار القبل
( اليت كانت أكرب من درجة ٗٓ.ٙٔأشارت إليها درجة تاء احلساب )

 .(ٓٛ.ٕ) ٘ٓ.ٓتاء ا دكؿ على مستول التصديق %
بعد استخداـ ىذا الربنامج التعليمي  من استبانة ادلعّلم كالطلبة النتائج ( ج

 ىي جيد جدا.
 توصيات البحث - ب

 انطالقا من نتائج البحث تقّدـ الباحثة ىذه احللوؿ ادلقًتحة:
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ينبغي على كل معّلم مادة النحو أف ي يت باألنشطة التعليمية ادلتنّوعة  -ٔ
كأساليب التقوًن ادلختلفة عند قيامهم  بالعملية التعليمية إُف أف تصبح 

 ية مرػلة للطلبة كغَت شللة. عمل
 أف ؽلارس الطلبة األنشطة النحوية بناء لكفاءهتم اللغوية. -ٕ
دبداخل تعليم القواعد النحوية أك طرقو أك أساليبو  معّلم مادة النحوأف يهتم  -ٖ

 ادلناسبة ليكوف التعليم جذابا ال يسبب ادللل. 
من التدريبات بعد انتهاء تعليم كل موضوع من  معّلم مادة النحوأف يكثر  -ٗ

 موضوعات القواعد النحوية.
معّلم مادة النحو أف يقلل ترمجة اللغة اإلندكنيسة يف خالؿ ينبغي على كل  -٘

  التدريس لتكوين مهارات اللغوية لدم الطلبة.
 قتحاتالا - ج

دبثل ترجو الباحثة أف تكوف نتيجة ىذا البحث مدخال دلن يريدكف أف يقوموا 
 ىذا البحث لذلك قّدمت الباحثة االقًتاحات اآلتية:

إّف ادلوضوعات اليت أعدهتا الباحثة يف ادلواد التعليمية ادلَعّدة زلصورة على  -ٔ
ادلوضوعات البسيطة للمبتدئُت يف مادة النحو. فينبغي على الباحث القادـ 

 ادلتقدـ. خرل للطلبة من ادلستول ادلتوسط أكأف يُِعّد موضوعات أ
التنوًن  على الباحثُت اآلخرين أف يطوركا ىذا البحث، مثال أساس مدخل -ٕ

 للمواد األخرل. بربنامج أندركيد  (Hypnoteaching)ادلغناطيسّي التعليمي 
التنوًن ادلغناطيسّي التعليمي  إف تطوير ىذه مادة النحو على أساس مدخل -ٖ

(Hypnoteaching) كادلشكالت ادلوجودة كفقا خبلفية الطلبة  بربنامج أندركيد
فينبغي على الباحث القادـ أف يطور ادلواد التعليمية مناسبا باحتياجات 

 الطلبة.
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 ادلراجعادلصادر و  قائمة

 ادلصادر

 القرآف الكرًن

 العربيةادلراجع 

 .ـٜٜٚٔالقاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية، . طرق تعليم اللغة العربية .عبد القادر أمحد،
 .ٕٔٔٓالطبعة،  كفادلكاف : د كفد. أندرويد ببساطة .زلمد بدكم،
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 .القاىرة: دار غريب، دكف السنة. اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم .بشر، كماؿ
 .ـٕٜ٘ٔبَتكت: دار الكتب العربية، . اخلصائص .ابن جٍت،

دكف . تدريسهااللغة العربية مناهجها وطرائق  .سعاد عبد الكرًنك حسُت، طو علي 
 .ٕ٘ٓٓ ،دار الشركؽ للنشر كالتوزيعادلكاف :

القاىرة: . تعليم اللغة العربية والتبية الدينية .زلمد رشدم كمصطفى رسالف، خاطر
  .ـٕٓٓٓدار الثقافة كالنشر كالتوزيع، 

 .ٖٕٓٓدكف ادلكاف: دار الكتاب ا امعي،  .ربليل العملية التعليمية .زلمد الدريج،
أساسيات تعليم اللغة  .فتحى على يونس كزلمود كامل الناقة كعلى أمحد مدكور ،اخلوِف

 .ـٜٔٛٔالقاىرة: دار الثقافة للطباعة كالنشر، . العربية والتبية الدينية
 .ٕٓٓٓصويلح: دار الفالح للنشر كالتوزيع، . االختبارات اللغوية .زلمد علي اخلوِف،

: دمشق. العملية وممارستها النظرية أساسياته ،العلمي البحث .كحيد رجاء دكيدرم،
 .ٕٛٓٓ الفكر، دار

القاىرة: الدار ادلصرية . تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق .حسن شحاتة،
 .ٜٜٙٔاللبنانية، 

السجل العلمي للندوة العادلية لتعليم العربية للناطقني . زلمود إمساعيل كآخركف، صيٍت
الرياض: عماد شؤكف ادلكتبات . والطريقة والوسائلهبا ادلعلم والكتاب 

 .ـ ٜٓٛٔجامعة الرياض، 
ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، القسم  .رشدم أمحد طعيمة،

 .امعة أـ القرل، دكف السنةادلدينة: ج. األول
جامعة مصر : . تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه .__________

 .ادلنصورة، دكف السنة
أساليب التدريس اللغة العربية بني النظرية . زلمد فؤاد ا وامدةك راتب قاسم ، عاشور

 .ٖٕٓٓدار ادلسَتة،  دكف ادلكاف:. والتطبيق
 .ٕٛٓٓ الفكر، دار: عماف .االلكتوين التعليم .أمحد محدم الع ي ، عبد
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 .ـٕٓٓٓالقاىرة: دار الشركؽ، . النحو والداللة .عبد اللطيف، زلمد محاسة

 ،عماف: دار الفكر .البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه .ذكقاف عبيدات،
ٜٜٔٛ. 

 القواعد العلمي البحث منهجية ،مبيضُت عقلة زلمدك  نصار أبو زلمدك  زلمد عبيدات،
 .ـٜٜٜٔ كائل، دار: عماف. والتطبيقات وادلراحل

، . بني األصالة والتجديدالنحو العريب  .عبد اجمليد عيساين، دكف ادلكاف :دار ابن حـ 
ٕٓٓٛ . 

دروس الدورات التدريبية دلعلمي اللغة العربية عبد الرمحن إبراىيم كآخركف، ، الفوزاف
دكف ادلكاف: مؤسسة الوقف . لغري الناطقني هبا )اجلانب النظري(

 ػ.ىٖٕٖٔاإلسالمي، 
 .ـٖٜٜٔح، األردف: دار الفال. مدخل إىل علم اللغةزلمد علي 

لبناف: دار النفائس، . خصائص العربية وطرائق تدريسها .نايف زلمود معركؼ،
  .ـٜٜٛٔ

طرق -مداخله-تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه .زلمود كامل الناقة،
مكة ادلكرمة: جامعة أـ القرل معهد اللغة العربية كحدة البحوث . تدريسه
   .ـٜ٘ٛٔق/ ٘ٓٗٔ، كادلناىج

 .سورابايا: توكو كتاب اذلداية، دكف السنة. ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد  نعمة،
 

 البحوث العلمية

دبدخل التنومي ادلغناطيسّي إعداد ادلواد التعليمية دلهارات اللغة األربع ، جيك مخسية
 ،)حبث تطويري دبدرسة بيت الرمحن ببندا أتشيه( (Hypnoteaching)التعليمي 

رسالة ماجستَت غَت منشورة، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
  ـ(ٕٕٔٓاحلكومية، 
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يف مادة ادلفردات على أسس التعلم الذايت بربنامج أندرويد تطوير ،  توفيق الرمحن
، رسالة ماجستَت غَت منشورة، باسوروان مدرسة دار النجاح اإلبتدائية جبي

  ـ(ٕ٘ٔٓمالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، )ماالنج: جامعة موالنا 

تطوير ادلادة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة تدريس عفة النهى، 
القواعد من خالل النصوص ادلتكاملة )حبث تطويري يف ادلدرسة الثانوية 

َت ، رسالة ماجستَت غاإلسالمية حلكومية تامباء براس حومبانج جاوى الشرقية(
 .ـٕٔٔٓمنشورة، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 
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