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 االستهالل
 
 

َزْلنَاُه قـُْرأناً َعَربِّياً لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن  ِإنّاَ أَنـْ
 (  2: سورة يوسف)

 
 "إّن اا الَ يـَُغيـ ُر َما بَِقْومٍم َحتّت يـَُغيـ ُروْا ماَ بِ َنـُْفِسِهمْ 

  (11: سورة الرعد)
 

أَناَ ِعْنَد َظن  َعْبِدْي ِبْي 
 (الحديث القدسي) 

 
 
 



داء ػاإله
 
 

إلت اا عّز وجّل  
 

 →إلت أّمي المحبوبة حرسها اا تعالت  ←
....." أرري االسعدة الِ " 

 →أبي المحبوب حرسو اا تعالت إلت  ←
 ااتحيرعت من ادلليئة احليعة دلواجهة وااتفعؤؿ معؿاآل انيل ااتقيـ على وحّثٍت يناربّ  ااذي

  
 →تاذي الكريم أحمد سراج الدين في بوغور جاوى الغربية إلت أس ←

: ااذي عّلمٍت عن َمْسٌَت احليعة وحقيقتهع ، ونصحٍت بعاقوؿ
 ".ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِي ااّلِو ، واهلل َخَلَقُكْم َومعَ تَػْسَمُلْوَف  " 

 
 →والجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج " التنوير"المكرمين في  تيإلت أساتذ ←

  اإلنلعنّية ونفسع اإلسالـ ذخرا ـؾبقعئ ااّلو وأطعؿ حلنع، جزاءاًا  ـؾجيزي أف اهلل على
 

 → JIHAD أصحابي المحبوبينوإلت  ←
ْ َلِصُْت 

ُ
 جسلنع اهلل من ادل
 

 →إلت َمْن يحّب اللغة العربية  ←
 ***



 

والتقدير  الشكر كلمة
 
 

 الرحيم الرحمن اا بسم
 وسّيئعت أنفلنع شرور من بعاّلو ونسوذ ونلتغفره، ونلتسينو حنميه هلل احلمي إفّ 
 على  لّ  ااّلهمّ .  ّمرشيا واّيع او ذبي فلن رضلل ومن ادلهتي، فهو ااّلو رهي من أعمعانع،
.  أمجسُت وأ حعبو آاو وعلى زلّمي سّيينع

فبسوف ااّلو عز وجّل وتوفيقو ، متت كتعبة ىذه اارسعاة ااسلمية المعجلتَت فتقيـ 
اابعحثة من قلبهع ااسميق جزرل ااشكر وأمثن ااتقيرر دلن قي سععيوىع على كتعبة ىذه 

:  اارسعاة، وىم
موالنع معال فراروغو، ميرر جعمسة ومسعحة األستعذ اايكتور احلعج إمعـ س

. االنجمباإلسالمية احلكومية إبراىيم 
موالنع  اايراسعت ااسليع جعمسة كلية عميي، مهيمنمسعحة األستعذ اايكتور 

 .االنجمباإلسالمية احلكومية معال إبراىيم 
 مرحلة  االغة ااسربيةتسليم  قلم، رئيسشهياء  عٌف نور مسعحة اايكتور

اإلسالمية احلكومية موالنع معال إبراىيم  اايراسعت ااسليع جعمسة ادلعجلتَت بكلية
. معالنج

، ادلشرؼ األوؿ ااذي أفعد عفيف اايرن دميعطيزلمي  اايكتوراألستعذ مسعحة 
 ىف كل مراحل إعياد ىذا اابحث منذ بيارة فكرة ا خطواتوىو علميع وعمليع ووجةاابعحث

.  عظيم ااشكر وااتقيررةاابحث حتػى االنتهعء منو، فلو من اهلل خَت اجلزاء ومن اابعحث
قعًا رسجز العين عن ح، ادلشرؼ ااثعين، ؼبكري زلمي خبيت أمحي مسعحة اايكتور

 كل ااسوف وااتشجيع طواؿ فًتة إعياد ىذا اابحث فلم ةشكره وتقيرره فقي قيـ البعحث
، وكعف اتفضلو دبنعقشة ا وتوجيهوةرب ل بسلمو ومل رضق  يره رومعًا عن ملععية اابعحث



 فلو منػي خعاص ااشكر وااتقيرر ومن اهلل عظيم ةىذا اابحث أكرب األثر يف نفس اابعحث
. ااثواب واجلزاء

 تسليم قلم بكل ااشكر وااتقيرر إىل األسعتذ ادلسلمُت يف ةتقيـ اابعحثتكمع 
اإلسالمية احلكومية موالنع معال إبراىيم  اايراسعت ااسليع جعمسة كليةاالغة ااسربية 

قيموه من ااسلـو وادلسعرؼ   كل ااشكر وااتقيرر على معةفلهم من اابعحث. معالنج
 .وااتشجيع وجزاىم اهلل عنػي خَت اجلزاء

تعاوف،  دلتوسطة اإلسالمية ااتنوررميرسة ااألستعذ فتح اارمحن، رئيس مسعحة 
. واألسعتذة وااطلبة فيهعسومربجع، بوجونغعرا، 

أّمع أسريت وعلى رأسهع واايي ااكرمي ااذي كعف او بسي اهلل تسعىل فضل إمتعـ 
ىذا اابحث دبع غرسو يف نفلي من حب السلم وادلسرفة واإلخالص يف ااسمل، ووااييت 

. احلبيبة اايت رطوؽ فضلهع عنقي وكعف دععؤىع ادللتمر خَت مسُت يل يف حيعيت
وأل يقعئي وكل من سعىم يف إخراج ىذا ااسمل ادلتواضع إىل خَت ااوجود واو 

. بكلمة تشجيع، ذلم مجيسع خعاص ااشكر وعظيم ااتقيرر واالمتنعف
. إّف اهلل الرضيع أجر احمللنُت. جزاىم اهلل خَت اجلزاء

 
 .واهلل ويل ااتوفيق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 تقرير المشرفين

بلم اهلل اارمحن اارحيم احلمي هلل رب ااسعدلُت وااصالة واالالـ على أشرؼ األنبيعء 
. وادلرسلُت وعلى آاو و حبو أمجسُت

: بسي اإلطالع على اابحث ااتكميلي ااذي حضرتو ااطعابة
نور إرال إرفع وايت : االسم   

 S-2 /08720028: رقم ااتلجيل 
 الممهارة الكتنمية في  NLP لبرمجة اللغويّة العصبّيةااستخدام : موضوع اابحث 

 (بوجونغارا تالون، سومبرجا،المتوسطة التنوير درسة مفي دراسة تجريـبية )
. وافق ادلشرفعف على تقيميو إىل رللس اجلعمسة

         ادلشرؼ األوؿ،                                 ادلشرؼ ااثعين، 

 
 بكري زلمي خبيت أمحي اايكتور              عفيف اايرن دميعطيزلمي اايكتور    

 
رستمي،  

رئيس قلم تسليم االغة ااسربية 
 
 

الدكتور شهداء صالح نور 
 197201062005011001:رقم ااتوطيف

 

 
 

 
 

 وزارة  الشـؤون الدينيـة
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج

 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة



اعتماد لجنة المناقشة 
: عنواف اابحث

 الممهارة الكتنمية في  NLP لبرمجة اللغويّة العصبّيةااستخدام 
 (بوجونغارا تالون، سومبرجا،المتوسطة التنوير درسة مفي دراسة تجريـبية )

 

ادلعجلتَت يف تسليم االغة ااسربية حبث تكميلي انيل درجة 

 S-2 /08720028: رقم ااتلجيل  نور إرال إرفع وايت   :إعياد ااطعابة 
قي دافست ااطعابة عن ىذا اابحث أمعـ جلنة ادلنعقشة وتقرر قبواو شرطع انيل درجة ادلعجلتَت 

. ـ2010رونيو، .......، .........يف تسليم االغة ااسربية، وذال يف رـو 
: وتتكوف جلنة ادلنعقشة من االعدة األسعتذة

: .................... رئيلع ومنعقشع    ااتوقيع......................     -1
 : ....................منعقشع     ااتوقيع......................          -2

 ....................:  عفيف اايرن دميعطي   مشرفع ومنعقشع   ااتوقيعاايكتور زلمي -3

.................... : مشرفع ومنعقشع   ااتوقيع   بكري زلمي خبيت أمحي اايكتور -4
رستمي،  

عميي كلية اايراسعت ااسليع 
 
 

األستاذ الدكتور مهيمين 
 195612111983031005: رقم ااتوطيف 

 

 
 

 
 

 وزارة  الشـؤون الدينيـة
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 ةإقرار الطالب
 

: بيعنعيت كعآليتوأنع ادلوقع أدنعه، 
نور إرال إرفع وايت : االسم ااكعمل 
 S-2/08720028: رقم ااتلجيل 

أ، معالنج -11يف ااشعرع سونعف كعايجعغع داالـ رقم : ااسنواف 
أقرر بأف ىذه اارسعاة اايت حضرهتع اتوفَت شرط انيل درجة ادلعجلػتَت يف تسليم االغة 

 ربت االنجمباإلسالمية احلكومية موالنع معال إبراىيم امسة ًف اايراسعت ااسليع كليةااسربية 
 :ادلوضوع

 الممهارة الكتنمية في  NLP لبرمجة اللغويّة العصبّيةااستخدام 
 (بوجونغارا تالون، سومبرجا،  اإلسالميةالمتوسطةالتنوير درسة مفي دراسة تجريـبية ) 

 
وإذا ادعػى أحػي . حضرهتع وكتبتهع بنفلي ومع زورهتع من إبياع غَتي أو تأايف اآلخر

ايس من حبثي فأنع أربمل ادللؤواية على ذال، وان  استقبعال أهنع من تأايفو وتبُت أهنع فسال
موالنع معال إبراىيم امسة ًف اايراسعت ااسليع كليةتكوف ادللؤواية على ادلشرؼ أو على 

 .اإلسالمية احلكومية معالنج
 .ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بنعء على رغبيت اخلع ة والجيربين أحي على ذال

 
 ـ 2010 رونيو 10 معالنج،

 
 

نور إرال إرفع وايت 
 S-2/ 08720028 :رقم ااتلجيل                                                         

 



 مستخلص البحث
مهعرة تنمية يف  NLP اربرلة االغورّة ااسصبيّةااست ياـ  ".م 2010  ،نور إيال إيفا واتي

تعاوف،   اإلسالميةادلتوسطةااتنورر درسة ـيف دراسة ذبررػبية )" الـاال
 رسعاة ادلعجلتَت، كليػة اايراسعت ااسليع قلم تسليم .(بوجونغعرا سومربجع،

 .االغة ااسربية، جعمسة موالنع معال إبراىيم اإلسالمية احلكومية  دبعالنج
 عفيف اايرن دميعطيزلمي األستعذ اايكتور : ادلشرؼ األوؿ 

 بكري زلمي خبيت أمحي اايكتوراألستعذ  : اثعينادلشرؼ ا
 

ااكالـ ، مهعرة  اربرلة االغورّة ااسصبّيةا: ااكلمعت األسعسية 
 

 ىو تسليم االستمعع وااكالـ قبل ااسربّية يف تو يل معّدة ااّلغة ّوؿررر ااّلغوّروف أّف ادلبيأ األَ 
ؽ من االفًتاض أّف تسليم ااّلغة اجلّيية رسٍت رنعسب بنمّو ااّلغة ااطبيسّية من ؿنطيىذا ادلبيأ . ااكتعبة
 يف تسليم االغة ااسربية فهي إحير ادلهعرات (ااتسبَت ااشفوي)ااكالـ أو ااتحيث أّمع . اإلنلعف

.   بعالغة ااسربيةالـاالغورة، وأىياؼ تسليمهع ىي قيرة ااطلبة على االتصعؿ بطررقة اال
وعلى مسّلم االغة أف رهتم . اذا، أف مهعرة ااكالـ ىي مهعرة مهمة جّيا يف حيعة اإلنلعف

. هبذه ادلهعرة، اكن كثَتا من ادليرسُت ال رسرفوف بأمهية ادلياخل ااتسليمية ىف عملية ااتسليم وااتسلم
وبسضهم رلت يمهع بصورة ال تتنعسب مع أحواؿ ااطلبة ومقتضى ادلعدة اايراسية، وبسضهم مل 

مشكلة اابحث ىي عيـ ادليخل اجليي واجلذاب ااذي رلت يمو و. رتيرب عليهع وال رؤمن بفعئيهتع
وااربرلة االغورة . ميرس االغة ااسربية حىت أف ااطلبة رشسروف بعدللل واالأـ ىف تسّلمهم االغة ااسربية

ااسصبية ىي ادليخل ااذي رؤدي دورًاا مهمًاع، وىي تسترب ادليخل ااتسليمي احليرث ااذي رلتطيع أف 
. رشجع ااطلبة على ااتسّلم وااقضعء على مللهم وسأمهم عني ااتسّلم

 ااربرلة بسي است ياـااكالـ  مهعرة عليمنتيجة ااطلبة يف ت: ىيؼأمع فروض ىذا اابحث 
. ااربرلة االغورة ااسصبيةقبل است ياـ ااكالـ  مهعرة عليمأكرب من نتيجة ااطلبة يف تاالغورة ااسصبية 

  اإلسالميةادلتوسطةااتنورر درسة ـطلبة در  ؿااكالـ مهعرة عليميف توااربرلة االغورة ااسصبية فّسعاة 
. بوجونغعرا تعاوف، سومربجع،



عرفة مير فسعاية  ااربرلة االغورة ااسصبية وملمسرفة نتعئج است ياـرهيؼ ىذا اابحث إىل 
اإلسالمية ادلتوسطة  ااتنورر طلبة ميرسةدر  ؿااكالـ مهعرة عليميف ت ااربرلة االغورة ااسصبية است ياـ

واست يـ ىذا اابحث ادلنهج ااتجررػيب حيث اختعرت اابعحثة تصميم . بوجونغعرا تعاوف، سومربجع،
رلتمع ىذا اابحث من ااطعابعت يف . االختبعر ااقبلي واابسيي بعجملموعتُت ااتجرربية وااضعبطة

، وأّمع بوجونغعرا تعاوف، سومربجع،  اإلسالميةادلتوسطةااتنورر ميرسة اافصل ااثعين المرحلة ااثعنية من 
 طعابةًا يف 21 طعابةًا يف اجملموعة ااتجرربية و 21 طعابةًا تتكوف من 42عينة يف ىذا اابحث يف 

. اجملموعة ااضعبطة
 ااطعابعت يف ااكالـ نتيجة( 1): ومن أىّم اانتعئج ااىت حصل عليهع اابحث كمع رلي
 ااطعابعت يف نتيجة( 2)، و 82المجموعة ااتجرربية جيي جيا، ألنو قي بلغ إىل متوسط نتيجتهّن 
مير فسعاية ( 3)، و 76ااكالـ المجموعة ااضعبطة جيي، ألنو قي بلغ إىل متوسط نتيجتهّن 

ااكالـ ربلغ إىل درجة تعء تنمية مهعرة تسليم االغة ااسربية ؿ يف  ااربرلة االغورة ااسصبيةاست ياـ
و من درجة تعء  (2,02% )5على ملتور ، ىذا أكرب من درجة تعء اجليوؿ (3,34)حلعب 

 يف تسليم  ااربرلة االغورة ااسصبيةىذا ريؿ على أّف است ياـ. (2,71% )1اجليوؿ على ملتور 
 .االغة ااسربية اتنمية مهعرة ااكالـ فّسعؿ
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Linguis said that the basic principle to deliver Arabic language matter is 

teaching about listening and speaking before writting. This principle begins from a 

presupposition that the best teaching language must suitable with the growing of human's 

natural language. In learning language, speaking in Arabic language is one of the 
language skill. The teaching Arabic language's purpose is student's capability in 

communication or speaking with Arabic language. 

So, speaking is an essential skill in human's life. As a language teacher 
should concern about this skill, but many teachers don’t know the important of teaching 

approach in the process of teaching and learning. Some of them use irrelevant approach 

with the condition and appropriate material to their student, and even more they don't 
understand with the advantage and relevance. The research problem shows the lack of 

good and attractive approach used by the Arabic language teacher so that students feel 

bored in learning the Arabic language. A Neuro Linguistic Programming (NLP) is one of 

the ways which plays an important role as the means of modern teaching that can 
encourage students to learn and eliminate a boring when learning. 

The research hypothesis is the use of Neuro Linguistic Programming based 

teaching approach can improve students’ achievement in speaking skill. And the 
improvement of students’ achievement in speaking skill at Islamic Junior High School 

Talun Bojonegoro by using Neuro Linguistic Programming is effective. 

This research aims to know the results of the use of a Neuro Linguistic 

Programming and to find out how effective the use of a Neuro Linguistic Programming is 
in improving student's speaking skill at Islamic Junior High School Talun Bojonegoro. 

This research uses the experimental method with design pre-test and post-test for both 

groups (Experiment and Control group). From the total of population in the second year 
students the researcher has taken 42 students consisting of females.  

The results of the research is obtained as follow : (1) the students’ speaking 

achievement in the experimental group is very good, the average result is 82, and (2) the 
students’ speaking achievement in the control group is good, the average result is 76, and 

(3) the effectively level of a Neuro Linguistic Programming in teaching Arabic language 

for the improvement of speaking skill reach the degree of t-test (3.34), this greater than t-

table at the level of 0.05 (2.02) and at the level 0.01 (2.71). This indicates that the use of a 
Neuro Linguistic Programming in teaching Arabic language for the improvement of 

speaking skill is effective. 
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Para linguis berpendapat bahwa prinsip utama untuk menyampaikan materi 

bahasa adalah pengajaran tentang mendengar dan berbicara sebelum menulis. Prinsip ini 

bermula dari asumsi bahwa pengajaran terbaik untuk bahasa harus sesuai dengan 

perkembangan bahasa manusia secara alami. Dalam pengajaran bahasa, berbicara 
merupakan salah satu kemampuan berbahasa, dan tujuan pengajarannya adalah 

kemampuan siswa untuk berkomunikasi melalui berbicara bahasa Arab. 

Oleh karena itu, bahwa berbicara merupakan kemampuan penting dalam 
kehidupan manusia. Sebagai guru bahasa sebaiknya peduli tentang keterampilan ini, akan 

tetapi pada kenyataannya banyak guru yang tidak mengetahui pentingnya pendekatan 

mengajar dalam proses belajar mengajar (KBM). Beberapa diantara mereka 
menggunakan pendekatan kurang relevan dengan kondisi para siswa dan esensi materi 

ajar. Sementara beberapa dari mereka belum bahkan tidak percaya kegunaan dan 

relevansinya. Dengan demikian masalah yang coba dimunculkan dalam penelitian ini 

adalah kurangnya pendekatan yang baik dan menarik yang digunakan oleh guru bahasa 
Arab sehingga siswa merasa bosan dan jemu dalam belajar bahasa Arab. Dan Neuro 

Linguistic Programming (NLP) atau pemrograman bahasa syaraf (otak) adalah salah satu 

solusi alternatif yang dianggap sebagai pendekatan pengajaran baru dalam pembelajaran 
bahasa Arab yang dapat mendorong siswa untuk belajar serta mengusir bosan dan jemu 

ketika belajar bahasa Arab. 

Hipotesa penelitian ini adalah, kemampuan siswa dalam kemahiran berbicara 

meningkat setelah menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis Pemrograman 
Bahasa Syaraf (NLP), dan penggunaan NLP sebagai pendekatan pembelajaran bahasa 

Arab untuk meningkatkan kemahiran berbicara di MTsI Attanwir Talun Bojonegoro 

adalah efektif . 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penggunaan NLP dan untuk 

mengetahui seberapa efektif penggunaannya pada siswa dalam mengembangkan 

keterampilan berbicara di MTsI Attanwir Talun Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan 
prosedur eksperimen dimana peneliti mendesain Pre-Test dan Post-Test terhadap dua 

kelompok (Eksperimen dan Kontrol). Populasi penelitian ini adalah para siswi kelas dua, 

dan Sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah 42 siswi. 

Dan hasil dari penelitian ini adalah: (1) kemampuan berbicara siswi pada 
kelompok eksperimen sangat baik, dengan hasil rata-rata 82, dan (2) kemampuan 

berbicara siswi pada kelompok kontrol adalah baik, dengan hasil rata-rata adalah 76, dan 

(3) tingkat efektifitas penggunaan NLP dalam pengajaran bahasa Arab untuk 
mengembangkan keterampilan berbicara adalah mencapai nilai t-hitung (3,34) yang lebih 

besar daripada nilai t-tabel pada tingkat 0,05 (2,02) dan pada tingkat 0,01 (2,71). Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan Neuro Linguistic Programming dalam pengajaran 
bahasa Arab untuk mengembangkan keterampilan berbicara adalah efektif. 
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الفصل األكؿ 
اإلطار العاـ 

 
 
المقدمة   -أ

إٌف تعٌلم اللغة األجنبٌية ؼلتلف عن تعٌلم اللغة األـٌ، فادلبدأ األساسٌي من 
. كاللغة شيء خطَت يف حياة البشر. تعليمها سلتلف يف طريقتو كماٌدتو كعملٌية تقنيياتو

فهي ليست رلرد كسيلة أك آلة للًتمجة عن الفكر كاالتصاؿ بالغَت فقط، بل ىي قبل 
ذلك تأكيد دلاىيتها األصلية، كتوثيق لعرل اجلماعة، كرمز فيما بينهم، كموطدة 

كىي رلموعة من الرموز الصوتية اليت ػلكمها . لوجودىم، كالؽلكن االستغناء عنها
نظاـ معُت، كاليت يتعارؼ أفراد ذكك ثقافة معينة على دالالهتا، من أجل ٖتقيق 

 1.االتصاؿ بعضهم ببعض
 Listening)مهارة االستماع : كادلهارات األربع الآٌليت صلدىا يف اللغة العربية ىى

Competence)  مهارة الكبلـ ،(Speaking Competence)  مهارة القراءة ،(Reading 

Competence)  كمهارة الكتابة ،(Writing Competence)  . كيف احلقيقة كٌل إنساف لو
ىذا االختبلؼ يتعٌلق . قدرة يف الٌلغة، كلوكاف ىناؾ اختبلؼ يف مقدار ك دكافع

بأىداؼ التعليم، كالقدرة األساسٌية عليو، كالتشجيع ك التشويق ك الرغبة ك النشاط يف 
. نفسو

                                                
( 1998دار الفكر العريب، : القاىرة)، ،  مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدم أمحد طعيمة. 1

 . 26: ص
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كالفنوف أك ادلهارات األربعة يف اللغة العربية ىي أركاف االتصاؿ اللغوم، كىي 
 فاللغة 2.متصلة ببعضها البعض ٘تاـ االتصاؿ ككل منها يؤثر كيتأثر بالفنوف األخرل

.  العربية كالكائن احلي يؤثر كل جانب من جوانبو يف اجلوانب األخرل
تعليم  (1): كيرل الٌلغويٌوف أٌف ادلبدأ األىٌكؿ يف توصيل ماٌدة الٌلغة العربٌية ىو

استخداـ  (3)تعليم الكلمة قبل اجلملة،  (2)االستماع ك الكبلـ قبل الكتابة، 
كصلد االستماع كالكبلـ علا يف الًتتيب األٌكؿ . الكلمة السهلة كادلألوفة باحلياة اليومٌية

كىذا ادلبدأ ينطلق من االفًتاض أٌف تعليم الٌلغة اجلٌيدة يعٍت يناسب بنمٌو . قبل الكتابة
. احملاكاة/ كالطفل يبدأ من االستماع كادلبلحظة كالتقليد . الٌلغة الطبيعٌية لدل اإلنساف

ىذه احلالة تدٌؿ على أٌف مهارة االستماع يف الًتتيب األٌكؿ ك بعدىا زلاكاة النطق، 
 كيلُّل  كاٍلفيؤىادى  كىاٍلبىصىرى  السَّنٍمعى  ًإفَّن  :36:اإلسراءقاؿ تعاُف يف سورة . فالقراءة، كالكتابة

  .مىٍسليوالن  عىٍنو كاىفى  أيكلًلكى 
يف تعليم اللغة العربية فهو أحد  (التعبَت الشفوم)أٌما الكبلـ أك التحدث أم 

ادلهارات اللغوية، على الوجو العاـ كأىداؼ تعليمها ىي قدرة الطلبة على االتصاؿ 
 اللغول النشاط ألواف أىم من التكلم أف شكٌ  كال .بطريقة الكبلـ باللغة العربية

 ترتيب دكف أك مقدمات دكف تتم سهلة عملية ليس الكبلـ مهارة تدريس إف. للناس
 للطبلب العربية اللغة تعليم مثل هبا الناطقُت لغَت األجنبية اللغة تعليم يف سيما ال

 ك دقيقا تنظيما تنظيمها إُف ادلدرسوف ػلتاج الكبلـ مهارة تعليم فئل٘تاـ اإلندكنيسُت،
 . جٌيدا

 يسعى اليت األساسية، ادلهارات من الكبلـ ألفٌ  الكبلـ، مهارة تعليم كأعلية
 الفًتة يف ادلهارة ىذه إُف احلاجة اشتدت كلقد. األجنبية اللغات يف إتقاهنا إُف الطالب
 عند ٔتكاف  الضركرة كمن. الناس بُت الشفهي االتصاؿ أعلية زادت عندما األخَتة،

                                                
 .5: ص (2002دار الفكر العريب، : القاىرة)، تدريس فنوف اللغة العربيةعلي أمحد مذكور،   .2

 .36 (سورة اإلسراء) 17القرآف الكرًن، . 3
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 أف نرجو الذل االٕتاه، ىو كىذا الشفهي، باجلانب االىتماـ العربية، اللغة  تعليم
 احلديث من الطبلب ٘تكُت األكؿ، علو غلعل كأف العربية، اللغة مدرس يسلكو

 يهمل دلن كالحجَّنة العاَف، يف الناس  مبليُت يفهمها اتصاؿ، لغة العربية ألفٌ  بالعربية،
 الكجود الفصيحة العربية اللغة أف مدعيان  الكتايب، باجلانب كيهتم الشفهي، اجلانب

   4.يتكٌلمها كالأحد ذلا،
إٌف مدرسة التنوير ادلتوسطة تالوف، سومربجا ىي مدرسة متقدمة مشهورة لدل 

رلتمع بوجونغارا ألف برارلها كاضحة، بل بعض مسابقاهتا كمبارياهتا شلتعة، كلكن مادة 
.  التعبَت الشفهي أك كبلـ اللغة العربية َف ٖتقق نتيجة كافية

: ىناؾ عوامل كثَتة تؤدم إُف تأخر ادلدرسة ادلذكورة يف تدريس اللغة العربية، منها
أف ادلدخل ادلستخدـ يف عملية تدريس اللغة العربية ال يناسب التبلميذ بل يفقدىم 

ككذلك الطريقة . الدكافع كالتفاؤؿ يف تعلم اللغة العربية السيما يف تطبيق مهارة الكبلـ
التعليمية ادلستخدمة يف عملية التدريس ليست كافية كجذابة للتبلميذ حىت أهنم 

.  يشعركف بالسأـ كادللل عند مشاركتهم يف عملية التدريس
 بوجونغارا التنوير ادلتوسطة تالوف، سومربجاكالتبلميذ يف الفصل الثاين يف مدرسة 

كالغرض . احملادثة/ التعبَت الشفوم َف يتعمقوا جيدا يف كبلـ اللغة العربية، خصوصا 
من التعبَت ىو اتصاؿ الناس بعضهم ببعض لتنظيم حياهتم كقضاء حوائجهم، فهذا ما 

، مع أف ىذا الكبلـ يشجعهم إٍف ...يسمى بالتعبَت الوظيفي، مثل احملادثة كادلناقشة
كبعض العوامل لتلك الظاىرة ىو . كيؤدم هبم إُف استيعاب مهارات اللغة العربية كافة

عدـ استخداـ الطريقة التعليمية الصحيحية كادلناسبة كاجلذابة يف تدريس مهارة الكبلـ 
. بل يف تدريس التعبَت الشفهي على كجو التحديد

                                                
دركس الدكرات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف كزمبلؤه ،  . 4

 34: ص  (ق1423: مؤسسة ادلوقف اإلسبلمي)، (الجانب النظرم )
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ذلذه الظاىرة، ترل الباحثة أٌف استخداـ ادلدخل أك الطريقة التعليمية الصحيحية 
كادلناسبة كاجلذابة يف تدريس مهارة الكبلـ مهٌم جدا لتنمية مهارة الكبلـ يف ىذه 

.  ادلدرسة
  فهو مدخل يف (Neuro Linguistic Programming)كأٌما الربرلة اللغويٌة العصبٌية 

كلذلك تيعٌلم فيو كثَت من . تصميم التفكَت الذم يرٌكز على تكوين اإلنساف الفٌعاؿ
 Theالربرلة اللغويٌة العصبٌية ادلتمٌيزين يف رلالو بناء على العيمداف من / الناس ادلتفٌوقُت 

Pillars of NLP االفًتاضات ادلسبقة من الربرلة اللغويٌة العصبٌية ك NLP 

Presuppositions.5 

لقد حقق ىذا ادلدخل نتيجة جيدة جدا يف مدارس كثَتة، كلكن ليس كل 
. ادلدخل التعليمي اجليد يف مكاف معُت سيحصل على النتيجة نفسها يف مكاف آخر

 .جديرة بالبحث لذلك ترل الباحثة أف ىذه ادلشكلة
بناءا على ذلك، ٖتاكؿ الباحثة يف ىذا البحث أف تطبق عملية التدريس 

لتنمية  (Neuro Linguistic Programming)لبرمجة اللغويّة العصبّية  ا باستخداـ
التعبير الشفوم في المحادثة أك كالـ اللغة العربية، خصوصا  قدرة التالميذ في

 .الحوار
 

 
مشكالت البحث - ب

:  انطبلقا من ادلقدمة ادلذكورة، ٖتدد مشكبلت ىذا البحث فيما يلى
. (احملادثة)تدين مهارة التبلميذ يف كبلـ اللغة العربية خصوصا التعبَت الشفوم - 1
 .التعليمية ادلناسبة يف تدريس مهارة الكبلـالطريقة عدـ استخداـ ادلدخل أك - 2

 

                                                
5  . Zaifbio, Aplikasi NLP (Neuro Linguistic Programming) dalam meningkatkan 

Responsibilitas Anak Usia Dini (TK Al-Masyithoh) Tegal Gondo Malang, (http://www. 

Zaifbio.wordpress.com /27/7/2009, diakses 8 februari 2010) 

http://www/
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أسئلة البحث - ج
: بعد أف حددت الباحثة ادلشكبلت تعرض أسللة البحث التالية

يف تنمية مهارة الكبلـ يف مدرسة  NLP لربرلة اللغويٌة العصبٌيةاكيف استخداـ  -1
 ؟ بوجونغارا التنوير ادلتوسطة اإلسبلمية تالوف، سومربجا،

 يف تنمية مهارة الكبلـ NLP لربرلة اللغويٌة العصبٌية اما مدل فٌعالية استخداـ -2
 لتبلميذ مدرسة التنوير ادلتوسطة اإلسبلمية تالوف، سومربجا، (احلوار/احملادثة)

 ؟ بوجونغارا

 

أىداؼ البحث - د
: بالنظر إُف أسللة البحث السابقة يهدؼ ىذا البحث إُف ما يأيت

 يف تدريس مهارة الكبلـ يف NLP لربرلة اللغويٌة العصبٌيةا تطبيق استخداـ  -1
 .بوجونغارا مدرسة التنوير ادلتوسطة اإلسبلمية تالوف، سومربجا،

 يف تنمية مهارة الكبلـ NLP لربرلة اللغويٌة العصبٌية امعرفة مدل فٌعالية استخداـ -2
لتبلميذ مدرسة التنوير ادلتوسطة اإلسبلمية  (احملادثة أك احلوار)التعبَت الشفهي / 

 .بوجونغارا تالوف، سومربجا،

 
 فركض البحث- ىػ

: يف ىذا البحث العلمي أجابت الباحثة اإلجابة ادلبدئية التالية
يتكٌوف من ثبلث   NLP لربرلة اللغويٌة العصبٌيةاإف تطبيق التعليم باستخداـ - 1

مرحلة عرض ادلاٌدة اليت تقسم إُف ثبلثة أجزاء، تطبق مراحل يعٍت مرحلة التمهيد ك
 . كمرحلة اخلا٘تة،كما يتعٌلق هباNLP  ادلبادئ كاالفًتاضات ادلسبقة من فيها

 فٌعاؿ يف تنمية NLP لربرلة اللغويٌة العصبٌيةاإف تعليم اللغة العربية باستخداـ - 2
لتبلميذ مدرسة التنوير ادلتوسطة اإلسبلمية تالوف،  (احلوار/ احملادثة)مهارة الكبلـ 

 .بوجونغارا سومربجا،
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أىمية البحث - ك
يرجى يف ىذا البحث أف يأيت بنتائج إغلابية من النواحي النظرية كالتطبيقية 

: كما يأيت
من الناحية النظرية، يرجى يف ىذا البحث أف يكوف اسهاما يف تنمية مهارة - 1

. الكبلـ
: من الناحية التطبيقية، يرجى يف ىذا البحث أف يكوف مفيدا- 2

للباحثة - (أ
باعطاء الباحثة ادلزيد من ادلعلومات يف تطبيق ادلدخل أك طريقة - (1

. تدريس ادلهارات اللغوية
. تدريب الباحثة كمرشحة لتدريس اللغة العربية يف ادلدرسة- (2

للمدرسة  - (ب
أف يكوف ىذا البحث بعد إصلازه مرجعا من مراجع تدريس مهارة - (1

 .NLP لربرلة اللغويٌة العصبٌية االكبلـ باستخداـ

أف تعطي نتائج ىذا البحث ادلعلومات اإلضافية لتطوير كتنمية قدرات -(2
بوجونغارا يف إجراء  تبلميذ مدرسة التنوير ادلتوسطة تالوف، سومربجا،

. تدريس مهارة الكبلـ العريبٌ 
للمعلمُت  - (ج

أف يكوف ىذا البحث أساسا للمعلمُت ىف تطبيق ادلدخل كالطريقة - (1
. NLP لربرلة اللغويٌة العصبٌية اادلهتمة باستخداـ

.  إعطاء الفرصة للمعلمُت يف تعليم مهارة الكبلـ ٔتدخل أكثر فعالية- (2
للتبلميذ - (د

إعطاء الفرصة للتبلميذ ىف تنمية مهارة الكبلـ بطريقة أكثر فعالية - (1
.  كجاذبية
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حدكد البحث - ز
: يتم ىذا البحث يف إطار زلصور ٔتجموعة من احلدكد، كىي

يقتصر ىذا البحث على تطبيق تدريس الكبلـ كىي التعبَت : احلدكد ادلوضوعية -1
يف النطق السليم، كفهم ادلفردات الصحيحة ،  (احلوار / احملادثة  )الشفوم 

كحديث التبلميذ عن حياهتم كنشاطهم داخل . كالًتاكيب، كطبلقة الكبلـ
أٌما ادلدخل ادلستخدـ فهو . ادلدرسة أكخارجها مثل حصص األلعاب كضلوذلك

لربرلة اللغويٌة  من ا ادلسبقة، تيطبِّق فيها االفًتاضاتNLP لربرلة اللغويٌة العصبٌيةا
  بتمثيل األدكار، كادلعتقدات كالقيممبادئها، كاإلرساء كالنميطاتالعصبٌية ك

 .  باللغة اإلػلائٌية كبطريقة الشكر
( احلوار/احملادثة)يقتصر ىذا البحث على تدريس الكبلـ :  احلدكد ادلكانية-2

 ٔتدرسة التنوير ادلتوسطة اإلسبلمية يف NLP لربرلة اللغويٌة العصبٌية اباستخداـ
كاختارت الباحثة ىذه ادلدرسة ألف . بوجونغارا الفصل الثاين، تالوف، سومربجا،

أداة االتصاؿ  موقعها داخل ادلعهد، فتبلميذىا يتعلموف اللغة العربية، كىي
 . بينهم

لربرلة اللغويٌة ايقتصر ىذا البحث على تدريس الكبلـ باستخداـ : احلدكد الزمانية- 3
 اليت تقـو هبا الباحثة يف الفصل الدراسي الثاين من العاـ الدراسي NLP العصبٌية

 .  ـ2009-2010

 
 تحديد المصطلحات -ح

مهارة الكالـ  - 1
يف تعليم اللغة العربية ىي  (التعبَت الشفوم)مهارة الكبلـ أك التحدث 

إحدل ادلهارات اللغوية، على الوجو العاـ كأىداؼ تعليمها ىي قدرة الطلبة على 
  .االتصاؿ بطريقة الكبلـ باللغة العربية
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 الحوار أك  المحادثة- 2

 ادلعُت، ادلوضوع حوؿ أكثر أك الشخصُت بُت احملاكرة ىي احملادثة
 احلرٌة ادلناقشة ىي احملادثة. التاِف األسبوع يف ؽلثلونو مث البيت يف احلوار كػلفظوف
 الًتاكيب فيضمٌ  احلوار أٌما ك 6.معُت موضوع حوؿ فردين بُت ٕترم اليت التلقائية
 اللغوية التدريبات عليها تعتمد سلتلفة، كسياقات مواقف يف كادلفردات النحوية
 7.كاالتصاؿ التعبَت يف كشلارستها اللغة استعماؿ ضلو الطالب بيد لتأخذ

 
  NLP (Neuro Linguistic Programming)البرمجة الّلغويّة العصبّية - 3

الربرلة اللغوية العصبية ىي ادلصطلح العريب ادلفتوح دلا يطلق عليو باللغة 
كالًتمجة احلرفٌية ذلذه  . NLPأك  Neuro - Linguistic Programmingاإلصلليزية 

 كلمة. ، أك الربرلة اللغوية للجهاز العصيب (بررلة األعصاب لغويا)العبارة ىي 
Neuro متعلق باجلهاز العصيب ، ك : عصيب أم  تعٍتLinguistic  لغوم  : تعٍت

اجلهاز العصيب ىو الذم يتحكم . بررلة : تعٍت Programmingأكمتعلق باللغة ، ك 
كاللغة ىي . يف كظائف اجلسم كأدائو كفعالياتو، كالسلوؾ ، كالتفكَت ، كالشعور

طريقة تشكيل صورة العاَف اخلارجي : أما الربرلة فهي . كسيلة التعامل مع اآلخرين
 8.بررلة دماغ اإلنساف: يف ذىن اإلنساف ، أم 

 
 
 

                                                
، ( 1989جامعة ادلنصور، :مصر)تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىجو ك أساليبو، رشدم أمحد طعيمة، . 6

 164-163: ص

 .34: عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف كزمبلؤه، مرجع سابق،  ص . 7

قرطبة : الرياض)الطبعة اخلامسة، ، آفاؽ بال حدكد مقدمة في ىندسة النفس اإلنسانيةزلمد التكرييت ، . 8
 .19: ، ص(2006للنشر كالتوزيع ، 
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الدراسات السابقة - م
بعد أف قامت الباحثة باالطبلع على البحوث السابقة تستطيع أف تؤكد أف 

أما الدراسات ادلذكورة . موضوع ىذا البحث َف يبحث يف سلتلف البحوث السابقة
: فهي كما تلي

 األسللة باسًتاتيجية الكبلـ مهارة تنمية عن 2008 دراسة أمحد توحيد يف السنة  -1
 ادلتوسطة ادلدرسة من األكؿ الصف يف الصفي اإلجرائي البحث )كاألجوبة

 9(.الوسطى جاكل كرطا ببوركا النموذجية احلكومية اإلسبلمية

 الكبلـ مهارة تنمية يف كالتعٌلم التعليم عملٌية ٖتسُت يتم كيف : البحث مشكلة  -
 اإلسبلمية ادلتوسطة بادلدرسة  األكؿ الصف لتبلميذ كاألجوبة األسللة باسًتاتيجية

 . الوسطى؟ جاكل كرطا ببوركا النموذجية احلكومية
 تنمية يف كالتعٌلم التعليم عملٌية ٖتسُت إُف البحث ىذا يهدؼ : البحث ىدؼ  -

 بادلدرسة األكؿ الصف لتبلميذ كاألجوبة األسللة باسًتاتيجية الكبلـ مهارة
 .الوسطى جاكل كرطا ببوركا النموذجية احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطة

 Class Action)انتهج الباحث منهج ْتث إجرائٌي صٌفٌي :  منهج البحث  -

Research) كلكٌل دكر أربع خطوات كىي التخطيط كالتنفيذ كادلبلحظة . بالٌدكرين
كأدكات مجع . كمصادر البيانات ىي مدٌرس الٌلغة العربٌية كالتبلميذ. كاإلنعكاس

كأساليب مجع . البيانات ىي دليل ادلبلحظة كدليل ادلقابلة كدليل االستبانات
كلتحليل البيانات، يستخدـ التحليل . البيانات ىي ادلبلحظة كادلقابلة كاالختبار

 .الكيفي كالكٌميٌ 

 يف فعالة كاألجوبة األسللة اسًتاتيجيةأٌما نتيجة البحث فهي أٌف :  نتائج البحث  -
 احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطة بادلدرسة  األكؿ الصف لتبلميذ الكبلـ مهارة تنمية

                                                
 من األكؿ الصف يف الصفي اإلجرائي البحث )كاألجوبة األسللة باسًتاتيجية الكبلـ مهارة تنميةأمحد توحيد،  . 9

 اإلسبلمية امعةاًف: ماالنج) الوسطى، جاكل كرطا ببوركا النموذجية احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطة ادلدرسة
 .، ْتث ماجستَت غرب منشور(2008،   احلكومية
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( 1 : )اآلتية باجلوانب النمو ذلك ػلقق. الوسطى جاكل كرطا ببوركا النموذجية
 يف 6،1 إُف التمهيدية الدراسة يف 5،3 من ارتفع النطق يف النتائج معدؿ إفٌ 

 من ارتفع ادلفردات يف النتائج معدؿ إفٌ ( 2)2.الثاين الدكر يف 7 إُف األٌكؿ الدكر
 إفٌ ( 3. )الثاين الدكر يف 8 إُف األٌكؿ الدكر يف 6،9 إُف التمهيدية الدراسة يف 6

 الدكر يف 6،7 إُف التمهيدية الدراسة يف 6 من ارتفع الًتاكيب يف النتائج معدؿ
  من ارتفع الطبلقة يف النتائج معدؿ إفٌ ( 4. )الثاين الدكر يف 7،6 إُف األٌكؿ

. الثاين الدكر يف 9،6 إُف األٌكؿ الدكر يف 5،9 إُف التمهيدية الدراسة يف 5،3
 6،2 إُف التمهيدية الدراسة يف 5،4  من ارتفع الفهم يف النتائج معدؿ إفٌ ( 5)

 الكبلـ مهارة يف النتائج معدؿ إفٌ ( 6. )الثاين الدكر يف 7،6 إُف األٌكؿ الدكر يف
 إُف التمهيدية الدراسة يف"( مقبوؿ "مستول % )56  من ارتفع ادللوية بالنسبة

"(  جٌيد "مستول% )73،9 إُف ك األٌكؿ الدكر يف"( متوسط "مستول% )63،7
 شٌجعهم ادلدٌرس ألفٌ   الكبلـ يف التبلميذ شجاعة ظلت( 7. )الثاين الدكر يف

 أعطى ادلدٌرس ألفٌ  الكبلـ أنشطة يف التبلميذ دكر ارتفع( 8. )شديدا تشجيعا
 .كالٌتعٌلم التعليم عملٌية يف لديهم أكسع الفرصة

 
 عن مهارة الكبلـ كطرؽ تدريسها يف ادلدرسة 2002 دراسة عبد الغافر يف السنة -2

ادلتوسطة اإلسبلمية ادلؤمن صلرككي غركغوؿ تشاماين سوكاىارجا  جاكا 
 10.الوسطى

مهارة الكبلـ يف ادلدرسة ادلتوسطة  تعليم غلرم كيف( 1: )البحث مشكلة- 
ماالعوامل الداعمة كالعائقة يف إجرآت دراسة مهارة  (2). ؟"ادلؤمن"اإلسبلمية 

. الكبلـ فيها ؟
                                                

عبد الغافر، مهارة الكبلـ كطرؽ تدريسها يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية ادلؤمن صلرككي غركغوؿ تشاماين  .10
 .، ْتث ماجستَت غرب منشور(2002،   احلكومية اإلسبلمية امعةاًف: ماالنج)سوكاىارجا  جاكا الوسطى، 
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مهارة الكبلـ يف ادلدرسة  تعليم إجراء على التعريف( 1 : )البحث أىداؼ- 
دلعرفة مالعوامل الداعمة كالعائقة يف  (2). ادلتوسطة اإلسبلمية ادلؤمن صلركؾ

. إجرآت دراسة مهارة الكبلـ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية ادلؤمن صلرككي
يريد الباحث معرفة األحواؿ ادلتعٌلقة ٔتهارة الكبلـ كخاٌصة ما : منهج البحث - 

يتعٌلق بطريقة تدريسها، فالنموذج األنسب لعملٌية الوصف ىو الطريقة كادلدخل 
. كذلك بالتخطيط أك تصميم دراسي للقضٌية. الكيفي

من ىذا البحث يعرؼ أٌف تعليم اللغة العربٌية يف ادلدرسة ادلتوسطة : نتائج البحث - 
الببلغة : اإلسبلمية ادلؤمن صلركؾ يستخدـ نظرية الفركع مع التفصيل اآليت

كاإلنشاء كاخلط كادلطالعة كاحملادثة كالتحفيظ كالنحو كالصرؼ مع عدد احلصص 
على أساس نظرية الفركع باحملادثة يتوقف تعليم مهارة .  حصة يف كل أسبوع12

الكبلـ بالطريقة ادلباشرة كالطريقة السمعية الشفهية على ادلدخل االتصاٌِف كادلواد 
عبلكة على ذلك، يكوف تعليم مهارة الكبلـ . الدراسٌية ادلتعٌلقة باحلوار اليوميٌ 

تعقد ىذه احملاضرة مرٌة يف األسبوع باللغة " احملاضرة" بأداء الربنامج ادلسٌمى ب 
كالتدريبات على الكبلـ باللغة العربٌية ٖتت إشراؼ ادلدٌرسُت كقد يكوف . العربٌية

. ٖتت إشراؼ الطبلب ادلتقدمُت، كالوسائل األخرل اليت تدٌعم خلق البيلة العربٌية
ادلذكورة " ادلؤمن"اخلطوات اليت ٗتطوىا ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية اإلسبلمية 

كما خٌطها . (مهارة الكبلـ)السابقة ٕتعل أحد األىداؼ لتعليم اللغة العربية 
 ادلدرسة ادلتوسطة قد ػلقق يف ادلدرسة ادلتوسطة 1994ادلنهج الدراسي للعاـ 

. صلركؾ" ادلؤمن"اإلسبلمية 
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 عن مهارة الكبلـ كطريقة تدريسها يف ادلدرسة 2002دراسة بادارماف يف السنة - 3
 11.ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  يف سيدكىارجا جاكا الشرقية

 ادلدرسة من الثاين الصف يف الطبلب كفاية كانت كيف( 1 : )البحث مشكلة- 
 كاف كيف( 2. )سيدكىارجا يف مهارة الكبلـ ؟ احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطة
 كيف( 3). مهارة الكبلـ بتلك الطريقة ؟ تدريس يف ادلباشرة الطريقة استخداـ

( 4 ).مهارة الكبلـ بتلك الطريقة ؟ تدريس يف السمعية الطريقة استخداـ كاف
مهارة الكبلـ بتلك الطريقة  تدريس يف االنتقائية الطريقة استخداـ كاف كيف

مهارة الكبلـ ك طريقة تدريسها كفقا للنظرية ادلوجودة  تطبيق كاف كيف( 5).؟
. فيها ؟

 بادلدرسة الكبلـ مهارة يف الطبٌلب قدرة عن الكايف البياف( 1 :)البحث أىداؼ-  
 يف الكبلـ تدريس طريقة استعماؿ عن الكايف البياف( 2). سيدكىارجاادلتوسطة
مهارة الكبلـ ك طريقة تدريسها كفقا للنظرية  تطبيق عن الكايف البياف( 3.)ادلدرسة

. ادلوجودة فيها ؟
ادلنهج ادلستخدـ يف حٌل ادلشكبلت ادلقٌدمة ىو منهج التحقيق، :  منهج البحث - 

. يعٍت عبارة عن إقامة البحث كتعيُت صٌحتو من البيانات
: التطبيق لتعليم مهارة الكبلـ للغة العربية على النحو التاِف (1): نتائج البحث - 

كثَت التنويع، قد يقدر الطبلب على نيل مواد مهارة الكبلـ، كعلى كجو عاـ غلد 
كفاءة ادلدٌرس  (2). الطبلب ادلعوقات كالتحديات الكثَتة يف مواد مهارة الكبلـ

على ادلواٌد التعليمٌية دلهارة الكبلـ كطريقة ٖتصَتىا بإضافة إُف دكافعو على طبلبو 
كطرائق التدريس ادلستخدمة  (3 %. )40يبقى من الغاية ألٌف اجلدكؿ يدٌؿ على 

يف تعليم مهارة الكبلـ متنٌوعة باإلضافة إُف استخداـ الطريقة االنتقائية اليت 

                                                
بادارماف، مهارة الكبلـ كطريقة تدريسها يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  يف سيدكىارجا جاكا . 11

 .، ْتث ماجستَت غرب منشور(2002،   احلكومية اإلسبلمية امعةاًف: ماالنج)الشرقية
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كالتسهيبلت  (4). فعاليتها عند آراء الطبلب تبلغ إُف ادلستويات ادلتوسطة
مهما كاف ىناؾ سلترب . ادلستخدمة اليت تدفع تعليم مهارة الكبلـ َف تكن شاملة

احلصص التعليمٌية اجلاىرة يف  (5). اللغة كَف يستخدـ بل عدـ احلماية ادلهتٌمة بو
ادلناىج التعليمية العربٌية َف تكف بتعليم مهارة الكبلـ ألهٌنا حصتاف يف األسبوع 

كالسيما ليس ىناؾ زيادة احلصص . اٌليت تنقسم إُف ادلهارات اللغويٌة األربع
 .التعليمية خارج احلصص ادلعٌينة

 

بالنظر إُف البحوث كالدراسات السابقة، تبُت شلا سبق مكانة ىذا البحث 
يف تطبيق ادلدخل أك الطريقة التعليمية إذال يوجد ظلط ىذا البحث الذم ٕتريو الباحثة 

الربرلة كيف ىذا البحث تريد الباحثة أف تطبق استخداـ . من ناحية الطريقة التعليمية
يف تدريس مهارة الكبلـ العربية يف مدرسة التنوير ادلتوسطة اإلسبلمية اللغويٌة العصبٌية 

بوجونغارا، ألنو غَت مسبوؽ، ككذلك ألف النتيجة ادلتوقعة من  تالوف، سومربجا،
. تطبيقها كما جاءت يف فرضية البحث إغلابية
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 الفصل الثاني

اإلطار النظرم 
 
 
 

يتناكؿ ىذا الفصل اإلطار النظرم، كفيو تبُت الباحثة أربعة مباحث ىي ادلبحث 
، كادلبحث الثاين عن الربرلة عربية للناطقُت بلغات أخرلمداخل تعليم اللغة اؿاألكؿ عن 

اللغوية العصبية كما يتعٌلق هبا، كادلبحث الثالث عن مهارة الكبلـ كتعليمها، كادلبحث 
.  الرابع عن النبذة التارؼلية للمدرسة

 
 عربية للناطقين بلغات أخرل مداخل تعليم اللغة اؿ: المبحث األكؿ

 مفهـو المدخل -أ

ادلدخل اصطبلح يف الدراسة التعليمٌية، كىو يف ادلستول األعلى من ادلنهج 
كادلنهج يينتج ًمن ادلدخل مثٌ يطبَّنق ادلنهج يف التقنية اليت تكوف غاية يف التعليم . كالتقنٌية

كادلدخل . ك ىذه االصطبلحات الثبلثة ذلا عبلقة كطيدة بينها. ألهٌنا إجرائٌية ك تنفيذيٌة
كييقاؿ أنٌو موقف أك نظر عن الشيء . ىو عملٌية النشاط أك الطريقة لتقٌرب الشئ

كيف تعليم اللغة كتعٌلمها يكوف . اٌلذم ػلتمل االفًتاضات ادلتعلقة بعضها ببعض
.  ادلدخل نظرا كفلسفة عن حقيقة اللغة كتعليمها أك تعٌلمها كال ػلتاج إُف إثبات الدليل

رلموعة من : " بأنوApproachإٌف أحد اللغويُت عرؼ ادلدخل أك ادلذىب 
كادلذىب . االفًتاضات ادلتعلقة بعضها ببعض، كتعاًف طبيعة تعليم اللغة كتعلمها
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 أك بعبارة أخرل أٌف ادلدخل ىو 12".بدىي، يصف طبيعة ادلادة اليت نود تدريسها
رلموعة من االفًتاضات اٌليت تبحث عن حقيقة الٌلغة ك تعليمها كتدريسها، كصفتو 

 13.(فلسفٌية)بديهٌية 

ك ادلدخل غالبا ما ينبثق من نظرية أك يستند إليها، كال ؼلتلف عنها يف كثَت من 
احلاالت، بيد أنو أقرب منها الفلسفة أك النظرة العامة، فهو أشبو بادلبدأ الذم ينطلق 
منو الباحث أك كاضح ادلنهج أك ادلعلم، ك ػلدد افًتاضاتو كمعتقداتو حوؿ طبيعة اللغة 

 14.ك اكتساهبا ك تعلمها ك تعليميها

 أنواع المدخل- ب

 ادلدخل السمعي الشفهي: كمن أشهر ادلداخل يف ميداف تعليم اللغات األجنبية

The Aural-oral Approach ،كادلدخل الطبيعيThe Natural Approach  ، كادلدخل
 The Communicative كادلدخل اإلتصاِف،  The Cognitive Approach ادلعريف

Approach ،كادلدخل الوظيفيThe Functional Approach  ،كادلدخل البنائيThe 

Structural Approach  ، (ادلبٍت على ادلواقف)كادلدخل ادلوقفيThe Situational 

Approach  ، كادلدخل اإلنساين The Humanistis Approach ، ادلبٍت )كادلدخل التقٍت
 The كادلدخل التحليلي، The Media-Based Approach  (على تقنيات التعليم

Analytical Approach ،كادلدخل غَت التحليليThe Non-Analytical Approach  .
15 

                                                

جامعة : الرياض) طرائق تدريس الّلغة العربّية للّناطقين بلغات أخرل،عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، . 10
 20: ص (2002اإلماـ زلٌمد بن سعود اإلسبلمٌية، 

11. Arsyad, Azhar. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003). p. 19 

 21.ص. عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  مرجع سابق.  12

 .22-21.ص. رجع نفسواَف.  13
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ك من ادلهٌم أف ىذه ادلداخل تنتمي إُف ميادين سلتلفة؛ فمنها اللغوم التطبيقي، 
. كمنها الًتبوم، بيد أف ىذه ادليادين مرتبطة ارتباطا كثيقا ٔتيداف تعليم اللغات األجنبية

مداخل تعليم اللغة الخاصة - ج

رأل العىٍقًليُّلوف أٌف اللغة ال بٌد ذلا من التعليم كالتٌعلم لكٌل إنساف ألٌف لو قدرة منذ 
فعلى الدارس أف يكوف نشيطا كفٌعاال يف عمٌلية التعٌلم، كال ػلٌدد يف استخداـ . الصغَت

ادلهٌم، ىذه . الكلمات فقط، بل غلعل الكلمات اجلديدة اليت َف تيستخدـ قبلها
كمن ناحية تاريخ تطٌور تعليم اللغة ىناؾ مداخل أخرل . العملٌية تناسب بنظاـ اللغة

  16.مهٌمة كمنها ما سنبحثها يف ىذا البحث

رلموع ادلنطلقات كاألسس العلمية : "أكضح طيعىٍيمىة ادلقصود بادلدخل، كقاؿ إنو
كقسَّنم طعيمة مدخل تعليم اللغة اخلاصة إُف ثبلثة ". كالفلسفية اليت يستند إليها ادلقرر

كىدفو ٖتديد ادلواقف اليت تيستخدـ فيها اللغة،  المدخل اللغوم أكالن  :مداخل، كىي
 كىدفو ٖتديد المهارمفهو  ادلدخل الثاينأما . كبالتاِف ٖتديد احملتول اللغوم ادلناسب

العمليات كاألساليب اليت تساعد الدارس على األداء اللغوم اجليد دكف الوقوؼ عند 
، كما يتصل الدارس نفسوحوؿ  ادلدخل الثالثمستول لغوم معٌُت، بينما يدكر 

أم ىو يركز على ٖتديد أساليب اكتساب الكفايات البلزمة . بعملية التعليم لديو
بأعلية كربل نسبة دلا يشهده ميداف الًتبية من ٖتوؿ المدخل الثالث كػلظى . للدارس

كبَت من االىتماـ بادلعلم إُف الدارس، إذ صارت نظرية مركزية الدارس على كل 
  17.لساف

                                                
16 . Iskandarwassid, dkk. Strategi Pembelajaran Bahasa. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008). pp. 40-42. 

17
-http://www.al)  إتاىات جديدة كٖتديات،: زلجوب التنقارم، اللغة العربية ألغراض خاصة. 

amakn.net/up2 2009 ، نقل منو يف مارس 4:، د ت، ص 

(http:/www.al-amakn.net/up2
(http:/www.al-amakn.net/up2
(http:/www.al-amakn.net/up2
(http:/www.al-amakn.net/up2
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مداخل تعليم اللغة العربية -  د
تعليم العربية لغَت الناطقُت "رأل األستاذ الدكتور رشدم أمحد طعيمة يف كتابو  

 18: ، أٌف مداخل تعليم اللغة العربية تنقسم إُف أربعة أقساـ كىي"هبا مناىجو كأساليبو
 (Humanistic Approach)المدخل اإلنساني - 1  

اإلىتماـ بالدارس كإنساف ك ليس رلرد آلة تتلقى مثَتات معينة لتصدر 
استجابات أخرل، ؽلثل إتاىا حديثا بُت بعض خرباء تعليم اللغة األجنبية، ك 
تعليم ىذه اللغات، كما ىو معركؼ، يستهدؼ توثيق الصبلت بُت الناس من 
سلتلفات الثقافات، ك لعل أكؿ خطوة لتحقيق ذلك ىي إتاحة الفرصة لطبلب 
من الثقافات ادلختلفة ليتحدثوا عن أنفسهم، ك يعربكا عن مشاعرىم، ك يتبادؿ 

ك ىذا القدر من ادلشاركة ؽلكن أف يتحقق من . كل منهم مع اآلخرين ما عنده
خبلؿ ثبلثة أساليب يقًتحها بعض اخلرباء من مؤيدل ادلدخل اإلنساين يف تعليم 

: ىذه األساليب ىي. اللغات األجنبية
. الشرح كالتوضيح كتدريب الطبلب على شلارسة اللغة يف مواقف سلتلفة - أ

 لتدريب الطبلب أيضا على االستجابة يف Role Playing٘تثيل الدكر - ب
حب، كره، غضب، )مواقف ٗتتلف فيها درجة ادلشاركة الوجدانية كنوعها 

 .(إٍف.. طلب، رجاء، 

   19.أم تقدًن النموذج الذم ؽلكن للطالب أف ػلتذيو  قياـ ادلعلم بالنمذجة - ج
 

  (( Media-Based Approachالمدخل التقني  - 2

يقتصد بذلك االعتماد على الوسائل التعليمية، كالتقنيات الًتبوية يف 
ك ذلذا الوسائل كالتقنيات كما نعلم دكر كبَت يف توصيل اخلربة، . تعليم اللغة

                                                

 .121-115:  ، مرجع سابق، صرشدم أمحد طعيمة،. 18

 .15.  ، ص مرجع سابقرشدم أمحد طعيمة،. 19
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كيستهدؼ ادلدخل التقٍت توفَت . كٖتويلها من خربة رلردة إُف خربة زلسوسة
سياؽ يوضح معاين الكلمات كالًتاكيب كادلفاىيم الثقافية اجلديدة كذلك عن 

طريق استعماؿ الصور كاخلرائط كالرسومات كالنماذج احلية، كالبطاقات، كغَتىا 
كاحلقيقة اٌليت يقر . شلا يساعد على تعريف الدارسُت بدالالت الكلمات األجنبية

هبا اخلرباء ىي أٌف الوسائل كالتقنٌيات، مهما ارتفع مستول تقدمها، ال تستغٍت 
عن مقومات أخرل كثَتة الزمة لنجاح علمٌية تدريس الٌلغات، كما أهٌنا ال تقف 

 20.بديبل عن ادلعلم
 

   Analitycal and Non-Analytical Approachالمدخل التحليلي كغير التحليلي- 3

: يفصل شتَتف الفركؽ بُت ادلدخلُت، التحليلي كغَت التحليلي كالتاِف
 21:المدخل التحليلي- أ

 لغوم أساسا  -1
، عملية الكبلـ semantics مبٍت على أْتاث علم االجتماع اللغوم كادلعاين  -2

speech act،ٖتليل النظم، مفاىيم األفكار كالوظائف nations and 

functions. 

 يتطلب منها ٖتليل احلاجات اللغوية، كما يتطلب منهجا لغويا جديدا،  -3
 ككذلك ادلنهج  .national syllabusكمنهجا كظيفا مبنيا على الفكرة أيضا 

 . ذك األغراض اخلاٌصة

 . يستلـز إعداد ادلواد التعليمٌية جديدة كأساليب تدريس جديدة إُف حٌد ما -4

يتحكم أصحاب ىذا ادلدخل يف معظم، إف َف يكن كٌل، ما يقدـ للطالب - 5
 .من لغة

                                                

 .116. ص رجع نفسو، اَف . 20

 117. ص  رجع نفسو، اَف. 21
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ك٘تثل مفاىيم ادلدخل . ال تنطلق من مبادئ نفسية أك تربوية خاصة بالدارس- 6
 . زلور العمل يف ادلدخل التحليليcognitive approachاإلدراكي أك العقلي 

تتوقع زيادة دافعية الدارس كلما أدرؾ ادلعلم مطالب الدارس اللغوية كحاكؿ - 7
 .إشباعها

 
 22:المدخل غير التحليلي- ب 

كادلفاىيم الًتبوية  psycholinguistics يستند إُف مفاىيم علم النفس الٌلغوم  -1
. كليس إُف ادلفاىيم الٌلغوية مثل سابق

 كادلتكامل global يوصف ىذا ادلدخل أيضا بأنٌو ادلدخل الكلي  -2
integrated كالطبيعي naturalistic. 

كيركز علي موضوعات  تتعلق  .  يتطلب تعليم اللغة يف مواقف حياة طبيعية -3
 .ْتياة الطالب كاجلوانب اإلنسانٌية العامة

، مثل سابقة، إعداد مواد تعليمية جديدة -4  . يستلـز

كما أٌف االستجابات .  من الصعب التحكيم يف اللغة ادلقدمة للطالب -5
اللغوية  اليت تصدر منو يصعب توقعها، حيث أٌف تعليم اللغة عبارة عن 

 .شلارسة حقيقية كليس مفتعلة

 يستند أيضا إُف رلموعة من االفًتاضات أك ادلنطلقات اخلاصة بالدارس،  -6
 .كيركز على توفَت فرص اكتساب الٌلغة، كليس تعلمها فقط

 يستثَت دافعية الدارس من خبلؿ االتصاؿ بالناطقُت باللغة كادلشاركة يف  -7
 .مواقف اتصاؿ حقيقية

 
   (Communicative Approach)المدخل االتصالي - 4

                                                

 118. ص ، مرجع سابق، رشدم أمحد طعيمة.  22
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  بعض اخلرباء يرل أف ادلدخل االتصاِف مدخبل متكامبل ذا خصائص 
 من اسًتاتيجيات تدريسية hodge-podgeزلددة أك معاَف بارزة، كإظٌلا ىو خليط 

تلتقي مجيعها عند ىدؼ معُت ىو تدريب الطالب على االستخداـ التلقائى 
كادلبدع للغة كليس رلرد إجادة قواعدىا، كيستند ىذا ادلدخل إُف رلموعة من 

ادلنطلقات النظرية منها ما ىو نفسي لغوم ىذا يف الوقت الذم يرل فيو فريق 
آخر من اخلرباء أف ادلدخل االتصاِف قد أحدث تغَتا اسًتاتيجيا يف أساليب تعليم 
اللغات الثانية، كيعترب ْتق مدخبل متكامبل زلدد ادلعاَف، كإف كاف يستفيد ّتهود 

 23.اخلرباء أصحاب الرأم يف ادلداخل األخرل
  كمن مظاىر اخلربة يف ىذا ادلدخل توظيف رلموعة من ادلفاىيم اجلديدة 

حوؿ اللغة ككذلك حوؿ سيكلوحية تعلمها، توظيفا جيدا مكن من ٖتديد معاَف 
 24:كفيما يلي عرض األىم ادلفاىيم يف اجملالُت. ادلدخل االتصاِف

ينطلق ىذا ادلدخل من تصور ذلدؼ تعليم اللغات : من حيث ادلفاىيم اللغوية -أ
 Communicativeالكفاية االتصالية : كاف ىيمز قد صاغو يف مصطلح ىو

Competenceفإٌف .  ليقابل بو نظرية الكفاية اللغوية اليت صاغها تشومسكي
الكفاية االتصالية عند ىاؽلز تعٍت قدرة الفرد على استعماؿ اللغة يف مواقف 

كاستطاع ىاليدم أف يصنف ىذه ادلواقف ٖتت سبعة . اجتماعية سلتلفة
: كظائف رئيسية للغة ىي

 كيقصد هبا استخداـ اللغة     instrumental functionالوظيفة النفعية  -1
. للحصوؿ على األشياء ادلادية مثل الطعاـ كالشراب

 كيقصد هبا استخداـ اللغة من regulatory functionالوظيفة التنظيمية - 2
. أجل إصدار أكامر لآل خرين كتوحيد سلوكهم

                                                

 .119-118.  ص ، مرجع سابق،رشدم أمحد طعيمة.  23

 .121- 119. ادلرجع نفسو، ص.  24
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 كيقصد هبا استخداـ اللغة من interactional functionالوظيفة التفاعلية - 3
. أجل تبادؿ ادلشاعر كاألفكار  بُت الفرد كاآلخرين

 كيقصد هبا استخداـ اللغة من  personal functionالوظيفة الشخصية - 4
. أجل الفرد من مشاعره كأفكاره

 كيقصد هبا استخداـ اللغة من heuristic functionالوظيفة االستكشافية - 5
. االستفسار عن أسباب الظواىر كالرغبة يف التعليم منها أجل

 كيقصد هبا استخداـ اللغة من imaginative functionالوظيفة التخيلية -  6
التعبَت  عن ٗتيبلت كتصورات من إبداع الفرد كإف َف تتطابق مع  أجل
. الواقع

 كيقصد هبا استخداـ اللغة representational functionالوظيفة البيانية - 7
. من أجل ٘تثل األفكار  كادلعلومات ك توصيلها لآلخرين

: كؽليز كاناؿ كسوين بُت أربعة أنواع من الكفايات االتصالية ىي
  grammatical competence الكفاية النحوية  -1
 sociolinguistic competence الكفاية اللغوية االجتماعية  -2

 discourse competence كفاية ٖتليل اخلطاب  -3

 strategic competence الكفاية االسًتاتيجية  -4

ك إٌف الوظيفة األكُف للغة ىى ٖتقيق التفاعل . إٌف الٌلغة نظاـ للتعبَت عن ادلعٌت
. كاالتصاؿ

ينطلق ادلدخل االتصاِف من تصور خاص : من حيث ادلفاىيم النفسية -ب
لعملية تعلم اللغة كاكتساهبا، ككذلك األحاسيس النفسية اليت تستند إليها 

 25.أكجو النشاط االتصاِف

                                                

 121. ص ادلرجع نفسو، . 25
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 سلتلف يف االتصاِف ادلدخل إليها يستند اليت ادلبادئ حيث من أٌما  
 26:يلي فيما أعلها إغلاز ادلمكن فمن التعليمية العملية حاالت

 أك صحفا تكوف كأف أصيلة مصادر من عربية بنصوص االستعانة ينبغي  -1
 بشكل فيها العربية تستخدـ مصادر من ذلك غَت أك عربية نشرات أك رلبلت
. طبيعي

 للتعبَت سلتلفة كأساليب متعددة صيغ يف التفكَت على الطبلب تدريب ينبغي  -2
 .الواحد ادلعٌت عن

 كآرائهم كأفكارىم انطباعاهتم عن يعرٌبكا كي الفرصة للطبلب تتاح أف ينبغي  -3
. إليو استمعوا أك قرأكه ما كل يف

 فيو تستخدـ الذم االجتماعي السياؽ تفٌهم على الطبلب تدريب ينبغي  -4

 .اللغة

 تيسر اليت االتصالية ادلواقف من رلموعة يف بالتفكَت مطالب ادلعٌلم إف  -5
 .مجل ك دلفردات ببغائي ترديد كليس حيا، استخداما اللغة استخداـ للطالب

 الدكر ٘تثيل مثل االتصاؿ، مهارات تنمية يف دكر لو أيضا اللغوم النشاط  -6
 .اللغوية كاأللعاب ادلشكبلت حلٌ  كأسلوب

  أنواع المداخل األخرل- ق
: كأٌما ادلداخل األخرل تفصيلٌيا فمنها 

 (The Aural-oral Approach)  المدخل السمعي الشفهي - 1
ينطلق ىذا ادلذىب من عدد من ادلسىلمات حوؿ طبيعة اللغة كأساليب   

أٌف األصل يف اللغة الكبلـ، كأٌف لكٌل لغة نظامها اخلاص، كأٌف : تدريسها، منها
اللغة عادة سلوكية تكتسب كما تكتسب العادات السلوكية األخرل، من خبلؿ 

                                                

 ،2009 يونيو 2 ثبلثاء ماالنج، ،االتصالي المدخل أساس على الكالـ مهارة تدريسج سوتارجو، . 26
. 2009نقل منو يف يونيو ، (http://www. minshawi. com/node/623/42k) 4 ص

 

http://tarjo2009.blogspot.com/2009/06/blog-post.html
http://tarjo2009.blogspot.com/2009/06/blog-post.html
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كقد انبثق عن ىذا ادلذىب طرائق لتدريس اللغات األجنبية، ...التقليد كالتكرار
  كإذا كاف من حسنات ىذا ادلدخل السمعي 27.أعلها الطريقة السمعية الشفهٌية

الشفوم أنو أجل الكتابة فقد أجل القواعد الصرػلة أيضا حيث َف يركز عليها 
كاكتفى يف البداية بأف يتقن الدارس االستماع كالفهم مث التحدث الف القواعد 

ليست ىدفا يف حد ذاهتا، كخاصة إذا كاف الدارس يستعمل اللغة اجلديدة 
  28.استعماال صحيحا

 
 ( (The Natural Approachالمدخل الطبيعي- 2

كٌضح ىذا ادلدخل أٌف استيعاب اللغة أكثر تركيزا يف السياؽ العلمي كأٌف 
إٌف اخلطأ ال ييهاف . الوصوؿ إُف ادلهارة االتصالية ىو األمر األكلوم يف تعليم اللغة

كالنمط النظرٌم من ادلدخل . ألنٌو عملٌية يف التعٌلم ألجل االستيعاب الٌلغوٌم اجلٌيد
االفًتاض  (1): اخلمس كىي Krashen الطبيعٌي يعتمد على االفًتاضات

( 4. )افًتاض الشاشة( 3 ).افًتاض الًتتيب الطبيعي (2). االكتسايب– الدراسي
   29.افًتاض ادلرٌشح( 6. )االفًتاض الدخلي االنفعاِفٌ 

 
   (The Cognitive Approach)المدخل المعرفي - 3

فقد ذىب . ىذا القرف كقد تبٌت ىذا ادلذىب بياجيو منذ العشرينات من
ظلوه ادلعريف  إُف أف النمو اللغوم للطفل يعد انعكاسان لسياؽ (1963)بياجيو 

ادلهارات  ك٘تثل ادلهارات اللغوية أحد تطبيقات. الذم يسَت يف مراحل متتابعة

                                                

 270ص . عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  مرجع سابق. 27

، االتجاىات المعاصرة في تدريس اللغة العربية كاللغات الحية االخرل لغير الناطقين بهامحادة إبراىيم، . 28
 81-80: ص (1987دار الفكر العريب، : القاىرة)

29. Sayuthi, Ahmad Jamaludin. 2009. Karakteristik Perencanaan Pembelajaran Bahasa 

Indonesia.  (Online), (http://www. nusantaralink. Blogspot. Com / 2009 / 01 / 

karakteristik, diakses 25 Juni 2009). 

Karakteristik%20Perencanaan%20Pembelajaran%20Bahasa%20Indonesia
Karakteristik%20Perencanaan%20Pembelajaran%20Bahasa%20Indonesia
Karakteristik%20Perencanaan%20Pembelajaran%20Bahasa%20Indonesia
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ضركرة  كاستنادان إُف ذلك فإف النمو ادلعريف يعد .ادلعرفية العامة يف رلاؿ التواصل
  30.كمطلبان سابقان للنمو اللغوم

 

  ( The Structural Approach )البنائي المدخل- 4
الكبلـ بصورة تلغرافية تتضمن  يرل البنائيوف أف الطفل يبدأ يف شلارسة

التلغرافية يتم اختيار  كلمات بسيطة منفصلة، ككما ىو احلاؿ يف الرسائل
الكلمات الدالة على ادلضموف مثل األمساء، كاألفعاؿ، كالصفات اليت تعرب عن 

كحركؼ العطف  األشخاص، أك ادلوضوعات، أك الصفات، كيتم استبعاد الضمائر
كمع زيادة ما يكتسبو الطفل من . كأدكات الوصل كغَتىا من األفعاؿ ادلساعدة

البيلة احمليطة بو، كمع تطور قدراتو على استخداـ الكلمات ٔتزيد  معلومات حوؿ
كاخلصوصية، كل ذلك يصاحب بوضوح كبلمو، كبوصوؿ الطفل  من التحديد

  31.النمو، كبالتاِف يزداد تعقد كبلمو كيتطور كمان ككيفان  سن الثالثة ػلقق مزيدان من
 

  (The Functional Approach)المدخل الوظيفي- 5

 بأٌف ىذا ادلدخل ػلث على العملية االتصالية باجملتمع أك Semiقاؿ سيمي 
مستخدـ اللغة مباشرة يف تعٌلمها، إذان، كاف الدارسوف يواجهوف اللغة احلية 

كىم يشعركف . كػلاكلوف أف يستخدموىا على حسب االحتياج يف االتصاؿ
كقاؿ أيضا بأٌف ىذا ادلدخل يظهر . بأنفسهم كظيفة اللغة يف االتصاؿ ادلباشر

الطريقة ادلباشرة، الطريقة : الطرائق أك ادلناىج ادلختلفة يف تعليم اللغة، منها
  32.التحديدية، الطريقة ادلكثِّفة، الطريقة السمعية البصرية، الطريقة اللغوية

 
                                                

 11: ص،2008 ، أغسطسبالكامل – مفهـو إظطرابات النطق كالكالـايهم أبو رلاىد، . 30

http://www.gulfkids.com/vb/showtread)) 

 12. ايهم أبو رلاىد، مرجع سابق، ص. 31
32 . Iskandarwassid. dkk., op. cit., p. 43 
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((The Situational Approach  الظرفي أك الموقفي المدخل- 6

 السلوؾ مدخل كركز( القائد دكر )كاحد بعد على السمات مدخل ركز
 فاستقرت ثالثا بعدان  ادلوقفي ادلدخل أضاؼ بينما( كالتابعُت القائد )بعدين على

 الذم الظرؼ أك كادلوقف كالتابعُت القائد: ىي ثبلثة أركاف على القيادة عملية
 يف ادلركنة أعلية على ادلوقفي ادلدخل نظريات أكدت لذا. القيادة ظلو يف ٘تارس
 ؽلارس من ىو الناجح فالقائد السائد، الظرؼ أك للموقف تبعا القائد سلوؾ

 ادلوقفية النظريات أشهر كمن. بو ؽلر الذم ادلوقف مع تتناسب سلتلفة سلوكيات
 كنظرية ىاكس، ركبرت للباحث اذلدؼ- ادلسار نظرية مث فيدلر نظرية الظرفية
 أف إال. كببلصلارد ىَتسي للباحثُت ادلوقفي باألظلوذج يسمى ما أك التابعُت نضج
  33.القيادية بالسمات االىتماـ كأعلل ادلوقف دكر من عٌظم ادلدخل ىذا

    
 

البرمجة اللغوية العصبّية : المبحث الثاني
 
" البرمجة اللغوية العصبية " مصطلح - أ
الربرلة اللغوية العصبية ىي ادلصطلح العريب ادلفتوح دلا يطلق عليو باللغة اإلصلليزية   

Neuro - Linguistic Programming  أكNLP .  بررلة )كالًتمجة احلرفٌية ذلذه العبارة ىي
: عصيب أم  تعٍت Neuro كلمة. ، أك الربرلة اللغوية للجهاز العصيب  (األعصاب لغويا

لغوم أكمتعلق باللغة ، ك  : تعٍت  Linguisticمتعلق باجلهاز العصيب ، ك 
Programming اجلهاز العصيب ىو الذم يتحكم يف كظائف اجلسم كأدائو . بررلة : تعٍت

أما . كاللغة ىي كسيلة التعامل مع اآلخرين. كفعالياتو، كالسلوؾ ، كالتفكَت ، كالشعور

                                                

 21 ص ،2008 أغسطس 25- االثنُت ، كاإلسالـ الغرب بين القيادة نظريات أبوشهد،. 33
www.baaqi.com / 2008 / 08 / 02 / html ) )، 2009 يونيو 25 نقل منو يف 

http://www.baaqi.com/2008/08/2.html
http://www.baaqi.com/2008/08/2.html
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بررلة : طريقة تشكيل صورة العاَف اخلارجي يف ذىن اإلنساف ، أم : الربرلة فهي 
 34.دماغ اإلنساف

 
عندما نشًتم جهاز الكومبيوتَت يكوف كأم جهازكومبيوتَت جديد ، ػلتوم على 

كلكن بعد أف نستعملو لفًتة من الزمن . األجزاء ادلعركفة ، إضافة إُف نظاـ التشغيل
، ستكوف يف اجلهاز برامج ، كمعلومات، كأرقاـ، كنصوص،  (سنة أك سنتُت مثبل)

، كغَت ذلك، ٗتتلف عما يف أم جهاز آخر يولد على "كذلك اإلنساف . كرسـو
فاإلنساف يكتسب من أبويو ". الفطرة كأبواه يهودانو ، أك ينصرانو، أك ؽلجسانو

. معتقداتو ، كقيمو، كمعايَته ، كسلوكو، كطريقة تفكَته (كأسرتو، كمدرستو، كرلتمعو)
كل ذلك عن طريق حواسو، كعن طريق اللغة اليت يسمعها منذ صغره، كيقرأىا عندما 

صورة فيكوف تذىب مجيع ىذه ادلعلومات إُف ذماغو كجهازه العصيٌب، . يتعٌلم القراءة
كال يكوف لديو إال ذلك العاَف الذم تشكل يف ذىنو، بغضِّ . للعاَف من خبلؿ ذلك

كال يتغَت . النظر عما فيو من حق أك باطل ، أك صواب أك خطأ، أك سعة أك ضيق
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العاَف بالنسبة ذلذا اإلنساف إال إذا تغَت ما يف ذىنو، بغضِّ النظر عما ػلصل يف العاَف 
كبالتاِف فإٌف اإلنساف إذا اعتقد أف بإمكانو أف يقـو بعمل ما، أك اعتقد بأنو . اخلارجيٌ 

. ال ؽلكنو أف يقـو بو، فإف ما يعتقده صحيح يف احلالتُت
أف اإلنساف يستطيع تغيَت العاَف عن طريق :   ماذا يعٍت ذلك ؟ إف ذلك يعٍت 

ىذا ما تجيب عنو كلكن كيف ؽلكنو تغيَت ما يف ذىنو ؟ !! تغيَت ما يف ذىنو 
كرٔتا كضح السبب يف تسميتها هبذا االسم ، ألٌف اذلندسة . البرمجة اللغوية العصبية

فالربرلة اللغوية العصبية . تتضمن عملية التصميم ، كالتطوير، كاإلنشاء، كالصيانة
ككذلك تصميم األىداؼ، للفرد أك . تتناكؿ تصميم السلوؾ ، كالتفكَت ، كالشعور

 35.األسرة أك ادلؤسسة، كتصميم الطريق ادلوصل إُف ىذه األىداؼ
 
 

تاريخ البرمجة اللغوية العصبية - ب
عاَف )يف منتصف السبعينات كضع العادلاف األمريكياف الدكتور جوف غرندر   

كقد بٌت . أصوؿ الربرلة اللغوية للذىن( عاَف رياضيات)كريتشارد باندلر  (لغويات
غرندر ك باندلر أعماذلما على أْتاث قاـ هبا علماء آخركف ، منهم عاَف اللغويات 

، كالعاَف البولندم ألفريد كورزيبسكي  Noam Chomskyالشهَت نعـو تشومسكي 
Alfred Korzybsky كادلفكر اإلصلليزم غريغورم بيتسوف ، Gregory Bateson ،  كاخلبَت

 Virginia، كالدكتورة فرجينيا ساتَت  Milton Ericksonالنفسي الدكتور ميلتوف أركسوف 

Satir  كالعاَف األدلاين الدككتور فرتز بَتلز ،Fritz Perls .  نشر غرندر ك باندلر
 . The Structure of Magic ـ يف كتاب من جزأين بعنواف 1975اكتشافهما عاـ 

كانتشرت مراكزه ،  كتوسعت معاىد  كخطا ىذا الفن خطوات كبَتة يف الثمانينات، 
التدريب عليو يف الواليات ادلتحدة األمريكية، كما افتتحت مراكز لو يف بريطانيا 
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كال نكاد صلد اليـو بلدا من بلداف العاَف الصناعي . كبعض البلداف األكركبية األخرل
 36.إال كفيو عدد من ادلراكز كادلؤسسات ذلذه التقنية اجلديدة

 
تطبيقات البرمجة اللغوية العصبية - ج

إُف كل شأف،  NLP  كمن ناحية أخرل امتدت تطبيقات الربرلة اللغوية العصبية 
شلا يتعلق بالنشاط اإلنساين كالًتبية كالتعليم، كالصحة النفسية كاجلسدية، كالرياضة 

كاأللعاب، كالتجارة كاألعماؿ، كالدعاية كاإلعبلف، كادلهارات كالتدريب، كالفنوف 
. كالتمثيل، كاجلوانب الشخصية كاألسرية كالعاطفية، كغَتىا

  ففي رلاؿ الًتبية كالتعليم تقدـ الربرلة اللغوية العصبية مجلة من الطرؽ 
كاألساليب، لزيادة سرعة التعلم كالتذكر، كإتقاف هتجي الكلمات لؤلطفاؿ، كتشويق 

الطبلب للدراسة كادلذاكرة، كرفع مستول األداء للمدرسُت، كزيادة فعالية كسائل 
اإليضاح، كتنمية القدرة على اإلبتكار، كشحذ القدرة على التفكَت، كٖتسُت السلوؾ، 

. كترؾ العادات الضارة، ككسب العادات احلميدة
  الربرلة اللغوية العصبية ٘تدنا بأدكات كمهارات نستطيع هبا التعرؼ على شخصية 

اإلنساف، كطريقة تفكَته، كسلوكو، كأدائو، كقيمو، كالعوائق اليت تقف يف طريق إبداعو، 
ككذلك ٘تدنا الربرلة اللغوية العصبية بأدكات كطرائق ؽلكن هبا إحداث التغيَت . كأدائو

. ادلطلوب يف سلوؾ اإلنساف، كتفكَته، كشعوره، كقدرتو على ٖتقيق أىدافو
 
مبادئ البرمجة اللغوية العصبية - د
تستند الربرلة اللغوية العصبية على مجلة من ادلبادئ أك االفًتاضات   

Presuppositions  37:أعٌلما ثبلثة ىي 
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كقد كضع ىذا . The Map is NOT the Territoryالخارطة ليست ىي الواقع - 1
أف صورة العاَف يف ذىن : كيعٍت بو . ادلبدأ العاَف البولندم ألفريد كورزيبسكي

فخارطة العاَف يف أذىاننا تتشكل من ادلعلومات اليت . اإلنساف ىي ليست العاَف
تصل إُف أذىاننا عن طريق احلواس، كاللغة اليت نسمعها كنقرأىا، كالقيم 

كيكوف يف ىذه ادلعلومات، يف أحياف كثَتة، . كادلعتقدات اليت تستقر يف نفوسنا
. خطأ كصواب، كحق كباطل، كمعتقدات تكبلنا، كتعطل طاقاتنا، كٖتبس قدراتنا

كما . كلكن ىذه اخلارطة ىي اليت ٖتدد سلوكنا، كتفكَتنا، كمشاعرنا، كإصلازاتنا
أف كل : أف ىذه اخلارطة ٗتتلف من إنساف آلخر، كلكنها ال ٘تثل العاَف، أم 

فإذا حصل تغَت يف العاَف فإٌف اإلنساف ال . إنساف يدرؾ العاَف كيتصوره بطريقتو
كلكن إذا حصل تغَت يف . يدركو إالٌ إذا حصل تغَت يف اخلارطة اليت يف ذىنو

. ، أيا كاف ىذا التغَت، فإٌف العاَف يكوف قد تغَت(يف ذىن اإلنساف)اخلارطة 
كاستنادا إُف ىذا ادلبدأ فإف بوسع اإلنساف أف يغَت العاَف عن طريق تغيَت اخلارطة ، 

 إٌف 38".إٌف اا الى يػيغىيػِّري مىا ًبقىٍوـو حىىٌت يػيغىيػِّريكاٍ ماى بًأىنٍػفيًسًهمٍ " أم تغيَت ما يف ذىنو، 
كىماى "ادلعرفة ادلوضوعية اليت يدعيها اإلنساف ليست يف احلقيقة إالٌ معرفة ذاتية 

". أيٍكتًٍيتيم مِّنى اٍلًعٍلًم ًإالَّن قىًلٍيبلن 
لتفكَت .  Mind and Body are Oneالعقل كالجسم ىما منظومة كاحدة -  2

كلو تغَت أٌم من . اإلنساف كمشاعره كأحاسيسو ما يقابلها يف جسمو كفسيولوجيتو
عندما تتذكر ذكرل مفرحة كسعيدة فإٌف ذلك . ىذين الطرفُت فإٌف اآلخر سيتغَت

كالعكس صحيح أيضا، فحُت تتذكر . ينعكس على قسمات كجهك كىيلتك
. ذكرل حزينة مؤدلة فإف ذلك يظهر على كجهك كعينيك كطريقة كبلمك

                                                
 .11( سورة الرعد) 13القرآف الكرًن،  . 38
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خلربة اإلنسانية  . Experience has a Structureللخبرة اإلنسانية ىيكل كبناء - 3
كٕتاربو ، كما يتصل هبا من تفكَت كذكريات، كآالـ كآماؿ، ىيكل معُت، أك بنية 

. كإذا تغَت ىذا اذليكل فإٌف خربة اإلنساف كاستجابتو تتغَت تلقائيان . معينة
 

 االفتراضات المسبقة- ق
االفًتاضات " ينتج عن ادلبدأين األكلُت عدد من ادلبادئ األخرل يطلق عليها 

، كىي عبارات كمقوالت لو اقتنع اإلنساف بصحتها فإهٌنا  "Presuppositionsادلسبقة 
 39:أىٌم ىذه االفًتاضات ىي. ستحدث تأثَتنا كتغيَتان يف نفسو

إذا كنتى تفعل دائمان ما اعتدتى على فعلو ، فإٌنك ٖتصل دائمان على ما اعتدتى  -
 (.(All actions have a purposeاحلصوؿ عليو 

 There is no such thing as failure, there is only)ال يوجد فشل ، بل نتائج  -

feedback) 

 Having a choice is better than not having a)اخليار أفضل من البٌلخيار   -

choice). 

 .(People are much more than behavior) أنت لست سلوكك  -

 If what you are doing is)إذا َف ٖتصل على نتيجة شلا تفعلو، فافعل شيلا آخر  -

not working, do something different) 

 The meaning)إٌف معٌت خطابك ىو االستجابة اليت ٖتصل عليها من ادلخاطب  -

of the communication is not simply what you intend, but also the response 

you get). 

 .(Every behavior has a positive intention)لكل سلوؾ قصد إغلايٌب  -

 People make the best)يف كٌل كقت ؼلتار اإلنساف أفضل اخليارات ادلتاحة لو   -

choice they can at the time)  
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 We already have all the resources  we)ؽلتلك كل إنساف ادلوارد اليت ػلتاجها  -

need, or we can create them. There are no unresourceful people, only 

unresourceful states of mind ). 

 People)يستجيب اإلنساف خلارطة الواقع اليت يف ذىنو، كليس للواقع نفسو   -

respond to their experience, not to reality itself) 

 Possible in the world‟ or„) إذا كاف شيئ شلكنان يف ىذا العاَف فإنٌو شلكن ِف -

„possible for me‟ is only a matter of how) 

  .(قانوف أشيب)يتحكم بالنظاـ  أكثر األجزاء مركنة، يف نظاـ ما، -

 Mind and Body are One System and)العقل كاجلسم علا منظومة كاحدة  -

Affect each Other). 

 (The Map is NOT the Territory)   اخلارطة ليست ىي الواقع -

 The unconscious mind) (البلشعور)العقل الظاىر يوازف العقل الباطن  -

balances the conscious; it is not malicious)  

 We process all information through our)دكر احلواس يف تشكل احلالة الذىنية  -

senses) 

إٌف النشاط كالفٌعالٌية يف نفس اإلنساف ميسك بو العقل الظاىر كالباطن 
 40".الذكاء ببل حدكد"باالصطبلح  كييذكر العقل الباطن أحيانا (البلشعور)

 
البرمجة اللغوية العصبية  موضوعات- ك

 41:للربرلة اللغوية العصبية عدد من ادلوضوعات، ؽلكن تلخيصها فيما يلي
ادلكاف، كالزماف، كاألشياء، : زلتول اإلدراؾ لدل اإلنساف كحدكد ادلدركات -

التواصل . الغايات كاألىداؼ ادلستقرة يف أعماؽ النفس. (كما نفهمو)كالواقع 
كيف ؽلكن . انسجاـ اإلنساف مع نفسو كمع اآلخرين. كالتفاىم مع اآلخرين

. (الزمن)إدراؾ معٌت 

                                                
40 . Abu Zaid, Memanfaatkan Inteligensi Tanpa Batas; Rahasia Kekuatan Pikiran Bawah 

Sadar,  (Jakarta: HDA Publikasi, 2004), p. 30 
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دكر احلواس يف . كيف نرصدىا كنتعرؼ عليها، ككيف نغَتىا: احلالة الذىنٌية -
 .أظلاط التفكَت كدكرىا يف عمليات التذكر، كاإلبداع. تشكل احلالة الذىنية

كيف نستخدـ حواسنا يف عملية التفكَت، كيف نتعرؼ : عبلقة اللغة بالتفكَت -
 .عبلقة الوظائف الفسيولوجية بالتفكَت. على طريقة تفكَت اآلخرين

 .كيف يتم ٖتقيق األلفة بُت شخصُت، كدكر األلفة يف التأثَت يف اآلخرين -

اإلنساف كقيمو كانتماءه، ارتباط ذلك بقدرات اإلنساف  (إؽلاف)كيف نفهم  -
 .كسلوكو، ككيفية تغيَت ادلعتقدات السلبية اليت تقيد اإلنساف كٖتد من نشاطو

دكر اللغة يف ٖتديد أك تقييد خربات اإلنساف، ككيف ؽلكن ٕتاكز تلك احلدكد،  -
 .كتوسيع دائرة اخلربات

ككيف . (أك البلشعور)كيف ؽلكن استخداـ اللغة يف الوصوؿ إُف العقل الباطن  -
 .ؽلكن تغيَت ادلعاين كادلفاىيم

التحكم يف . عبلج احلاالت الفردية، كاخلوؼ، كالوىم، كالصراع الداخلي -
 .العادات كتغيَتىا

سيجد القارئ بعد . تنمية ادلهارات، كشحذ القابليات ، كرفع األداء اإلنساين -
 :قراءة ىذا البحث أف للنجاح أركانا ثبلثة ىي

 (احلصيلة)ٖتديد اذلدؼ  -1
 .(مجع ادلعلومات)قوة ادلبلحظة كاالنتباه  -2

 .(ادلركنة)االستعداد للتغيَت  -3

كإذا أخذت هبذه األركاف الثبلثة كأتقنت كسائلها كأساليبها، فيمكنك 
تغيَت أفكارؾ كسلوكك، أك أفكار اآلخرين . ٖتقيق أمرين اثنُت، التغيَت، كالتأثَت

: كسلوكهم، كالتأثَت يف اآلخرين، فمن األكؿ
– ٖتقيق األلفة – ٖتقيق االنسجاـ الداخلي - تغيَت ادلعتقدات كالقيم ادلعوقة  -

– ٗتفيف األَف – العبلج حلاالت اخلوؼ كالوىم – تغيَت السلوؾ كالعادات 
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حل ادلشاكل – رفع األداء الرياضي كالفٍت – التعلم كالتدريب – تنمية ادلهارات 
. الشخصية كالعائلية

: أٌما التأثَت يف اآلخرين، ففي رلاالت عديدة أعلها يعٍت 
الدعاية – البيع كالتجارة كاألعماؿ – التفاكض - اللقاءات كاالجتماعات  

. الدعوة كاإلرشاد– الصحة – الًتبية كالتعليم – كاإلعبلـ 
إٌف الربرلة اللغوية العصبية علم يستند على التجربة كاالختبار، كيقود إُف 

 42.نتائج زلسوسة ملموسة
 

 

   NLP (Neuro Linguistic Program)المدخل - ز

تصميم التفكَت  ىي (Neuro Linguistic Programming)الربرلة اللغويٌة العصبٌية 
/ كلذلك تيعٌلم فيها كثَت من الناس ادلتفٌوقُت. الذم يرٌكز على تكوين اإلنساف الفٌعاؿ

 The Pillars of NLPالربرلة اللغويٌة العصبٌية ادلتمٌيزين يف رلاذلا بناء على العيمداف من 

 .NLP Presuppositions االفًتاضات ادلسبقة من الربرلة اللغويٌة العصبٌية  ك
 

، االفًتاضات ادلسبقةيعٍت النفس،  الربرلة اللغويٌة العصبٌية ىناؾ ستة عيمداف من
:  كبياهنا كما تلي43.احلصيلة، التغدية الراجعة، ادلركنةاأللفة، 

.  ألهنا تكوف فاعلة للوصوؿ إُف اذلدؼNLP النفس، تؤٌدم دكرا مهٌما يف  -1
 .(كما ذكرت يف الصفحة السابقة)  Presuppositions   االفًتاضات ادلسبقة -2
ىي احلالة من التوافق بُت  (Rapport)األلفة أك الوئاـ يف عملٌية التعليم   -3

. شخصُت، أم االنسجاـ، كىو عبلقة إغلابية، أك رابطة تربط شخصُت
مستول  (1): كلؤللفة مخسة مستويات ؽلكن ٖتقيقها كٌلها أك بعضها، كىي
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مستول  (4. )ادلستول الٌلغوم (3. )ادلستول السمعي (2). التعبَتات
 44 .(Meta Proggrammes)مستول الربامج العالية  (5). ادلعتقدات كالقيم

يتكٌلم بالشعور : ىناؾ خطوات لتكوين مستول ادلعتقدات كالقيم منها
كمستول اليقُت، كطلتار  (البلشعور)كاحلركات حىت يدخل إُف العقل الباطن 

الكلمات ادلستخدمة لتكوين التزاـ النفس يف كصوؿ الغاية، كبطريقة 
 عن Rhonda Byrneكالشكر إُف الٌلو ػلمل ًسرٌا للنجاح كما ْتث  45.الشكر

The Secretالتفكَت اإلغلايب يف 
كالتفكَت  47.بطريقة الشكر ، كىذا سيظهر 46

 The Power Ofاإلغلايب يعطي القوة الشديدة إُف النجاح أك مسى ب 

Possitive Thinking. 48 

ٗتدـ الكلمات كأٌما اللغة اإلػلائية يف الربرلة اللغوية العصبية فتس  
سيعرؼ  (البلشعور)العقل الباطن ألٌف ، "ابتدأ "أكاالفًتاضات ادلسبقة للتنمية 

 (Power Questions) تستخدـ أيضا األسللة القويٌةك. أٌف الٌشيء ينمو أك يزيد

 49.لئلػلاء النفسي
الفهم عما يراد  أم  الشخصاحلصيلة أك ادلآؿ أك النتيجة النهائية اليت يريدىا -4

كيف احلديث . (Outcome)بو ك يستطيع أف يفهم عما يراد بو اآلخر 
  50".إظٌلا األعماؿ بالنيات كإظٌلا لكٌل اٍمرًئو ما نػىوىل: "الصحيح

                                                
 100-98: صمرجع سابق، ، زلمد التكرييت  . 44

45  . Margaretha Mega Natalia & Kania Islami Dewi, Aplikasi NLP dalam Pembelajaran, Cet. 

1 (Bandung: Tinta Emas Publishing, 2008), p. 93 
46 . Karen Kelly, The Secret of The the Secret; Mengungkap Rahasia dibalik Fenomena 

The Secret, Penerjemah Dian R. Basuki, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 2008), p. 13. 
47 . Erbe Sentanu, Quantum Ihlas; Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati, The Power of Positive 

Feeling, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2009), p. 52. 
48 . Danang A. Akbarona, The Power of Dream, (Jakarta: HAD Publikasi, 2004), p. 5. 
49 . Modul 12 Bahasa Sugestif berbasis NLP. (http:// www. Scribd.com/doc., diakses 8 

februari 2010). 
دار الكتاب اإلسبلمي، : بَتكت )، رياض الصالحيناإلماـ أيب زكريا ػلِت بن شرؼ النوكم الدمشقي،  .50

 .6: ، ص(دكف سنة
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التغدية الراجعة أم اىتماـ بالنتيجة اليت يريدىا الشخص حىت يعرؼ ماذا  -5
  .(Feedback)سيفعل بعده 

، ىي مقارىنىةي احلالة الراىنة مع احلالة ادلطلوبة دلعرفة (Flexibility)ادلركنة - 6
إغلاد خيارات : كىي تعٍت " ادلوارد"الوسائل،  كالسبل، كالقابليات ندعوىا 

 51. جديدة ، أم االستعداد للتغيَت
  NLP Presuppositionsالربرلة اللغويٌة العصبٌية االفًتاضات ادلسبقة منكأٌما   

 NLP الربرلة اللغويٌة العصبٌيةفهي ادلبدأ األىٌم، الفلسفة األساسية، التصديق من 

كييسٌمى ىذا . كىذا ادلبدأ ليس مشولٌيا، لذا ال غلب علينا أف نتيقن كلَّنو . 
ألنٌنا نتيقن بقصد على أهٌنا صحيحة  Presuppositionsباالفًتاضات ادلسبقة 
ىي  Presuppositionsيف احلقيقة أٌف االفًتاضات ادلسبقة . كنفعل بناء على ذلك

 52.مجع مبادئ األخبلؽ يف احلياة، مثل إهناض الثقة كاليقُت
 

 األنماط- ح
 Mode ؽلثل اإلحساس ادلتولد عن كل حاسة من ىذه احلواس اخلمس ظلطا 

نسبة )Visual  النمط الصورم : شيئ ىو (رؤية)فاإلدراؾ الناتج عن . خاصا لئلدراؾ
 ، Auditoryالنمط السمعي : صوت ىو( مساع)، كاإلدراؾ الناتج عن (إُف الصورة

يف ىذا .  Kinestheticالنمط احلٌسي : بشيئ ىو (اإلحساس)كاإلدراؾ الناتج عن 
سيقتصر : البحث سنعترب حاسيت الشم كالذكؽ تابعتُت لنمط اإلحساس ىذا، أم

النمط السمعي،  (2)النمط الصورم،  (1): كبلمنا على أظلاط رئيسية ثبلثة فقط

                                                
 51:صمرجع سابق، ، زلمد التكرييت  . 51

52 . Krishnamurti, Share the Key; 30 teknik terapan NLP motivasi, (Yogyakarta: Kanisius, 

2008), p.25. 
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: ، كىيVAKكتدعى ، أحيانا ، ىذه األظلاط الثبلثة باإلصلليزية . النمط احلسي (3)
 Visual ، Auditory ،Kinesthetic .53 أكائل احلركؼ للكلمات الثبلث 

 
 Submodalitiesالنميطات - ط

خصائص،  (الصورية، كالسمعية، كاحلسية)لكٌل ظلط من األظلاط الرئيسية الثبلثة 
 ىو رؤية صورة من الذاكرة، أك صورة يتم إنشاؤىا فالنمط الصورم. كصفات، كمزايا

كقد تكوف ملونة، أك . كلكن ذلذه الصورة حجم، كإطار، ككضوح، كإضاءة. يف الذىن
كقد . كقد تكوف إطارىا دائريا، أك مربعا، اك مستطيبل، أك تكوف ببل إطار. غَت ملونة

النميطات : كل ىذه التفاصيل الدقيقة تسمى. تكوف كاضحة، أك غَت كاضحة
Submodalities (تصغَت ظلط: النميطات مجع ظليط كىو) .ظليطاتكللنمط الصويت  :

 للنمط احلسيككذلك . إٍف...كشدة الصوت، كدرجة الصوت، كاإليقاع، كالنغمة،
درجة احلرارة أك الربكدة، درجة اخلشونة أك النعومة، مقدار البلبة أك : ظليطات خاصة بو

ٗتيل نفسك .  ظليطات أيضاكللنمط السمعي.... الليونة، مقدار الوزف، شدة األَف،
صوتك ككأنك هتز منصة اخلطابة  (حجم)ارفع شدة . تتحدث إُف رلموعة من الناس

أسرع يف كبلمك، مث ابطء . ىزان، مث اخفض صوتك كأنك تكلم شخصا قريبا منك
صوت ناعم كصوت ادلرأة، أك درجة : رٔتا يكوف الصوت ذا درجة عالية، أم. فيو

.  صوت خشن كصوت الرجل: منخفضة، أم
 54:يبُت أىم النميطات الصورية كالسمعية كاحلسية (1)اجلدكؿ 

النميطات الحسية النميطات السمعية النميطات الصورية 
حجم الصورة 
شكل الصورة 

مرتفع )شدة الصوت 
 (أـ منخفض

حرارة أـ بركدة 
نعومة أـ خشونة 

                                                
 57-56: صزلمد التكرييت ، مرجع سابق،  . 53

 64-62: صزلمد التكرييت ، مرجع سابق،  . 54
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إضاءة الصورة 
 Contrastتباين الصورة 

كضوح الصورة 
قريبة أـ بعيدة 

ملونة أـ بيضاء كسوداء 
ذلا إطار أـ عدؽلة اإلطار 

متحركة أـ كافقة 
رلسمة أـ كافقة 

يف )موقع الصورة يف اإلطار 
ادلركز، يف األعلى، يف 

 (األسفل،إُف اليمُت، إُف اليسار

ناعم )درجة الصوت 
 (أـ خشن

ح الصوت ككض
رخامة الصوت 
نغمة الصوت 
سرعة الصوت 

مصدر الصوت 
مستمر اـ متقطع 

 

صبلبة أـ ليونة 
شدة األَف أك الفرح 

انشراح أـ ضيق 
مقدار الضغط 

الشدة 
الكثافة 
الوزف 

االىتزاز 
فًتة التاثَت 

مستمر أـ متقطع 
 

 
 Anchoringاإلرساء - م
ربط  :يعٍت يف الربرلة اللغوية العصبية ىو االصطبلح Anchoringاإلرساء   

كؽلكن استخداـ أم ظلط كمرساة، كالنظر . احلالة الذىنٌية أك السلوؾ بإشارة أك منبو
، أك ذكر كلمة أك عبارة (ظلط صورم)إُف اسم مكتوب على قصاصة كرؽ مثبل 

، أك كضغط بإهباـ اليد اليمٌت على إصبع السبابة دلدة عشر ثواف (ظلط مسعي)معينة 
كبعبارة أخرل أٌف ادلنبهات قد تكوف صورية، أك مسعٌية، أك حسٌية، . (ظلط حسي)

فَتبط نظاـ عصيٌب  55.أم أهٌنا يف الواقع أظلاط لئلدراؾ تكوف إٌما خارجٌية أك داخلٌية
، بتكرار ادلذكِّرة ادلتساكية سَتجع الشخص إُف نيل Anchoringاإلرساء بالشعور ك

 56.الشعور كالعاطفة ادلعٌينة مثل االسًتخاء، التشجيع، كالثقة

                                                
 124-123: صزلمد التكرييت ، مرجع سابق، .  55

56   . Margaretha Mega Natalia & Kania Islami Dewi, op.cit., p. 48. 



 38 

 
 

الّلغة كالكالـ - ؾ
: إين رأيت زىرة، فإٌف ادلعلومات تصل إليك بعد مركرىا ٔترحلتُت: فإذا قلت لك

كيف ". الزىرة"مرحلة نشوء العلم بالزىرة يف ذىٍت، مثٌ مرحلة تعبَتم عن الزىرة بلفظ 
فعندما أرل الزىرة . كٌل مرحلة من ادلرحلتُت يفقد قسم من ادلعلومات ادلتعلقة بالزىرة

كينشأ ذلا مثاؿ يف ذىٍت، فإٌف ىذا ادلثاؿ ال يعرب تعبَتا دقيقا عن حقيقة الزىرة اليت 
فما ىو لوف . احلواس: كأحد األسباب الرئيسية لذلك النقص يف ادلعلومات ىي. رأيتها

الزىرة ؟ قد تكوف محراء ؟ كلكن أم لوف أمحر ىو ؟ ما ىي درجة احلمرة؟ كما ىي 
؟ مث ما ىو  (راجع ادلزيد عن األلواف يف ادللحق اخلاص باحلواس)درجة نقائها كتشبعها 

حجم الزىرة، كزهنا، كأبعادىا احلقيقة ؟ ككم كرقة ملونة فيها ؟ كما ىو كزف كحجم ك 
كىكذا ؽلكن أف ظلضي يف معرفة حقيقة الزىرة إُف احلٌد الذم ...أبعاد كٌل كرقة ؟ 

كقد يستغرؽ كصف ىذه الزىرة هبذا الشكل الدقيق عدة . ندركها فيو إدراكان تامان 
رٔتا ألف األمر غَت ضركرم دلعرفة ىذه التفاصل . كلكننا ال نفعل ذلك ! صفحات 

 من حقيقتها يف % 50كبالتاِف فإٌف حقيقة ىذه الزىرة يف ذىٍت قد تكوف . الدقيقة
.  نفسها

كتسمعها مٍت فإنك تنشئ علمان يف ذىنك من " زىرة: "كاآلف عندما أقوؿ لك 
إٌف ادلعلومات اليت يف . اللفظ الذم مسعتو ليس إال، ذلك أنك َف تر الزىرة بنفسك

ذىنك اآلف عن الزىرة ىي أقل من ادلعلومات اليت يف ذىٍت، ألنٍت رأيتها على أم 
لنفرض أف . حاؿ، بينما َف ترىا أنت، كإظلا مسعت لفظة معربة عنها فحسب

كيعٍت .  من ادلعلومات اليت يف ذىٍت% 50ادلعلومات اليت يف ذىنك عن الزىرة ىي 
 ( . % 50 من% 50)فقط % 25: أف ما يف ذىنك عن الزىرة احلقيقٌية ىو : ىذا 

بياف النقص الكبَت يف : ال شك أف ىذه النسب افًتاضية، كلكن ادلهم ىنا ىو 
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ادلعلومات الذم ينتج عن زلدكدية احلواس، كزلدكدية اللغة اليت نستعملها للتعبَت عن 
 57.احلقائق

 
التركيب العميق كالتركيب السطحي - ؿ

" السعادة"إٌف " ما ىي السعادة، كما ىو كزهنا كحجمها ؟" عندما سأؿ الشخص 
. من ادلعلومات عن الزىرة%  25كصلك " رأيت زىرة: " عندما قلت لك . فكرة

فماذا تتوقع أف تكوف نسبة " إنٍت أىدؼ إُف السعادة: " كلكن عندما أقوؿ لك 
اليت أريدىا ؟ من الصعب اإلجابة " السعادة"ادلعلومات اليت يف ذىنك عن حقيقة 

بل من الصعب علي كأنا  أريد السعادة، أف أتصورىا، أك أدركها . على ىذا السؤاؿ
ال شك أف للسعادة مفهومان معينان مستقران يف ذىٍت أحس بو . بشكل زلدد دقيق

، كأعرب عنو (صورية، أك مسعٌية، أك حسية، أك مزيج من ىذه الثبلثة)بطريقة معينة 
إذف ؿ . ال: كلكن ىل ىذا اللفظ يعرب ٘تامان عما يف نفسي؟ اجلواب". السعادة"بلفظ 

تركيب يستقر يف أعماؽ نفسي أحس بو، : يف نفسي تركيباف متبايناف " السعادة"
" السعادة"ك تركيب آخر يتمثل يف لفظ  Deep structure" التركيب العميق"ندعوه 

" التركيب السطحي"الذم تفوىت بو للتعبَت عما أعنيو أك أريده، كىو ما ندعوه 
Surface Structure . 

                                                
 168-166: صزلمد التكرييت ، مرجع سابق،  . 57
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ىو األكثر كماال كمشوالن إلدراكنا للعاَف، أٌما الًتكيب السطحي  الًتكيب العميق

نبلحظ . فهو جزء من الًتكيب العميق، ضلاكؿ أف نعرٌب بو عنو حينما نتكٌلم أك نكتب
من الشكل السابق أف الًتكيب السطحي يشبو الًتكيب العميق يف شكلو، كلكنو 

إف الًتكيب السطحي ىو الذم ؽلثل درجة إدراكنا . أصغر منو حجمان، أك مساحة
. للعاَف احلقيقي

كعندما ضلاكؿ التعبَت عن . لؤلفكار إذف تركيب عميق ، ك تركيب سطحي
كىذا الًتكيب السطحي . أفكارنا يف حياتنا اليومية، فإننا نستعمل الًتكيب السطحي

.  ينطوم على حذؼ، كتشويو، كتعميم، للًتكيب العميق
مٍت ؽلكنك أف ٖتصل على مزيد من " السعادة" لكنك عندما تسمع كلمة 

. ادلعلومات مٍت عما أعنيو إذا طلبت مزيدان من اإليضاح، عن طريق األسللة مثبلن 
توسيع : أنو باإلمكاف زيادة ادلساحة للًتكيب السطحي، أك بعبارة أخرل: كيعٍت ىذا

: كمن ىنا كانت احلاجة إُف الببلغة بعلومها الثبلثة . حدكد اإلدراؾ ذلذه الفكرة
كذلك فإٌف أعماؿ األدباء، كالشعراء، كالفنانُت ما ىي إال . ادلعاين، كالبيانات، كالبديع

زلاكلة لزيادة حجم الًتكيب السطحي لؤلفكار، فيعمدكف إُف زيادة الوصف كجىٍودة 
 58.العرض، مستخدمُت براعتهم كقدراهتم اإلبداعٌية

                                                
  .170-168:  ص زلمد التكرييت ، مرجع سابق،  . 58

التركيب السطحي                
                                  كالـ 

 
     التركيب العميق        

                                تجارب كخبرات        
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التحوؿ من البناء العميق إلى البناء السطحي - ـ

  يرل أصحاب نظريات السيكولوجيا اللغوية أف األفكار اليت تنقلها اللغة ذلا معاف 
كىذا البناء العميق ػلولو ادلتكلموف . راسخة يف بناء عميق ال يعرب ادلتكٌلم عنو فعبلن 

األصليوف للغة بصورة حدسية كال شعورية كفقا لبعض القواعد التحويلية إُف البناء 
إف الكثَت . السطحي، كىي قواعد ضلوية كتشكيلية يستعملوهنا يف كبلمهم أك كتاباهتم

من اجلمل اليت نستعملها ؽلكن النظر إليها باعتبارىا مكونة من مجلتُت أك أكثر، مثبلن 
إننا نستطيع اعتبار ". إٌف الرجل الذم غللس على رأس الطاكلة ىو أيب: "اجلملة التالية

". الرجل جالس على رأس الطاكلة"ك " الرجل ىو أيب" ىذه اجلملة مكونة من مجلتُت 
. كيف ىذه احلالة حٌوؿ ادلتكلم ، بصورة ال شعورية، مجلتُت منفصلتُت إُف مجلة كاحدة
. كقد استعمل بعض القواعد التحويلية ليدخل مجلة يف أخرل كؼلرج منها مجلة كاحدة

  59.(الذم)الثانية باسم ادلوصوؿ  (الرجل)كقد استعاض عن كلمة 

 
منطقة الّلغة - ف

كيرتبط النصفاف بنسيج . يتألف ادلخ من نصفُت أؽلن كأيسر يفصل بينهما أخدكد 
كبالرغم من أف كظيفة من كظائف الذماغ . اجلسم الثفٍت: من األلياؼ العصبية ىو

، 60يشًتؾ فيها النصفاف األؽلن كاأليسر، فإٌف منطقة الٌلغة تقع يف النصف األيسر منو 
 (حركة اللساف كالفكُت)فالكبلـ . نسبة إُف مكتشفها (برككا)منطقة : كتسمى 

                                                
، (1995دار العلم للمبليُت، : بَتكت )، الطبعة الثامنة، أصوؿ علم النفس كتطبيقاتوفاخر عاقل،  . 59

 .155-154: ص
60 . David Cohen, Olahraga Otak; Melesatkan Otak Kiri-Otak Kanan, terjemahan dari The 

Secret  Language of The Mind, Penerjemah: Aceng Mishbah dkk.  (Bandung: Jabal, 

2007), p. 23 
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كيف اجلهة نفسها كبالقرب من منطقة الكبلـ . يتحكم فيو النصف األيسر من الدماغ
  61. توجد منطقة فهم الكبلـ ادلسموع أك ادلقركء

 ك يف اللحاء منطقة للكبلـ، كاليت ٖترؾ األحباؿ الصوتية كالعضبلت ادلرتبطة هبا، 
  62.بطريقة ينتج عنها أصوات مفهومة ذات معٌت

. الكبلـ كفهم حديث اآلخرين: كيتحكم نصف الكرة األيسر يف استخداـ اللغة 
كحيث أف معظم الناس لديهم نصف الكرة األيسر ىو ادلسيطر، فيكوف اجلزء األؽلن 

لدل كل منا يف احلقيقة . من اجلسم ىو النصف الذم نستخدمو أكثر كنعتمد عليو
  63.كاحد للغة كاجلانب األؽلن من اجلسم، كاآلخر للجانب األيسر من اجلسم: سلاف

كاًلٍرتًفاع فٌعالية دكر ادلخ األيسر كقدرتو يف اللغة نستطيع أف ظلارس الرياضة ْتركة 
 كأٌما .، مثل لعبة عنجليك اجلاكية اليت تتحرؾ الرًٍجل األؽلن 64أعضاء اجلسم ادلتخالفة

انظر الصورة يف ). دلوازنة بُت ادلخُت فيمكن شلارسة احلركات مثل لعبة القفزة من احلبل
 (ادللحق

 
 النصف األيمن كالنصف األيسر للدماغ- س

كىو . إٌف ادلخ عضو مهٌم جدا كمركز للسيطرة كاإلشارة إُف مجيع أعضاء اجلسم
مركز ذاكرة اإلنساف الذم ػلمل أالؼ من اآلراء كالفكرات، كسييظًهرىا عندما ػلتاج 

                                                
 239:  مرجع سابق، ص زلمد التكرييت ،. 61

دار ادلعرفة اجلامعٌية، : اإلسكندرية )، الطبعة الثالثة، أسس علم النفسأمحد زلمد عبد اخلالق، . 62
  .135: ، ص(2007

 .141: ادلرجع نفسو، ص  . 63

47.  David Cohen, op.cit. p. 15 
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 مليار من اخلبليا ككٌلها ترتبط كتتصل ب 100 يتكوف ادلخ من 65.اإلنساف إليها
 66. من قرينها10.000

فكبلعلا ػلتوم . يبدك نصفا كرة ادلخ متماثبلف يف أدائهما للوظائف احليوية
على منطقة حركية، كمنطقة للحواس، كمنطقة بصرية، كمنطقة مسعية، إضافة إُف 

كلكن لكٌل من ىذين النصفُت كظائف نفسية سلتلفة ٘تامان عن كظائف . منطقة االٖتاد
  67.النصف اآلخر

كاف العقل الباطن يف ادلخ األؽلن ال يفٌرؽ بُت التخيل كاحلقيقة معا، ك يف اللغة 
" ال: "الكلمات السلبية كال يعرؼ كثَتا عن يعرؼ الكلمات اإلغلابٌيةاإلػلائية ىو 

 كال يعرؼ كثَتا ،"(احلاضر يف)الفعل ادلضارع "يعرؼ كلمات  ك.النافية" ال"الناىية ك 
كال يعرؼ كثَتا . "أنا " كلمة فاًعل  يعرؼ. "غدان أك بػىٍعدى غىد" ادلستقبلة الكلماتعن 

، أٍنتم، ىيم" عن الكلمات ادلخاطبة أك الغائبة  ًِ  .  68"إٍف...أىٍنتى
ال توجد منطقة لغوية يف اجلزء األؽلن من الدماغ، كلكن ليس ىذا ٔتعٌت أٌف 

. النصف األؽلن من الدماغ جاىبل ٘تاما،  ألنٌو يعرؼ بعض الكلمات الشائعة البسيطة
كأماٌ النصف األيسر للدماغ ىو ادلسؤكؿ عن كعي اإلنساف كخربتو باللغة، كادلنطق، 

، كالكتابة أٌما النصف األؽلن من الدماغ فهو النصف البلكاعي . كالرياضيات، كالعلـو
، كالذم ؽلكن فيو اخلياؿ، كالتصور، كاإلبداع الفٌٍت من رسم، كضلت، (البلشعور)

كما أٌف ذلذا النصف مقدرة على التخيل الفراغي ال يستطيعها نصف . كموسيقي
. كذلك فإٌف النصف األؽلن ىو الذم يقـو بالتعرؼ على كجوه الناس. الكرة األيسر

                                                
65 . Ja'far Subhan, Sang Pencipta Menurut Sains dan Filsafat, terjemahan dari Mashdar al-

Wujud Baina  al-'Ilm wa al-Falsafah, penerjemah: Fahmi Hadi al-Jufri (Jakarta: 

Lentera, 2004), p. 60 
66 . Daniel H. Pink, Otak Kanan Manusia, terjemahan dari A Whole New Mind, Penerjemah: 

Rusli, cet. ke-10 (Jogjakarta: DIVA Press, 2008), p. 26 
 240 : مرجع سابق، ص زلمد التكرييت ، . 67

67. Mario Teguh, Teknik Mengubah Pola Pikir (Mindset), (http:// www. 

Blog.fitb.itb.ac.id/usepm/11/2009, diakses 8 februari 2010) 
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                       69:كفيما يلي قائمة بالوظائف كادلميزات اليت تتعٌلق بكٌل نصف من نصفي الدماغ 
( 2: جدؿ)

النصف األيسر النصف األيمن 
التحليل الًتكيب 
الزمن اخلياؿ 
ادلنطق التصور 
اللغة اإلبداع 

 الرياضياتالفكر الفراغي 
العلـو الفن 

العقل البديهة 
الفهم احلدس 
الفكر احلس 
حقيقي رلازم 

رلٌرد زلسوس 
استنتاجي استقرائي 

 (تعبَت رياضي)خطي غَت خطي 
متواِف متوازم 
صريح ضمٍت 

متتابع آين 
إف نصف الكرة اليسر من ادلخ متخصص يف تناكؿ ادلعلومات ادلفردة، كاليت 

. إُف استنتاجات منطقية– خطوة خطوة - تعتمد على ادلنطق كاالستنتاج أك الوصوؿ 
– كيبدك أٌف ىذا النصف ماىر بوجو خاص يف اللغة، حيث ٕتتمع األصوات معا 

على حُت يتخصص . يف كلمات، مث ٕتمع الكلمات يف مجل– بًتتيب منطيقي 
                                                

 244-240:  مرجع سابق، ص زلمد التكرييت ، . 69
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نصف الكرة اليمن يف النظر إُف األشياء ككل، كيأخذ يف االختبار جوانب متعددة يف 
كمن مث فإف نصف الكرة األؽلن يتفوؽ يف إعداد أنواع عديدة من . الوقت نفسو

ادلعلومات البصرية، كٓتاصة الشكل كادلكاف كادلوسيقا كاألصوات األخرل اليت ال ترتبط 
  70. أك البديهةIntuitionكرٔتا يكوف ىو نصف الكرة ادلخي باحلدس . باللغة
 

أنماط الموجات الكهربائية المخية - ع
٘تكن العلماء من ٖتديد أربعة إيقاعات أك أظلاط من ادلوجات الكهربائية الصادرة 

: من ادلخ نوجزىا يف النقاط التالية
 كىذا النمط ىو أكؿ اإليقاعات الكهربائية ”Alpha Rhythm“إيقاع ألفا : أكال

كأسهلها يف التميز من بُت ادلوجهات الكهربائية األخرل  كإيقاعتها الًتددية تًتاكح ما 
 دكرة تردد يف الثانٌية كيبدك ذلك بشكل كاضح كجلى عندما يكوف 14-7بُت 

. الشخص يف حالة اليقظة أك يف حالة اسًتخاء تاـ
 دكرة 32-14كيتاكح ترددىا اإليقاعي ما بُت  ”Beta Waves“موجات بيتا : ثانيا

. ترددية يف الثانية الواحدة كتظهر يف حالة العادية من نشاطنا ك أثناء اليقظة
كىذا النمط أبطأ كثَتا من النمطُت السابقُت   ”Theta Activity“  نشاط ثيتا: ثالثا

كيرتبط ْتاالت اإلدراكات احلية اخلارقة  إال أف ظهوره يزداد لدل األطفاؿ الصغار 
. كالكبار

مجيعا كأكثرىا سعة كتظهر  ادلوجات  كىي أبطأ ”Delta Waves“ موجات دلتا: رابعا
يف حالة النـو العميق، كمن أىم األمراض اليت يكشف عنها جهاز الرساـ الكهربائي 

                                                
 .143: أمحد زلمد عبد اخلالق ، مرجع سابق، ص  . 70
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 كىو اضطراب دكرل يف اإليقاع األساسي للمخ  ”Epilepsy“تشخيصو حاالت الصرع
  71.كلو أسباب عضوية كبيلوجية 

كىذه العملية ترتبط ٔتخ اإلنساف كتناسب ْتالة متنٌوعة اليت تشَت بادلوجات  
 EEG (Electro Encephalo Graphs).72ادلخية كتقاس باستخداـ ألة 

يشَت أكسًتاندر كزمبلؤه إُف أف اإليقاع ادلوسيقي يؤثر على إيقاعات جسم 
عندما تصبح "كيذكركف أٌف الباحثُت قد الحظوا أنو . اإلنساف كضربات القلب مثبل

 73.ضربات القلب بطيلة تزداد فعالية الذىن ازديادا كبَتا
 

العالقة بين نطق الحركؼ الجهرية ك إطالؽ ثاني أكِسْيد اْلَكْربُػْوف  - ؼ
بناءن عىلىى ًعٍلم التجويد بأٌف حركؼ اجلهر اليت تلفظ جهريةن تؤدِّم إُف اذلواء 

ٍربػيٍوف)اخلارج  كعندما الشخصي خاًشعه يف . ًمن الرئة بطريق الفم كثَت (ثاين أكًسٍيد اٍلكى
الدعاًء كبينما يفهم معانًيو فكاف شريافي الدـٌ يف ادلخ يؤٌدم إُف كثرة اذلواء اخلارج من 

الرئة خاصةن عندما يلفظ حرؼ اجلهر صحيحا، كىذا يسبب عددى ثاين أكًسٍيد 
ٍربػيٍوف يف ادلخ ينقصي منتًظمان  باىسي جىٍرًم النَّنفًس عند النطًق باحلىرؼ . اٍلكى كاجلىهري ىو ًاضلًٍ

عىظيمى كىٍزفي قارًئو : " كحركؼ اجلهر ٕتمع يف الكلمات74.لًقيٌوة االعتماد على ادلخرجً 
-ط-ج-غ-م-ذ-أ-ر-ؽ-ؿ-د-ض-ف-ز-ك-ـ-ظ-ع)" ذم غىضٍّض جىدَّن طىلىبى 

  75.(ب
: كحينما تنطق حركؼ اجلهر فكانت العملٌية ادليكانيكية كما تلي

                                                
، (1997دار ادلعرفة اجلامعية، : اإلسكندريٌة )، معالم علم النفس المعاصرعزت عبد العظيم الطويل، .  71

 44: ص

71. Prabowo Prasetyo Budi & Ervin Rizali, Hypno Healing, (Yogyakarta: Leutika, 2010), p. 19 
 Approaches and، ىذه ترمجة لكتاب مذاىب كطرائق في تعليم اللغاتجاؾ رتشارد، كثيودكر ركجرز،  . 73

Methods in Language Teaching (1990دار عاَف الكتب، : رياض)285-284.، ص. 
74 . Arman Yurisaldi Saleh, Berzikir Untuk Kesehatan Saraf, (Jakarta: Zaman, 2010), p. 60  
75. As'ad Humam, Ilmu Tajwid;Cara Mudah&Berkesan, (Selangor: Pustaka Dini, 1994), p. 76  
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ٍربػيٍوف يف الرئة، كيلَّنمىا جهر الصوت كصٌح لفظي احلركؼ  -  ترفعي إطبلؽى ثاين أكًسٍيد اٍلكى
ثػيرى اذلواءي اخلارج ًمن الرئة بطريق الفم . كٌلما كى

ٍربػيٍوف  - كيؤثر على  إطبلؽ اذلواء الكثَت ًمن الرئة بطريق الفم ػلمل ثاين أكًسٍيد اٍلكى
 .محىٍلو يف الٌدكرة الٌدمىًويٌة يف مجيع أعضاء اجلسم

ـٌ ادلخ حلظةن لوجود االستجابة الكيميائية عندما ؼلشع   - تصغَتي قىٍطر شرياف د
. الشخص يف الدعاء أك ذكراا،  ينقيصي ٕتًهيزي جىرىياًف الٌدـ إُف شبًكٌية ادلخ

يستجيب ادلخ هبذه احلالة مينعًكسان كفجأةن بالثأب حىت يدخل اذلواء الكثَت بطريق 
الرئة إُف ادلخ مع تػىٍوًسٍيع قىٍطر شرياف الدـٌ، كالعاقبة أٌف ٕتًهيز أيكٍكًسًجٍُت ك جىليوٍكيٍوسا 

ىذه احلالة ستػيقىٌوم عناًصرنا خىٍلًويٌةن كخىٍلًويٌةن دقيقةن اليت . إُف شبًكٌية ادلخ يرتفعاف سرعةن 
خ
ي
  76.تؤثٌر يف القوة كقدرة ًخٍليىة ادل

ؽلكن التأثَت يف العقل الباطن بشكل مقصود، كسلطط لو، كبإرادة اإلنساف نفسو 
التكرار، كاإلػلاء، كاذلندسة : كىناؾ ثبلث طرؽ رئيسية لتحقيق ذلك. كرضاه

القياـ بإعادة كلمات أك عبارات مرات كثَتة يف اليـو : كأٌما التكرار فهو. النفسية
فإٌف . كيعد الذكر كالدعاء خَت مثاؿ على ىذا. كالليلة لفًتة من الوقت، أك باستمرار

ذكر الٌلو تعاُف يزيد اإلؽلاف، كيضيء النفس، كيرتقي هبا يف مدارج الفضائل، 
  78"أال بذكر الٌلو تطملٌن القلوب"  قاؿ تعاُف 77.فيتهذب السلوؾ، كتسمو األعماؿ

 
 
 
 

 مهارة الكالـ كتعليمها: المبحث الثالث
                                                

76 . Arman Yurisaldi Saleh, op.cit., p. 60-66 

 217: زلمد التكرييت ، مرجع سابق، ص  . 77

  28  (الرعد)13القراف الكرًن ،  .  78
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 الكالـ مهارة مفهـو - أ

 كمىهىارنا كميهيٍورا مىٍهرنا - مىهىرى  من مصدر ىي ادلعجم يف" مهارة "كلمة أفٌ  صلد
 حاًذقنا كاف أم ،"العلم يف مهر "يقاؿ. ماىر فهو حذؽ،: كبوً  كىفيو الشيءى  كىمىهىارىة

 يف اللغة 80".القوؿ "  فهو الكبلـ كأٌما 79.معرفةن  اتقنها: ًصناعًتو كيف. ًبو عىادلًان 
 ذلك على كالدليل الكبلـ، لتمثيل زلاكلة فهي الكتابة أٌما الكبلـ، ىي األساس

:  مايلي
 ظهرت حيث طويل، بزمن الكتابة يعرؼ أف قبل الكبلـ اإلنساف عرؼ -1

 .اإلنساف تاريخ من متأخرة فًتة يف الكتابة

 عند تعلمها يف يبدأ اليت الكتابة، تعلم يف يأخذ أف قبل الكبلـ الطفل يتعلم- 2
  .ادلدرسة دخوؿ

 من كبَت عدد كيوجد بطبلقة، األـ لغاهتم يتحدثوف االسوياء، الناس مجيع- 3
 . لغاهتم يف الكتابة يعرفوف ال الناس

81 .مكتوبة غَت منطوقة زالت ما اللغات بعض -4

 

 

يف تعليم اللغة العربية فهي إحدل  (التعبَت الشفوم)أٌما الكبلـ أك التحدث 
ادلهارات اللغوية، على الوجو العاـ كأىداؼ تعليمها ىي قدرة الطلبة على االتصاؿ 

 اللغول النشاط ألواف أىم من التكلم أف شكٌ  كال .بطريقة الكبلـ باللغة العربية
 دكف أك مقدمات دكف تتم سهلة عملية ليس الكبلـ مهارة تدريس إف. للناس
 العربية اللغة تعليم مثل هبا الناطقُت لغَت األجنبية اللغة تعليم يف سيما ال ترتيب

                                                
 2000: ، ص(2000دار ادلشرؽ، : بَتكت)، المنجد في اللغة ك اإلعالـلويس مألوؼ،  . 79

 695: ادلرجع نفسو ، ص .  80

 
 33:  عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف كزمبلؤه، مرجع سابق ، ص . 81
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 تنظيمها إُف ادلدرسوف ػلتاج الكبلـ مهارة تعليم فئل٘تاـ اإلندكنيسُت، لطبلب
 . جٌيدا ك دقيقا تنظيما
 

  الكالـ مهارة تعليم أىمية - ب

 اللغات يف إتقاهنا إُف الطالب يسعى اليت األساسية، ادلهارات من الكبلـ
 أعلية زادت عندما األخَتة، الفًتة يف ادلهارة ىذه إُف احلاجة اشتدت كلقد. االجنبية
 العربية، اللغة  تعليم عند ٔتكاف  الضركرة كمن. الناس بُت الشفهي االتصاؿ
 اللغة مدرس يسلكو أف نرجو الذل االٕتاه، ىو كىذا الشفهي، باجلانب االىتماـ
 لغة العربية ألفٌ  بالعربية، احلديث من الطبلب ٘تكُت األكؿ، علو غلعل كأف العربية،
 الشفهي،  اجلانب يهمل دلن كالحجَّنة العاَف، يف الناس مبليُت بفهمها اتصاؿ،
 كالأحد ذلا، الكجود الفصيحة العربية اللغة أف مدعيان  الكتايب، باجلانب كيهتم

  82.يتكلمها
 
 بها الناطقين لغير الكالـ تعليم أىداؼ -ج

 يف ادلبادأة على القدرة تنمية :يلى ما ٖتقيق إُف الكبلـ تعليم يهدؼ
 باللغة، معرفتهم توظيف من ٘تكينهم اللغوية، ثركهتم تنمية الدارسُت، عند التحدث
 على كالقدرة للتقدـ كاحلاجة بالثقة، اإلحساس لديهم يشبع شلا كتراكيب مفردات
 تعريض ادلختلفة، ادلواقف يف كالتصرؼ اإلبتكار على الدارسُت قدرة تنمية اإلصلاز،

 شلارسة إُف فيها ػلتاجوف كالىت هبا مركرىم ػلتمل الىت ادلختلفة للمواقف الدارسُت
 اجلوانب معاجلة بالعربية، الناطقُت مع الفعاؿ االتصاؿ على الطالب تدريب اللغة،

                                                
 34: عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف كزمبلؤه، مرجع سابق ، ص . 82
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 كيف لغتو غَت بلغة يتكلم أف على الطالب كتشجيع باحلديث، اخلاصة النفسية
.  83لو زمبلء كأماـ ما حد إُف مضبوط موقف

 للغة األمسى اذلدؼ ػلقق أف يستطيع فإنو ادلهارة ىذه يتقن عندما كالدارس
 84.يريد ماذا كإفهامهم باألخرين، االتصاؿ على القدرة : كىو

 
  الكالـ لعملية التخطيط -د

 نفكَتىم كمستويات كاىتمامهم ادلستمعُت نوعية على أكال ادلتحدث يتعرؼ أف - أ
 .ػلبوف ال كما مساعو ػلبوف كما

 .كبلمو أىداؼ ٖتقيق على ادلتكلم ليساعد كىذا. الكبلـ أىداؼ ػلدد أف - ب

 ك األفكار ػلدد أف أل كبلمو، زلتول ٖتديد على قادرا ادلتكلم يكوف أف- ج
 مع متفقة األفكار ىذه تكوف أف ك. عنها احلديث يريد الىت كادلشكبلت ادلعاين

  .ٖتديدىا سبق الىت األىداؼ

 ادلناسب األسلوب اختيار ك. الكبلـ الطرؽ أك األسالب أنسب اختيار يتم أف - د
 أم الكبلـ، كنوعية ادلستمع، نوعية منها عوامل عدة على يعتمد للكبلـ

 التبلميذ تعليم غلب كىنا. ٖتقيقها ادلراد األىداؼ نوعية ك كمادتو، موضوعو،
( 1: )اآلتية الشفوم التعبَت أم ، التحدث أك الكبلـ أساليب على كتدريبهم
 اخلطابة( 5. )ادلناظرة( 4. )الندكة( 3. )كاحملادثة ادلناقشة( 2 )احملاضرة
 التعليمات إعطاء( 7. )كاحلكايات القصص قص( 6. )الكلمات كإلقاء

85.كادلداخبلت التعليقات( 9. )التقارير عرض( 8. )كاإلرشادات

 

                                                
 166-165: مرجع سابق، ص، رشدم أمحد طعيمة. 83

، أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد اا الغاِف ك عبد احلميد عيد اا،   .  84
  54. ص(1991, دار النصر للطباعة اإلسبلمية: الرياض)

  92-91: ص( 2002دار الفكر العريب، : القاىرة)، ، تدريس الفنوف اللغة العربية علي أمحد مذكور. 85
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  الكالـ تعليم في عامة توجيهات -ه
 تعليم تطوير يف تسهم قد الىت العامة التوجيهات من رلموعة يلى كفيما

( 2 )الكبلـ، شلارسة يعٌت الكبلـ تدريس( 1: )ثانية كلغة العربية يف الكبلـ مهارة
 عدـ(4 )خربهتهم عن الطبلب يعرب أف( 3 )االنتباه، توجيو على التدريب
 86.التدرج( 6 )ك التوقعات مستول( 5 )التصحيح، كثرة ك ادلقاطعة

 
 أنواع التعبير -ك

التعبَت الوظيفي : إٌف أنواع التعبَت من حيث ادلوضوع ينقسم إُف نوعُت
التعبَت : كما ينقسم من حيث األداء إُف نوعُت أيضا كعلا. كالتعبَت اإلبداعي

فإذا كاف الغرض من التعبَت ىو اتصاؿ الناس بعضهم . التحريرم كالتعبَت الشفوم
ببعض لتنظيم حياهتم كقضاء حوائجهم، فهذا ما يسمى بالتعبَت الوظيفي، مثل 

أٌما إذا كاف . احملادثة كادلناقشة، ككتابة الرسائل كادلذكرات كالنشرات كما إُف ذلك
الغرض ىو التعبَت عن األفكار كاخلواطر النفسية كنقلها إُف اآلخرين بطريقة إبداعية 
مشوقة كمثَتة، فهذا ىو التعبَت اإلبداعي أك اإلنشائي مثل كتابة ادلقاالت كتأليف 

كىذاف النوعاف من التعبَت . إٍف... القصص كالتمثيليات كالًتاجم كنظم الشعر
ضركرياف لكل إنساف يف اجملتمع احلديث، فاألكؿ يساعد اإلنساف يف ٖتقيق حاجاتو 

كمطالبو ادلادية كاالجتماعية، كالثاين ؽلكنو من أف يؤثر يف احلياة العامة بأفكاره 
ك إذا كاف التعليم كالتدريب على النوع الثاين ذا أعلية خاصة يف ادلرحلة . كشخصيتو

ادلتوسطة، فإٌف التعليم كالتدريب على النوع األكؿ كىو التعبَت الوظيفي غلب أف 
  87. ػلظى باالىتماـ األكؿ فيما قبل ذلك من مراحل

                                                
 161-160: مرجع سابق، ص رشدم أمحد طعيمة، . 86

 85: صمرجع سابق، علي أمحد مذكور، . 87
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كلو صور . فالتعبَت الشفوم ىو ما يعرؼ باسم احملادثة أك اإلنشاء الشفوم
التعبَت عن الصور اليت غلمعها التبلميذ ، أك - 2. التعبَت احلر- 1: كثَتة، منها

التعبَت الشفوم عقب - 3. يعٌرضها عليهم ادلعٌلم، أك الصور اليت بكتب القراءة
حديث التبلميذ عن حياهتم - 5. استخداـ القصص يف التعبَت بالصور- 4. القراءة

حصص األلعاب ، كالرسم، كاألشغاؿ )كنشاطهم داخل ادلدرسة كخارجها 
ادلوضوعات اخللقية - 8. احلياة- 7. شللكة احليواف كالنبات كالطَت- 6. (كضلوذلك

 88.اخلطب كادلناظرات- 8. كاالجتماعية كالوطنية كاالقتصادية
 

 كالحوار المحادثة. ز
 موضوع حوؿ فردين بُت ٕترم اليت التلقائية احلرٌة ادلناقشة ىي احملادثة 

 احلرة( 2 )ادلناقشة( 1: )اآلتية احلاكمة النقاط تستوقفنا التعريف ىذا كيف. معُت
 النحوية الًتاكيب فيضمٌ  احلوار أٌما ك 89.موضوع( ق )فرداف( 4 )التلقائية( 3)

 بيد لتأخذ اللغوية التدريبات عليها تعتمد سلتلفة، كسياقات مواقف يف كادلفردات
  90.كاالتصاؿ التعبَت يف كشلارستها اللغة استعماؿ ضلو الطالب

 
 الكالـ مهارة في اختبارات. ح

 ىذه تقييم كيف الكبلـ اختبارات إجراء يف صعوبة ىناؾ أفٌ  شك كال   
 كما. طويبل كقتا يستغرؽ شلا فردية اختبارات العادة يف تتطلب إهنا حيث ادلهارة،

 العديد يف ادلوضوعية عن بعيدة الذاتية من قريبة ستكوف الكبلمي االختبار درجة أف
 عوامل ىناؾ الطالب يتكلم عندما. العبلقة ذات العوامل كثرة بسبب احلاالت من

                                                
: ص (1968دار ادلعارؼ، : ادلصر)، الطبعة العاشرة عبد العليم إبراىيم، ادلوجة الفٍت دلدرسي اللغة العربية. 88

150-151. 

 164-163: رشدم أمحد طعيمة، مرجع سابق،  ص. 89

 .34 : مرجع سابق،  صعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف كزمبلؤه، . 90
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 كالنرب كادلفردات النحوية كالصحة كالتنغيم النطق: بادلراقبة جديرة عديدة
  91.كالوضوح

 تتكوف أهنا ادلهارة ىذه على احلكم يريد من تواجو اليت الصعوبات كمن   
 النطق على القدرة منها كاحد، كقت يف للدارس يتقنها ال سلتلفة قدرات من

 كمفردات، كصرؼ ضلو من اللغوية الكفاءة استخداـ مث اللغوية، لؤلصوات الصحيح
 االتصاؿ موقف تناسب اليت اللغوية الًتاكيب اختيار يف كالسبلمة الطبلقة مث

 القياس خرباء استطاع فقد ذلك من كبالعاـ. اللغوية كالكفاءة ادلستمع كخربات
 92: 3 اجلدكؿ يف كما كىي كاحلديث النطق مهارة اختبارات من ٖتديد

  النطق: أكال
 النتيجة المعيار الرقم
 25 خفيفة لكنة كجود مع ٘تاما مفهـو. 1
 20 كاضحة لكنة كجود مع مفهـو. 2
 15 الفهم سوء إُف تقود النطق أخطاء بعض. 3
 10 النطق أخطاء لكثرة فهمو يصعب. 4
 القواعد: ثانيا
 النتيجة المعيار الرقم
 25 ادلعٌت فهم يف التؤثر جدا قليلة كالصرفية النحوية األخطاء. 1
 20 ٘تاما يعنيو ما فهم ؽلكن ال حىت النحوية األخطاء كثرة. 2
 15 أحيانا ادلعٌت فهم عدـ يف النحوية  أخطاؤه تسبب. 3
 10 النحوية األخطاء بسب – قليل إالٌ  – يقوؿ ما يصعب. 4

 اللغوية المفردات: ثالثا
                                                

  104.ص (2000دار الفبلح، : األردف)، الطبعة األكُف االختبارات اللغويةزلمد علي اخلوِف،  . 91

 .105: ، ص(1990دار العلم، : بَتكت)، طرؽ تدريس اللغة العربيةزلمد إبراىيم عطا، . 92
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 النتيجة المعيار الرقم
 25 اللغة أىل يفصلها اليت ادلفردات نفس يستخدـ. 1
 20 ٘تاما مفهـو يقوؿ ما معٌت كلكن أحيانا معربة غَت ألفاظ يستخدـ. 2
 معٌت كضوح عدـ يف تسبب شلا اخلاطلة األلفاظ بعض يستخدـ. 3

 حديثة فقرات بعض

15 

 10 ادلناسب السياؽ غَت يف كاستخدامها ادلفردات قٌلة. 4
 

 الطالقة: رابعا
 النتيجة المعيار الرقم
 25 اللغة كأىل بطبلقة يتحدث. 1
 20 استطاعة التعبَت ٘تاما عما يريد مع بعض الًتدد كالتكرار. 2
 15 كثرة الًتدد كالبطء الشديد كقد يصعب فهم ما يقوؿ. 3
 10 كثرة الًتدد كصمتو يف زمن طويل حىت يصعب الفهم. 4

 
 
 
 
 
 

   مدرسة التنوير المتوسطة اإلسالمية  بوجونغاراعنالنبذة التاريخية : الرابع المبحث
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الموقع الجغرافي - أ 

إف ىذه ادلدرسة، تابعة دلؤسسة معهد التنوير اإلسبلمي السلفي اليت كقعت 
. جاكم الشرقية سومربجا ٔتدينة بوجونغارا-  يف قرية تالوف220يف شارع رايا رقم 

، ادلدرسة االبتدائية (TK)ركضة األطفاؿ : كادلعهد يتكوف من ادلدارس، منها
، ك ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية (MTs)، ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية (MI)اإلسبلمية 

(MA)كادلدرسة العالية اإلسبلمية ، (STAI) .
 

تأسيس المدرسة - ب 
أسس يف السنة  إف معهد التنوير ادلتوسطة اإلسبلمية تالوف، بوجونغارا

كيف بدايتو كاف ىذا ادلعهد يتكوف من . ـ، بناه كيام احلاج زلمد صاٌف1961
بعد أف ينتهي التبلميذ يف ادلرحلة ادلتوسطة، فتطلب . ادلرحلة االبتدائية كادلتوسطة

. ىذه ادلؤسسة لبناء ادلدرسة يف ادلرحلة ادلتوسطة كالعالية
أنشلت ىذه ادلؤسسة أساسا لتساعد اجملتمع حىت يستطيع أف يتعلم ىف ىذه 

: أٌما األىداؼ كاألغراض التعليمية يف ىذه ادلدرسة ىي. ادلدرسة
.  أف تسعى ادلدرسة ليكوف الطبلب متخلقُت بأخبلؽ كرؽلة -1
 تنمية ادلدرسة كفاءة الطبلب يف اجملاؿ التعليمي حىت يستطيعوا أف يستمركا  -2

 دراستهم إُف مستول العليا

  ترقية الطبلب ترقية مناسبة بانتشار التكنولوجي، كالػحضارة اإلسبلمية -3

 سعت ادلدرسة يف ترقية مهارات الطبلب حىت يستطيعوا أف يتعاملوا كيتعاكنوا  -4
 .بينهم ك بُت اجملتمع

 
 

المكونات المدرسية - ج 
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إدارة ، إدارة مدير ادلدرسة: ادلكونات، منها   ىذه ادلدرسة تتكوف من 
األساتذة، معمل احلاسوب ، معمل اللغة، ادلصلى كادلسجد، ادلعهد للطبلب، إدارة 

. ادلدرسة، ادلكتبة، ادلقصف، الفصوؿ الدراسية كغَتىا
 

 

 العربية في ىذه المدرسة اللغةتعليم - د 
 يف مدرسة التنوير ادلتوسطة اإلسبلمية تالوف يعتمد على العربيةتعليم اللغة 

 ك 2006سنة  (KTSP)ادلنهج اجلديد ادلسمى بادلنهج على الوحدة الدراسية 
Sparated Curriculum باستخداـ الكتاب الدراسي من غونتور Gontor  . ك يسَت

كاللغة العربية ىي . هبا مدرس اللغة العربية يف عملية التعليم بأم طريقة كأسلوب ما
لغة عادة االستعماؿ عند أغلب الطبلب، خاصةن مستعملة عند الطبلب الذين 

كاف درس اللغة العربية غلهز للدارسُت مخس حصص يف . يسكنوف يف ادلعهد
كدلا قامت الباحثة ببحثها حيث يؤدم عملية التدريس، فبلبد أف تنتهز . األسبوع

 .الوقت احلاضر

 
 
 
 
 
 
 

الفصل الثالث 
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منهجية البحث 
 

يتضمن ىذا الفصل على منهج البحث، كرلتمع البحث، كمتغَتات البحث، 
كأدكات البحث، كالبيانات كمصادرىا، كأسلوب ٖتليل البيانات، كمراحل تنفيذ 

.  الدراسة
 
 منهج البحث- أ

منهج البحث ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو البحث التجرييب بالتحليل الكمي 
البحث التجرييب ىو النوع من البحوث الذم يستخدـ التجريبة يف اختيار . كالكيفي

فرض معُت يقرر عبلقة بُت عاملُت أك متغَتين، كذلك عن طريق الدراسة للمواقف 
  93.ادلتقابلة اليت ضبطت كل ادلتغَتات ما عدا ادلتغَت الذم هتتم الباحثة بدراسة تأثَته

تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث رلموعتُت باستخدامهما كاجملموعة الضابطة 
كاجملموعة التجريبية، كىذا يف حالة التبلميذ ؽللكوف كفاءة الكبلـ ادلتساكية، كالتماثل 

. يف متوسط الذكاء كالعمر كالتحصيل الدراسي
  94:كأما خطواهتا فيما تلي

 
Post Test Experiment Pre-test Class 

Ν ν ν A 

Ν - ν B 

  
مناسبا باجلدكؿ السابق أٌف اجملموعة التجريبٌية ىي اجملموعة اليت تستخدـ الربرلة 

اللغوية العصبٌية يف تعليم مهارة الكبلـ، كأٌما اجملموعة الضابطة فهي رلموعة بدكف 
                                                

دار : مصر)، الطبعة الثانية، مناىج  البحث في التربية كعلم النفسجابر عبد احلميد أمحد خَتم كاظم،  . 93
 .200: ، ص(1978النهضة العربية ، 

 .210-209: ادلرجع نفسو، ص . 94
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استخداـ الربرلة اللغوية العصبٌية يف تعليم مهارة الكبلـ كىي تكوف مقارنة جملموعة 
. التجريبٌية

 
مجتمع البحث كعينتو - ب

. يقصد ٔتجتمع البحث ىو مجيع الناس الذين ؽلكن اشًتاكهم يف ىذا البحث
الذم يكوف اجملموعة   Aكأما رلتمع ىذا البحث فهو التبلميذ يف الصف الثاين 

يف مدرسة التنوير ادلتوسطة   الذم يكوف اجملموعة الضابطة،Bالتجريبية، كالصف الثاين 
ككاف . 2010- 2009العاـ الدراسي  بوجونغارا اإلسبلمية تالوف، سومربجا،

كاختارت الباحثة . التبلميذ يف ىذا الفصل ؽللكوف كفاءة ادلهارات اللغوية ادلتساكية
الصف الثاين ألف ىذا الفصل على ادلستول ادلتوسط يف ادلهارات اللغوية، لذلك لن 

يصعب عليها تطوير كتنمية مهارة التبلميذ يف كبلـ اللغة العربية خصوصا التعبَت 
كتلك العينة اختارهتا .  طالبة42 كأما عينة يف ىذا البحث فهي .(احملادثة)الشفوم 

. الباحثة عشوائينا، مث تقسم إُف رلموعتُت كعلا رلموعة ٕتريبية كرلموعة ضابطة
   

 متغيرات البحث- ج

: كادلتغَت يف البحث التجرييب تنقسم إُف قسمُت
ادلتغَت الذم يتحكم فيو الباحث عن قصد يف التجربة بطريقة معينة ك : كعلا، األكؿ

كما يسمى أيضنا بادلتغَت التجريب  (Independent Variable)منظمة كالتغيَت ادلستقل 
(Experimental Variable) .نوع الفعل أك السلوؾ الناتج عن ادلتغَت ادلستقل : كالثاين

 ك ادلتغَت ادلستقل 95.أك ادلتغَت ادلعتمد (Dependent Variable)فيسمى بادلتغَت التابع 
 الكبلـ يف تنمية مهارة NLPالربرلة اللغوية العصبٌية من ىذا البحث ىو استخداـ 

                                                

 199: جابر عبد احلميد جابر ك أمحد خَتم كاظيم، مرجع سابق، ص. 93
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 للطبلب قبل الكبلـللطبلب، كأما ادلتغَت التابع من ىذا البحث فهو تنمية مهارة 
. التجربة كبعد التجربة

 
 أدكات البحث- د

: أدكات البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث كما تلي
 (Interview) ادلقابلة - 1

    ادلقابلة ىي احلوار بُت الباحثة كمن لو معلومات باذلدؼ دلعرفة اآلراء 
 كىدؼ ادلقاببلت ىو 96.كاألفكار كالشعور كالتفاسَت كادلعارؼ كخربات الشخص

يف ىذه ادلناسبة، . معرفة آراء اآلخرين اليت ال تستطيع أف يعرفها بواسطة ادلبلحظة
. كانت ادلقابلة ادلتعمقة ٕترم لرئيس ادلدرسة أك نائبو كمدرسي اللغة العربية

  كتستخدـ الباحثة ىذا الربنامج لكشف احلقائق كالبيانات ادلتعلقة 
" التنوير"ادلتوسطة باسًتاتيجية تعليم اللغة العربية كنظاـ تقوؽلو الذم قامت بو ادلدرسة 

  .بوجونغارا تالوف، سومربجا،
 
 (Observation)ادلبلحظة - 2

كىي طريقة .   ادلبلحظة ىي طريقة مجع البيانات ٔتبلحظة ادلواقف مباشرة
تتطلب أف يكوف الباحث جزءا من النشاطات التعليمية أل بأف يقـو الباحث 

ٔتبلحظة سلوؾ معُت من خبلؿ اتصالو مباشرة باألشخاص أك األشياء اليت 
 كىذه الطريقة يف البحث تنفع جدا، يف احلصوؿ على بيانات البحث 97.تدرسها

.  يف تدريس مهارة الكبلـالربرلة اللغويٌة العصبٌيةاليت تتكوف من ٕتربة استخداـ 

                                                
96. Prantiasih, A, Perencanaan Pengajaran PPKN, (Malang: IKIP Malang, 1997), p. 91. 

 
97

دار : عماف األردف) الطبعة الرابعة، البحث العلمي،ذكقاف عبيدات، كعبد الرمحن، ككايد عبد احلق، .  
 . 149. ، ص(1992الفكر،
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لذلك، ففي ٖتصيل البيانات فطريقة ادلبلحظة تعد كسيلة ٘تلك البيانات الصحيحة 
. كادلناسبة

  كتستخدـ الباحثة طريقة ادلبلحظة للحصوؿ على البيانات اليت تتعلق 
بأنشطة عملية تعليم مهارة الكبلـ، كاالتصاؿ بُت التبلميذ أنفسهم، كالطريقة 

 التعليمية ادلستخدمة فيو كمشاركة التبلميذ يف عملية تعليم مهارة الكبلـ باستخداـ
. الربرلة اللغويٌة العصبٌية

 
 (Test)االختبار - 3

أسللة شفوية أك ٖتريرية أك صور أك )االختبار ىو رلموعة من ادلثَتات 
 كيف ىذه الدراسة كاف اختبار 98.أعدت لتقيس بطريقة كمية أك كيفية (رسـو

التبلميذ يف الكبلـ العريب كأداة تقيس كفاءة التبلميذ على التعبَت الشفوم 
 .، كتعقد الباحثة االختبار القبلي كاالختبار البعدم ذلذه الغاية(احملادثة)

   تأخذ الباحثة االختبار القبلي عند التبلميذ يف الفصل التجرييب قبل 
 مث تعطي الباحثة االختبار  الربرلة اللغويٌة العصبٌيةتدريس مهارة الكبلـ باستخداـ
أما للفصل الضابط، تأخذ .  الربرلة اللغويٌة العصبٌيةالبعدم بعد تدريسها باستخداـ

 الربرلة الباحثة االختبار القبلي كاالختبار البعدم بتدريس الكبلـ دكف استخداـ
. اللغويٌة العصبٌية

 
 

االستبياف - 4

                                                
 . 157: ادلرجع نفسو، ص . 98
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كيتشكل االستبياف .    ؽلثل االستبياف ادلعلومات اليت ستحللها الباحثة
بشكل مغلق كمفتوح ٔتعٌت أف ادلستجيب ؼلتار من اإلجابات ادلتعددة اإلجابة 

  99.األقرب إُف رأيو كشعوره كتقديره كموقفو كيستطيع أيضا أف يعرب عن أفكاره
  هبذه الطريقة توزع الباحثة رلموعة من االستبيانات كىي جلمع البيانات 

. ادلتعلقة ٔتيوؿ التبلميذ كاىتمامهم بعملية التدريس كخرباهتم طواؿ ىذه العملية
 

 البيانات كمصادرىا - ىػ

بناء على كوف ىذا البحث ْتثا كميا يهدؼ إُف نيل ادلعلومات حوؿ العبلمات 
كمن . أك الوقائع ادلاضية كاحلالية، يركز ىذا البحث على ما غلرل أثناء إجراء البحث

فوائد ىذا الًتكيز، قدرة البحث على حل ادلشكبلت الًتبوية التطبيقية، حىت ال يعتمد 
 100.رلرل التحليل على البيانات فحسب، بل على معانيها أيضا

 كالبيانات ادلقصودة ىي مجيع ما أخذتو الباحثة عند إجراء البحث يف مكانو شلا 
" التنوير"ادلتوسطة فيتعُت مكاف البحث يف ادلدرسة . كتبت أك مسعت أك نظرت إليو

، حىت أف يكوف موضوع ىذا البحث مطابقا ٔتصادر بوجونغارا تالوف، سومربجا،
كلقد اختارت الباحثة ميداف البحث يف ادلدرسة ادلذكورة، دلعرفتها يتدىن . البيانات

مهارة كبلـ التبلميذ باللغة العربية، كعدـ استخداـ ادلداخل التعليمية ادلناسبة ىف 
 اجلذابة  الربرلة اللغويٌة العصبٌيةتعليمو، كضركرة تطوير مهارة الكبلـ باستخداـ

 .كالفعالة
كيوضح اجلدكؿ التاِف . أما مصادر البيانات فهي ما صدرت منو البيانات

: البيانات كمصادرىا
 4اجلدكؿ 

                                                
99

. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), p. 236. 
100. Nana Sudjana dan Awal Kusumah,. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung : 

Sinar Baru Algesindo, Cet II, 2000), p. 64.  
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مصدر  البيانات الرقم
 البيانات

 التبلميذ نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم  1

آراء رئيس ادلدرسة عن ادلنهج الدراسي كطرائق تعليم اللغة العربية  2
التنوير ادلتوسطة اإلسبلمية تالوف، كحملة موجزة عن مدرسة 

 بوجونغارا سومربجا،

رئيس ادلدرسة 
 أك نائبو 

آراء مدرسي اللغة العربية عن تعليم مهارة الكبلـ التقليدية كتطبيق  3
  يف تدريس مهارة الكبلـNLP  الربرلة اللغويٌة العصبٌيةاستخداـ

مدرس اللغة 
 العربية

 الربرلة اللغويٌة آراء التبلميذ عن تعليم اللغة العربية باستخداـ 4
 NLPالعصبٌية 

 التبلميذ

 الربرلة اللغويٌة دافعية التبلميذ عند تعليم اللغة العربية باستخداـ 5
 NLP العصبٌية 

 التبلميذ

 الكتاب مادة تعليم اللغة العربية 6

 
أسلوب تحليل البيانات  -و

ٖتلل الباحثة البيانات ادلأخوذة يف آخر عملها كىي ٖتللها كتفٌسرىا اعتمادنا 
ك . بالنظرية من الكتب ادلتعلقة هبذا البحث مث ٖتقق صلاح ىذا البحث أك فشلو

: لكي يسهل ىذا التحليل كانت الباحثة ترتب ىذا الباب كما يف اآليت
 : كصفية البيانات ك تبويبها  -1

ٕتمع الباحثة البيانات يف اجلدكؿ كٖتاكؿ الباحثة يف تصنيفها كتقسيمها حىت 
 .تكوف تلك البيانات يف اجملموعة أك الفلة ادلتفرقة

 : ٖتليل البيانات ك تفسَتىا  -2

العملية األخَتة ىي التحليل كإعطاء التفسَت عن كل البيانات ادلأخوذة كتعلقها 
الربرلة اللغويٌة كدلعرفة مدل فعالية استخداـ . بالنظرية ادلوجودة مث تلخصها

ىف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكبلـ، ٖتلل الباحثة البيانات  العصبٌية
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- اجملموعة من االختبار البعدم من اجملموعتُت التجريبية كالضابطة برمز اختبار 
 101( :T-test)ت 
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: حيث أف

M1 :      يف االختبار البعدم من فصل التجريبية (ادلتوسط)ادلقياس ادلعدِف .
M2  :     يف االختبار البعدم من فصل الضابطة (ادلتوسط)ادلقياس ادلعدِف. 
X1

2
 .عدد التنوعي يف كل النتائج من فصل التجريبية  :∑

Y2
2

 .عدد التنوعي يف كل النتائج من فصل الضابطة : ∑
N1 :     التجريبيةعدد الطلبة يف فصل. 
N2 :      الضابطةعدد الطلبة يف فصل .

 
 
 
 
مراحل تنفيذ الدراسة - ز

: قامت الباحثة بتنفيذ الدراسة يف ادلراحل اآلتية 
 (ـ2010 مايو 13-6)االستعدادية - 1

: تشمل ىذه ادلرحلة على اخلطوات اآلتية
                                                

101 . Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 

p.146. 
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 التنوير ادلتوسطة اإلسبلمية تالوف، سومربجا،استأذنت الباحثة مدير مدرسة - (أ
ىف تعليم اللغة  الربرلة اللغويٌة العصبٌيةاستخداـ ألف تقـو بتجربة  بوجونغارا

.  يف شهر مايوالعربية لتنمية مهارة الكبلـ
طلبت الباحثة من مدرس اللغة العربية يف تلك ادلدرسة أف يشاركها طواؿ - (ب

. ىذه الدراسة
عٌينت الباحثة اجملموعتُت اللتُت تتكوناف من رلموعة التجريبية كرلموعة - (ج

. الضابطة
 (ـ2010 مايو 14)االختبار القبلي - 2

كىذا . كضعت الباحثة االختبار القبلي للمجموعتُت التجريبية كالضابطة
االختبار شفهيا، بأف يتكٌلم الطبلب زلاكرة عن األنشطة الدراسية كيتحٌدثوف 

. عن الصورة، كسٌجلت الباحثة نتيجة االختبار يف القرطاس
 (ـ2010 مايو 17-15)التجريبة - 3

: تشمل ىذه ادلرحلة على اخلطوات اآلتية
 تصميمتعٌد الباحثة ادلواد الدراسية كاالختبار الىت تتعلق ٔتهارة الكبلـ من - (أ

. الدِّراسي الكتاب
 الربرلة اللغويٌة العصبٌيةقامت الباحثة بتعليم مهارة الكبلـ باستخداـ - (ب

لعبة حرس " دقيقة بادلوضوع x 55 2لقائُت حيث أف يف كل لقاء 
 ." ليٍعبىةي اٍلقىٍفزة كعىيٍنجكىًليكٍ " ك"احًلٍصن

 (ـ2010 مايو 21)االختبار البعدم - 4
 البعدم على اجملموعتُت، كىذا االختبار شفهيا، بأف قامت الباحثة باالختبار

يتكٌلم الطبلب زلاكرة عن األنشطة اللعبوية كيتحٌدثوف عن الصورة، كسٌجلت 
. الباحثة نتيجة االختبار يف القرطاس
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ٖتليل النتائج - 5
: تشمل ىذه ادلرحلة على اخلطوات اآلتية

التحرير كالتصحيح، كىو تصحيح النتائج احملصولة حذرا من كقوع - (أ
. األخطاء

ترميز النتائج، كىو إدخاؿ النتائج يف الرمز تسهيبل للباحثة يف التقسيم - (ب
. كالتحليل

تكوين اجلدكؿ، كىو تقدًن النتائج على شكل اجلدكؿ ككذلك إدخاؿ - (ج
. األجوبة احملصولة يف القائمة

التحليل، كىو ٖتليل النتائج اجملموعة الستنباط األجوبة ألسللة البحث - (د
. كادللخص

   
 
 
 
 
 
 
   

 
الفصل الرابع 

 كعرض البيانات كتحليلها إجراء البحث 
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عرض البيانات : إجراء البحث كالثاين: يتضمن ىذا الفصل على مبحثُت، األكؿ
 .كٖتليلها

 
إجراء البحث : المبحث األكؿ

ـ يف ادلدرسة ادلتوسطة 2010 قامت الباحثة بالبحث يف شهر مايو سنة 
كٖتصل ىذا البحث على البيانات ادلرجوة كما قد . اإلسبلمية التنوير تالوف بوجونغارا

االختبار القبلي ىف  (1): كجرت ىذه التجربة على اخلطوات اآلتية. خططت الباحثة
االختبار البعدم ىف  (3)التجربة ىف اللقاءين الثاين كالثالث، ك  (2)اللقاء األكؿ، ك 

: ىذه اخلطوات الثبلث تتضح ىف اخلطة الدراسية التالية . اللقاء الرابع
 

 الخّطة الّدراسّية

( 1)اللقاء األّكؿ 
 (مهارة الكبلـ)اللغة العربٌية : ادلاٌدة              
ـ 2010 مايو 14اجلمعة : اليـو              
االختبار القبلي : ادلوضوع          

 دقيقة                                         x 4   55حواُف :  الزمن             
ادلتوسط : ادلستول           
 (الضابطة كالتجربة)الثاين : الفصل            
السبورة، الطباشَت، القرطاس للنتيجة : الوسائل           

( 2)دلعرفة فهم التبلميذ كقدرهتم دلاٌدة الكبلـ  (1)يهدؼ ىذا االختبار   :األىداؼ 
. مقارنة قدرة التبلميذ على الكبلـ بُت فصل الضابطة كفصل التجربة

( 5جدكؿ ) 
الوقت الماّدة كاألنشطة الرقم 
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المقدمة - 1
إلقاء السبلـ كالدعاء - أ

التعارؼ - ب
توجيهات عن االختبار القبلي كادلعلومات ادلستهدفة - ج

 دقائق 5

العرض - 2
. احملادثة/  نٌفذت الباحثة االختبار القبلي باحلوار 

 دقيقة 210

االختتاـ  - 3
إلقاء السبلـ كالدعاء - أ

 تغادر الباحثة كالطالبات القاعة- ب

 دقائق 5

  
غلرم اختبار قبلي على أفراد اجملموعة، يف اليـو ادلتساكم بُت الفصل الضابط 

عقدت .  (احملادثة/ احلوار )كالتجرييب، ىذا االختبار دلعرفة كفاءهتم يف كبلـ اللغة العربية 
الباحثة االختبار القبلي للفصل الضابط كالتجرييب يف الفصل الثاين من مدرسة التنوير 
ادلتوسطة اإلسبلمية، تالوف، سومرب جا، بوجونغارا، كعقد ىذا االختبار يف يـو اجلمعة 

. ـ2010 مايو 14
ٖتتوم على نقاط متوافقة - كما يف ادللحق-   ككانت أسللة االختبار القبلي 

، اللغوية لؤلصوات الصحيح النطق علىالقدرة : ادلرجوة دلهارة الكبلـ، منها بالقدرة
. الكبلـ يف الطبلقة مث ادلفردات، فهم القواعد، أك الًتاكيب

 
( 2)اللقاء الثاني 

اللغة العربية  :        ادلادة
 ـ2010 مايو 15السبت : اليـو       

" حرس احًلٍصن"لعبة :    ادلوضوع
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  دقيقة                                           x 2 55 :الزمن       

ادلتوسط :     ادلستول
 الثاين: الفصل      

      NLP  لربرلة اللغويٌة العصبٌيةا: ادلدخل      
ادلوسيقي لتوازف ادلخ األؽلن كاأليسر    :  الوسائل 

 .اإلػلائٌية كلمات بطاقات ،"ب"ك "أ " الفرقة بطاقة الطباشَت، السبورة،
 الٌدين نصر. د إشراؼ ٖتت ب، فصل الدِّراسية، ادلوادٌ  تصميم : ادلستخدمة ادلاٌدة

  .جوىر
  الهدؼ العاـ في التعليم

لعبة القدرة على التعبَت الشفهي عما يف مضموف نص احلوار ٖتت ادلوضوع 
". حرس احًلٍصن"
 

اإلجرائّية / األىداؼ السلوكّية 
: بعد انتهاء عملٌية التعٌلم كالتعليم يػيٍرجىى أف يكوف الطالب يستطيع

 .بالطبلقة كالنطق السليم" لعبة حرس احًلٍصن" أف يتكٌلم عن ادلوضوع - 1

أف يستخدـ ادلفردات اجلديدة يف احلوار كيفهم معانيها يف البنية العميقة - 2
. كالسطحٌية

يب األسللة كالتدريبات عن ادلاٌدة شفهيا- 3 . أف غلي
. فهما جٌيدا"  لعبة حرس احًلٍصن  "أف يفهم ما تضمنو احلوار - 4
. أف يفهم الًتاكيب أك القواعد كظييفٌيا كًمثالياٌ من البنية العميقة إُف البنية السطحٌية- 5
.  أف ؽلثل األدكار كما يف نٌص احلوار- 6

     NLP لربرلة اللغويٌة العصبٌيةاقامت الباحثة بالتدريس يف اللقاء الثاين بتجربة 
 :دلدة حصتُت باخلطوات التالية 
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( 6جدكؿ )
 لبرمجة اللغويّة العصبّية للمجموعة التجريبيةا  باستخداـخطوات إجراءات التعليم

الوقت الماّدة كاألنشطة الرقم 
  مرحلة المقّدمة- 1

بٌ  ر"قبل بداية الٌدرس إلقاء السبلـ كالدعاء مجاعة باخلشوع - 1 مٍ ردٍ  صى ِفٍ ٍح رى  اشٍ ِى  رٍ سِّ كىمى  ًِ
العقل ) للمخ األؽلن كىذا يكوف إػلائيا " قػىٍوِفٍ ا كقي ؽى ؼٍ مى  ينٍ سىاؿِّ  مِّنٍ ةن عيٍقدى  ليلٍ احٍ كى  أىٍمرًمٍ  ِفٍ 

أٌف ىذا الدعاء يتكوف من احلركؼ اجلهرية الكثَتة اٌليت تؤثٌر يف القوة  كمع ذلك،  (الباطن
خ
ي
 .  كقدرة ًخٍليىة ادل

 .من الربرلة اللغوية العصبية Presuppositionsبياف ادلدٌرسة عن ادلبادئ كاالفًتاضات - 2

.  الذم يوٌجو ك يرٌكز الطالبات إُف موضوع ادلادة(Appersepsi)اإلدراؾ بالًتابط - 3
أف ٗترب ادلدٌرسة إُف الطالبات ادلوضوع الذم ستبحثو كتبُت أىداؼ التدريس اليت ترتبط - 4

.   Outcomeباحلصيلة أك ادلآؿ كالنتيجة النهائية ادلرادة 

  
 
 

15 
دقيقة 

 

: مرحلة عرض الماّدة ، تقسم إلى ثالثة أجزاء كىي- 2
 ( دقائق5 )اجلزء األكؿ

مثٌ تعطي االسم . (7= 3: 21عدد الطالبات )تقسم ادلدٌرسة الطٌالبات ثبلث رلموعات - 1
  (Visualisasi)ك تصٌورت الطٌالبة يف ذىنها كما تدكره . كالدكر اجلديد مناسبا بنٌص احلوار

 .لئلعداد
.  ٕتلس الطاٌلبات على كراسيهٌن اليت صٌممت ّتلسة دائرة- 2

 ( دقيقة60 ) اجلزء الثاين
كمجيع الطالبات يستمعنها مثٌ يػيرىدِّدف قراءة " لعبة ًحٍرس احًلٍصن" ادلدٌرسة نٌص احلوار تقرأ- 1

 .كترمجتو باللغة اإلندكنيسٌية للطالبات. النٌص أك األلفاظ اٌليت قد قرأهتا جهرية بنطق سليم
تعٌرض ادلدٌرسة ادلفردات اجلديدة مثٌ تنطقها سليما مرٌة أك مٌرتُت قبل كتابتها على السبورة - 2

. كأٌما الطالبات فيقٌلدف نيٍطقها
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كعلى أسللة كأجوبة   يف الًتاكيب كادلفردات"لعبة حرس احًلٍصن" ادلناقشة أم نقاط نٌص - 3
 deep structure and surface structure البنية العميقة كالبنية السطحٌية بأسلوبزلددة 

يسىٍيًطرة كت
الصورية،   :     VAK: (Visual, Auditorik, Kinestetikرٌكز على احلواس الثبلث ادل

 .(كالسمعية، كاحلسية
   للمفرداتVAKتطبيق 

: ( Kinestetik) احلسية ". رىٍأمه – ًحٍرسى احلًٍٍصن - ليٍعبىة " كلمة :  (Visual)  الصورية
ٍيله "كلمة  " كلمة  : (Auditorik) السمعية". فاىئًزىاته – ميواىًفقىةه – ميٍشًكلىة  –شليًٍتعىةه – مجًى
. كغَتىا (صوت ادلضحك).... ، ىيورًم....ىاىىاىىاى 
   للًتاكيبVAKتطبيق 

 إُف البنية deep structureاستخداـ الكلمات االستفهامٌية الصحيحة من البنية العميقة 
 . مىىتى ، دلًاىذاى ، أىٍينى ، ىىٍل، مىٍن، مىا "surface structureالسطحٌية 

استعماؿ كبلـ اللغة العربٌية، كمع ذلك تكوف أسللة الطالبات كتعليقاهتٌن على ما استطعن - 4
 .حىٌت تشعر الطالبة بأهنا قادرة على التعامل هبا يف تلك اللحظة

. لتعميق فهم نٌص احلوار كلتثبيث مهارة الكبلـشفهيا تقـو ادلدٌرسة باألسللة - 5
العقل كاجلسم " ىذا النشاط لتطبيق االفًتاضات ادلسبقة .٘تثيل األدكار كما يف نٌص احلوار-  6

. (Mind and Body are One System and Affect each Other)علا منظومة كاحدة 

يفيد اًلٍرتًفاع فٌعالية دكر ادلخُت " حرس احلصن"كمع ذلك أٌف ٘تثيل األدكار من لعبة 
. (انظر الصورة يف ادللحق). باحلركات ادلتخالفة من أعضاء اجلسم

 ( دقيقة15 )اجلزء الثالث
.   اجللسة الركحية أك ادلوسيقية 

 .”Alpha Rhythm“إيقاع ألفا تستمع ادلدٌرسة إُف ادلوسيقي من آلة التسجيل ب (1
لعبة "تغلق الطاٌلبات كتبهٌن كيستمعن إُف ادلدٌرسة اليت تقرأ نٌص احلوار مرٌة أخرل عن  (2

. "حرس احًلٍصن

دقيقة 
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تغلق الطاٌلبات أعينهٌن كيتأٌملن ادلاٌدة كمع ذلك يستمعن ادلوسيقي من آلة التسجيل  (3
. ”Alpha Rhythm“إيقاع ألفا ب

أىتىكىٌلمى الٌلغة اآلفى ال بيدَّن ِف أىٍف "يف حالة االسًتخاء تكٌرر ادلدٌرسة الكلمات اإلػلائٌية  (4
  .Affirmation، للتأكيد " (Sekarang saya harus berbicara bahasa Arab)" العربٌية

 
 مرحلة الخاتمة- 3

كتستفيد منها مثٌ  (الضفدع األصمٌ  ) Katak Tuliتقرأ ادلدٌرسة إُف الطٌالبات قٌصة  (1
 .تستنبطها للتشجيع

بٌ  ر"الدعاء مجاعة كىانلا كخشوعا ٗتتم عملية التعليم ب( 2 مٍ ردٍ  صى ِفٍ ٍح رى  اشٍ ِى  ِفٍ  رٍ سِّ كىمى  ًِ
أٌف  كمع ذلك، كىذا يكوف إػلائيا للمخ األؽلن،  "قػىٍوِفٍ ا كقي ؽى ؼٍ مى  ينٍ سىاؿِّ  مِّنٍ ةن عيٍقدى  ليلٍ احٍ كى  أىٍمرًمٍ 

خ
ي
 .  ىذا الدعاء يتكوف من احلركؼ اجلهرية الكثَتة اٌليت تؤثٌر يف القوة كقدرة ًخٍليىة ادل

. تغادر الطاٌلبات غرفة الدراسةإلقاء السبلـ، مثٌ  (3
 

 
 

15 
دقيقة 

 
 
 
 
 

 اإلجراءات في خالؿ عملّية التعليم
ٖتقيق بعض مستويات األلفة يف عملٌية التعليم،كما ك. (Rapport) األلفة أك الوئاـ- أ

 :يلي
تنٌظم ادلدٌرسة طريقة اجللوس، كحركة اليدين، كالعينُت، : مستول التعبَتات (1)

. كاللباس، كتعبَتات الوجو كاجلسم، كالتنفس
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تنٌظم ادلدٌرسة ارتفاع الصوت كاطلفاضو، كنغمتو، كدرجتو، : ادلستول السمعي (2)
. كسرعتو

. نوع الكلمات ادلستخدمة: ادلستول الٌلغوم  (3)
  .انسجاـ الكلمات ادلستخدمة بُت الطالبات كادلدٌرسة- 
العقل الباطن الكلمات اإلغلابٌية لكي يعرؼ ادلدٌرسة الطالبات ب تشٌجع- 
 Pertahankan tetap)"!  الٌلغة العربٌيةثاًبٍت أٍف تػىتىكىٌلم"  : (البلشعور)

berbicara bahasa Arab!). ال :مثل، !"ال"ال تستخدـ بالكلمات ادلنفية  ك 
 .، ألٌف العقل الباطن ال يعرفها كثَتا! تىٍسكيٍت 

 ،"(احلاضر يف)الفعل ادلضارع "ٗتداـ كلمات تشٌجعهٌن ادلدٌرسة باس - 
" أىتىكىٌلمى الٌلغة العربٌيةاآلفى البيدَّن ِف أىٍف : "(Saya)" أنا " كلمة فاًعل كب

(Sekarang saya harus berbicara bahasa Arab). ال تستخدـ بالكلمات ك
ال ك، "غدان أناى سىأىتىكىٌلم الٌلغة العربٌية : "مثل" غدان أك بػىٍعدى غىد"ادلستقبلة 

، أٍنتم، ىيم" تستخدـ أيضا بالكلمات ادلخاطبة أك الغائبة  ًِ ، "إٍف...أىٍنتى
 .ألٌف العقل الباطن ال يعرفها كثَتا

ألٌف الطالبات من بالّلغة اإلندكنيسّية تينطق ىذه الكلمات تىكراران     ك
خ كيفهم اإلندكنيسيُت

ي
 التوصٌيات ادلرادة كتكوف العقل الباطن فيعرؼ هبا ادل

. Habitتعويدا 
" ابتدأ"ٗتداـ الكلمة كاالفًتاضات ادلسبقة للتنمية تشٌجعهٌن ادلدٌرسة باس- 

، (Saya mulai bisa berbicara bahasa Arab)"ابتدأتي التكٌلم بالٌلغة العربٌية"
. سيعرؼ أٌف الٌشيء ينمو أك يزيد (البلشعور)العقل الباطن ألٌف 

 نبدأىل نستطيع أف " (Power Questions) تستخدـ ادلدٌرسة األسللة القويٌة- 
 Apakah kita bisa mulai berbicara bahasa Arab)التكٌلم العريٌب اآلف ؟
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sekarang?) ىذه التوصيات تكوف اإلػلاء النفسي كتؤٌدم إُف تكٌلم ،
. الطٌالبات بغَت إجبار

:  مستول ادلعتقدات كالقيم (4)
يف اللقاء )" تعٌلموا الٌلغة العربٌية فإهٌنا لغة القرآف"تشٌجعهٌن ادلدرسة بالكلمات - 

(. يف اللقاء الثالث" )تعٌلموا الٌلغة العربٌية فإهٌنا سهلة"، (الثاين
ادلعتقدات  كبناء .(Belief Change)تغَت ادلعتقدات من الفشل إُف النجاح - 

(Belief System) (البلشعور) كالتصور يف العقل الباطن الشُّْكر بطريقة 
 ".كأنٌنا ناجحوف أك قادركف يف كبلـ الٌلغة العربٌية"

 تقارف الباحثة بُت احلالة الراىنة كاحلالة ادلطلوبة دلعرفة : Flexibility)المركنة - ب
إغلاد خيارات جديدة، أم : ادلوارد، تعٍت / الوسائل، كالسبل، كالقابليات 

. االستعداد للتغيَت
 أم اىتماـ النتيجة اليت تريدىا الباحثة حىت تعرؼ (Feedback)التغدية الراجعة  -ج

 .ماذا ستفعل بعدىا
 

يوازف العقل الظاىر  (البلشعور)العقل الباطن  "لتطبيق االفتراضات المسبقة
(The unconscious mind balances the conscious; it is not malicious) "  ٕترم

 كالكلمات احلٌية تستخدـ ادلدٌرسة اللغة اإلػلائية: العملية التعليمٌية كما تلي
حىت  Therapy (عبلج نفسي)بالتنغيمات كاإلماءات اجلٌيدة، كبطريقة ادلعاجلة 

، كتشٌجع الطاٌلبات بالتوصيات إخبلصا (البلشعور)تؤثٌر يف العقل الباطن 
إذا ٕتد ادلدٌرسة اخلطأ كالنسياف من الطالبات فهي تصٌححو بأسلوب . كسركرا

كتفهٌن كاألطفاؿ أك الصاحب  مثل ٘تسك Anchoring  باإلرساءإغلايٌب كتيذًكريه
انظر صورة ). رساة احلٌسٌية كاَفRapport القريب، كىذا األسلوب يفيد لؤللفة

. ( يف ادللحقAnchoring كاإلرساء Rapport األلفةتطبيق 
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( 3)اللقاء الثالث 
اللغة العربية  :         ةادلاد

 ـ2010 مايو 16األحد : اليـو        

 (لعبة جاكية)ليٍعبىةي اٍلقىٍفزة كعىيٍنجكىًليٍك :    ادلوضوع 
  دقيقة                                         x 2 55 :الزمن        

ادلتوسط :      ادلستول
 الثاين: الفصل      

      NLP  لربرلة اللغويٌة العصبٌيةا: ادلدخل      
ادلوسيقي لتوازف ادلخ األؽلن كاأليسر    :  الوسائل 

 كلمات بطاقات القرميد، قطعة ادلطٌاط، من حبل الطباشَت، السبورة،
 .اإلػلائٌية

 الٌدين نصر. د إشراؼ ٖتت ب، فصل الدِّراسية، ادلوادٌ  تصميم : ادلستخدمة ادلاٌدة
   .جوىر
  الهدؼ العاـ في التعليم

ليٍعبىةي "القدرة على التعبَت الشفهي عما يف مضموف نص احلوار ٖتت ادلوضوع 
 "اٍلقىٍفزة كعىيٍنجكىًليكٍ 

اإلجرائّية / األىداؼ السلوكّية 
: بعد انتهاء عملٌية التعٌلم كالتعليم يػيٍرجىى أف يكوف الطالب يستطيع

 . بالطبلقة كالنطق السليم"ليٍعبىةي اٍلقىٍفزة كعىيٍنجكىًليكٍ "أف يتكٌلم عن ادلوضوع - 1

أف يستخدـ ادلفردات اجلديدة يف احلوار كيفهم معانيها يف البنية العميقة - 2
. كالسطحٌية
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يب األسللة كالتدريبات عن ادلاٌدة شفهيا- 3 . أف غلي
.  فهما جٌيدا"ليٍعبىةي اٍلقىٍفزة كعىيٍنجكىًليكٍ "أف يفهم ما تضمنو احلوار - 4
أف يفهم الًتاكيب أك القواعد كظييفٌيا ك ًمثالياٌ من البنية العميقة إُف البنية - 5

. السطحٌية
.  أف ؽلثل األدكار كما يف نٌص احلوار- 6

     NLP لربرلة اللغويٌة العصبٌيةاقامت الباحثة بالتدريس يف اللقاء الثالث لتجريبة 
:  دقيقة، باخلطوات التالية 55دلدة حصتُت ك لكل حصة 

 ( 7جدكؿ )
 لبرمجة اللغويّة العصبّية للمجموعة التجريبيةا  باستخداـخطوات إجراءات التعليم

الوقت الماّدة كاألنشطة الرقم 
  مرحلة التمهيد كالمقّدمة- 1

بٌ ر" قبل بداية الٌدرس إلقاء السبلـ كالدعاء مجاعة باخلشوع - 1 مٍ ردٍ  صى ِفٍ ٍح رى  اشٍ ِى ًِ 
 للمخ األؽلن كىذا يكوف إػلائيا " ِفٍ قػىوٍ ا كقي ؽى ؼٍ مى  ينٍ سىاؿِّ  مِّنٍ ةن عيٍقدى  ليلٍ احٍ كى  أىٍمرًمٍ  ِفٍ  رٍ سِّ كىمى 

أٌف ىذا الدعاء يتكوف من احلركؼ اجلهرية الكثَتة اٌليت  كمع ذلك، (العقل الباطن)
خ
ي
 .  تؤثٌر يف القوة كقدرة ًخٍليىة ادل

من الربرلة اللغوية  Presuppositionsبياف ادلدٌرسة عن ادلبادئ كاالفًتاضات ادلسبقة - 2
 .العصبية

.  الذم يوٌجو ك يرٌكز الطالبات إُف موضوع ادلادة(Appersepsi)اإلدراؾ بالًتابط - 3
أف ٗترب ادلدٌرسة إُف الطالبات ادلوضوع الذم ستبحثو كتبُت أىداؼ التدريس اليت - 4

.   Outcomeترتبط باحلصيلة أك ادلآؿ كالنتيجة النهائية ادلرادة 

  
 
 

15 
دقيقة 

 

: مرحلة عرض الماّدة ، تقسم إلى ثالثة أجزاء كىي- 2
 ( دقائق5 )اجلزء األكؿ

مثٌ تعطي االسم كالدكر . تقسم ادلدٌرسة الطٌالبات رلموعات تناسب بنص احلوار- 1
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 .لئلعداد (Visualisasi)ك تصٌورت الطٌالبة ما تدكره يف ذىنها . اجلديد كما يف احلوار
. ٕتلس الطاٌلبات على كراسيهٌن اليت صٌممت ّتلسة دائرة- 2

 ( دقيقة70 ) اجلزء الثاين
كمجيع الطالبات يستمعنها مثٌ "   ليٍعبىةي اٍلقىٍفزة كعىيٍنجكىًليكٍ " ادلدٌرسة نٌص احلوار تقرأ- 1

كترمجتو باللغة . يػيرىدِّدف قراءة النٌص أك األلفاظ اٌليت قد قرأهتا جهرية بنطق سليم
 .اإلندكنيسٌية للطالبات

تعٌرض ادلدٌرسة ادلفردات اجلديدة مثٌ تنطقها سليما مرٌة أك مٌرتُت قبل كتابتها على - 2
. السبورة كأٌما الطالبات فيقٌلدف نيٍطقها

كعلى   يف الًتاكيب كادلفردات" ليٍعبىةي اٍلقىٍفزة كعىيٍنجكىًليكٍ " ادلناقشة أم نقاط نٌص - 3
 deep structure and البنية العميقة كالبنية السطحٌية بأسلوبأسللة كأجوبة زلددة 

surface structureيسىٍيًطر  كت
 ,VAK: (Visualرٌكز احلواس اخلمس إُف الثبلث ادل

Auditorik, Kinestetik )    :  الصورية، كالسمعية، كاحلسية). 
   للمفرداتVAKتطبيق 

اٍلقىٍفزة، اٍلمىطٌاط، ًقٍطعىةي ، ًغيٍتشيوٍ ، حىٍبله، عىيٍنجكىًليكٍ " كلمة :  (Visual)  الصورية
، مٍسك احلٍىٍبلً "كلمة : ( Kinestetik)  احلسية ".ًقٍرميد، اٍلمىٍيداىًف  ٍلت، نػىتىباىدىؿي ". محى

. صىٍوت عاىؿ، صوت قفزة احلبل من ادلطٌاط،كغَتىا"كلمة   (Auditorik) :السمعية
 

   للًتاكيبVAKتطبيق 
 إُف deep structureاستخداـ األعداد ادلناسبة للمذٌكر كادلؤٌنث من البنية العميقة 

عشر، كاستعماذلا – كاحدة . عشرة–  كاحد  "surface structureالبنية السطحٌية 
 .يف الكلمات

استعماؿ كبلـ اللغة العربٌية، كمع ذلك تكوف أسللة الطالبات كتعليقاهتٌن على ما - 4
 .يستطعن حىٌت تشعر الطالبة بأهنا قادرة على التعامل هبا يف تلك اللحظة

 
 
 
 

90 
دقيقة 
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 .تقـو ادلدٌرسة باألسللة شفهيا لتعميق فهم نٌص احلوار كلتثبيث مهارة الكبلـ- 5
العقل كاجلسم " ىذا النشاط لتطبيق االفًتاضات .٘تثيل األدكار كما يف نٌص احلوار-  6

 .(Mind and Body are One System and Affect each Other)علا منظومة كاحدة 
 اًلٍرتًفاع فٌعالية دكر ادلخ األيسر كقدرتو يف اللغة ألٌف لعبة٘تثيل األدكار كمع ذلك أٌف 

  ككذلك(.أعضاء اجلسم ادلتخالفة بادلخ األيسر)ليمٌت تتحرؾ الرًٍجل ا "عنجليك"
انظر الصورة يف ). فهي دلوازنة بُت ادلخُت" لعبة القفزة من احلبل " ٘تثيل األدكار

 (ادللحق
 ، ىذه الطريقة 1-10 ك عكسو ًمن ظلرة 10-1ػلسب العددى مجاعةن ًمٍن ظلرة -  7

دلوازنة بُت ادلخ األؽلن كاأليسر كيؤثٌر يف طبٌلقة الكبلـ ، فهم ادلفردات، ك الًتاكيب 
. النحوية عن فرؽ العدد بُت ادلؤنث كادلذكر

 
 ( دقيقة15 )اجلزء الثالث

.   اجللسة الركحية أك ادلوسيقية 
. ”Alpha Rhythm“إيقاع ألفا تستمع ادلدٌرسة إُف ادلوسيقي من آلة التسجيل ب (1

 "تغلق الطاٌلبات كتبهٌن كيستمعن إُف ادلدٌرسة اليت تقرأ نٌص احلوار مرٌة أخرل عن  (2 
. " ليٍعبىةي اٍلقىٍفزة كعىيٍنجكىًليكٍ 

تغلق الطاٌلبات أعينهٌن كيتأٌملن ادلاٌدة كمع ذلك يستمعن ادلوسيقي من آلة التسجيل  (3
.  ”Alpha Rhythm“إيقاع ألفا ب

" ابتدأتي التكٌلم بالٌلغة العربٌية"يف حالة االسًتخاء تكٌرر ادلدٌرسة الكلمات اإلػلائٌية  (4
(Saya mulai bisa berbicara bahasa Arab للتأكيد ،Affirmation.  

 
 مرحلة الخاتمة- 3

بٌ ر" الدعاء مجاعة كخشوعا ٗتتم عملية التعليم ب (1 مٍ ردٍ  صى ِفٍ ٍح رى  اشٍ ِى  ِفٍ  رٍ سِّ كىمى  ًِ
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كمع ،  كىذا يكوف إػلائيا للمخ األؽلن، "ِفٍ قػىوٍ ا كقي ؽى ؼٍ مى  ينٍ سىاؿِّ  مِّنٍ ةن عيٍقدى  ليلٍ احٍ كى  أىٍمرًمٍ 
أٌف ىذا الدعاء يتكوف من احلركؼ اجلهرية الكثَتة اٌليت تؤثٌر يف القوة كقدرة ًخٍليىة  ذلك
خ
ي
 .  ادل

. إلقاء السبلـ  (2
. تغادر الطاٌلبات غرفة الدراسة( 3

 
5 

دقائق 

 
 

( 4)اللقاء الرابع 
 (مهارة الكبلـ)اللغة العربٌية : ادلاٌدة             
ـ 2010 مايو 21اجلمعة : اليـو             
االختبار البعدم : ادلوضوع         

 دقيقة                                         x 4   55حواُف :  الزمن            
ادلتوسط : ادلستول          
الثاين : الفصل           
السبورة، الطباشَت، القرطاس للنتيجة : الوسائل         

( 2)دلعرفة فهم التبلميذ كقدرهتم دلاٌدة الكبلـ  (1) يهدؼ ىذا االختبار      :األىداؼ 
. مقارنة قدرة التبلميذ على الكبلـ بُت فصل الضابطة كفصل التجربة

( 8جدكؿ )
الوقت الماّدة كاألنشطة الرقم 

المقدمة - 1
إلقاء السبلـ كالدعاء - أ

توجيهات عن االختبار البعدم كادلعلومات ادلستهدفة - ب

 
 دقائق 5

 دقيقة 210العرض - 2
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 احملادثة /  نٌفذت الباحثة االختبار البعدم باحلوار 
االختتاـ  - 3

إلقاء السبلـ كالدعاء - أ
 تغادر الباحثة كالطالبات القاعة- ب

 دقائق 5

  بعد أف يطبق تعليم الكبلـ ًبًعدىـً استخداـ الربرلة اللغوية العصبية يف الفصل  
الضابط، كتطبق الباحثة تعليم الكبلـ باستخداـ الربرلة اللغوية العصبية يف الفصل 
. التجرييب تقـو الباحثة باالختبار البعدم لقياس كفاءة التبلميذ يف كبلـ اللغة العربية

. ـ2010 مايو 21عقد ىذا االختبار البعدم لفصل الضابط كالتجربة يف يـو اجلمعة 
 بالقدرةٖتتوم على نقاط متوافقة – كما يف ادللحق – ككانت أسللة االختبار فيو 
 أك الًتاكيب، اللغوية لؤلصوات الصحيح النطق علىالقدرة : ادلرجوة دلهارة الكبلـ، منها

. الكبلـ يف الطبلقة مث ادلفردات، فهم القواعد،
يف الدراسة ادليدانية الىت قد قامت هبا الباحثة يف مدرسة التنوير ادلتوسطة 

، حصلت على ٕتربة استخداـ الربرلة اللغوية  بوجونغارا اإلسبلمية تالوف، سومربجا،
كيف ٕتربة ىذا ادلدخل قدمت . العصبية يف تعليم مهارة الكبلـ لدل اجملموعة التجربية

. الباحثة الفرض أف استخدامها فعاؿ لتنمية مهارة الكبلـ لدل الطبلب يف تلك ادلدرسة
كيف ىذه احلالة، مجعت الباحثة البيانات من نتيجة االختبار القبلي يعٍت قبل ٕتربة الربرلة 

 طالبة 21اللغوية العصبية، كاالختبار البعدم يعٍت بعد ٕتربة الربرلة اللغوية العصبية من 
يف اجملموعة التجريبية، كمجعت أيضا البيانات مقارنة من نتيجة االختبار القبلي كالبعدم 

.  كىذه البيانات كما يف اجلدكؿ كادلبحث الثاين.  طالبة يف اجملموعة الضابطة21من 
 معيار كفاءة الكالـ

(  9جدكؿ )
 التقدير النتيجة الرقم

 شلتاز 90-100 1

 جيد جدا 80-89 2
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 جيد 70-79 3

 متوسط 60-69 4

 مقبوؿ 50-59 5

 ضعيف 0-49 6

 
عرض البيانات كتحليلها : المبحث الثاني 

بيانات نتائج : يتضمن ىذا ادلبحث على ثبلث بيانات كٖتليلها، األكؿ
بيانات نتائج : بيانات نتائج االستبانة كٖتليلها، كالثالث: االختبارات كٖتليلها، الثاين

. ادلبلحظة كٖتليلها
 
بيانات نتائج االختبارات كتحليلها - أ

بيانات نتائج االختبارات - 1   
للحصوؿ على ادلعرفة عن فعالية استخداـ الربرلة اللغوية العصبية يف تنمية مهارة الكبلـ، 

فتعرض الباحثة النتائج لكل االختبارين القبلي كالبعدم يف الفصل الضابط كالفصل 
كأما اجلدكؿ . كأما ىدفػو دلعرفة كفاءة األساسية لكل الطبلب عن مهارة الكبلـ. التجرييب

:  فهو نتيجة الطالبات يف االختبار القبلي ( 10جدكؿ  )اآليت 
 نتائج االختبار القبلي للتالميذ في الفصل الضابط

 النتيجة جوانب االختبار األسماء الرقم

 

 التقدير

 الطالقة المفردات القواعد النطق

 شلتاز 90 25 25 20 20 بييت أكليا 1

 متوسط 60 15 15 15 15 خَت النساء 2

 جيد جٌدا 85 25 20 20 20 دكم مفتاح ؼ 3

 جيد جٌدا 80 20 20 20 20 أيفي نور جنة 4

 جيد جٌدا 80 20 20 20 20 فضيلة العليا 5

 جيد 70 20 20 15 15 إؽلا كاصلة 6
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 متوسط 65 20 15 15 15 اثنا جويتا 7

 جيد جٌدا 80 20 20 20 20 خا٘تة احلسٌت 8

 جيد جٌدا 80 20 20 20 20 ليلة الفرػلة 9

 جيد 75 20 20 15 20 ليلة الفطرية 10

 جيد 75 20 20 15 20 ليليا نور جنة 11

 جيد 75 20 20 15 20 لييا لطفييانا ؼ 12

 جيد 75 20 20 15 20 لطفي نور فضيلة 13

 جيد 75 20 20 15 20 صلـو الزىرية 14

 جيد جٌدا 80 20 20 20 20 رخيصة أ 15

 جيد 75 20 20 20 15 راسا رسالة ر 16

 جيد 75 20 20 15 20 سيت ربيعة األدكية 17

 جيد 70 20 20 15 15 سيت علومية 18

 جيد 75 20 20 15 20 سيت عُت الراضية 19

 جيد 75 20 20 15 20 فَتدا فيتيا 20

 جيد جدا 80 20 20 20 20 يونيتا 21

جيد  1595  425 415 360 395 المجموع
 75،95 20،23 19،76 17،14 18،8 المعدؿ 

 
 75،95فمن نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أف الطالبات نلن الدرجة ادلعدلة 

كمن ىنا فإف قدرة . معٌت ذلك أف قدرة الطالبات على الكبلـ العريب يف ادلستول جيد
 .جيدةبصفة عامة  (احملادثة/ احلوار )الطالبات على الكبلـ العريب 

 

 

  11جدكؿ 
 نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة
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 النسبة المئوية عدد التقدير النتيجة الرقم

  %4،8 1 شلتاز 90-100 1

 % 33،33 7 جيد جدا 80-89 2
  %52،38   11 جيد 70-79 3

   %9،52 2 متوسط 60-69 4

 - - مقبوؿ 50-59 5

 - - ضعيف 0-49 6

 %100 21 المجموع

 

  %( 9،52)كجد يف اجلدكؿ السابق أف بعض الطالبات يف اجملموعة الضابطة 
ك  ،جيدةمنهٌن يف درجة  ( %52،38)، ك متوسطة الطالبات يف درجة من عدد

.  شلتازةمنهٌن يف درجة ( %4،8)، كجيدة جدا منهٌن يف درجة (% 33،33)
 

لفصل  فهو نتيجة الطالبات يف االختبار القبلي ( 12جدكؿ  )كأما اجلدكؿ اآليت  
 :التجربة

 

 
 نتائج االختبار القبلي للتالميذ في الفصل التجريبي

 النتيجة جوانب االختبار األسماء الرقم

 

 التقدير

 الطالقة المفردات القواعد النطق

 جيد جدا 80 20 20 20 20 عمليا فوزيا 1

 متوسط 60 15 15 15 15 أنا مرأة صاحلة 2

 متوسط 60 15 15 15 15 أزيٍت 3

 جيد 75 20 20 15 20 دافيتا 4

 جيد 75 15 20 20 20 دكم نوفيتا 5

 جيد جدا 80 20 20 20 20 إيكا نور 6
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 متوسط 60 15 15 15 15 أيفي نور فطريا 7

 جيد 70 15 20 15 20 فائزة الوردة 8

 جيد 70 20 15 15 20 عزة العُت 9

 جيد جدا 80 20 20 20 20 ليلة ادلغفرة 10

 جيد 75 20 20 15 20 لييا نفيذة الرمحة 11

 جيد 75 20 15 20 20 نور ىدايايت 12

 جيد جدا 80 20 20 20 20 نور العزؽلة 13

 جيد 75 20 20 15 20 رييا مرنيتا 14

 جيد 75 15 20 20 20 رػلا أزىارم 15

 متوسط 75 20 20 15 20 زيادة يف ادلوٌدة 16

 جيد 75 20 20 15 20 سيت ليلة ادلغفرة 17

 جيد 70 20 15 15 20 سيت ليلة اخلَتية 18

 جيدجدا 80 20 20 20 20 سيت مولييانا 19

 جيدجدا 80 20 20 20 20 ترم إنداه ككالندارم 20

 متوسط 65 15 20 15 15 زييا نور الوليدة 21

جيد  1535 385 390 360 400 المجموع
 73،09 18,33 18,57 17،14 19 المعدؿ 

 
 73،09فمن نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أف الطالبات نلن الدرجة ادلعدلة 

كمن ىنا فإف قدرة . معٌت ذلك أف قدرة الطالبات على الكبلـ العريب يف ادلستول جيد
 .جيدةبصفة عامة  (احملادثة/ احلوار )الطالبات على الكبلـ العريب 

 

 

 13جدكؿ 
نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 
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 النسبة المئوية عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - شلتاز 90-100 1

 % 28،57 6 جيد جدا 80-89 2
  %47،61   10 جيد 70-79 3

  %23،8 5 متوسط 60-69 4

 - - مقبوؿ 50-59 5

 - - ضعيف 0-49 6

 %100 21 المجموع

 

 
 %( 23،8)كجد يف اجلدكؿ السابق أف بعض الطالبات يف اجملموعة التجربية 

منهٌن يف درجة جيدة، ك  ( %47،61)من عدد الطالبات يف درجة متوسطة، ك 
. منهٌن يف درجة جيدة جدا (% 28،57)

 
 

 
 

 14جدكؿ 
المقارنة بين نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة كالتجريبية 

 

 التقدير النتيجة الرقم
 الفصل التجريبػي الفصل الضابط 

عدد 
 الطاّلب

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطاّلب

النسبة 
 المئوية

 - -  %4،8 1 شلتاز 90-100 1
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 % 28،57 6 % 33،33 7 جيد جدا 80-89 2

  %47،61 10  %52،38 11 جيد 70-79 3

  %23،8 5   %9،52 2 متوسط 60-69 4

 - - - - مقبوؿ 50-59 5

 - - - - ضعيف 0-49 6
 

 
اعتمادا على اجلدكؿ السابق يوجد أف طالبتاف اثنتاف من اجملموعة الضابطة ك 

 طالبات من 11 طالبات من اجملموعة التجريبية حصلن على درجة متوسطة ، 5
 7 طالبات من اجملموعة التجريبية حصلن على درجة جيدة، 10اجملموعة الضابطة ك 

 طالبات من اجملموعة التجريبية حصلن على درجة 6طالبات من اجملموعة الضابطة ك 
. ، ك طالبة كاحدة من اجملموعة الضابطة حصلت على درجة شلتازةجيدة جدا

قدمت الباحثة االختبار البعدم للطلبة الذم قامت  ( 15 جدكؿ )كبالتاِف 
 .هبا يف الفصل الضابط يف اللقاء النهائي

 
 

 
نتائج االختبار البعدم للتالميذ في الفصل الضابط 

 النتيجة جوانب االختبار األسماء الرقم
 

 التقدير

 الطالقة المفردات القواعد النطق

 جيد جدا 80 20 25 15 20 بييت أكليا 1

 جيد 70 20 15 15 20 خَت النساء 2

 جيد 75 20 20 15 20 دكم مفتاح ؼ 3

 جيد جٌدا 80 25 15 20 20 أيفي نور جنة 4

 جيد جٌدا 80 20 20 20 20 فضيلة العليا 5
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 جيد 75 20 20 15 20 إؽلا كاصلة 6

 جيد 70 20 20 15 15 اثنا جويتا 7

 جيد 75 20 20 20 15 خا٘تة احلسٌت 8

 جيد 70 20 20 15 15 ليلة الفرػلة 9

 جيد 75 20 20 15 20 ليلة الفطرية 10

 جيد 70 20 20 15 15 ليليا نور جنة 11

 جيد جدا 85 20 25 20 20 لييا لطفييانا ؼ 12

 جيد جدا 80 20 20 20 20 لطفي نور فضيلة 13

 جدا جيد 80 20 20 20 20 صلـو الزىرية 14

 جيد جٌدا 80 20 20 20 20 رخيصة أ 15

 جيد 70 15 20 15 20 راسا رسالة ر 16

 جيد 75 20 20 15 20 سيت ربيعة األدكية 17

 جدا جيد 80 25 25 10 20 سيت علومية 18

 جدا جيد 80 20 25 15 20 سيت عُت الراضية 19

 متوسط 60 15 20 10 15 فَتدا فيتيا 20

 جيد جدا 80 25 20 15 20 يونيتا 21

جيد  1590 425 430 340 395 المجموع
 75،71 20،23 20,47 16,19 18,80 المعدؿ 

 
فمن نتائج ىذا االختبار البعدم، ظهر أف الطالبات نلن الدرجة ادلعدلة 

 معٌت ذلك أف قدرة الطالبات على الكبلـ العريب يف ادلستول اجليد كمن ىنا 75,71
 .جيدةفإف قدرة الطالبات على كبلـ العريب بصفة عامة 

 

 

 

 

 16جدكؿ 
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نتيجة االختبار البعدم للمجموعة الضابطة 
 

 النسبة المئوية عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - شلتاز 90-100 1

  %47،6    10 جيد جدا 80-89 2

  %52،38     10 جيد 70-79 3

 - 1 متوسط 60-69 4

 - - مقبوؿ 50-59 5

 - - ضعيف 0-49 6

 %100 21 المجموع

 
من الطالبات حصلن على  ( %52،38)نظرا إُف اجلدكؿ السابق يوضح لنا أف 

 .جيدة جدا منهٌن حصلن على درجة ( %47،6)، ك جيدة درجة 
قدمت الباحثة نتائج االختبار البعدم للمجموعة  ( 17جدكؿ )كبالتاِف   

 :التجريبية
 
 

نتائج االختبار البعدم للتالميذ في الفصل التجريبي 
 النتيجة جوانب االختبار األسماء الرقم

 

 التقدير

 الطالقة المفردات القواعد النطق

 شلتاز 90 20 25 20 25 عمليا فوزيا 1

 جيد 75 15 25 15 20 أنا مرأة صاحلة 2

 جيد جدا 80 20 20 20 20 أزيٍت 3

 جيد جدا 85 25 20 20 20 دافيتا 4
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 جيد جدا 80 20 20 20 20 دكم نوفيتا 5

 شلتاز 90 25 25 20 20 إيكا نور 6

 جيد 70 20 20 15 15 أيفي نور فطريا 7

 جيد جدا 80 20 20 15 25 فائزة الوردة 8

 جيد 75 20 15 20 20 عزة العُت 9

 جيد جدا 85 25 20 20 20 ليلة ادلغفرة 10

 جيد جدا 85 20 25 20 20 لييا نفيذة الرمحة 11

 جيد جدا 80 20 20 20 20 نور ىدايايت 12

 شلتاز 90 25 25 20 20 نور العزؽلة 13

 جيدجدا 80 20 20 20 20 رييا مرنيتا 14

 شلتاز 90 25 25 20 20 رػلا أزىارم 15

 جيد جدا 80 20 25 15 20 زيادة يف ادلوٌدة 16

 جيد جدا 85 20 25 20 20 سيت ليلة ادلغفرة 17

 جيد جدا 80 20 20 20 20 سيت ليلة اخلَتية 18

 جيدجدا 80 20 20 20 20 سيت مولييانا 19

 شلتاز 95 25 25 20 25 ترم إنداه ككالندارم 20

 جيد 75 15 20 20 20 زييا نور الوليدة 21

جيد جدا  1730 440 460 400 430 المجموع
 82،38 20،95 21،9 19 20،47 المعدؿ 

 

 82،38فمن نتائج ىذا االختبار البعدم، ظهر أف الطالبات نلن الدرجة ادلعدلة 
كمن ىنا فإف . جيد جيدامعٌت ذلك أف قدرة الطالبات على الكبلـ العريب يف ادلستول 

 .جيدة جداقدرة الطالبات على الكبلـ العريب بصفة عامة 
 
 

 18الجدكؿ 
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نتيجة االختبار البعدم للمجموعة التجربية 
 

 النسبة المئوية عدد التقدير النتيجة الرقم

  %23،8 5 شلتاز 90-100 1

  %57،14 12 جيد جدا 80-89 2

  %19 4 جيد 70-79 3

 - - متوسط 60-69 4

 - - مقبوؿ 50-59 5

 - - ضعيف 0-49 6

 %100 21 المجموع

 
، ك جيدةمن الطالبات حصلن على درجة  ( %19)يوضح اجلدكؿ السابق أف 

منهٌن حصلن  ( %23،8) جدا، ك جيدةمنهٌن حصلن على درجة  ( 57،14%)
. على درجة شلتازه

من البيانات السابقة، كجدت الباحثة االختبلؼ يف تقدير نتيجة االختبار 
: البعدم بُت اجملموعتُت، كما يتصور يف اجلدكؿ التاِف

 
 19الجدكؿ 

المقارنة بين نتيجة االختبار البعدم للمجموعة الضابطة كالتجريبية 

 التقدير النتيجة الرقم
 الفصل التجريبػي الفصل الضابط 

عدد 
 الطاّلب

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطاّلب

النسبة 
 المئوية

  %23،8 5 - - شلتاز 90-100 1
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  %57،14 12  %47،6     10 جيد جدا 80-89 2

  %19 4  %52،38  11 جيد 70-79 3

 - - - - متوسط 60-69 4

 - - - - مقبوؿ 50-59 5

 - - - - ضعيف 0-49 6
 

 طالبةن من اجملموعة الضابطة 11اعتمادا على اجلدكؿ السابق يوجد أف 
 طالبةن من اجملموعة الضابطة حصلن على درجة 10 حصلن على درجة جيدة ، ك

 طالبةن 12 طالبةن من اجملموعة التجريبية حصلن على درجة جيدة ، 4ك . جيدة جدا
 طالبات من اجملموعة 5، ك جدا جيدةمن اجملموعة التجريبية حصلن على درجة 

 .التجريبية حصلن على درجة شلتازة
 

قارنت الباحثة نتائج التبلميذ للمجموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية يف 
: االختبارين القبلي كالبعدم ما يأيت

 
 
 
 

 20الجدكؿ 
نتائج التالميذ في االختبارين القبلي كالبعدم 

 لرقم
األسماء 

 للفصل الضابط

النتائج 
 للفصل الضابط 

األسماء 
 للفصل التجريبي 

النتائج 
 للفصل التجريبي 

 بعدم قبلي بعدم قبلي

 90 80 عمليا فوزيا 80 90 بييت أكليا 1

 75 60 أنا مرأة صاحلة 70 60 خَت النساء 2
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 80 60 أزيٍت 75 85 دكم مفتاح ؼ 3

 85 75 دافيتا 80 80 أيفي نور جنة 4

 80 75 دكم نوفيتا 80 80 فضيلة العليا 5

 90 80 إيكا نور 75 70 إؽلا كاصلة 6

 70 60 أيفي نور فطريا 70 65 اثنا جويتا 7

 80 70 فائزة الوردة 75 80 خا٘تة احلسٌت 8

 75 70 عزة العُت 70 80 ليلة الفرػلة 9

 85 80 ليلة ادلغفرة 75 75 ليلة الفطرية 10

 85 75 لييا نفيذة الرمحة 70 75 ليليا نور جنة 11

 80 75 نور ىدايايت 85 75 لييا لطفييانا ؼ 12

 90 80 نور العزؽلة 80 75 لطفي نور فضيلة 13

 80 75 رييا مرنيتا 80 75 صلـو الزىرية 14

 90 75 رػلا أزىارم 80 80 رخيصة أ 15

 80 75 زيادة يف ادلوٌدة 70 75 راسا رسالة ر 16

 85 75 سيت ليلة ادلغفرة 75 75 سيت ربيعة األدكية 17

 80 70 سيت ليلة اخلَتية 80 70 سيت علومية 18

 80 80 سيت مولييانا 80 75 سيت عُت الراضية 19

 95 80 ترم إنداه ككالندارم 60 75 فَتدا فيتيا 20

 75 65 زييا نور الوليدة 80 80 يونيتا 21

 (21جدكؿ )درجة الطالب في االختبار القبلي ك البعدم للمجموعة التجريػبية 
االختبار البعدم االختبار القبلي أسماء الطالب النمرة 

 90 80 عمليا فوزيا 1

 75 60 أنا مرأة صاحلة 2

 80 60 أزيٍت 3

 85 75 دافيتا 4

 80 75 دكم نوفيتا 5

 90 80 إيكا نور 6
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 70 60 أيفي نور فطريا 7

 80 70 فائزة الوردة 8

 75 70 عزة العُت 9

 85 80 ليلة ادلغفرة 10

 85 75 لييا نفيذة الرمحة 11

 80 75 نور ىدايايت 12

 90 80 نور العزؽلة 13

 80 75 رييا مرنيتا 14

 90 75 رػلا أزىارم 15

 80 75 زيادة يف ادلوٌدة 16

 85 75 سيت ليلة ادلغفرة 17

 80 70 سيت ليلة اخلَتية 18

 80 80 سيت مولييانا 19

 95 80 ترم إنداه ككالندارم 20

 75 65 زييا نور الوليدة 21

: كمتوسط درجة اجملموعة التجريبية يف مهارة الكبلـ ىو 
    1730رلموع النتائج لبلختبار البعدم            

 21عدد الدارسُت يف اجملموعة التجريبية     
جيد "تدؿ على أف كفاءة الكبلـ لدل التبلميذ يف اجملموعة التجريبية  (82)ىذه الدرجة 

. ىذا التقدير من االختبار البعدم معتمدا على ادلعيار السابق. "جدا
 

( 22جدكؿ )              درجة الطالب في االختبار القبلي ك البعدم للمجموعة الضابطة
االختبار البعدم االختبار القبلي أسماء الطالب النمرة 

 80 90 بييت أكليا 1

 70 60 خَت النساء 2

 75 85 دكم مفتاح ؼ 3

 80 80 أيفي نور جنة 4

= = 
82 
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 80 80 فضيلة العليا 5

 75 70 إؽلا كاصلة 6

 70 65 اثنا جويتا 7

 75 80 خا٘تة احلسٌت 8

 70 80 ليلة الفرػلة 9

 75 75 ليلة الفطرية 10

 70 75 ليليا نور جنة 11

 85 75 لييا لطفييانا ؼ 12

 80 75 لطفي نور فضيلة 13

 80 75 صلـو الزىرية 14

 80 80 رخيصة أ 15

 70 75 راسا رسالة ر 16

 75 75 سيت ربيعة األدكية 17

 80 70 سيت علومية 18

 80 75 سيت عُت الراضية 19

 60 75 فَتدا فيتيا 20

 80 80 يونيتا 21

 
: كمتوسط درجة اجملموعة الضابطة يف مهارة الكبلـ ىو 

 أ     1590رلموع النتائج لبلختبار البعدم  
 21عدد الدارسُت يف اجملموعة الضابطة   

تدؿ على أف كفاءة الكبلـ لدل التبلميذ يف اجملموعة  (76)ىذه الدرجة 
. ىذا التقدير من االختبار البعدم معتمدا على ادلعيار السابق. "جيد"التجريبية 

من اجلدكلُت السابقُت قد اتضح للباحثة درجة الطبلب يف كل رلموعة يف 
. االختبار القبلي ك البعدم

 

= =   75, 71    
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  تحليل كتفسير بيانات نتائج االختبارات- 2
قد كصلت الباحثة إُف ٖتليل البيانات بتحليل نتيجة االختبار القبلي 

كالبعدم للمجموعة التجريبية كالضابطة، ك ٖتليل ادلقارنة بُت ىاتُت اجملموعتُت، 
. كبلعلا لنيل البيانات الصادقة

: كتتبع الباحثة يف عملية التحليل اخلطوات اآلتية 
 

تحليل نتيجة االختبار القبلي ك البعدم للمجموعة التجريبية كالضابطة - أ
دلعرفة التأثَت بُت ادلتغَت التجرييب كالناتج، حللت الباحثة نتيجة االختبار 

: القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية كالضابطة برعاية اخلطوات اآلتية 
مرسـو بعبلمة )بُت نتيجة االختبار القبلي  (Dمرسـو بعبلمة )معرفة الفرؽ - (أ

x)  كنتيجة االختبار البعدم( مرسـو بعبلمةy)  لكل رلموعة :D= x-y .
. ∑Dمجع الفرؽ حىت ينتج - (ب

: بالرمز (MDمرسـو بعبلمة )معرفة متوسط الفرؽ - (ج
N

D
M D


 

Dارتقاء درجة ثانية للفرؽ مث ٕتمع حىت ينتج - (د
2∑ .

: بالرمز (SDDمرسـو بعبلمة )معرفة االضلراؼ ادلعيارم من الفرؽ - (ىػ
 
 N

D

N

D
SDD

22 
 

من متوسط الفرؽ كىو  (Standar Error)معرفة اخلطأ ادلعيارم - (ك
DMSE 

:   بالرمز
1


N

SD
SE D

M D 

:    باستخداـ الرمزt0 معرفة -(ز
DM

D

SE

M
t 0 
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 23جدكؿ 

نتيجة االختبار القبلي ك البعدم للمجموعة التجريبية 

( N)الطبلب 
االختبار 

D( D= x-y)الفرؽ 
2 

( y)البعدم ( x)القبلي 
1 80 90 -10 100 
2 60 75 -15 225 
3 60 80 -20 400 
4 75 85 -10 100 
5 75 80 -5 25 
6 80 90 -10 100 
7 60 70 -10 100 
8 70 80 -10 100 
9 70 75 -5 25 
10 80 85 -5 25 
11 75 85 -10 100 
12 75 80 -5 25 
13 80 90 -10 100 
14 75 80 -5 25 
15 75 90 -15 225 
16 75 80 -5 25 
17 75 85 -10 100 
18 70 80 -10 100 
19 80 80 0 0 
20 80 95 -15 225 
21 65 75 10 -100 

    195 = -D∑ 2225 =D
2∑ 

   -195:21=  = MD  
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-9, 28 
 

D = 2225 ك ∑D = -195من اجلدكؿ السابق اتضح للباحثة أف 
2∑ 

: ، مث حسب ىو االضلراؼ ادلعيارم من الفرؽ بالرمزMD = -9،28 ك  
 

 
 N

D

N

D
SDD

22 
 

 
 

 2
2

28,995,105
21

195

21

2225



DSD 

45,484,1911,8695,105  
: مث حساب اخلطأ ادلعيارم من متوسط الفرؽ بالرمز

1


N

SD
SE D

M D
 

99,0
47,4

45,4

20

45,4

121

45,4





DMSE 
:  باستخداـ الرمزt0مث حساب 

DM

D

SE

M
t 0 

37,9
99,0

28,9
0 


t 

يف العدد ليست عبلمة احلساب، كإظلا ىي  (-)إف عبلمة النقص : ادلبلحظة)
 .(عبلمة الفرؽ بُت العددين

: من احلساب السابق قد كجد الباحث أف
 9,28بُت االختبار القبلي ك البعدم ىو  (MD)متوسط الفرؽ  -
 4,45ىو  (SDD)االضلراؼ ادلعيارم  -

)اخلطأ ادلعيارم  -
DMSE)  0,99ىو 

 9,37ىو  (t0)درجة تاء حساب  -
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- dfبالرمز  :df = N-120  ك كجد أف df = 21-1=  يرجع إُف 20مث العدد 
كقد اتضح أف درجة تاء اجلدكؿ عند مستول .  يف اجلدكؿ ادلعتربtدرجة تاء 

 تدؿ على %1 ك عند مستول الداللة 2،09 تدؿ على العدد %5الداللة 
 أكرب من درجة تاء t0فعرفت الباحثة أف درجة تاء احلساب . 2،84العدد 

 (.2,84<9,37 >2,09)اجلدكؿ 

 

اعتمادا على ذلك ىناؾ فرؽ ظاىر بُت نتيجة االختبار القبلي كالبعدم 
كبعبارة أخرل . للمجموعة التجريبية بعد تطبيق الربرلة اللغوية العصبية عليهم

أف نتيجة االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية بعد تطبيق الربرلة 
. اللغوية العصبية فعاؿ لتنمية مهارةالكبلـ

 
 

 
 24(جدكؿ ) نتيجة االختبار القبلي ك البعدم للمجموعة الضابطة

( N )الطبلب
االختبار 

D( D= x-y )الفرؽ
2 

( y )البعدم( x )القبلي
1 90 80 10 100 
2 60 70 -10 100 
3 85 75 10 100 
4 80 80 0 0 
5 80 80 0 0 
6 70 75 -5 25 
7 65 70 -5 25 
8 80 75 5 25 
9 80 70 10 100 
10 75 75 0 0 
11 75 70 5 25 
12 75 85 -10 100 
13 75 80 -5 25 
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14 75 80 -5 25 

15 80 80 0 0 

16 75 70 5 25 
17 75 75 0 0 
18 70 80 -10 100 
19 75 80 -5 25 
20 75 60 15 225 
21 80 80 0 0 

   5 =D∑ 1025 =D
2∑ 

   5:21= 0,23 =MD  
 

D = 1025 ك ∑D = 5من اجلدكؿ السابق اتضح للباحثة أف 
 ك ∑2

0،23 = MDمث حسب ىو االضلراؼ ادلعيارم من الفرؽ بالرمز ، :
 
 N

D

N

D
SDD

22 
 

 
 

 2
2

23,08,48
21

5

21

1025
DSD 

98,675,4805,08,48  
: مث حساب اخلطأ ادلعيارم من متوسط الفرؽ بالرمز

1


N

SD
SE D

M D
 

56,1
47,4

98,6

20

98,6

121

98,6





DMSE 
:  باستخداـ الرمزt0مث حساب 

DM

D

SE

M
t 0 

14,0
56,1

23,0
0 t 
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: من احلساب السابق قد كجد الباحث أف
 0,23بُت االختبار القبلي ك البعدم ىو  (MD)متوسط الفرؽ  -
 6,98ىو  (SDD)االضلراؼ ادلعيارم  -

)اخلطأ ادلعيارم  -
DMSE)  1,56ىو 

 0,14ىو  (t0)درجة تاء حساب  -

- dfبالرمز  :df = N-1 20 ك كجد أف df = 21-1= يرجع إُف 20 مث العدد 
كقد اتضح أف درجة تاء اجلدكؿ عند مستول .  يف اجلدكؿ ادلعتربtدرجة تاء 

 تدؿ على %1 ك عند مستول الداللة 2،09 تدؿ على العدد %5الداللة 
من درجة تاء  أصغر t0 فعرفت الباحثة أف درجة تاء احلساب 2،84العدد 

 (. 2,84>0,14 <2,09)اجلدكؿ 

اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة ليس فيها االختبلؼ بُت نتيجة 
ك بعبارة . االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية

أخرل أف الطريقة أك ادلدخل التقليدم التؤثر تأثَتا تفاعليا يف تعليم اللغة العربية 
 .لتنمية مهارة الكبلـ

كعلا داللة الفرؽ بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف نتيجة 
: االختبارين القبلي ك البعدم كما ىي مرسومة يف اجلدكؿ اآليت 

 25جدكؿ 
داللة الفرؽ بُت اجملموعتُت التجريبية ك الضابطة يف االختبارين القبلي ك البعدم 

عة 
جملمو

ا

االختباراف القبلي ك البعدم 

متوسط 
الفرؽ 

االضلراؼ 
ادلعيارم 

اخلطأ 
ادلعيارم 

قيمة ت 
(t0 )

ؼ . د 
(N-1 )

درجة تاء يف اجلدكؿ 
عند مستول الداللة 

1 % 5 % 
 2،09 2،84 20 9،37 0،99 4،45 9،28التجريبية 
 2،09 2،84 20 0،14 1،56 6،98 0،23الضابطة 
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نظرا إُف نتيجة االختبار القبلي كالبعدم من كل رلموعة قد اتضح للباحثة أف 
 9،37ىناؾ فرقا ذا داللة إحصائية من كل جهة حيث بلغت درجة تاء 

للمجموعة التجريبية، ىذا العدد أكرب من درجة تاء يف اجلدكؿ عند مستول 
، كىذا العدد أصغر  للمجموعة الضابطة0،14كدرجة تاء . %1 ك %5الداللة 

كذلك لصاٌف درجات . %1 ك %5من درجة تاء يف اجلدكؿ مستول الداللة 
الطبلب يف االختبارين القبلي كالبعدم يف كل رلموعة، كلداللة على أف الربرلة 

اللغوية العصبية ادلستخدمة يف رلموعة ٕتريبية فعالة، ك أف استخداـ الربرلة 
. اللغوية العصبية أحسن تأثَتا من الطريقة أك ادلدخل التقليدم

 
تحليل نتيجة االختبار البعدم للحصوؿ على المقارنة بين المجموعتين - ب

التجريبية ك الضابطة 
يف ىذا التحليل اعتمدت الباحثة على نتيجة االختبار البعدم 

كحدىا، ألهنا مقياس دلعرفة تأثَت ادلتغَت التجرييب يف اجملموعة التجريبية كتأثَت 
( x1)كقبل أف ٖتللها رمست الباحثة عبلمة . ادلتغَت التابع يف اجملموعة الضابطة

لبلختبار البعدم  (x2)لبلختبار البعدم للمجموعة التجريبية، كعبلمة 
. للمجموعة الضابطة

: مث بدأت الباحثة بالتحليل كما يلي 

:  بالرمزx1معرفة متوسط -    (أ
1

1

1
N

x
M


 

:  بالرمزx2معرفة متوسط -  (ب
2

2

2
N

x
M


 

111:  بالرمزx1معرفة نتيجة -  (ج Mxx  
222:  بالرمزx2معرفة نتيجة -   (د Mxx  
2مث غلمع كيناؿ  x1ارتقاء درجة ثانية - (ىػ

1 x 
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مث غلمع كيناؿ  x2ارتقاء درجة ثانية -   (ك
2

2 x 
:  بالرمز t0معرفة -   (ز

 

21

21

21

2

2

2

1

21
0

.

)(

2 NN

NN

NN

xx

MM
t









  

 
 

( 26جدكؿ )
  ادلقارنة بُت نتيجة االختبار البعدم من اجملموعتُت التجريبية ك الضابطة

االختبار البعدم 
ط 

(N )
التجريبية 

(x1 )
الضابطة 

(x2 )(x1 )(x2 )(x1
2 )(x2

2 )

1 90 80 8 4 64 16 
2 75 70 -7 -6 49 36 
3 80 75 -2 -1 4 1 
4 85 80 3 4 9 16 
5 80 80 -2 4 4 16 
6 90 75 8 -1 64 1 
7 70 70 -12 -6 144 36 
8 80 75 -2 -1 4 1 
9 75 70 -7 -6 49 36 
10 85 75 3 -1 9 1 
11 85 70 3 -6 9 36 
12 80 85 -2 9 4 81 
13 90 80 8 4 64 16 
14 80 80 -2 4 4 16 
15 90 80 8 4 64 16 
16 80 70 -2 -6 4 36 
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17 85 75 3 -1 9 1 
18 80 80 -2 4 4 16 
19 80 80 -2 4 4 16 
20 95 60 13 -16 169 256 
21 75 80 -7 4 49 16 

21=N 1730=x1∑ 1590=x2∑ 8=x1∑ -6=x2∑ 784=x1
2

∑ 666=x2
2

∑ 
 ك ∑x2 =1590 ك ∑x1 =1730من اجلدكؿ السابق ظهر للباحثة أف 

784= x1
2

x2 =666  ك ∑
2

  N=21  ك ∑
: مث حساب ادلتوسط من كل رلموعة ك حصل على العدد التاِف 

38,82
21

1730
1 M 

71,75
21

1590
2 M 

:  بالرمز t0مث حساب 

21

21

21

2

2

2

1

21
0

.

)(

2 NN

NN

NN

xx

MM
t









 
 




























2121

2121

22121

666784

7682
0t

441

42

40

1450

6



 

34,3
8,1

6

26,3

6

09,025,36

6



 

من احلساب السابق قد كضح للباحثة على أف ادلتوسط من اجملموعة 
، 76ىو  (M2)، كادلتوسط من اجملموعة الضابطة 82ىو  (M1)التجريبية 

 df = (N1+N2) – 2:  بالرمزdfمث حسبت الباحثة . 3,34ىو  (t0)كدرجة تاء 
 t يرجع إُف قيمة 40مث ىذا العدد   = 40df = (21+21)-2كحصلت على 

 يف اجلدكؿ عند مستول الداللة tكقد اتضح أف درجة تاء . ادلوجودة يف اجلدكؿ
فعرفت الباحثة أف . 2,71 تدؿ %1، كعند مستول الداللة 2,02 تدؿ 5%
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 : يف اجلدكؿtأكرب من درجة تاء  (t0)درجة تاء حساب 
(2,02<3,34>2,71.) 

اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة عرفنا أف ىناؾ فرقا كاضحا بُت 
 الربرلة ٕتريبنتيجة االختبار البعدم للمجموعتُت التجريبية كالضابطة بعد 

كبعبارة أخرل أف استخداـ الربرلة اللغوية العصبية فعاؿ . اللغوية العصبية
. كأحسن تأثَتا من الطريقة أك ادلداخل التقليدية

مناقشة فى نتائج البحث اؿ- 3
يف مدرسة التنوير ادلتوسطة يف الدراسة ادليدانية الىت قد قامت هبا الباحثة 

 قد حصلت الباحثة على ٕتريب الربرلة اللغوية العصبية ، بوجونغارا تالوف، سومربجا،
كيف ٕتريب ىذا ادلدخل . يف تعليم مهارة الكبلـ لدل التبلميذ يف اجملموعة التجريبية

أم الربنامج قدمت الباحثة فرضية البحث، ىي أٌف استخداـ الربرلة اللغوية العصبية 
: كلتصديقها تستعمل ادلعيار األيت . فٌعاؿ يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكبلـ

إذا كانت درجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدكؿ فالفرض مقبوؿ، كىذا  -
. يعٍت أف استخداـ الربرلة اللغوية العصبية لتعليم مهارة الكبلـ فٌعاؿ

ك إذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدكؿ أك متساكيُت فالفرض  -
مرفوض، كىذا يعٍت أف استخداـ الربرلة اللغوية العصبية لتعليم مهارة الكبلـ غَت 

 .فعٌاؿ

اعتمادا على النتائج احملصولة كالقواعد الختبار الفرض السابق كجدت 
أكرب من درجة تاء جدكؿ  (3,34)الباحثة أف درجة تاء حساب يف ىذا البحث 

(. 2,71% )1ك من درجة تاء اجلدكؿ على مستول  (2,02% )5على مستول 
فعرفنا أف الفرض السابق مقبوؿ، كىذا يشَت إُف أف استخداـ الربرلة اللغوية العصبية 

. فّعاؿيف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكبلـ 
 



 104 

بيانات نتائج االستبانة كتحليلها - ب
الربرلة اللغوية العصبية يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة   لتحقيق فعالية استخداـ 

الربرلة اللغوية قامت الباحثة باالستبانة للطالبات الآليت يطٌبقن استخداـ الكبلـ 
 ، ككاف أكثرىن يشعرف بنشاط كرغبة يف اشًتاؾ عملية العصبية يف تعليم الكبلـ العريب

تعليم الكبلـ، كيشعرف أيضا ْتماسة كقدرة ككفاءة على احلوار أك احملادثة العربٌية، 
الربرلة اللغوية العصبية يف تعليم مهارة كاخلبلصة  أهنٌن أيضا ينظرف فعالية استخداـ 

: كما ترل الباحثةالكبلـ 
 

    

       

       

       

       

       

       

       

   

  

  

 

ىل ترل يف ىذا ادلدخل التعليمي 
 فٌعاؿ

ىل تشعر بأكثر كفاءة الكبلـ 
جيدا  (احملادثة/ احلوار )العريب 

 كصحيحا   

ىل تشعر بسركر كنشاط عند اشًتاؾ 
 عملية التعليم

 % 100  %93 %100 نعم

 %0 %7 %0 ال

 

           نعم      : 
   

الربرلة اللغوية كهبذه احلقائق، أثبتت الباحثة فرضيتها اليت ترل أف استخداـ 
.  يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكبلـفٌعاؿالعصبية 

من مزايا ىذا ادلدخل التعليمي اليت .  كمع أف ىذا ادلدخل فعاٌؿ، لكنو لو عيوب
: رآىا التبلميذ ىي
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. دفع ىذا ادلدخل التعليمي الطالبات يتعلمن بنشاط كاجتهاد كاالسًتخاء- 
. ساعد ىذا ادلدخل التعليمي الطالبات على تعبَت ما خطر يف أذىاهنم عند الكبلـ- 
. أعطى ىذا ادلدخل التعليمي الطالبات اإلذلاـ يف أذىاهنن عند التعبَت الشفهي- 
 .إُف ادللل كالتعبالربرلة اللغوية العصبية ال يؤدم تعليم مهارة الكبلـ باستخداـ - 
 

: كمن عيوب ىذا المدخل التعليمي ىي
. تطبيق ىذا ادلدخل ػلتاج إُف كقت طويل- 
. ػلتاج إُف إتقاف خاص للمعٌلم يف علم النفس ىذا ادلدخل- 
تركيز احلواس يف ادليوؿ ادلختلفة بُت الطالبات ٖتتاج إُف اىتماـ خاصة مثل - 

.  كىذه تؤٌدم إُف نتيجة سلتلفة بُت الطالبات.الصورية، أكالسمعية، أكاحلسية
 

بيانات نتائج المالحظة كتحليلها - ج
المالحظة في الفصل الضابط - 1

يف ىذا اجملاؿ، كانت الطالبات يف الفصل الضابط الذم يعقد فيو تعليم  
الكبلـ العريب ًبعىدىـً استخداـ الربرلة اللغوية العصبية مازلن ػلاكرف ٔتساعدة النص 
كثَتا كػلفظن ادلفردات، يسألن كثَتا إُف ادلعلم عن ادلادة أك بعبارة أخرل ليست 

ىناؾ األلفة اليت تكوف كسيلة للمناقشة، ألهنن يشعرف باخلوؼ إذا ارتكنب باخلطأ، 
ىذه احلالة تؤثٌر أثرا سلبيا . كذلك ألهنن يفكٌرف يف مادة احلوار ليست تصٌوريٌا كحسٌيا

على الطالبات، ألهنا ال تدٌرهبٌن على الكبلـ العريب بأنفسهن لكن بقيادة ادلعلم كثَتا 
 الذم  الكبلـ يف الفصل الضابطعملية تعليمكأٌما إجراءات . عند احملادثة أك احلوار

: يستخدـ ادلدخل التقليدم ٕترم كما تلي
إلقاء السبلـ - 1: المقدمة- أ

 السؤاؿ عن الدرس ككتابتها على السبورة- 2
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األسللة ادلوجزة اليت توصل أذىاف الطالبات إُف موضوع جديد، - 3
 .مث كتابة عنواف ادلوضوع

 شرح ادلدرس ادلفردات اجلديدة بعد كتابتها على السبورة- 1: العرض- ب
كضعت الطالبات الكلمات الصعبة يف مجل مفيدة إذا احتاج - 2

 .إُف ذلك لتحقيق الفهم
. يقرأ ادلدرس احلوار جهريا كتستمع الطالبات إليو مث يقلدنو- 3
 .شرح ادلدرس ادلوضوع كالًتاكيب- 4
األسللة من الطالبات عما َف يفهمنو يف ادلوضوع،  كاإلجابة - 5

 .عنها من الطالبة األخرل أك من ادلدٌرس
 .قراءة ادلدرس أك الطالبات ما على السبورة مع اإلصبلح- 6
كتابة الطالبات ما على السبورة يف كراساهتن كمبلحظة ادلدرس - 7

 .الطالبات مث قراءة كشف الغياب
قراءة الطالبات مادة الدرس صامتة إلعداد مواجهة األسللة - 8

. االستيعابية كالتدريبات كتطبيق احلوار بإشراؼ ادلدرس
األسللة عن مضموف ادلوضوع - 1: التطبيق -ج

األسللة عن معاين الكلمات كتراكيبها - 2
. التكٌلم أك احلوار عن ادلاٌدة- 3

االرشادات كادلواعظ - 1: االختتاـ- د
. ؼلتتم ادلدرس الدرس بالدعاء كالسبلـ- 2

  
 

المالحظة في الفصل التجريبي - 2
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 ككانت الطالبات يف الفصل التجرييب الذم يعقد فيو تعليم الكبلـ العريب 
باستخداـ الربرلة اللغوية العصبية يلعنب دكرا ىاٌما يف عملية التعليم إذ أهنٌن يشعرف 

بالنشاط كالسعادة كاحلماسة يف اشًتاؾ عملية التعليم، كما يشعرف بالسهولة يف ٘تثيل 
األدكار حىت ػلاكرف طبلقة، كاستخداـ ادلفردات اجلديدة بالسرعة ألهنن يتذكٌرهنا 

بالتصور يف الذىن كباحلس، كادلبلئمة بُت ادلخ األؽلن كاأليسر تؤٌدم إُف االسًتخاء يف 
عملٌية التعليم كال يشعرف بالتعب، كاأللفة بُت ادلدرسة كالطالبة تشجعهٌن إُف الكبلـ 

. ألهنن كجدف اخلربات مباشرة. بدكف إجبار كتأكد أهٌنن يستطعن يف الكبلـ العريب
كىذه احلالة تؤثٌر على أثر إغلايب للطالبات، ألهنا تدٌرهبن على قدرة الكبلـ بأنفسهٌن 

.   ال بقيادة ادلعلم كثَتا عند التعبَت الشفهي
  من ىذه البيانات من نتائج ادلبلحظة، تؤكد الباحثة أف استخداـ الربرلة اللغوية 

العصبية فعٌاؿ يف تنمية مهارة الكبلـ، ألف الطالبات يشعرف بالسركر كاحلماسة عند 
عملية التعليم، كأهنن يشعرف بالسهولة يف الكبلـ كعدـ اخلوؼ عند التعبَت الشفهي ما 

 قبل اشًتاؾ عملية جيدةخطر يف أذىاهنٌن حيث ترقي نتائجهن يف الكبلـ من درجة 
 بعد اشًتاؾ عملية جيدة جداالتعليم باستخداـ الربرلة اللغوية العصبية إُف درجة 

. التعليم باستخداـ الربرلة اللغوية العصبية
 

 بيانات المقابلة كتحليلها- د
 قامت الباحثة ٔتقابلة مدرس اللغة العربية يف مدرسة التنوير ادلتوسطة اإلسبلمية 

تالوف بوجونغارا، امسو األستاذ عبد الرحيم، قابلتو الباحثة قبل أف تقـو بتطبيق الربرلة 
كزلتويات . كيف ىذه ادلقابلة حصلت الباحثة على عٌدة مشكبلت. اللغوية العصبية

:  ادلقابلة تتصور يف احلوار بُت الباحثة كادلدرس كما تلي
 ؟ (احملادثة/ احلوار  )ما األىداؼ العامة يف تدريس الكبلـ : السؤاؿ  -1

 .قدرة الطلبة على التعبَت الشفهي عما يف مضموف نص احلوار: اجلواب 
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 ؟ ىل تدريس الكبلـ ػلتاج إُف اىتماـ كبَت:  السؤاؿ   -2

 .نعم، تدريس الكبلـ ػلتاج إُف اىتماـ كبَت ألنو يف مستول االنتاج:      اجلواب  

 ما الكتاب الدراسي ادلستخدـ  لتدريس الكبلـ يف ىذه ادلدرسة ؟:  السؤاؿ   -3

 .من غونتور" دركس الٌلغة العربية"كتاب :  اجلواب  

 ما نواحي الكبلـ ادلوجودة يف تلك ادلاٌدة ؟:  السؤاؿ   -4

 .الًتاكيب كادلفردات/ القواعد :       اجلواب  

 أية طريقة استخدمتها يف تدريس الكبلـ ؟:  السؤاؿ  -5

 .طريقة مباشرة، قواعد كالًتمجة:      اجلواب 

 ما ادلشكبلت ادلتعٌلقة بتطبيق طريقة تدريس الكبلـ ؟:  السؤاؿ  -6

 .االتصاؿ كاحملادثة باللغة العربية:       اجلواب 

 ما الوسائل اليت استخدمتها يف تدريس الكبلـ ؟:  السؤاؿ  -7

 .الكتاب الدراسي، السبورة، الطباشَت، كأحيانا يف ادلعمل اللغوم:       اجلواب 

 ما ادلدخل الذم استخدمتو يف تدريس الكبلـ ؟:  السؤاؿ  -8

 .ادلدخل التقليدم:       اجلواب 

 كيف كفاءة الطلبة يف الكبلـ ؟:  السؤاؿ  -9

. بعض الطلبة جيدكف يف الكبلـ العريب كبعضهم ضعيفوف:       اجلواب 
كيف استجابة الطلبة يف تدريس الكبلـ ؟ : السؤاؿ - 10

استجابة الطلبة يف تدريس الكبلـ ضعيفة، ألهٌنم يشعركف بالصعوبة يف : اجلواب 
.   احلوار، كيشعركف بادللل عند اشًتاكهم عملية تعليم الكبلـ كغَت ذلك

 
يشعركف بالصعوبة يف احلوار، كيشعركف عرفت الباحثة من ىذه ادلقابلة أف الطلبة  

كادلدرس اليستخدـ األساليب ادلتنٌوعة . بادللل عند اشًتاكهم عملية تعليم الكبلـ العريب
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أٌف كجدت الباحثة  . يف عملية التدريس، كىذا مناسب ٔتبلحظة الباحثة قبل التطبيق
.  ادلدٌرس ال يزاؿ يستخدـ الطريقة ادلباشرة، القواعد كالًتمجة أك ادلدخل التقليدم

 كبعد أف قامت الباحثة بتطبيق الربرلة اللغوية العصبية، تقابل الباحثة ادلدٌرس مرٌة 
كفيما يلى عرض . اللغوية العصبية يف عملية التدريسالربرلة ثانية دلعرفة ارائو عن مدخل 
: ادلقابلة بُت الباحثة كادلدٌرس 

لربرلة اللغويٌة العصبٌية  اباستخداـ  (احلوار/ احملادثة)ما رأيك عن تدريس  : السؤاؿ  -1
 ؟

 ىذا مدخل جديد يؤثر على رغبة الطالبات يف تدريس عملية تعليم :     اجلواب 
الكبلـ، غلذهبٌن كيشجعهٌن يف الكبلـ، كيشعرف بالفرح كالنشاط 

. كاالسًتخاء
بعد عملية  (احلوار/ احملادثة)ما رأيك عن قدرة الطالبات يف الكبلـ  : السؤاؿ  -2

 ؟لربرلة اللغويٌة العصبٌية  االتدريس  باستخداـ 

ألهٌنن ال يشعرف باخلوؼ  (احملادثة كاحلوار) ترتفع قدرهتن يف الكبلـ :اجلواب 
 . كيعتقدف أهنن يستطعن أف يتكلمن العربية

/ احملادثة )الطالبات يف الفصل عن تدريس الكبلـ  كيف استجابة : السؤاؿ  -3
 ؟لربرلة اللغويٌة العصبٌية  اباستخداـ  (احلوار

 استجابتهن جيدة، كيرجُت أٌف يستخدـ ىذا ادلدخل يف عملية التعليم :اجلواب 
 .لقضاء ادللل كالتعب، السيما يف ىذه ادلدرسة كثَت من حفظ الدركس

 باستخداـ (احلوار/ احملادثة )ادلوجودة يف تدريس الكبلـ ما ادلشكبلت : السؤاؿ   -4
 ؟لربرلة اللغويٌة العصبٌية  ا

. ىذا ادلدخل ػلتاج إُف كقت طويل ألٌف االىتماـ بالطالبات قريب جدا :اجلواب 
كال بٌد للمدٌرس أف يعرؼ ميوؿ الطالبات من جهة الصورية أك السمعية 

.  أك احلسية
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 ؟( احلوار/ احملادثة )الكبلـ لربرلة اللغويٌة العصبٌية يف تدريس اما مزايا : السؤاؿ - 5

 إٌف الربرلة اللغوية العصية تؤٌدم إُف تفوؽ الطالبات يف الكبلـ ، يتحاكرف :     اجلواب 
.  كيتحٌدثن بدكف إجبار

 
  قد اتضح من ىذه ادلقابلة أٌف استخداـ مدخل الربرلة اللغوية العصبية يف تدريس 

كيرجوف من تطبيق . مهارة الكبلـ تستجيب لو كل الطالبات كادلدرس استجابة جيدة
ىذا ادلدخل يف مجيع ادلواد الدراسية األخرل، أم أٌف استخداـ الربرلة اللغوية العصبية يف 

ألٌف ىذا . كما شاىدت الباحثة أٌف الطالبات يتعلمن باحلماسة. تدريس الكبلـ فعاؿ
ادلدخل قد ساعدىن يف الكبلـ، كنتيجتهن األف أحسن من نتيجتهن قبل استخداـ 

.   الربرلة اللغوية العصبية
 

 
 
 
 
 
 











 111 






الفصل الخامس 

الخاتمة 
 

 ػلتوم الفصل اخلامس على نتائج البحث، كتوصيات البحث، كمقًتحاتو ادلرتبطة 
. بالبحث يف ىذا ادلوضوع

 
نتائج البحث - أ

استخداـ الربرلة اللغوية العصبية يف تعليم اللغة العربية لتنمية بعد ٕتريب 
، قد كصلت بوجونغارا  مدرسة التنوير ادلتوسطة تالوف، سومربجا،يفمهارة الكبلـ 

النتائج اليت كصلت إليها الباحثة يف ىذه الدراسة الباحثة إُف االستنتاج األخَت ك
 :تتلخص فيما يلي

إف تعليم مهارة الكبلـ العريب باستخداـ الربرلة اللغوية العصبية يف تعليم اللغة - 1
مرحلة ثبلث مراحل يعٍت مرحلة التمهيد ك  العربية لتنمية مهارة الكبلـ غلرم يف

 ادلبادئ كاالفًتاضات ادلسبقة عرض ادلاٌدة اليت تقسم إُف ثبلثة أجزاء، تطبق فيها
 . كمرحلة اخلا٘تة،كما يتعلق هباNLP من 

اعتمادا على نتائج الطالبات يف االختبار القبلي كالبعدم يف الفصل الضابط - 2
كالفصل التجرييب، كنتيجة ادلبلحظة، كاالستبياف، كادلقابلة، إف استخداـ الربرلة 
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كتصل . اللغوية العصبية يف تعليم اللغة العربية فعاؿ لتنمية مهارة الكبلـ العريب
 .3,34ىذه الفعالية إُف درجة ادلستول ادلعنوم 

 
التوصيات - ب
 بعد االطبلع على عرض البيانات يف الفصل الرابع كنتائج البحث يف الفصل  

:  اخلامس، تقدمت الباحثة ببعض التوصيات عسى أف تأيت بادلنافع كالفوائد كىي
ينبغي على ادلدرسة اليت تريد أف تنمي اللغة العربية خاصة يف مهارة الكبلـ كعلى -  1

معٌلميها أف يستخدموا ادلداخل ادلتنوعة كالطرائق التعليمية اجلٌذابة، حىت يكوف 
التعليم مرػلا كػلصل التبلميذ على كفاءة جيدة يف اللغة العربية السيما يف مهارة 

الكبلـ العريب اليت ىي من إحدل ادلهارات يف تعلم اللغة العربية كتعترب أىٌم 
. مهارات اللغة كىدفا رئيسا من أىداؼ تعلم اللغة األجنبية

كينبغي على معٌلمي اللغة العربية أف يطٌبقوا ادلداخل كالطرائق التعليمية يف تعليم - 2
. مهارة الكبلـ لتنمية كفاءة التبلميذ يف كبلـ اللغة العربية

أف يهتم ادلعلم ٔتعلومات التبلميذ يف تصحيح الكبلـ العريب من ناحية النطق - 3
. السليم، كادلفردات الصحيحة ، كالقواعد اللغوية، كطبلقة الكبلـ

 الربرلة أف يكثر ادلدرس تدريب الطبلب على الكبلـ العريب كشلارستو باستخداـ- 4
أف ؼلتار ادلدرس ادلواد التعليمية ادلناسبة كاجلذابة لتعليم مهارة ك. اللغوية العصبية

. الكبلـ
 

المقترحات - ج
: بناء على نتائج البحث تقدـ الباحثة ادلقًتحات التالية 

نظرا ألف ىذا البحث يرٌكز على تنمية مهارة الكبلـ باستخداـ الربرلة اللغوية  -1
العصبية لتبلميذ ادلدرسة ادلتوسطة، ينبغي على الباحثُت اآلخرين أف يٌطوركا ىذا 
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 الىت ؽلكن  األخرل أك الطرائق التعليميةالبحث يف تطبيق ادلداخل اللغوية
، كأيضا استخدامها يف تعليم اللغة العربية دلهارة الكبلـ أك عن ادلواد التعليمية فيها

 .   أف يٌطوركا تطبيق ىذه ادلداخل التعليمية يف ادلوضوعات األخرل
 ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث مرجعا من ادلراجع لكتابة البحث العلمي  -2

. ادلتعلق  هبذا ادلوضوع لغَتىا من الباحثُت
 

 

قائمة المصادر ك المراجع  
 
 

المصادر - أ 
 القرآف الكرًن

 
 المراجع العربية- ب 

  السعودية كاإلسالـ، الغرب بين القيادة نظريات أبوشهد،- 1
( http://www.baaqi.com / 2008 / 08 / 02 / html)  25نقل منو يف 

  .2009يونيو 
دار : ،  بَتكترياض الصالحينأيب زكريا ػلِت بن شرؼ النوكم الدمشقي، - 2

. الكتاب اإلسبلمي، دكف سنة 
مناىج البحث في التربية كعلم أمحد خَتم كاظم، كجابر عبد احلميد، - 3

. 1997دار النهضة العربية ، : ، الطبعة الثانية، مصرالنفس
دار : ، الطبعة الثالثة، اإلسكندرية أسس علم النفسأمحد زلمد عبد اخلالق، - 4

. 2007ادلعرفة اجلامعٌية، 

http://www.baaqi.com/2008/08/2.html
http://www.baaqi.com/2008/08/2.html
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، سوريا بالكامل - مفهـو اضطرابات النطق كالكالـ، أبو رلاىد ايهم- 5
(www.gulfkids.com/vb/showtreadhttp:// ) 2009 يونيو  25نقل منو يف. 

: ، رياضمذاىب كطرائق في تعليم اللغاتكثيودكر ركجرز، جاؾ رتشاردز، - 6
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. 1987العريٌب، 
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 . 1989جامعة ادلنصور،  :مصر الطبعة األكُف،

: ،  مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي، القاىرة               - 11     
 .1998دار الفكر العريب، 
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http://www.gulfkids.com/vb/member.php?s=918449814370123a34c30523b25948b7&u=427
http://www.gulfkids.com/vb/member.php?s=918449814370123a34c30523b25948b7&u=427
http://www.gulfkids.com/vb/member.php?s=918449814370123a34c30523b25948b7&u=427
http://www.gulfkids.com/vb/showtread
http://www.gulfkids.com/vb/showtread
http://www.gulfkids.com/vb/showtread
http://tarjo2009.blogspot.com/2009/06/blog-post.html
http://tarjo2009.blogspot.com/2009/06/blog-post.html
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 ادلبلحظة ،نقط االستبانة األسللة ، ادلقابلة كعات االختبار
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 المالحق
 

إجراءات التدريس  جدول تصميم
بمدرسة التنوير المتوسطة اإلسالمية تالون بوجونغارا 

م 2010-2009العام الدراسي 
 
 

 اليوم و التاريخ الموضوع اللقاء الرقم

 م2010 مايو 14اجلمعة،  األنشطة الدراسية االختبار القبلي 1

 2010 مايو 15السبت،  لعبة حرس احِلْصن اللقاء األول 2

 م2010 مايو 16األحد،  لُْعَبُة اْلَقْ  ة وَويْي َجِلييْ  اللقاء الثاين 3

 م2010 مايو 21اجلمعة ،  األلعاب أنشطة االختبار البعدي 4

 

 
 
 
 



 

األسئلة لالختبار القبلي 
 !أجبي هذه األسئلة شفهيا - أ

  أّي درس حتّبُت ؟ -1

  مىت تدرسُت اللغة العربّية ؟ -2

  هل اللغة العربّية ممتعة ؟ -3

  مع َمْن تدرسُت اللغة العربّية ؟ -4

  كم حّصًة لدرس اللغة العربّية ؟ -5

  َكْم وقتاً لجّل حّصة ؟ -6

  ماَ ِهواَيَ ُتِي ؟ -7

  دلاذا حتبُت هذه اذلواية ؟ -8

  أين تسجيُت ؟ -9

 َكْيف تذَهبُت إىل ادلدرسة ؟ -10

 
 !تّكلمي عن الصورة التالية- ب

                             
 

: يف هذه ال رصة هتتّم الباحثة باجلوانب من الجالم 
 طالقة الجالم -4.  الًتاكيب-3. فهم ادل ردات- 2. اليطق السليم- 1
 
 
 



 

األسئلة لالختبار البعدي 
! أجبي هذه األسئلة شفهيا - أ

  أّي لعبٍة حتّبُت ؟ -1

  مىت تلعبُت لعبة حرس احلصن ؟ -2

  هل هذه اللعبة ممتعة ؟ -3

  مع َمْن تلعبُت لعبة حرس احلصن ؟ -4

  كم فرقًة للعبة حرس احلصن ؟ -5

 (حتمل الباحثة حبل من ادلطّاط يف ادلقابلة ) ما هذا ؟  -6
  أين تلعبييها ؟ -7

  دلاذا تلعبييها هياك ؟ -8

 أنِت تلعبُت لعبة الق  ة ؟- وادةً –  كم دوراً  -9

 كيف جتعلُت ِغيْتُشو ؟ -10

 
! تّكلمي عن الصورة التالية- ب

        
 

: يف هذه ال رصة هتتّم الباحثة باجلوانب من الجالم 
 طالقة الجالم -4.  الًتاكيب-3. فهم ادل ردات- 2. اليطق السليم- 1
 
 



 

  الكالم مهارة في االختبارات معايير
 

  النطق: أوال
 النتيجة المعيار الرقم
 25 خ ي ة لجية وجود مع متاما م هوم. 1
 20 واضحة لجية وجود مع م هوم. 2
 15 ال هم سوء إىل تقود اليطق أخطاء بعض. 3
 10 اليطق أخطاء لجثرة فهمه يصعب. 4

 
 القواعد: ثانيا
 النتيجة المعيار الرقم
 25 ادلعٌت فهم يف التؤثر جدا قليلة والصرفية اليحوية األخطاء. 1
 20 متاما يعييه ما فهم ميجن ال حىت اليحوية األخطاء كثرة. 2
 15 أحيانا ادلعٌت فهم ودم يف اليحوية  أخطاؤه تسبب. 3
 10 اليحوية األخطاء بسب – قليل إالّ  – يقول ما يصعب. 4

 
 اللغوية المفردات: ثالثا

 النتيجة المعيار الرقم
 25 اللغة أهل ي صلها اليت ادل ردات ن س يستخدم. 1
 20 متاما م هوم يقول ما معٌت ولجن أحيانا معربة غَت أل اظ يستخدم. 2
 معٌت وضوح ودم يف تسبب مما اخلاطئة األل اظ بعض يستخدم. 3

 حديثة فقرات بعض

15 

 10 ادلياسب السياق غَت يف واستخدامها ادل ردات قّلة. 4



 

 
 الطالقة: رابعا

 النتيجة المعيار الرقم
 25 اللغة كأهل بطالقة يتحدث. 1
 20 استطاوة التعبَت متاما وما يريد مع بعض الًتدد والتجرار. 2
 15 كثرة الًتدد والبطء الشديد وقد يصعب فهم ما يقول. 3
 10 كثرة الًتدد وصمته يف زمن طويل حىت يصعب ال هم. 4

                         
: اليسبة ادلئوية وت سَتها

 التقدير النتيجة

90 – 100  ممتاز 
80 - 89  جيد جدا  

70 – 79  جيد  

60 – 69  متوسط 
50 – 59  مقبول  
0 - 49  ضعيف 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

" ِحْرُس الِحْصن"لُْعَبة (                        اللقاء الثاين)
 

: المفردة الجديدة
َرْأُي – ِفْرَقة – نُ َوزُِّع – حَلَظة – ممُِْتَعٌة - لُْعَبة 
رَة - ُمواَِفَقة ٌ – ُمْشِجَلة   ِحْرس احلِْْصن- فاَئِ َاٌت - َأِسي ْ

 
 :نّص الحوار

  ِحْرَس احلِْْصن ؟ياَ َصِدْيقَاِ ْ ماَذاَ َلْو َلِعْبياَ : ُدِوْي     

ْيلٌ      :  لَْيلى .  هذا َرْأٌي  َِ
؟ ....َمىتَ : فَ ْوزِياَ     
. اآلن، َوْقت ْااِلْسًتَاَحة:  لَْيلى      
رَاَسِة ؟ : ِهدايا     دلِاَذاَ الَ نَ ْلَعُب بَ ْعَد الدِّ
َْي ِْيِليَّة: يُ ْونِْيتاَ     

. أِلَنّياَ َسيَ ْعَمُل اْلَواِجَباِت ادل
أَْيَن نَ ْلَعُبهاَ ؟ : ِسيِتْ     
. نَ ْلَعُبهاَ يِف اْلَمْيداَنِ : دوي     
يا يُ ْونِْيتاَ َهْل تُرِْيِدْيَن أن تَ ْلَعِبْ َمَعياَ ؟ : فَ ْوزِياَ    
. نَ َعْم، َهِذِه لُْعَبٌة ممُِْتَعةٌ : يُ ْونِْيتاَ    
. ؟" ب"َو " أ " نُ َوزُِّع ِفْرَقًة قَ ْبَل َأْن نَ ْلَعَب، َمْن َسَتُجْون ِبِ ْرَقة ....حَلَظة: ُوْواَلن   
".  أ " طَيِّب، أَناَ َو يُ ْونِْيتاَ ِبِ ْرَقة : ِسيِتْ     

. ، ماَ َرْأُيُجنَّ ؟"ب"           ُدِوْي، ُوْواَلن، َو لَْيلى ِبِ ْرَقة 
. لَْيَس ِفْيِه ُمْشِجَلة: يُ ْونِْيتاَ     
. نَ َعْم، أناَ ُمواَِفَقةٌ : ُوْواَلن    
. َهّياَ نَ ْلَعُب اآلنَ : يُ ْونِْيتاَ     



 

َيماَ يَ ْلَعْ َ يفْ اْلَمْيداَنِ )   ( ....ِحي ْ
.     ِبُسْرَوة ياَ يُ ْونِْيتاَ، ُوْواَلن تَ تَِّبُعيِ : فَ ْوزِياَ     
رَة...هَاهَاهاَ : ُوْواَلن     . أَْنِت ْاآلَن َأِسي ْ
. ياَ فَ ْوزِياَ، ُدِوْي َوراََءكِ : ِسيِتْ      

. َ ُْن فاَئِ َاتٌ .... ُهورِي: ُدِوْي َو ِهَدايَاِ ْ َو ُوْواَلن 
 
 

األسئلة االستيعابية 
! أجب ون األسئلة التالية وفقا لليص 

؟ " حرس احلصن "مىت تلعب الطالبات لعبة  -1
 بعد الدراسة ؟" حرس احلصن "دلاذا ال تلعب الطالبات لعبة  -2

؟ " حرس احلصن "أين تلعب الطالبات لعبة  -3
 مع صديقاهتا ؟" حرس احلصن "هل تريد يونيتا أن تلعب لعبة  -4

 ؟" حرس احلصن "ما رأي يونيتا ون لعبة  -5

 ؟" حرس احلصن "كم فرقة يف لعبة  -6

 ؟"  ب"َو " أ " من تجون ِبِ ْرَقة  -7

 ؟" حرس احلصن "من تتبع يُ ْونِْيتاَ يف لعبة  -8

 ؟"  حرس احلصن "من تجون أسَتة يف لعبة  -9

أية فرقة تجون ال ائ ة ؟  -10
 
 
 
 



 

التدريبات 
" ! مىت، أين، أي، هل، ما"اجعل  ال است هامية باستخدام كلمة - أ

!. ورب احلوار بأسلوبي العريب مع صديقتي- ب
 ,VAK : Visualاقرأ ادلًتادفات التالية بيطق سليم وافهم معانيها بأسلوب - ج

Auditorik, Kinestetik    :  تطبق هذه اليميطات يف ) ،الصورية، والسمعية، واحلسية
 .(ال صل الت ريِب

 

ْيٌل - َرْأٌي " رَة - ُمواَِفَقة ٌ – ُمْشِجَلة – ِفْرَقة – نُ َوزُِّع - لُْعَبة – ممُِْتَعٌة –  َِ - َأِسي ْ
  ."ِحْرس احلِْْصن

 
متثيل األدوار  : النشاطات

 

 
 

لُْعَبُة اْلَقْفزة وَعيْنجَكِليْك                 (لثاللقاء الثا)
 

: المفردة الجديدة
اْلَقْ  ة، ، ِغيْتُشوْ ، َحْبٌل ، مْسي ، َصْوت ، وَال، َ ْسُب ، نَ َتباََدُل، َويْي َجِلييْ 

. ِمْن َفْ ِليِ   َلْو ََسَْحِت،،اْلَمطّاط، ِقْطَعُة ِقْرِمْيد
 

: نّص الحوار
. أأِيِْنْي ، داِفْيتاَ، ِإْيكاَ، َو ِفْطرِياَ : هذا الحوار بين أربع بنات 

ماَذاَ ََحْلِت ياَ داِفْيتاَ ؟ : أزِْيٍِتْ 
. هذا َحْبٌل ِمَن اْلَمطّاطِ : َداِفْيتاَ 



 

 بذِلَي احْلَْبِل ؟ َماذاَ َلْو َلِعْبياَ اْلَقْ  َة: ِإْيجاَ  
...! يَا ذَلاَ ِمْن ِفْجرٍَة َجيَِّدةٍ : ِفْطرِياَ َو داَِفْيتاَ 

. َهّياَ َنْذَهُب ِإىَل اْلَمْيداَنِ : أزِْيٍِتْ 
 . َحَسياً، واآلن َ ُْن نَ َتباََدُل يفْ مْسِي احْلَْبلِ : ِفْطرِياَ 

.... أزِْيٍِتْ َو َداِفْيتاَ أَنْ ُتماَ متُِْسجاِن احْلَْبَل، َوَ ُْن َ ْسُب قَ ْ َ تَيا ِبَصْوٍت وَالٍ 
! نَ ْبَدأ اآلن ُمَباَشرًة ! َأْحَسْيتِ : َداِفْيتاَ 
... وَاِحد، اْثيَاِن، َثالَثَة... أنَا يفْ اْلِبداَيَةِ : ِإْيجاَ  
....  وَاِحد، اْثيَاِن، َثالَثَة، أَْربَ َعة، ََخَْسة: واآلن َدْورِيْ ... ياَ ِإْيجاَ انْ تَ َهْيتِ : ِفْطرِياَ 

 (وبَ ْعَد اْنِتهاء لُْعَبة اْلَقْ  ة تُواِصل الَبيات إىل لُْعَبِة َويْي َجِلييْ ) 
أناَ اآلن أُرِْيُد لُْعَبة َويْي َجِليْي ؟ : أزِْيٍِتْ  
. أَناَ أَُواِفُق، ماَذا َنْستَ ْعِمُل لَِيُجْوَن ِغيْتُشْو ؟: َداِفْيتاَ  
. ِقْطَعُة ِقْرِمْيد: ِإْيجاَ   
أَْيَن َنَُِدهاَ ؟ : ِفْطرِياَ  
.  َس ُخُذ َها يف ِفياَِء اْلَمْدَرَسةِ : ِإْيجاَ    
!. ياَ ِإْيجاَ، َلْو ََسَْحِت ُخِذْي ِمْن ِقْطعَات اْلِقْرِمْيد اأَلْرَبع ِمْن َفْ ِلِي : أزِْيٍِتْ  

. طَيِّبْ : ِإْيجاَ    
 
 
 
 
 
 

األسئلة االستيعابية 



 

! أجب ون األسئلة التالية وفقا لليص 
ماذا َحلْت َداِفْيتاَ ؟  -1
 ماذا ورّبت ِإْيجاَ لصديقاهتا ؟ -2

 أين َدَوْت أزِْيٍِتْ صديقاهتا إىل أداء الّلعبة ؟ -3

 كيف نّظمْت ِفْطرِياَ الّلعبة ؟ -4

 من اليت تقّدمت يف بداية الق  ة ؟ -5

 ماذا فعلْت البياُت بعد اْنِتهاء لُْعَبة اْلَقْ  ة ؟ -6

 من اليت توافق بلعبة َويْي َجِليْي ؟ -7

ماَذا تْستَ ْعِمُل البيات لَِيُجْوَن ِغيْتُشْو ؟ -    8
ماذا أخذْت إيجا يف فياء ادلدرسة ؟ -   9

كم قطعة القرميد اليت تريد ها أزِْيٍِتْ ؟ -  10
 

التدريبات 
! اجعل  ال تتجون فيها األوداد للمذكر وادلْؤنث  - أ

!. ورب احلوار بأسلوبي العريب مع صديقتي- ب
 ,VAK : Visualاقرأ ادلًتادفات التالية بيطق سليم وافهم معانيها بأسلوب - ج

Auditorik, Kinestetik    :  تطبق هذه اليميطات يف ) ،الصورية، والسمعية، واحلسية
 .(ال صل الت ريِب

– َصْوت وَال - مْسي – ََحْلت – ِقْرميد - ِقْطَعُة – اْلَمطّاط – اْلَقْ  ة  -َحْبلٌ "
 . "اْلَمْيداَن– ِغيْتُشْو 

 
. متثيل األدوار : النشاطات

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

Tabel Nilai “t” untuk Berbagai df 

(Dinukil dari buku Pengantar Statistik Pendidikan karangan Prof. Drs. Anas Sudjijono) 

 

Harga Kritik “t” pada Taraf Signifikansi 

df atau 

db 
5 % 1 % df atau db 5 % 1 % 

1 12,71 63,66 24 2,06 2,80 

2 4,30 9,92 25 2,06 2,79 

3 3,18 5,84 26 2,06 2,78 

4 2,78 4,60 27 2,05 2,77 

5 2,57 4,03 28 2,05 2,76 

6 2,45 3,71 29 2,04 2,76 

7 2,36 3,50 30 2,04 2,75 

8 2,31 3,36 35 2,03 2,72 

9 2,26 3,25 40 2,02 2,71 

10 2,23 3,17 45 2,02 2,69 

11 2,20 3,11 50 2,01 2,68 

12 2,18 3,06 60 2,00 2,65 

13 2,16 3,01 70 2,00 2,65 

14 2,14 2,98 80 1,99 2,64 

15 2,13 2,95 90 1,99 2,63 

16 2,12 2,92 100 1,98 2,63 

17 2,11 2,90 125 1,98 2,62 

18 2,10 2,88 150 1,98 2,61 

19 2,09 2,86 200 1,97 2,60 

20 2,09 2,84 300 1,97 2,59 

21 2,08 2,83 400 1,97 2,59 

22 2,07 2,82 500 1,96 2,59 

23 2,07 2,81 1000 1,96 2,58 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 



 

  بانس ام احلركة((Rapportصورة تطبيق األل ة 

 

 
                (حسية) مبسي كتف الطالبة (Anchoring)              صورة تطبيق اإلرساء 

                                                

 

 صورة تصميم اجللسة

 
 

 

، وهذه ال رصة جيدة لتأكيد Alpha Rhythm“أل ا صورة حالة االسًتخاء بإيقاع موسيقي 
 الثقة باللغة اإلحيائية ولتعمق ماّدة الجالم وتأّملها



 

 

"حرس احلصن"لتمثيل أدوار لعبة " ب"فرقة : صورة الطالبة من ال صل الت ريِب  

 
 

 

"لعبة الق  ة حببل ادلطاط"صورة متثيل األدوار واحلوار ون   

 
 

 حالة االسًتخاء والدواء اىل اهلل خشووا 

 
 

 

 



 

 

"ويي جليي"صورة متثيل األدوار واحلوار ون لعبة   

 
 

 صورة الجلمات باستخدام اللغة اإلحيائية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 صورة األوصاب والعملّية ادليجانيجية حييما تيطق حروف اجلهر
 

            
 

                           

 

 

 

 
 

 

 

 

 صورة حركة أو اء األجسام اليت تؤثر ولى ادلّخ األمين واأليسر

 



 

 

  

 

القصة عن الضفدع األصّم 
 

"SEEKOR KATAK YANG TULI" 

 

 

Di negeri katak, diadakan lomba memanjat menara yang 
sangat tinggi. Puluhan katak bersiap-siap untuk memanjat 
menara itu. Semua penonton tampak memberikan semangat dan 
perlombaan pun berlangsung sangat seru. Setelah beberapa 
menit, mulailah terlihat satu persatu peserta lomba mulai 
berjatuhan dari menara itu, dan tampak sorak-sorai penonton 
mulai berkurang. Bahkan sebagian besar penonton tampak 
berbisik sambil berkata, "Wah, tampaknya tidak mungkin 
mereka sampai disana dengan selamat. Lihat, lihat, semua 
jatuh!" 

"Iya, iya, kita bubar saja. Tidak ada pemenang lomba ini." 
Ketika semua katak mulai pergi, seekor katak berteriak, "Hei, 
jangan bubar. Lihat, ada sesekor katak yang berhasil ke menara, 
dia pemenangnya. Dia pemenangnya!". 

Semua katak kembali bersorak dan katak yang berhasil 
itu segera turun untuk diwawancarai oleh teman-temannya. 
Sesampainya di darat, temannya bertanya, "Wah, kau hebat 
sekali. Apa yang membuat kau berhasil ?" katak itu cuma 
tesenyum dan tidak mengeluarkan satu kata pun. Lalu, dari 
kerumunan katak ada yang berkata, "Hei, dia si katak tuli". 

 
 
Moral Motivasi: 

Katak yang tuli mempunyai cara sendiri untuk bisa 
menang dalam perlombaan tersebut. Intinya adalah jangan 
pedulikan kata-kata pesimis dari orang lain, berpura-puralah tuli 
ketika orang lain menganggap diri kita tidak mampu, karena 
kalau kita peduli, merekalah yang mengambil sebagian besar 
mimpi dan cita-cita kita. 
Bersikaplah positif terhadap diri kita, agar kita mampu 
mencapai cita-cita. (dinukil dari buku Aplikasi NLP dalam 
Pembelajaran, penulis: Margaretha Mega Natalia dan Kania 
Islami Dewi). 
 
 

 

 
 

 



 

 
WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

 

 

 
Prolog 

 

Terimakasih atas waktu yang bapak luangkan. Sebagaimana judul tesis 

saya yaitu “Aplikasi Program NLP (Neuro Linguistic Programming) untuk 

Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Berbicara Bahasa Arab di MTsI At-

Tanwir, Talun, Sumberrejo Bojonegoro” ada beberapa hal yang ingin saya 

tanyakan kepada bapak selaku kepala MTsI At-Tanwir, dan informasi dari bapak 

sangat saya perlukan untuk kelengkapan data pada tesis saya. 

1.   Bagaimana profil sekolah ini ? 

2.  Apa visi dan misinya? 

2. Bagaimana kurikulum bahasa Arab yang diterapkan di sekolah ini ? menganut 

Depag atau membuat sendiri ? 

4.  Bagaimana posisi mata pelajaran bahasa Arab di sekolah ini ? 

5.  Bagaimana profil guru yang mengajar bahasa Arab di sekolah ini ? 

6.  Bagaimana kemampuan bahasa Arab siswa di sekolah ini ? 

7. Metode apa saja yang digunakan oleh guru bahasa Arab dalam menyampaikan 

materi pelajaran ?  

8.  Apa kendala-kendala pengajaran bahasa Arab selama ini ? 

9.  Bagaimana evaluasi materi bahasa Arab yang telah dilakukan selama ini? 

10. Apa harapan bapak terhadap implementasi penggunaan NLP (Neuro 

Linguistic Programming) dalam pengajaran bahasa Arab khususnya Hiwar 

atau muhadatsah?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نقط المحاورة قبل التجربة
 

 

 

مدرس اللغة العربية : مصدر البيان 
؟  (احملادثة/ احلوار  )ما األهداف العامة يف تدريس الجالم  -1
 ؟  هل تدريس الجالم حيتاج إىل اهتمام كبَت -2

  ما الجتاب الدراسي ادلستخدم  لتدريس الجالم يف هذه ادلدرسة ؟ -3

  ما نواحي الجالم ادلوجودة يف تلي ادلادة ؟ -4

  أية طريقة استخدمتها يف تدريس الجالم ؟ -5

  ما ادلشجالت ادلتعّلقة بتطبيق طريقة تدريس الجالم ؟ -6

  ما الوسائل اليت استخدمتها يف تدريس الجالم ؟ -7

  ما ادلدخل الذي استخدمته يف تدريس الجالم ؟ -8

  كيف ك اءة الطلبة يف الجالم ؟ -9

كيف است ابة الطالب يف تدريس الجالم ؟ - 10
 

 

 
1. Apa tujuan secara umum dari pengajaran bahasa Arab (Hiwar / Muhadatsah) ? 

2. Apakah pengajaran kalam butuh perhatian yang besar ? 

3. Kitab apa yang diajarkan dalam pembelajaran kalam di sekolah ini ?  

4. Apa saja aspek maharoh kalam  yang diajarkan dalam materi tersebut? 

5. Metode apa yang digunakan dalam menyampaikan materi  kalam ? 

6. Kendala apa saja yang saudara hadapi dalam pengajaran kalam ? 

7. Media apa yang digunakan dalam menyampaikan materi  kalam ? 

8. Pendekatan apa yang Anda gunakan dalam pengajaran bahasa Arab? 

9. Bagaimana kemampuan siswa (out put) kalam selama ini ? 

10. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran kalam ? 

 

 

 
 

 



 

 

 

 نقط المحاورة بعد التجربة
 

 

 
 مدرس اللغة العربية: مصدر البيان 

 ؟لربرلة اللغويّة العصبّية  اباستخدام  (احلوار/ احملادثة) ما رأيي ون تدريس  -1

بعد وملية التدريس             (احلوار/ احملادثة)ما رأيي ون قدرة الطالب يف الجالم - 2
 ؟لربرلة اللغويّة العصبّية  اباستخدام 

باستخدام  (احلوار/ احملادثة )الطالب يف ال صل ون تدريس الجالم  كيف است ابة  -3
 ؟لربرلة اللغويّة العصبّية  ا

لربرلة  اباستخدام (احلوار/ احملادثة )ادلوجودة يف تدريس الجالم  ما ادلشجالت  -4
 ؟اللغويّة العصبّية  

 ؟( احلوار/ احملادثة )الجالم لربرلة اللغويّة العصبّية يف تدريس اما م ايا - 5

 

 
1. Bagaimana pandangan saudara tentang pengajaran hiwar yang menggunakan 

pendekatan NLP ? 

2. Bagaimana pandangan saudara tentang kompetensi siswa dalam hiwar setelah 

proses pembelajaran hiwar dengan menggunakan pendekatan NLP ? 

3. Bagaimana respon siswa di kelas terhadap kalam dengan menggunakan 

pendekatan NLP ini ? 

4. Apa saja kendala dalam pembelajaran hiwar dengan pendekatan NLP ? 

5. Apa kelebihan pendekatan NLP dalam  pembelajaran hiwar? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

ANGKET SISWA (1) 

 

 

 
A. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah identitas anda dengan lengkap 

2. Berilah tanda silang pada jawaban yang sesuai dengan kejadian yang anda 

alami 

3. Terimakasih atas kerjasama dan bantuannya 

 

B. Identitas 

1. Nama lengkap : .......................................... 

2. Kelas                : .......................................... 

 

 

1. Apakah anda senang belajar keterampilan berbicara bahasa Arab (Hiwar / 

muhadatsah) ? 

a. Sangat Senang           b. Senang          c. Kurang senang         d. Tidak 

Senang 

 

2. Apakah anda selalu mampu dalam mengikuti pelajaran keterampilan 

berbicara ? 

a. Selalu           b. Kadang-kadang           c. Jarang sekali           d. Tidak pernah 

 

3. Kendala apa saja yang anda hadapi dalam pengajaran keterampilan berbicara 

(hiwar / muhadatsah) ? 

a. Kurangnya minat motivasi 

b. Kurangnya media-media pendukung 

c. Materi yang terlalu berat 

d. Lain-lain, sebutkan …………………………………………………… 

 

4. Metode apa yang digunakan guru dalam mengajarkan keterampilan berbicara 

(hiwar / muhadatsah) ? 

a. Ceramah        b. Tanya jawab      c. Audio-Lingual         d. lain-lain, 

sebutkan… 

 

5. Bagaimana tehnik (cara) guru dalam mengajar keterampilan berbicara (hiwar) ? 

a. Guru membacakan teks hiwar, menerjemahkan dan meminta siswa  

menirukan. 

b. Guru memberikan teks hiwar, kemudian meminta siswa berdialog dengan 

menggunakan teks hiwar di depan kelas. 

c. Guru meminta siswa untuk menghafalkan teks hiwar, kemudian berdialog 

dengan  teman di depan kelas. 

d. Guru  meminta siswa untuk menghafalkan teks hiwar, kemudian meminta 

siswa untuk berperan sesuai dengan isi teks hiwar. 
 



 

 

 

ANGKET SISWA (2) 

 

 

 
A. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah identitas anda dengan lengkap 

2. Berilah tanda silang pada jawaban yang sesuai dengan kejadian yang anda 

alami 

3. Terimakasih atas kerjasama dan bantuannya 

 

B. Identitas 

1. Nama lengkap : .......................................... 

2. Kelas               : .......................................... 

 

C. Berikan tanda (X) pada pertanyaan di bawah ini ! 

 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Apakah anda merasa senang belajar keterampilan berbicara 

bahasa Arab (Hiwar) ? 

  

2 Apakah anda merasa lebih mampu berbicara bahasa Arab 

(Hiwar) dengan baik dan benar dengan menggunakan 

pendekatan program bahasa syaraf (otak) ? 

  

3 Apakah anda merasa lebih efektif belajar berbicara bahasa 

Arab (Hiwar) dengan menggunakan pendekatan program 

bahasa syaraf (otak)? 

  

 

 

 

D. Jawablah sesuai dengan pendapat anda ! 

5.   Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan belajar berbicara bahasa Arab 

(hiwar) dengan menggunakan pendekatan pemograman bahasa syaraf (otak)?  

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 

 

 



 

 توجيهات المالحظة
 

 
هل وملية التدريس جتري حسب اخلطوات ادلخططة بُت ال صل الت ريِب وال صل - 1

ال ابط ؟ 
ال صل الت ريِب ؟ لربرلة اللغويّة العصبّية يف اكيف تي يذ التدريس باستخدام -  2
ال صل ال ابط ؟ لربرلة اللغويّة العصبّية يف اكيف تي يذ التدريس ودم استخدام -  3
ال صل الت ريِب ؟  يف كيف اشًتاك الطالب يف وملّية التدريس-  4
ال صل ال ابط ؟  يف كيف اشًتاك الطالب يف وملّية التدريس-  5
ال صل الت ريِب ؟ يف ما ادلشجالت اليت يواجهها الطالب -  6
ال صل ال ابط ؟ يف ما ادلشجالت اليت يواجهها الطالب -  7
 كيف است ابات الطالب بعد تقدمي ادلواد بُت هذين ال صلُت ؟-  8

 
 

1. Apakah proses pengajaran sesuai dengan rencana pengajaran di kelas percobaan 

dan kelas kontrol ? 

2. Bagaimana pengajaran keterampilan berbicara (hiwar) dengan menggunakan 

pendekatan NLP di kelas percobaan ? 

3. Bagaimana pengajaran keterampilan berbicara (hiwar) tanpa menggunakan 

pendekatan NLP di kelas kontrol ? 

4. Bagaimana keikutsertaan siswa  dalam pengajaran keterampilan berbicara 

(hiwar) di kelas percobaan ? 

5. Bagaimana keikutsertaan siswa  dalam pengajaran keterampilan berbicara 

(hiwar) di kelas kontrol ? 

6. Apa saja kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran di kelas percobaan ? 

7. Apa saja kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran di kelas kontrol ? 

8. Bagaimana respon siswa setelah mengikuti pembelajaran keterampilan 

berbicara (hiwar) di kelas percobaan dan kelas kontrol ? 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

RUBRIK PENILAIAN ASPEK AFEKTIF 

 

 

 

No Aspek Skor Kriteria Penilaian 

1 Kehadiran 3 Hadir pada waktu proses belajar mengajar 

berlangsung 

2 Terlambat 

1 Tidak masuk 

2 Motivasi 3 Semangat, senang, dan rajin dalam 

pembelajaran 

2 Kurang semangat, dan rajin dalam 

pembelajaran 

1 Tidak semangat, senang, dan rajin dalam 

pembelajaran 

3 Kemampuan 

Berbicara (Kalam) 

3 Cakap dan mampu berbicara dengan lancar 

2 Kurang bisa berbicara dengan lancar 

1 Tidak bisa berbicara dengan lancar 

4 Kejujuran 3 Jujur pada saat mengerjakan tes 

2 Kurang  jujur pada saat mengerjakan tes 

1 Tidak jujur pada saat mengerjakan tes 

5 Keaktifan 3 Sering bertanya dan berargumen 

2 Pernah bertanya dan berargumen 

1 Tidak pernah bertanya dan berargumen 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Malang,             2010 

                                                                                            Observer 

 

 

 

                                                                                          (…………………….) 

 
 

 

 

 

 



 

 (عربيّ – إنجليزي )معاني المصطلحات 
 

1. Anchoring الداخلي )وملية ربط احلالة الذهيية ، أو اليظام التمثيلي : اإلرساء هو
صورية، أو َسعية، أو حسية، حبيث يؤّدي إطالق  (أو مرساة)بإشارة  (أو اخلارجي

. اإلشارة إىل ح ور تلي احلالة الذهيية
2. Behaviorكل قول أو فعل، صغَت أو كبَت، يقوم به اإلنسان، مبا يف :  سلوك هو

 .ذلي الت جَت

3. Congruency اإلنسان كلها معربة ون  (أج اء) االنس ام هو احلالة اليت تجون فيها
 .تجون األج اء كلها مت قة ولى احلصيلة: أي . حصيلة واحدة

4. Outcomeادلال أو اليتي ة اليهائية ادلطلوبة:  احلصيلة هي. 

5. Rapportظاهرة االشًتاك يف سلوك معُت يتولد ويه ثقة وت اهم بُت :  األل ة هي
 .شخصُت أو أكثر

6. Subconscious Mind كل شيئ خارج نطاق حالة الووي يف :  العقل الباطن هو
 . هذه اللحظة

7. Submodal (تصغَت منط) خاصية متثل ال رق الدقيق الذي ميي  بُت حاالت : هو
كال رق بُت شدة إضاءة الصورة، أو ح مها، أو شدة . خمتل ة للتمثيل الداخلي

 ...  الصوت، أو نغمته

8. Beliefالتعميم الذي ن عه، ونل م به أن سيا:  اإلميان هو. 

9. Levels of Rapport األل ة ون طريق تعبَتات اجلسم، :  ادلستويات األربعة لألل ة
 .األل ة مبستوى الصوت، األل ة باللغة، واألل ة بادلعتقدات والقيم

10. Kinestheticالشعور الياشئ ون حاسة اللمس، أو اإلحساس :  اإلحساس هو
 .احلركي، أو الشعور الداخلي، كالعاط ة والرغبة احلسية

11. Matching ادلطابقة هي تبٍتِّ ج ء من سلوك الشخص ادلقابل، بغرض زيادة 
. األل ة



 

المؤسسة أوالمدرسة التي تحقق فيها البرمجة اللغوية العصبية 
 
 

بجوهنا ادلؤسسة األوىل يف العامل العريب اليت قدمت أحدث اليظريات، " أل ا"تعت  
فهي اليت قدمت ألول مرة يف الشرق . وأف ل اليماذج اليت توصل إليها العقل البشري

. األوسط  دورات الربرلة اللغوية العصبية
 
 

:  ميها نتي ة جيدة يف مدارس كثَتة، الربرلة اللغوية العصبيةوحققت 
1. SMK Sg. Kertas 

2. SMK Puncak Alam 

3. SMK Bukit Jelutong 

4. Sekolah menengah Setiabudi 

5. SMA Al-Amin 

6. SMK Tinggi Setapak 

7. SMK Sri Ampang 

8. Ma'had Muhammadi Perempuan, K.Bharu 

9. SMK Yakoob Latif  

10. SMK Taman Melati…dll. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ة السيرة الذاتية للباحث
 
 

 نور إيال إي ا وا                                      : االسم   
احلاج وبد احمليط ادلاجستَت : اسم األب  
احلاجة سوميا  : اسم األم  

 م                                                                                     1984 ديسمرب 11بوجونغارا، : تاريخ الوالدة  
بوجونغارا، جاوي الشرقية - بوغاَنُت، سومربجا : العيوان   

 
حصلت ولى شهادة التعليم االبتدائي يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية كارانج داوا،  ←

 .م1996بوجونغارا، جاوي الشرقية وام - سومربجا 
 التيوير تالون، حصلت ولى شهادة التعليم اإلودادي يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ←

 .م1999 وام بوجونغارا سومربجا،
التيوير تالون، حصلت ولى شهادة التعليم الثانوي يف ادلدرسة العالية اإلسالمية  ←

 .م2002 جاوا الشرقية وام بوجونغارا سومربجا،
شعبة الّلغة العربّية وأدهبا بجّلّية العلوم اإلنسانّية حصلت ولى درجة سرجانا يف  ←

 .م2007 جاوا الشرقية وام والّثقافة، اجلامعة اإلسالمّية احلجومّية مباالنج
 يف اجلامعة اإلسالمية احلجومية (Akta IV)اشًتكت يف برنامج تأهيل ادلعلمُت  ←

 .2008ماالنج وام 
وييت مدرسة يف الربنامج اخلاص لتيمية اللغة العربية لطالب جامعة موالنا مالي  ←

 . إىل اليوم دلادة اللغة العربية2008إبراهيم اإلسالمية احلجومية ماالنج وام 
األضداد يف القرآن الجرمي : ذلا كتاب يف رلال اختصاصها يف اللغة العربية، وهي  ←

، البحث اجلامعّي، شعبة الّلغة العربّية وأدهبا بجّلّية العلوم (دراسة وص ية حتليلّية لغوية)
 .اإلنسانّية والّثقافة، اجلامعة اإلسالمّية احلجومّية مباالنج


