
دونــيسـياـجهموريــة إن

وزارة الشـؤون الديــنيــة

جامعة موالنا مـالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

علـيا قسم تعليم اللغة العربيةكليـة الدراسات ال

مدخل التنويم المغناطيسّي بإعداد المواد التعليمية 
)Hypnoteaching(التعليمي

تربية القرآنلبيت الّرحمنبمؤسسةفي تعليم اللغة العربيةبحث تطويري ((
)TPQ Plus Baiturrahman (ببندا أتشيه

تعليم اللغة العربيةلنيل درجة املاجستري يفحبث تكميلي 

إشرافإعداد

إمام أسراري.د.أجيك خمسية: الطالبة

١٠٧٢٠٠٥١S2: رقم التسجيل مفتاح الهدى. د/

العام  الجامعي

هــ١٤٣٣/ مــ ٢٠١٢
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إستهالل

الّلهم صلى عَلى محمد وعَلى آلـــــ وصحبه وسّلم 

ª!$# urNä3 y_ t� ÷z r&.` ÏiBÈbqäÜ ç/öN ä3 ÏF» ygB̈ é&�w�cq ßJn= ÷ès?$ \«ø�x©�@yè y_ ur

ãNä3 s9yìôJ ¡¡9$#t�» |Áö/ F{$# urno y�Ï« øùF{ $# ur öNä3ª= yè s9�crã�ä3ô± s?ÇÐÑÈ

)٧٨: النحل(

، و " ٔحب رسو ٔحب هللا تعاىل  ٔحب من  ٔحب الرسول العريب  من 

ٔحب العربیة ٔحب العرب  "العرب، ومن 

لغة ورس العربیة( سابوري يف مقدمة فقه ا صور الثعاليب الن ) ٔبو م
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ii

إهداء
شعيب عبد اهللا واألم سوداء عبد الرمحنحممدإىل والدي ووالديت مها األب

ئ الصدق والوفاءاملعلمني األولني الذين تلقيت على يديهما الكرميتني أول مباد
نساناإلو الناجحةكون الباحثة يف أناء الليل وأطراف النهار ألويشجعاين ويدافعاين

. نافعة لنفسها وللناسال

***

إىل أساتذيت املكرمني
تقديرا و إجالالالذين أدين هلم بالكثري

***

عائليت احملبوبني واحملرتمنيأفرادإىل
صغارا وكبارا وأخويت 

***

ساعدوين يف كتابة هذه الرسالةقدإىل أصدقائي الذين
فلهم من اهللا خري اجلزاء
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iii

شكر و تقدير
علىالموالّس والصالةاللغات،سائرعلىوفضلهاالعربيةاختارالذيهللاحلمد

آلهوعلىوسلمعليهاهللاصلىحممدوموالناسيدناالضادبلغةنطقمنأفصحمن
.بعدأما.لكراماتواالفضلذويوأصحابه

باحلمدأهلجسبحانهفلهالبحث،هذاإعدادمنباالنتهاءعليّ اهللامّن وقد
ويشرفينعطائكوعظيمنعمائكجزيلعلىترضى،حىتريبيااهللاحلمدفلكوالثناء،

يففضلهلمكانالذينإىلوالعرفانوالتقديربالشكرأقدمأن-تعاىلهللامحدبعد–
البحثفهذاطلبت،بشئأحدهميبخلوملالوجودحيزإىلبحثالهذاخروج

األساتيذمنواملساعداتواالقرتاحاتوالتوجيهاتباإلرشاداتإاليتمالاملتواضع
يفجهدهبذلمنلكلوالتقديرالشكرأوفرالباحثةتقدملذلك،. الزمالءوالكرام

:بالشكروختص. البحثهذاإمتامعلىاملساعدة
إبراهيممالكموالناجامعةمديرسفرايوغو،إماماحلاجالدكتوراألستاذاحةمس.١

.ماالنجاحلكوميةاإلسالمية
مالكموالناجامعةالعلياالدراساتكليةعميد،مهيمنالدكتوراألستاذمساحة.٢

.ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيم
كليةالعربيةاللغةتعليمقسمسرئياملاجسرت،نورصاحلشهداءالدكتورمساحة.٣

.ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعةالعلياالدراسات
علمياةالباحثأفادالذياألولاملشرف،أسراريإمامالدكتوراألستاذمساحة.٤

البحثفكرةايةبدمنذالبحثهذاإعدادمراحلكليفاخطواووجهوعمليا
ة،الباحثنفسيفاألثرأكربالبحثهذامبناقشةلتفضلهوكانمنهاالنتهاءحىت
.والتقديرالشكروعظيمةالباحثمنواجلزاءخرياهللامنفله
شكرهعنلساينيعجزفحقاالثاين،املشرفاهلدى،مفتاحالدكتورمساحة.٥

فلمثالبحهذاإعدادفرتةطوالوالتشجيعالعونكلةللباحثقدمفقدوتقديره
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iv

الشكرخالصالباحثةمنفلهوتوجيهها،ةالباحثمساعدةعنيوماصدرهضقت
.واجلزاءالثوابعظيماهللاومنوالتقدير

العربية،اللغةتعليمخبريبصفتهمصطفى،بابكراهللاقريبالدكتورمساحة.٦
الطالعهماالعربية،اللغةتعليمموادخبريبصفتهالباريعبدحسننوروالدكتور

.القيمةواإلضافاتاملالحظاتبتقدميالتعليميةاملوادإنتاجعلى
جامعةالعلياالدراساتكليةالعربيةاللغةتعليمقسميفاملعلمنياألساتيذمساحة.٧

الشكركلالباحثةمنفلهمماالنج،احلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالنا
.اجلزاءخرياهللاوجزاهموالتشجيعواملعارفعلومالمنقدمواهلاماعلىوالتقدير

مؤسسة بيت الرمحن والطلبةالعربيةاللغةاملدرسنيويعقوبحممداملؤسسةمدير.٨

معلىبندا أتشيه)TPQ Plus Baiturrahman(لرتبية القرآن التجربةىفمساعد

.امليدانية

فرتجو الباحثـة مـن القـراء أن . أن هذا البحث ال خيلو من األخطاء والنقائصوأخريا 
عســى اهللا أن جيعــل هــذا البحــث مفيــدا ونافعــا . يقـدموا االقرتاحــات لتحســني هــذا البحــث

.ملن يستفيد منه، آمني

واهللا ويل التوفيق
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v

إندونيسـياجمـهوريــة
الدينيـةالشـؤونوزارة

بماالنجالحكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعة
العربيـةاللغـةتعليـمقسمالعلياالدراساتكليـة

المشرفينتقرير

أشرفعلىالموالّس والصالةالعاملنيربهللاحلمدحيم،الّر محنالّر اهللابسم
. أمجعنيوصحبهلهآوعلىواملرسلنياألنبياء

: ةالطالبهتحضر الذيالعلميالبحثعلىاالطالعبعد
مخسيةجيك: اإلسم

s-2/ ١٠٧٢٠٠٥١:التسجيلرقم

)Hypnoteaching(التعليميبمدخل التنويم المغناطيسيّ إعداد المواد التعليمية : البحثموضوع
TPQ Plus(بيت الّرمحن لرتبية القرآنمبؤسسةحبث تطويري يف تعليم اللغة العربية(( Baiturrahman    (

ببندا أتشيه

.اجلامعةجملسإىلتقدميهعلىاملشرفانوافق
لاألّو املشرف

أسراريإمامالدكتوراألستاذ
١٩٦٣١١١٥١٩٨٦٠١١٠٠١: يفالتوظرقم

الثايناملشرف

الهدىمفتاحالدكتور
١٩٧٣١٠٠٢٢٠٠٠٠٣١٠٠٢: التوظيفرقم

،االعتماد
العربيةاللغةتعليمقسمرئيس

نورصالحشهداءالدكتور
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: التوظيفرقم
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vi

إندونيسـياجمـهوريــة
الدينيـةالشـؤونوزارة

بماالنجالحكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعة
العربيـةاللغـةتعليـمقسمالعلياالدراساتكليـة

المناقشةلجنةإعتماد

سّي إعداد المواد التعليمية بمدخل التنويم المغناطي

)Hypnoteaching(التعليمي

بيت الّرحمن لتربية القرآنبمؤسسةبحث تطويري في تعليم اللغة العربية((
)TPQ Plus Baiturrahman (ببندا أتشيه(

خطة البحث التكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
s-2/ ١٠٧٢٠٠٥١:التسجيلرقممخسيةجيك: الطلبةإعداد

قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري 
٢٠١٢أبريل ٢١يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم السبت، 

:األساتذةالسادةمناملناقشةجلنةوتتكون
.............:التوقيعومناقشارئيسانورصاحلشهداء. د-١
: .............التوقيعمناقشاإبراهيمآدامحممودفيصل. د-٢
: .............التوقيعومناقشامشرفااسراريإمام. د.أ-٣
..............:التوقيعومناقشامشرفااهلدىمفتاح. د-٤

،االعتماد
العلياالدراساتكليةعميد

مهيمينالدكتوراألستاذ
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: التوظيفرقم

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


vii

ةإقرار الطالب

:أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت 
جيك مخسية: اإلسم

S2/١٠٧٢٠٠٥١: رقم التسجيل

أتشيه -ملرينج، أتشيه بيسار: العنوان
ا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم أقّر بأن هذه ا لرسالة اليت حضر

اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
: حتت عنوان 

إعداد المواد التعليمية بمدخل التنويم المغناطيسّي 

)Hypnoteaching(التعليمي

رتبية القرآنلبيت الّرمحن مبؤسسةللغة العربيةحبث تطويري يف تعليم ا((

)TPQ Plus Baiturrahman (ببندا أتشيه((

ا من إبداع غري  ا وكتبتها بنفسي وما زور وإذا إدعى . أو تأليف اآلخريحضر
ا من تأل ا فعال ليست من حبثيأحد استقباال أ فأنا أحتمل املسؤولية على يفه وتبني أ

سؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا ولن تكون املذلك،
.مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

.هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك
٢٠١١إبريل ٩ماالنج، 

توقيع صاحبة اإلقرار

جيك خمسية
١٠٧٢٠٠٥١: رقم التسجيل
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مستخلص البحث

إعداد املواد التعليمية مبدخل التنومي املغناطيسّي . م٢٠١٢. جيك مخسية
بيت الّرمحنمبؤسسةيف تعليم اللغة العربيةحبث تطويري .()Hypnoteaching(التعليمي

إمام أسراري.د.أ: املشرف األول. )ببندا أتشيه) TPQ Plus Baiturrahman(رتبية القرآنل

مفتاح اهلدى. د:واملشرف الثاين

املواد التعليمية، مدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي : الكلمات األساسية
)Hypnoteaching(تعليم اللغة العربية ،.

عليم، وهي إحدى الركائزه تشكل املواد التعليمية عنصرا أساسا من مكونات الت
األساسية يف أي مرحلة تعليمية، فمن خالل حمتواه اللغوي والثقايف تتحقق األهداف اليت 

. نريد حتقيقها م العملية التعليمية باإلضافة إىل املكونات للمنهج من أنشطة وطرق تدرس
نهج، ال ترتبط ولكن الواقع مل تتم بعض املواد التعليمية والتدريبات صدق احملتوى أو امل

ويعتمد الطلبة على املواد الىت . املواد باملعلومات اجلديدة بالسياق الذي يعيش فيه الطلبة
تمون كثريا مبا قدمه املدرس ومن املداخل يف تعليم اللغات . دّرسها املدرس الفصل وال

ليم وهو مدخل التع) Hypnoteaching(األجنبية هي مدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي 
لتنمية دوافع الطلبة وميوهلم ورغبتهم يف تعلم واإلحياءالذي يتجه إىل الكلمات اإلجيابية

.اللغة العربية

إنتاج املواد التعليمية اجليدة يف تعليم اللغة العربية) ١(يهدف هذا البحث إىل 
لقرآن بيت الرمحن لرتبية امبؤسسة) Hypnoteaching(مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي

)TPQ Plus Baiturrahman (تشيه، بندا أ)قياس مدى فّعالية املواد التعليمية يف تعليم ) ٢
بيت الرمحن مبؤسسة) Hypnoteaching(مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمياللغة العربية
TPQ(لرتبية القرآن Plus Baiturrahman (تشيهبندا أ.
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ix

هو  املنهج التطويري، وأما جمتمع ومنهج البحث الذي استخدمته الباحثة 
مبؤسسة بيت الرمحن ) TQA(تعليم القرآن لألوالديف مرحلةالطلبةمجيع البحث فهو 

ىف السنة الدراسية بندا أتشيه)  TPQ Plus Baiturrahman(لرتبية القرآن 
يف تلميذا، أما عينة البحث هم الطلبة ٣٠٠عددهم بلغحيثمــــ٢٠١١/٢٠١٢
٢٠الرابع حيث بلغ عددهم فصل الدراسي يف ال)  TQA(القرآن لألوالدتعليممرحلة
تتكون معلومات البحث من املعلومات الكيفية واملعلومات الكمية، وتستخدم . تلميذا

.الباحثة أدوات جلمع البيانات وهي املالحظة، واملقابلة، واإلستبانة، واإلختبار

(يليوأما نتائج هذا البحث فيمكن أن تتلخص فيما  أن إعداد املواد ) ١:  
لتعليم اللغة العربية ميّر ) Hypnoteaching(التعليمية مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي 

حتليل إىل متطلبات الطلبة واملشكالت يف عملية التعليم اللغة العربية، : مبراحل التالية
لتجربة امليدانية، حتسني تصميم املواد، تطوير املواد، حتكيم اخلرباء، التحسني األول، ا

إن مواصفات املادة املعدة لتعليم اللغة العربية هلذه ) ٢. (األخري إلنتاج إىل املواد املرجوة
املوضوعات وهي الدرس ) ج(املقدمة، ) ب(غالف الكتاب ) أ( املواد يتكون على

) ٣. (داتقائمة املفر ) د(القرآن : الصالة، الدرس الثالث: الوضوء، الدرس الثاين: األول
تدل نتائج البحث على أن  املواد التعليمية مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي 

)Hypnoteaching ( يف تعليم اللغة العربية مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن)TPQ Plus

Baiturrahman (قارنت الباحثة بني النتائج اليت حصل عليها طلبة .ببندا أتشيه فعالة
موعة ا موعة الضابطة يف اإلختبار البعدي، وذلك أن درجة تاء ا لتجربة وطلبة ا
% ٥أكرب من تاء اجلدول على مستوى ) ٤،٩٥٦(يف هذا البحث )t0(حساب 

)٢،٧١١% (١ومن درجة تاء اجلدول على مستوى )  ٢،٠٢٤(
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ABSTRACT
Cek, Khamsiatun, 2012. Development of teaching material with

hypnoteaching approach (Research and development in Arabic languange
learning at TPQ Plus Baiturrahman Banda Aceh).  Supervisory  teams:  Prof.  Dr.
Imam Asrori, M.Pd, Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Keywords: Teaching material, hypnoteaching approach, Arabic language learning

Teaching material is one of important elements in the learning process,
besides as one of learning sources. Therefore, the teaching materials should be
prepared by using a correct procedure and consider the preparation principles such
as; language, culture, education and teaching methods. However, some existing
teaching materials and exercises are irrelevant with the designed materials in the
curricula, students’ needs or student’s live. As a consequence, the students tend to
be passive with the taught subject. One of approach in the learning process of
foreign language is a hypnoteaching approach. This approach focuses on hypnotic
power and positive words, thus the students is more motivated and active during
the learning process.

The aims of the research were: 1) to develop the teaching material with
hypnoteaching approach in the learning process of Arabic language at TPQ
Baiturrahman Banda Aceh, 2) to measure the effectivity of the teaching material
with hypnoteaching approach in the learning process of Arabic language at TPQ
Baiturrahman Banda Aceh.

The method used in this research was a development research with ADDIE
development model.  The population in the research was all  the students of TQA
level at TPQ plus Baiturrahman Banda Aceh, which consisted of 300 students.
The  sample  of  the  research  was  20  fourth  semester-TQA  students.  The
instruments used in the research were observation, interview,  questionnaire, and
tests.

The results of the research are:
1) preparation of the teaching material with the hypnoteaching approach during
the learning process of Arabic language involved 7 steps, which are: analysis,
design, development, validation, initial revision, trial, and final revision.
 2) the specification of material intended to teach the Arabic language is the cover
of the book, provided, themes which are: ablution, prayer, the holly Quran. And
the last one is vocabulary.
 3) the learning process by using the teaching material with the hypnoteaching
approach effectively increases the Arabic language  skill of the students at TPQ
Plus Baiturrahman Banda Aceh. This is shown by a large difference of the scores
between the control and the experiment groups on the t-table value for both 1%
and 5% confidence levels which are  2.024< 4,956 > 2.711.
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ABSTRAK
Cek Khamsiatun,  2012. Pengembangan Materi Ajar Dengan Pendekatan
Hypnoteaching ( Penelitian pengembangan dalam pembelajaran bahasa Arab di
TPQ Plus Baiturrahman Banda Aceh).thesis program pasca sarjana UIN Maulana
malik  Ibrahim,  Malang.   Pembimbing:  1)  Prof.  Dr.  Imam  Asrori.M.Pd.  2)  Dr.
Miftahul Huda, M.Ag

Kata kunci:  Materi Ajar, Pendekatan hypnoteaching, Pembelajaran Bahasa Arab.

Materi ajar merupakan unsur yang penting dalam pembelajaran, selain
juga salah satu sumber belajar. Hal ini tentunya dapat terwujud jika materi ajar
tersebut disusun dengan prosedur yang benar dan memperhatikan prinsip
penyusunannya, seperti bahasa, budaya, dan pendidikan serta metode
pengajarannya. Akan tetapi, beberapa materi ajar dan latihan yang tersusun tidak
sesuai dengan kurukulum yang ditetapkan, dan tidak sesuai dengan kebutuhan
atau kehidupan siswa. Siswa cenderung pasif dengan materi yang diajarkan. Salah
satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa asing adalah pendekatan
hypnoteaching, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada sugesti
dan kata-kata positif sehingga siswa lebih termotivasi dan aktif dalam proses
belajar mengajar.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengembangkan materi ajar dengan
pendekatan hypnoteaching dalam pembelajaran bahasa Arab di TPQ Plus
Baiturrahman Banda Aceh. 2) mengukur sejauhmana efektifitas materi ajar
dengan pendekatan hypnoteaching dalam pembelajaran bahasa Arab di TPQ Plus
Baiturrahman Banda Aceh.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian
pengembangan dengan model pengembangan ADDIE. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh murid tingkat TQA (Ta’limul Quran Lil Aulad) di lembaga
TPQ plus Baiturrahman Banda Aceh yang terdiri dari 300 murid , adapun sample
penelitiannya adalah murid tingkat TQA semester IV yang terdiri dari 20 murid.
Instrument yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, angket dan test.

Hasil penelitian ini adalah: 1).  penyusunan materi ajar dengan pendekatan
Hypnoteaching dalam pembelajaran bahasa Arab melalui tujuh langkah, yaitu:
menganalisis, mendesain, mengembangkan, menvalidasikan, revisi awal, uji coba
lapangan, revisi akhir. 2). Spesifikasi produk yang di persiapkan untuk materi ajar
bahasa Arab terdiri dari: sampul buku, muqaddimah, judul-judul materi yang akan
di ajarkan, yaitu wudhu, shalat, dan Al-Quran, dan yang terakhir adalah kosa kata.
3) Pembelajaran dengan menggunakan materi ajar dengan pendekatan
Hypnoteaching ini efektif dalam meningkatkan kemampuan bahasa Arab  murid
di TPQ Plus Baiturrahman Banda Aceh, ini terlihat dari besarnya  perbandingan
nilai antara  kelas ekperimen dan kelas control yang terdapat pada table t dalam
hal perbandingan pada level 1% dan 5 % adalah 2.024< 4,956 > 2.711
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xii

محتويات البحث

الصفحة

أ.......................................................استهالل

ب.......................................................إهداء

ج.......................................................شكر وتقدير

هـــــ.......................................................تقدير املشرفني

و..................................اإلعتماد من طرف جلنة املناقشني

ز.......................................................إقرار الطالبة

ح................................................مستخلص البحث

ي..................................مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

ك..................................مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

ل........................................................حمتويات البحث

ص........................................................قائمة اجلداول

ق........................................................قائمة املالحق

الفصل األول

اإلطار العام والدراسات السابقة

١.......................................................مقدمة.أ
٥................................................أسئلة البحث.ب
٥................................................أهداف البحث.ج
٦..................................مواصفات إنتاج املواد التعليمية.د
٧................................................فروض البحث.ه
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xiii

٧................................................لبحثأمهية ا.و
٨................................................حدود البحث.ز
٨.........................................ملصطلحاتحتديد ا.ح
١٠.........................................لدراسات السابقةا.ط

الفصل الثاني

اإلطار النظري

تعليم اللغة العربية: المبحث األول

١٣................................................مفهوم التعليم.أ
١٤..................................مهارات تعليم اللغة العربية.ب
١٥................................................اإلستماع- ١
١٦................................................الكالم- ٢
١٨................................................القراءة- ٣
٢٠................................................الكتابة- ٤

إعداد المواد التعليمية : المبحث الثاني 

٢١.........................................مفهوم املواد التعليمية.أ
٢٢.........................................دور املواد التعليمية.ب
٢٣..................................أسس إعداد املواد التعليمية.ج
٢٣.........................................اجلانب النفسى-١
٢٥.........................................اجلانب الثقايف-٢
٢٦.........................................اجلانب الرتبوي-٣
٣٠.........................................اجلانب اللغوي-٤

٣١...................................س وتقدميها كيفية إعداد الدرو .د
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xiv

٣٢...................................مراحل إعداد املواد التعليمية .ه

)Hypnoteaching(التعليميطيسّي امغنالتنويم المدخل : المبحث الثالث

٣٣.............)Hypnoteaching(التعليميطيسّي اغناملتنومي المفهوم .أ
٣٤........... )Hypnoteaching(التعليميطيسّي اغناملتنومي الأهداف .ب
٣٥..............)Hypnoteaching(التعليميطيسّي اغناملتنومي الفوائد.ج
٣٥.....)Hypnoteaching(اطيسّي التعليميغناملتنومي الاملبدأ يف تنفيذ.د
) Hypnoteaching(التعليميغناطيسّي املبني التنوميالعالقة .ه

٣٧..........................................وتعليم اللغة العربية

الفصل الثالث
منهجية البحث

٣٩................................................منهج البحث.أ
٣٩.....................................ADDIEالتجربة .ب
٤١.........................................مراحل تطوير املواد.ج
٤٥.........................................جتربة املواد التعليمية.د

٤٥...................جمتمع البحث وعينته وأسلوب إختيارها- ١
٤٦..................................ومصادرهاالبيانات - ٢
٤٧..................................أدوات مجع البيانات- ٣
٤٨..................................حتليل البياناتأسلوب- ٤
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xv

رابعالفصل ال

وتحليلها ومناقشتهانتائج البحث

لبحثنبذة تاريخية عن ميدان ا: األولالمبحث 

)TPQ Plus Baiturrahman(تأسيس مؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن.أ
٥١..........................................................بندا أتشي

٥١.........................................رؤية ورسالة املؤسسة.ب
٥٢................................................حالة املدرسني.ج
٥٢.......................................................حالة الطلبة.د
٥٤.......................................................املنهج.ه

نتائج البحث: المبحث الثاني

٥٥................................................نتائج إعداد املواد.أ
٥٥..................................نتائج حتليل متطلبات الطلبة-١
٥٦..................................نتائج ختطيط الطراز املبدئي-٢
٥٩..................................نتائج تطوير املواد التعليمية-٣
٦٥.........................................نتائج حتكيم اخلرباء-٤

٦٦..........................حتكيم خبري املواد العليمية)أ
٧١..........................حتكيم خبري تعليم اللغة العربية)ب

٧٥............................تنائج جتربة املواد التعليمية املطّورة-٥
٩٣............................نتائج حتسني املواد التعليمية املطّورة-٦

٩٤........................................مواصفات املادة املعدة.ب
٩٨.................................فعالية املواد التعليمية املطّورة. ج
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xvi

التجربة       ن املواد التعليمية بعد إجراءاتستجابة الطلبة عحتليل ا-١
٩٨................................................التعليمية

١٠٠.........................................بار القبليتنتائج اإلخ-٢
١٠٦.................................نتائج اإلختبار البعدي-٣
موعتني للحصو ينة اإلختبار حتليل نتيج-٤ ١١١...ل على املقارنة بني ا

١١٦..................................مناقشة البحث: المبحث الثاني

خامسالفصل ال

خالصة البحث والتوصيات والمقترحات

١١٨.........................................نتائج البحث- أ
١٢٠.........................................توصيات البحث-ب
١٢١.........................................مقرتحات البحث-ج

قائمة المصادر والمراجع

:املصادر

١٢٢.................................................القرآن الكرمي-
١٢٢.........................................احلديث الشريف-

:املراجع العربية

١٢٢...................................................الكتب-
١٢٣.....................................البحوث العلمية-

١٢٤.....................................................املرجع األجنبية 
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xvii

الجداولقائمة 

الصفحةاملوضوعالرقم
٤٩من حتكيم اخلرباءدليل لتفسري البيانات من نتيجة التصديق والتثبيت١، ٣
٥٠املوصفات املستخدمة واملعتربة يف اإلختبار٢، ٣
٥٣عدد الطلبة١، ٤
٥٤مراحل الطلبة٢، ٤
٦٦أحكام عامةعلى حسب نتيجة حتكيم املواد ٣، ٤
٦٨معاجلة املهارات بصفة عامةعلى حسب كيم املواد نتيجة حت٤، ٤
٧٠نصوص الكتابعلى حسب نتيجة حتكيم املواد ٥، ٤
٧٢تعليم اللغة العربيةلنتيجة حتكيم يف النشاط ٦، ٤
٧٣التدريبات والتقومينتيجة حتكيم يف ٧، ٤

٩٨نتائج اإلستبانات من الطلبة٨، ٤

١٠١موعة التجربةالقبلينتيجة اإلختبار ٩، ٤

١٠٢النسبة املؤية لنتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة التجربة١٠، ٤

موعة الضابطة١١، ٤ ١٠٣نتيجة اإلختبار القبلي لطلبة ا

موعة الضابطة١٢، ٤ ١٠٥مؤية لنتيجة اإلختبار القبلي 

١٠٦مجموعة التجربةلنتائج اإلختبار البعدي ل١٣، ٤

١٠٨سبة املؤية لنتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجربةالن١٤، ٤

موعة الضابطة١٥، ٤ ١٠٩نتائج اإلختبار البعدي 

١١٠مؤية لنتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة١٦، ٤

موعتني التجربة والضابطة١٧، ٤ ١١٣املقارنة بني نتيجة اإلختبار البعدي من ا
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xviii

قائمة المالحق

موضوعرقم
TPQ(خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل مؤسسة بيت الرمحن لرتقية القرآن ١

Plus baiturrahman(ببندا أتشيه
ببندا )TPQ Plus baiturrahman(خطاب مدير  مؤسسة بيت الرمحن لرتقية القرآن ٢

عميد كلية الدراسات العلياأتشيه إىل 
)Hypnoteaching(خل التنومي املغناطيسّي التعليمي مبداملواد التعليمية املطّورة ٣
أسئلة اإلختبار القبلي٤
أسئلة اإلختبار البعدي٥
دليل املقابلة مع مدرس اللغة العربية٦
ق املواد التعليمية املطورةياإلستبانة للطبة بعد تطب٧
مالصور عن أنشطة التعليم والتعل٨
السرية الذاتية للباحثة٩
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الفصل األول

اإلطار العام والدراسات السابقة

مقدمة- أ

ئر الكائنات احلية، وهي من نعم اهللا ا اإلنسان عن سامتازاللغة ظاهرة بشرية إ

ا على اإلنسان، فقال سبحانه وتعاىل اليتتع ß`»oH÷q: ((يف حمكم كتابه العزيزاىلانعم  §�9$#

ÇÊÈzN ¯=tætb#uä ö� à)ø9$#ÇËÈ�Yn=y{z̀ » |¡SM}$#ÇÌÈçm yJ ¯=tãtb$u� t6 ø9$#ÇÍÈ
١((

تزيداللغةهذهأمهيةأنّ كماالعامل،لغاتبنيخاصةمكانةهلاالعربيةغةللّ اإنّ 
كماالشريفةالنبويةوالسنةالكرميالقرآنلغةبوصفها،احلاضرعصرنايفيومبعديوما

�: ((تعإىلقال !9#4y7ù=Ï?àM» t�#uäÉ=» tG Å3ø9$#ÈûüÎ7 ßJ ø9$#ÇÊÈ!$̄RÎ)çm»oY ø9t�Rr&$ºRºuä ö�è%$w�Î/ t� tãöNä3 ¯=yè©9

�
٢
cq è=É)÷ès?ÇËÈأيضاوقال :¼çm ¯RÎ) urã@� Í�\tG s9Éb> u�tûü ÏHs>» yèø9$#ÇÊÒËÈtAt� tRÏm Î/ßyr��9$#

ßûüÏBF{ $#ÇÊÒÌÈ4�n? tãy7Î7 ù=s%tbq ä3tG Ï9z̀ ÏBtûï Í�É�ZßJ ø9$#ÇÊÒÍÈAb$|¡ Î=Î/<c�Î1 t� tã&ûü Î7 �B
٣

ÇÊÒÎÈ((

مإىلاملسلمونيتوجهوبالعربية مأداءعندر فهيوكذلك. األخرىالعباداتيفو صال
هيالسنةوهذهاملطهرة،النبويةالسنةمنجزءهوالذيالشريفالنبوياحلديثلغة

وأوسعها،اللغاتأفضلهيالعربيةاللغةأنّ فارسابنرأىوقد٤.للتشريعالثاينملصدرا

٤-٥٥.١/سورة الرمحن١
٢-١٢.١/سورة يوسف٢
١٩٥-٢٦.١٩٢/سورة الشعراء٣

: عمان(، ، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، طه علي حسني الدليمي٤
٦١.ص)٢٠٠٣:دار الشروق للنشر والتوزيع

١
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كتابهافأنزلرساالتهوخامترسلهألشرفإختارهاالعاملنيربأنّ دلياليكفيإذ
٥.املبني

يف-الكرميالقرآنلغة- العربيةاللغةبنشرلإلهتمامجادةنداءاتناآلوترتفع
البلدانمنكثرييفصدىالنداءاتهذهالقتولقد. بغريهاللناطقنيالعاملبالد

هناحماوالتبذلتحيثإندونيسياومنهااإلسالميةالعاملوبالدواألمريكيةاألوروبية
إىلرجعناإذ. التعليميةواملوادالربامجووضعتالفصولوفتحتوتعليمهالتعلمهاوهناك
يفتدريسهازمنطالقدأنهلوجدناإندونيسيابالدنايفالعربيةاللغةتعلمحالتأمل
.املتنوعةتدريسهابأشكالاإلسالميةاملعاهدأواملدارسمجيع

حياةمنجزءاالعربيةاللغةتعليمكانلقدالسابقة،اخللفيةمنانطالقا
املنهج: هيبغريهاللناطقنيالعربيةاللغةتعليميفمهمةأمورثالثةوهناكاملسلمني،

يفمهمةأدواتهيالسابقةالثالثةالعناصرهذهوكل. التدريسوطرقالتعليميةواملواد
االتعليمية،العملية واإلملام. اجليدةالتعليميةاألهدافإىلالوصولعلينايصعبوبدو

اللغةفتعليمبغريها،وللناطقنياللناطقنيالعربيةاللغةتعليمبنيكبريفرقهناكبأنّ 
يقامأنوينبغيا،للناطقنيالعربيةاللغةتعليممنأصعبهوبغريهاللناطقنيالعربية
ومن. اللغتانفيهتتفقماحتددحبيثالطالبولغةالعربيةاللغةالتقابليالتحليلعلى

وختتاجطويلة،عمليةوتعلمهااألجنبيةاللغةتعليمأنّ نقولأناستطعناقالساباخلطاب
كلاجتيازحياولأندارسهاعلىماكلألنّ فائقةومسؤوليةقويةإرادةإىلدارستها

.  اجلديدةاللغةاكتسابحملاولةاألوىلاللغةحدودمنحد

اإلضافة إىل ذلك وسيلة إّن اللغة العربية ليست مادة دراسية فحسب، ولكّنها ب
وإذا كانت اللغة ٦.لدراسة املواد الدراسية األخرى الىت تدرس يف خمتلف املراحل التعليمية

٣٨.ص،)١٩٩٨: دار النفاس: بنانلال( خصائص العربية وطرائق تدريسهاناسف حممود معروف، ٥
٤٩. ، ص)م٢٠٠٢-دار الفكر العرىب: القاهرة(، ، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور٦
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سائر املدرسني مفتاح العربية هي مادة التخصص ملدرسى اللغة العربية، فهي بالنسبة إىل
ا وسيلتهم األوىل لقراءة مراجع هذه املواد وشرحها  املواد الىت يقومون بتدريسها، كما أ

ا هلم وهناك  عالقة بني اللغة وغريها من املواد، . للتالميذ وتأليف الكتب الىت يدرسو
كثري من فقد ثبت بالتجربة أن تقدم الطلبة يف اللغة العربية يساعدهم على التقدم يف

وكثري من اخلطأ يف إجابات . املواد األخرى الىت تعتمد يف حتصيلها على القراءة والفهم
م على فهم ما يقرؤون، أو إىل ضعفهم يف التعبري عما يعرفون . الطلبة يعود إىل عدم قدر

ا كلغة ثانن يتعلموا اللغة العربيك، البد لكل املسلمني يف العامل ألذل ية ة اجليدة وإجاد
. منذ صغرهم حىت  يف كربهم

إّن فنون اللغة أربعة وهي املشهورة باملهارات اللغوية األربع والىت جندها يف اللغة 
Speaking(، مهارة الكالم )Listening competence(مهارة اإلستماع : العربية هي

competence( ٌ مهارة القراءة ،)Reading competence( ومهارة الكتابة ،)Writing

competence (ويف احلقيقة إّن كل إنسان له قدرة يف تعليم . وبني كل منها عالقات معينة
اللغة، ولوكان هناك إختالف يف املقدار والدوافع، وهذا اإلختالف يتعّلق بأهداف 

. التعليم، والقدرة األساسية عليه، والتشجيع والتشويق من غريه والرغبة والنشاط يف نفسه
و املهارات األربع يف اللغة أركان اإلتصال اللغوي، وهي متصلة ببعضها البعض والفنون أ

٧.متام اإلتصال وكل منها يتأثر بالفنون األخرى

إّن املادة هي الوعاء الذي حيمل املعلومات واإلجتاهات للطلبة، ليس فقط للطلبة 
فهي متدهم باخلربات واحلقائق، وهي مصدر ثقايف هلم . بل للمعلمني وغريهم أيضا

وإذ كان املعلم له دور مهّم يف العملية التعليمية فإن . واملعلم يعترب وسيطا يف استخدامها
املادة التعليمية هي اليت جتعل هذه العملية تواصل إىل الطالب وبني نفسه حىت حيصل 

.ستخدم يف املدرسةعلى ما يريده من التعليم بناء على املنهج امل

٥.، صسابقرجع م،على أمحد مدكور٧
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والشك أّن عملية التعليم عامة وتعليم اللغة العرية خاصة حيتاج إىل املواد 
التعليمية أو الكتب املقررة يف اللغة العربية سواء من احلكومة والدولة أم من املدارس 

ا، وهذه إحدى املشاكل الكبرية الىت وجدناها يف نفسها، فالتعليم ال جيري كامال بدو
TPQ Plus( حيث استخدمت مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن . داناملي

Baiturrahman ( بندا أتشيه مواد تعليم اللغة العربية الذي ألفه حممد رضى هشام
,Buku Fasih(كتاب الفصيح، سبيل يف تعليم اللغة العربية لفهم القرآن" باملوضوع

Cara Mudah Belajar Bahasa Arab Untuk Memahami Al-Quran(, اإلنتاج من"Balai

Litbang LPTQ Nasional Team tadarus “AMM” Yoyakarta”" . ولقد الحظت
ذه املواد، وبعض األساتيذ يقولون أّن تلك  الباحثة أّن ليس هناك عالقة جيدة للتالميذ 

عداد ثة إلحتاول الباحهلذه الظاهرة، لذا . املواد ال يناسب أو يطابق رغبة ومستوى الطلبة
TPQ(بيت الرمحن لرتبية القرآنملؤسسةكإحدى الوسائل التعليمية املطّورةاملواد Plus

Baiturrahman ( بندا أتشيه

فهو إحدى مداخل التعليم )Hypnoteaching(اطيسّي التعليميالتنومي املغنوأما 
خل يف الذى مصمم إلنشاء وضع مريح ولطيف يف البيئة يسيطر عليها، وهو أيضا مد

فلماذا اختارت الباحثة هذا . لتصميم التفكري الذي يركز على تكوين اإلنسان الفّعال
املدخل؟ لقد اختارات الباحثة هذا املدخل ألّن التعليم هو عملية شغل العقل أو الذهن 
مبجموعة متنوعة من املعلومات والعلوم، وتلك سيستقبل من املعلومات العقل الواعي 

فهو التقنية إلدخال التفكري طيسيّ االتنومي املغنأما . الباطىن ليتم ختزينهاوحيول إىل العقل 
MD. Ismaوقال . الذي يسبب تغيريات يف السلوك والنفسية اإلنفعالية عند الطلبة

Almatin ps.ps يف كتابه"Dahsyat Hypnosis Learning untuk guru & orang tua" أّن
.  فّعال يف عملية التعليممي مطابق و اطيسّي التعليالتنومي املغنمدخل 

لقد حقق هذا املدخل نتيجة جيدة جدا يف مدارس كثرية، ولكن ليس كل 
. املدخل التعليمي اجليد يف مكان معني سيحصل على النتيجة نفسها يف مكان آخر
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لذلك حتاول الباحثة يف هذا البحث أّن تطبق املواد التعليمية املطّورة يف عملية التدريس 
، لتنمية كفاءة أو قدرة الطلبة )Hypnoteaching(التعليميطيسيّ االتنومي املغندخل مب

TPQ Plus( مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن ودوافعهم ورغبتهم يف تعلم اللغة العربية 

Baiturrahman  (طيسيّ االتنومي املغندخل مبالتعليمية تطوير املوادويف.بندا أتشيه
الكلمات . تركز الباحثة على الكلمات اإلجيابية واإلحيائية)Hypnoteaching(التعليمي

، ومها مطابقان يف كل )Hypnosis(اإلجيابية واإلحيائية مها بعض من التنومي املغناطيسيّ 
أما أمثلة من  . عملية التعليمية، وهنا تشرح الباحثة فقط يف عملية التعليم اللغة العربية

أنا طالب نشيط وماهر، أنا أعتقت بأّنين استطيع :"ابية فهيكلمات اإلحياء واإلجي
".      إلجابة هذا السؤال، أنا طالب ممتاز، وغريها

أسئلة البحث-ب
اطيسّي التنومي املغندخلمبيتّم إعداد املواد التعليمية اجليدة كيف - ١

TPQ(بيت الرمحن لرتبية القرآن ؤسسةمب) Hypnoteaching(التعليمي Plus

Baiturrahman (تشيه؟بندا أ
اطيسّي التنومي املغندخلمبما مواصفات إنتاج املواد التعليمية املطّورة - ٢

؟)Hypnoteaching(التعليمي
التنومي املغناطيسّي مبدخلما مدى فّعالية املواد التعليمية املطّورة - ٣

TPQ(بيت الرمحن لرتبية القرآنؤسسةمب) Hypnoteaching(التعليمي Plus

Baiturrahman (يف ترقية محاسة وكفاءة الطلبة يف اللغة العربية تشيهبندا أ
؟ورغبتهم فيها

أهداف البحث-ج
مبدخل التنومي املغناطيسّي إنتاج املواد التعليمية اجليدة يف تعليم اللغة العربية-١

TPQ(بيت الرمحن لرتبية القرآن ؤسسةمب) Hypnoteaching(التعليمي Plus

Baiturrahman (بندا أتشيه.
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اطيسّي التنومي املغندخلمبمعرفة مواصفات إنتاج املواد التعليمية املطّورة -٢
).Hypnoteaching(التعليمي

مبدخل التنومي قياس مدى فّعالية املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية-٣
لرتبية بيت الرمحن مبؤسسة) Hypnoteaching(املغناطيسّي التعليمي

TPQ(القرآن Plus Baiturrahman (يف ترقية محاسة وكفاءة الطلبة  بندا أتشيه
.يف اللغة العربية ورغبتهم فيها

)Specification of produc(مواصفات إنتاج المواد التعليمية-د

:إّن مواصفات إنتاج املواد التعليمية قبل املطّورة هي ما يلي
(عناصر، وهيمثانيةذه اخلطة مناخلطة الدراسية، تتكون ه- ١ الغالف، )أ: 

النشاطات )ه(وضوعاتامل)د(، ؤشراتامل)ج(الكفاءة األساسية،)ب(
تشتمل هذه اخلطة . املصادر) ح(قائمة املفرادات، )ز(التقومي، )و(الدراسية، 

القراءة، ) ٣(الكالم، ) ٢(اإلستماع، ) ١(على املهارات اللغوية األربع، وهي،
.  الكتابة) ٤(

، تتكون )Hypnoteaching(املواد املطّورة مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي - ٢
الوضوء، ) أ:(هذه املواد من ثالثة دروس ملدة نصف السنة، وهي

.لكل درس أربع لقاءات ولكل لقاء ستون دقيقة. القرآن)ج(الصالة، )ب(

هذه املواد الصور امللونة وتشتمل . تشتمل هذه املواد على املهارات اللغوية األربع
مة مبدخل لتسّر وتسهيال لفهم معاين املفردات اجلديدة، ومن املهم أّن هذه املواد مصمّ 

الكلمات ، وهنا تركز  الباحثة على)Hypnoteaching(التنومي املغناطيسّي التعليمي
طابقان يف ، ومها م)Hypnosis(ألن مها بعض من التنومي املغناطيسّي اإلجيابية واإلحيائية

.النشاط التعليمية لتنمية دوافع الطلبة وميوهلم ورغبتهم يف تعلم اللغة العربية
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فرضية البحث- ه

اطيسّي التعليميالتنومي املغنتفرتض الباحثة أّن املواد التعليمية املطّورة مبدخل 
)Hypnoteaching(م فيهافعالة يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية وزيادة رغبته .

أهمية البحث- و

: إن أمهية البحث هلذا البحث هي

: النظريةمن الناحية -١
إن املواد التعليمية مهمة يف التعليم والتعلم، ولذلك ترجى من هذه املواد أن 

. تساعد يف ترقية جودة أداء تدريس اللغة العربية
:التطبيقيةمن الناحية -٢

أن يكون هذا البحث مساعدة يف ترجو الباحثة : للفردية.أ
. التعلم

تريد الباحثة أن يكون هذا البحث مبعلوماته ونتائجه : للمدرس.ب
مفيدا يف إجياد العلوم اجلديدة ويف إجياد وتكملة املواد التعليمية يف اللغة 

.العربية
ترجى أن يكون هذه البحث مرجعا يف إجياد املعلومات : للمؤسسة.ج

ة ويف حتقيق األهداف املرجوة، ومساعدا يف حل لتنمية املؤسس
.املشكالت املوجودة يف التعليم

تريد أن يكون هذا البحث مبعلوماته ونتائجه مفيدا يف : لإلجتماعية.د
تمع .الفهم ومساعدا يف حل املشكالت املوجودة يف ا

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


حدود البحث-ز

:احلد املوضوعي-١
)Hypnoteaching(التعليميسّي لتنومي املغناطيإعداد املواد التعليمية مبدخل ا

بيت الّرمحن لرتبية القرآنمبؤسسةحبث تطويري يف تعليم اللغة العربية
)TPQ Plus Baiturrahman (ببندا أتشيه.
يف هذا البحث على مهارات اللغوية األربع وهي اإلستماع حتدد الباحثةو 

التنومي املغناطيسّي مبدخل والكالم والقراءة والكتابة 
إعتمادا على املوضوعات واملواد األخرى على ، ) Hypnoteaching(التعليمي

. الطلبةحسب حتليل متطلبات 
: احلد املكاين-٢

TPQ Plus( مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن يتم إجراء البحث 

Baiturrahman  (مبرحلة تعليم القرآن لألوالدبندا أتشيه)TQA(الفصل يف
الدراسي الرابع، وتقوم الباحثة يف هذا البحث بتجربة إنتاج تطوير املواد 

).    Hypnoteaching(التنومي املغناطيسّي التعليمي التعليمية املطّورة مبدخل 
:احلد الزماين-٣

/ ٢٠١١لعام الدراسي الرابع من ايف الفصل الدراسي جيرى هذا البحث
.لإبري- يف شهر ينايريم٢٠١٢

تحديد المصطلحات -ح

للتسهيل على القارئ هلذه الرسالة تبني الباحثة فيما يلي تعريف  املصطلحات 
مبدخل التنومي املغناطيسّي إعداد املواد التعليمية " املوجودة يف عنوان البحث

TPQ(بيت الرمحن لرتبية القرآنؤسسةمبلتعليم اللغة العربية)Hypnoteaching(التعليمي

Plus Baiturrahman (بندا أتشيه ، وهو كما يلي:
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تقصد الباحثة بإعداد هنا أي حتضري كتاب ملادة اللغة العربية وتطويره : إعداد-١
لتعليم اللغة العربية)Hypnoteaching(دخل التنومي املغناطيسّي التعليميمب

هبندا أتشي)  TPQ Plus Baiturrahman( مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن 
. الطلبةعلى حسب متطلبات 

املراد باملواد التعليمية هي جمموعة من املعلومات املساندة يف : املواد التعليمية-٢
وتتكون املواد . الربنامج التعليمي، وهي املواد اللغوية اليت تقدم ملتعلمي اللغة

التعليمية من املوضوعات على حسب حتليل متطلبات للتالميذ، وتتكون 
.د من املوضوعات القريبة من خربات الطلبة اليوميةهذه املوا

هو املصطلح العريب ): Hypnoteaching(لتعليمي التنومي املغناطيسّي -٣
Hypnosis inأو Hypnoteachingاملفتوح ملا يطلق عليه باللغة اإلجنليزية ب 

Learning كلمة )التنومي املغناطيسّي التعليمي(والرتمجة هلذه العبارة هي
Hypno/Hypnosis أو مشهور بالكلمة“neuro-hypnotism” مبعىن حالة

أما  لكن معىن التنومي املغناطيسيي  هنا ليس معىن حقيقّى،شبيهة بالنوم،
إذا التنومي املغناطيسّي . عملية التعليممبعىنLearning /teachingكلمة 

ئة تسيطر التعليمي هو التعليم املصمم لإلنشاء وضع مريح ولطيف يف البي
التنومي املغناطيسّي ويف تطوير املواد التعليمية مبدخل . عليها

الباحثة على الكلمات اإلجيابية واإلحيائيةتركز)Hypnoteaching(التعليمي
، ومها مطابقان يف النشاط )Hypnosis(ألن مها بعض من التنومي املغناطيسّي 

م التعليمية لتنمية دوافع الطلبة وميوهلم ورغبتهم و  بناء معرفة الطلبة وخربا
. ومشاركتهم يف عملية التعليم اللغة العربية

املراد بتعليم اللغة العربية هي تعليم املهارات اللغوية األربع : تعليم اللغة العربية-٤
وهي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة، وتستخدم الطلبة هذه املواد 
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لتعليم هذه ) Hypnoteaching(التعليميمبدخل التنومي املغناطيسيّ التعليمية 
. املهارات اللغوية األربع

الدراسات السابقة-ط
" م٢٠١٠(لطيفة اجلنة - ١ تطوير مادة اللغة العربية على أساس مهارات ) 

كيفية إمتام تطوير مادة اللغة العربية على : أهداف البحث" اإلتصال اللغوي
ي عشر باملدرسة الثانوية أساس مهارات االتصال اللغوي للفصل احلد

شربون جاوى الغربية، جودة مادة اللغة العربية املطورة ٣اإلسالمية احلكومية 
شربون جاوى ٣للفصل احلادي عشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

. الغربية، جيري هذا البحث باملدخل الكيفي على طريقة البحث والتطوير
غة العربية املطورة على مهارات اإلتصال أن مادة الل: نتيجة البحث هي

اللغوي مناسبة للطلبة الفصل احلادي عشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية 
ا تشجعهم وتساعدهم إلتصال ٣احلكومية  شربون جاوى الغربية مع ا

٨.باللغة العربية بينهم شفهّيا وحتريرّيا

"م٢٠١١(أنا أخيت - ٢ تطوير املواد الدراسية على أساس املدخل البنائي ) 
". لتعليم اللغة العربية يف ضوء املنهج الدراسي على مستوى الوحدة الرتبية

املواد الدراسية على أساس املدخل البنائي ويهدف هذا البحث إىل تطوير 
لتعليم اللغة العربية يف ضوء املنهج الدراسي على مستوى الوحدة الرتبية 

املتواسطة بسنجاساري ماالج، " دار القرآن"لطلبة الصف األول يف مدرسة
أما منهج . وملعرفة مدى فعالية املواد الدراسية على أساس املدخل البنائي

أما نتائج هذا البحث . خدمته الباحثة هو املنهج التطويريالبحث الذي است
أن خطة الدراسة مهمة يف التدريس وتكون أساسا لتحقيق : فهي يأيت

رسالة املاجستري غري منشورة، ، ارات اإلتصال اللغويتطرير مادة اللغة العربية على أساس مهاجلنة،لطيفة ٨
)م٢٠١٠: جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج(
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انشطة التدريس يف عملية التدريس، أن املواد الدراسية على أساس املدخل 
بية البنائي فعالة لتعليم اللغة العربية ولرتقية كفاءة الطلبة يف تعليم اللغة العر 

إلكتساب املهارات اللغوية األربع، يستطيع الطلبة أن يتعلموا اللغة العربية 
م ويربطوا املعلومات يف املواقف اليومية ٩.على حسب معارفهم وخربا

Neoro(استخدام الربجمة اللغوية العصبية ) م٢٠١٠(نور إيال إيفاويت - ٣

learning programe( يف تنمية مهارة الكالم دراسة جتربية يف مدرسة التنوير
أهداف " نغارا جاوا الشرقيةاملتواسطة اإلسالمية تالون، سومربجا بوجو 

Neoro learning(تطبيق استخدام الربجمة اللغوية العصبية: البحث

programe ( يف تنمية مهارة الكالم دراسة جتربية يف مدرسة التنوير املتواسطة
اإلسالمية تالون، سومربجا بوجونغارا، معرفة مدى فعالية استخدام الربجمة 

التعبري / يف تنمية مهارة الكالم) Neoro learning programe(اللغوية العصبية
لتالميذ مدرسة التنوير املتوير املتوير املتوسطة ) احملادثة او احلوار(الشفهي 

اإلسالمية تالون سومربجا بوجونغارا، منهج البحث املستخدم يف هذا 
: البحث هو البحث التجرييب، كانت النتائج الىت حصلت عليها كما يلي

نتيجة الطلبة يف الكالم للمجموعة التجريبية جيدة جدا و استخدام الربجمة 
١٠.اللغوية العصبية يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم فّعالة للطلبة

تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية ) "م٢٠١١(حسن اخلامتة حليمة السعدية- ٤
أهداف هذا البحث معرفة نوع املنهج املقرر لتعليم " يف مؤسسة تربية القرآن

استخدامت الباحثة يف اللغة العربية يف مؤسسة تربية القرآن، أما املنهج فقد 

تطوير المواد الدراسية على أساس المدخل البنائي لتعليم اللغة العربية في ضوء المنهج "أخيتأنا ٩
: جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج(رسالة املاجستري غري منشورة التربية،لدراسي على مستوى الوحدةا

)م٢٠١٠
يف تنمية مهارة ) Neoro learning programe(استخدام البرمجة اللغوية العصبية ،نور إيال إيفا ويت١٠

).م٢٠١٠: جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج(جستري غري منشورة، رسالة املا، الكالم
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: أما نتائج البحث فيما يلي. هذا البحث منهج البحث التطويري التجرييب
يتعّلم األطفال اللغة العربية بالسعادة واحلماسة، ترفع قدرة األطفال للغة 
العربية بالدليل أن نتائج األطفال الذين استخدموا املنهج أثناء عملية التعليم 

ئج األطفال الذين ال يستخدمون املنهج فمنخفضة أو والتعّلم مرتفعة وأما نتا
١١.هذه الظاهرة قد حدثت يف اإلختبار القبلي والبعدي. ثابتة

االبحثإىلبالنظر و  مها يبحثان عن تطّور املواد ،ني السابقني األول والثاىن جند أ
يف اللغة العربية فّعالة املعّدة واملطّورةأن املواد التعليميةالباحثةتتعرفلذلك التعليمية،

م  يف اللغة العربية،  البحث و نيثولكن هناك بعض اإلختالف بني البحللطلبة لرتقية قدر
ية، واختالف يف البيئة املدرسيةالذي ستقوم به الباحثة، وهو اختالف يف املرحلة التعليم

وأما . املطّورةاختالف مستوى الصعوبة يف املواد املعّدةإىلهذا اإلختالف يؤدى و 
يف تدريس مهارة )NLP(فهي تطبق استخدم الربجمة اللغوية العصبيةالدراسة الثالثة

الباحثة يف تطبيق املواد التعليمية اختارتهالذي مشابه باملدخلملدخل الكالم، وهذا ا
ويف الدراسة الرابعة األخريه فهي تصميم . رة ولكن خيتلف يف االسم واملهارة اللغويةاملطّو 

ا الباحثة كدراسة السابقة ألن  املنهج لتعليم اللغة العربية يف مؤسسة تربية القرآن، وأخذ
ا خمتلفةميدان البحث كما يف وهنا حتاول الباحثة . مؤسسة تربية القرآن ولكن مكا

مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي                          إعداد املواد التعليمية "البحث حتت عنوان 
)Hypnoteaching(بيت الرمحن لرتبية القرآنؤسسةمباللغة العربيةتعليميف)TPQ Plus

Baiturrahman (ندا أتشيهب.

رسالة "تصميم المنهج لتعليم اللغة العربية في مؤسسة تربية القرآن"حسن اخلامتة حليمة السعدية ١١
)م٢٠١١: جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج(املاجستري غري منشورة، 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الفصل الثاني

اإلطار النظري

تعليم اللغة العربية: المبحث األول

مفهوم التعليم - أ

تمعوالفردحياةيفضروريشئهوالتعليم الناسيرشدالتعليمألنّ ا
يعيشأنالناسيستطيعالاحلياة،هذهيفالكثريةالعلومواملعرفةإىلاجلهلمن

منجندالعلوممنكثريوبعلمالبدالعملالناسيفعلكماالتعليم،بدون
أغراضمنإحدىأناملعروفهوكمااألخروية،والدونيةالعلومإماالتعلم
التعليمطرقكتابهيفحنفىاحلليمعبددكتورقالاملعرفة،إجادةهوتعليم
قدميةبطريقةالطلبةأذهانإىلاملعرفةإيصالهوالتعليمأنّ العربيةاللغة

فلسفةلهأنّ ووقت،أقلوسبيلربأيسبقوهلماملناسبةالطريقةهووصحيحة
وعقالوجسدااملدرسألنّ فىنوعلميإستعدادإىلحيتاجهووأسسهاو

١.متداخلةمرتمجةومنفصلةروحاونفسا

يفوالتطوراإلرشادوالدفعإىلدفتربويةعمليةهىالعربيةاللغةتعليم
وإجيايبمبوقفالنظريةتنشئةوبياسلأمكانتإجيابياالعربيةاللغةقدرةبناء
التكلمعلىالقدرةهىاإلجياىبالعربيةاللغةقدرةمن. الفصحاءالعربيةاللغةهو

باللغةالآلخرينمعالتكلمعلىالقدرةهىشفويامنو. كتابةأمكانشفاويا

ة س اإلســــــالميجامعـــــة حممـــــود يـــــون: بـــــاتو ســـــنجكار(,طـــــرق التعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة،عبـــــد احللـــــيم حنفـــــي١
١۲.ص) .۲۰۰١,احلكومية

١٣
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القدرةهىالسلبيةاللغةقدرةو. اإلنشاءعلىالقدرةهوبةكتاأملو. العربية
والعربيةاللغةقدرةأنّ . القراءةفهمعلىقدرةوالآلخرينكالمفهمعلى

الكتبوالنبوىاحلديثوالكرميالقرآنلفهمأمههامنهىاإلجابيةاملواقفة
٢.بالعربيةاملكتوبةباإلسالماملتعلقةاألخرى

م اللغة العربية مهارات تعلي-ب

يهدف تعليم اللغات بشكل عام إىل إكساب الدارسني جمموعة من املهارات، 
يدا يف واملهارة اللغوية هي أبسط وحدات النشاط اللغوى الذى يؤدى أداء صحيحا وج

٣.أقل زمن ممكن، ويتصل يأى من جماالت االستماع أو احلديث أو القراءة أو الكتابة

ارات اللغة أربع هى اإلستماع واحلديث والقراءة وجيمع الرتبويون واللغويون على أن مه
.والكتابة، ولكل مهارة من هذه املهارات األربع مكونات فرعية أخرى

القراءة : يتبني لدارس ملنهج اللغة العربية يف مدارسنا أنه مقّسم إىل فروع هي
تقسيم ووجهة نظرنا أن هذا التقسيم للغة. واألدب، والتعبري، والنحو، واإلمالء، واخلط

وإذا نظرنا اللغة ٤.جائر ال يراعى وحدة اللغة، فاللغة كالكائن احلى الكامل املتكامل
ا فنون أربعة فاالستماع هو الفن اللغوى . استماع، وكالم، وقراءة، وكتابة: وجدنا أ

التعبري الشفوى، والقراءة والكالم هو . األساسى الذى جيب التدريب عليه من البداية
والكتابة تتضمن التعبري . تتضمن فيما تتضمن األدب شعره ونثره ألطفال والكبار

.التحريرى واخلط واإلمالء، أما النحو فهو القاسم املشرتك األعظم بني كل هذه الفنون

:أما شرح لكل مهارات كما يلي

١٩. ، ص)٢٠٠٠دار الفالح للنشر والتوزيع، : األردن(، ،  أساليب التدريس اللغة العربيةاخلوىلحممد على٢
إلىمن النظرية " ، المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانبفتحي علي يونس و حممد الرؤوف الشيخ٣

٦٣.ص) م٢٠٠٣: مكتبة وهبة:ة القاهر ("التطبيق
٤٩.، ص، مرجع سابقعلى أمحد مدكور٤
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اإلستماع-١
مفهوم االستماع )أ

ملية معقدة، إنه عملية يعطى فيمها املستمع إهتماما إن اإلستماع فهو ع
فهو يشتمل أوال على . خاصا، وانتباها مقصودا ملا تتلقاه أذنه من األصوات

إدراك الرموز اللغوية املنطوقة عن طريقة التمييز السمعي، ثانيا فهم مدلول 
الم هذه الرموز، ثالثا إدراك الوظيفة االتصالية املتضمنة يف الرموز او الك

املنطوق، رابعا تعافل اخلربات احملمولة يف هذه الرسالة مع خربات املستمع 
وقيمه ومعايريه، خامسا نقد هذه اخلربات وتقوميها واحلكم عليها يف ضوء 

لذلك، أّن اإلستماع هو إدراك وفهم وحتليل ٥.املعايية املوضوعية املناسبة
طبيق ونقد وتقوميوتفسري وت

طرق تدريس اإلستماع)ب

ليست هناك طريقة بعينها هي األفضل باستمرار يف تدريس اإلستماع 
٦:وما ميكن الرتكيز عليه يف إجراءات تدريس األستماع هو

اإلعداد املسبق من قبل املعلم للمادة املسموعة، حبيث يراعي مناسبتها )١
للمتعلمني، على أن حيدد األهداف املتوخاة من درس اإلستماع، وكذلك 
مهارات اإلستماع الرئيسة والفرعية اليت يتعني على تالميذه أن يسيطرون 

.عليها، وأن يستثري دافعهم لتحصيلها
والطلبة يستمعون إليه ) اخل...قصة-قصيدة(الدرس يبدأ املعلم يف قراءة )٢

وعند تعرض الطلبة لكلمات تند عن قاموسهم اللغوي يتعني . بانتباه
م للسيطرة عليها، من خالل  على املعلم مناقشتهم يف معناها ومساعد

٦٠.، صمرجع سابقعلى أمحد مدكور، ٥
.، ص)٢٠١١مطبعة اجلامعة، : ماالنج(،الناطقين بهاالموجة لتعليم المهارات اللغوية لغيرنور هادي، ٦

٤٣
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م كأن ترتبط مبباريات كرة القدم، أو  إقحامها مع مادة اإلستماع يف خربا
لعاب واملسابقات، أو الالحالت اليت يشارك فيها حفالت السمر أو األ

ا .الطلبة، أو األفالم واملسرحيات اليت اجتمعوا على مشاهد
حيث يتم طرح بعض األسئلة اليت قد تتعلق باملتحدث، أو : التقومي)٣

املهم أن التقومي هنا يظل . باحلديث نفسه، أو باملستمع ودرجه انتباهه
.ا، واملهارات املطلوبة من درس اإلستماعمرتبطا بأهداف احملددة سلف

إختبارات اإلستماع) ج
إختبارات اإلستماع موضوعية وليست ذاتية، وهي بطبيعتها تعرفية يف 

: ، منهاوتتخذ اختبارات اإلستماع أشكال عديدة٧.الغالب وليست إنتاجية
إختبار املوضوع العام، إختبار كتابة األرقام، إختبار حفظ املسموع، إختبار 

وهناك اختبارات أخرى لتقيس مهارة اإلستماع ٨.السؤال واإلجابات وغريها
احلركة اجلسمية، الرسم، (وهي إختبار متييز األصوات، إختبار فهم املفردات 

٩.، إكمال فهم النصوص املسموعة، اإلمالء)الصور

الكالم)٢
مفهوم الكالم )أ

. اللغة يف األساس هي الكالم، اما الكتابة فهي حماولة لتمثل الكالم
غوية األربع اليت ترتكز القدرة على التعبري مهارة الكالم هي إحدى املهارات الل

والشك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي ١٠.عن األفكار بلغة اهلدف
ون الكالم أكثر من الكتابة،أي للصغار والكبار، لذلك كان الناس يستخدم

١٠١. ، ص)٢٠٠٠الح، دار الف: دناألر (، اإلختبارات اللغويةحممد على اخلويل، ٧
١٠٠. ، صالمرجع نفسه٨

9 Ainin,Mohammad, dkk, evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab, (malang:
Misykat,2006).p. 156-162

يد العريب١٠ ) ١٩٨١مكتبة لبنان، : الرياض(، تعليم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالح عبد ا
١٣٨.ص
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م يتكلمون أكثر مما يكتبون أّن الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال . أ
ولقد تعددت جماالت احليات اليت ميارس اإلنسان فيها ١١.بالنسبة ألنسان

أل الكالم أو التعبري الشفوي فنحن نتكلم مع األصدقاء ونبيع ونشرتي، نس
.عن األحداث واألزمنة واألمكنة وغري ذلك كلها بوسيلة الكالم

طرق تدريس الكالم)ب
١٢:إذا كان الكالم على شكل قصة فإنه ميكن اتباع اخلطوات األتية

ا القصة، وتتضمن حال : التمهيد)١ ويكون حبديث قصري أو بأسئلة توحي 
وميكن أن ميهد املعلم بان خيرب الطلبة فقط بأنه سيقص . لتلك األسئلة

.عليهم قصة
يلقي املعلم القصة بتأن ووضوح ومتثيل للمعىن، وعلى املعلم هنا أن حيرص )٢

.ته يف إلقاء القصة دون تكلفعلى شد انتباه الطلبة برباع
يلقي املعلم جمموعة من األسئلة على أن تكون متسلسلة حبسب مراحل )٣

.القصة، وعلى املعلم هنا أن يدرب تالميذه على تنويع اإلجابات
يطلب املعلم يف هذه اخلطوة أن خيتار كل واحد من الطلبة عنوانا مناسبا )٤

اليت اقرتحوها، ويثبت أبرزها على لتلك القصة، مث يناقشهم يف العنوانات
السبورة، وبعد املناقشة خيتار املعلم مع تالميذه العنوان األكثر مالئمة 

.ملوضوع القصة
يطلب املعلم يف هذه اخلطوة أن يصوغ الطلبة أسئلة حول القصة على أن )٥

.جييب عن أسئلة البعض اآلخر، وللمعلم هنا حق االشرتاك يف اإلجابات
لطلبة يف هذه اخلطوة بتلخيص القصة، ويكون ذلك بتوجيه املعلم يبدأ ا)٦

. حبيث يلخص كل تلميذ مرحلة معينة من القصة

٤٧. ، صسابقمرجع نور هادي ،١١
، اللغة العربية مناهجها وطرائق ائليوسعاد عبد الكرمي عباس الو طه علي حسني الدليمي، ١٢

١٤٠.، ص)٢٠٠٥-دار الشروق: األردان(،تدريسها
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إختبارات الكالم) ج
ومن وسائل قياس القدرة الكالمية القراءة اجلهرية، اإلعادة الشفهية، 

وهناك ١٣.التحويل، احملاورة، املقابلة احلرة، املقابلة املوجهة، والتعبري احلر
اختبارات أخرى لتقيس مهارة الكالم وهي إختبارات األصوات، التعرف، 

١٤.وصف الصور، وصف األشياء

القراءة)٣
مفهوم القراءة)أ

ا ليست أداة م درسية ضيقة، إن القراءة ليست  مهارة آلية بسيطة كما أ
ا أساسا عملية ذهنية تأملية وينبغي أن تنمى كتنظيم مركب يتكون من . إ
ا نشاط ينبغي أن حيتوي على كل أمناط . أمناط ذات عمليات عقلية عليا إ

إذن القراءة ١٥.التفكري والتقومي واحلكم والتحليل والتعليل وحل املشكالت
ا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها، وتشتمل  إ

.هذه املكونات األربعة على عدد من املهارات
تدريس القراءةطرق)ب

١٦:كما يلي،تدريس مهارة القراءةأما خطوات 

يطلب املعلم )٢(.يقرأ املعلم الكلمات واجلمل مصحوبة مبا يوضح معناها)١
. من الدارسني فتح الكتاب، ويقرأ أمامهم الكلمات واجلمل مرة أخرى

قسمني يقسم املعلم الصف إىل) ٣(.ويطلب منهم ترديد ما يسمعونه بدقة
عندما يتكون عند الطالب )٤(.سم أن يرددويطلب من كل ق. الثةأو ث

١١٣. ، صسابقمرجعمد على اخلويل، حم١٣
14 Mohammad, Ainin, dkk, op.cit, p: 163-167

سالمية منشورات املنظمة اإل-الرباط(،جه وأساليبهتعليم العربية لغير الناطقين بها مناه،رشدي أمحد طعيمة١٥
١٧٥. ص،)١٩٨٩-للرتبية والعلوم والثقافة

١٨٠-١٧٨. صنفسه، مرجعال١٦
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ّمث . رصيد من املفردات والرتاكيب، يتم عرض نصوص مبسطة عليهم
ا قراءة صامتة يطلب منهم االلتفات إليه وترك الكتاب مفتوحا )٥(.يقرأو

ينبغي )٧(فتوح أمام الطالب، تلقي أسئلة فهم النص والكتاب م)٦(.أمامهم
وقد يعود )٨(.الذي ترد فيه اإلجابات يف النصأن تلقى األسئلة يف الرتتيب 

األستاذ للنص بداية مرة أخرى للحصول على فكرة معينة، أو تأكيد مفهوم 
ات ألسئلة من النوع الذي يتطلب إجابيجيب أن تكون ا)٩(.معني

إذا مل يكن لدى الطالب إجابة عن السؤال املطروح جيب )١٠(.خمتصرة
اإلجابات من النص وذكر عبارته جيب تشجيع استقاء)١١(.تكليف غريه

يعتمد )١٢(.دون أن نشق على الطالب بتكليفه بصياغة جديدة من عنده
يقرأ الطالب )١٣(.يقية على طرح السؤال املناسبفن تعليم القراءة احلق
.قد تكون القراءة األخرية جهرية)١٤(.)صامتة(املة النص بعد ذلك قراءة ك

إختبارات القراءة) ج

اختبار اإلستفهام، اختبار اإلختيار : إختبار القراءة، وهيهناك أنواع 
من متعدد، اختبار الصواب واخلطأ، اختبار ملء الفراغ، اختبار مزاوجة 
احملتوى، اختبار الرتتيب، اختبار املفردات، اختبار القواعد، اختبار مزاوجة 
أشكال الكلمات، اختبار مزاوجة أشكال اجلمل،اختبار مزاوجة اجلملة 

١٧.لصورة، اختبار مزااوجة الصورة واجلملة، اختبار فهم النص القصريوا

الكتابة)٤
مفهوم الكتابة)أ

ا نشاط ذهين يعتمد على االختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه  إ
والكتابة . اتب والقدرة على تنظيم اخلربات وعرضها بشكل يتناسب مع غرض الك

١٢٧-١١٦.ص، سابقمرجع حممد على اخلويل، ١٧
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ففيها تفكري وتأمل وفيها عرض وتنظيم وفيها بعد ذلك . بالفعل نشاط إجيايب
١٨.حركات عضلية

خطوات تدريس مهارة الكتابـة )ب

١٩:كما يليخطوات تدريس مهارة الكتابـةإن 

تعترب ترمجة األصوات اللغوية املنطوقة إىل حروف مكتوبة من أوليات تعليم )١
يعطي املعلم الدارس قصة أو مجال مكتوبة تنتظم يف سيلق ) ٢. الكتابة

يقوم الدارس بإعادة كتابة قصة ) ٣. متكامل ويطلب منه أن يكتبها كما هي
دارس قصة أو مجال، يقرأ ال) ٤. أو مجال مع تغري بسيط إما يف زمان األفعال

يعطي الدارس ) ٥. مث جييب عن أسئلة متدرجة من السهولة إىل الصعوبة
جمموعة من القصة أو اجلمل تتعلق مبوضوع واحد يف غري ترتيبها الصحيح 

يعطي املعلم الدارس جمموعة )٦. ويطلب منه أن يعيد كتابتها بالسياق السليم
يقرأ ) ٧. ال يسرد أحداثا مرتابطةمن األسئلة اليت تكون إجابتها سياقا متكام

يناقش ) ٨. الدارس جزءا من مقال ويطلب املعلم منه أن يكتب ملخصا له
.املعلم من الدارسني كتابة مقال

اختبارات الكتابة) ج
اختبارات كتابة احلرف، واخلط، ٢٠:ومن اختبارات الكتابة هي

الوحدات، األحكام، اختبار من متعدد، اإلشتقاق، دمج(واإلمالء
، اختبارات الكتابة املقيدة، تصحيح الفقرة، حتليل الفقرة، اإلنشاء )اإلضافة

.املوجه، اإلنشاء احلر، واختبارات التلخيص

١٨٧.ص، سابقمرجع،رشدي أمحد طعيمة١٨
يد العريب١٩ ١٩٧-١٨٥. صمرجع سابق، ،صالح عبد ا
١٦٦-١٣٤. ص، سابقمرجع حممد على اخلويل، ٢٠
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المواد التعليميةإعداد :المبحث الثاني

وم المواد التعليميةمفه- أ

املوضوع مرتبة بشكل منهجى الذي يستخدم املواد التعليمية هي املواد أو 
وهي احملتوى الذي نرغب يف تعليمها للطالب ٢١.املعلمني والطلبة يف عملية التعليمية

دانية، وهي املضمون الذي يتعلمه بغرض حتقيق أهداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وج
قائق واملعلومات اليت يرجى أو هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحل٢٢.الطالب يف علم ما

ا، واإلجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم، او املهارات احلركية اليت  تزويد الطالب 
دف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة  ا إياهم،  يراد إكسا

٢٣.يف املنهج

التعليمية واملعلومات، واألدوات،املوادواأن يتعلمالطالبعلىجيب
مواد التدريس هو أي .ممعلمني لتخطيط وتنفيذ التعلّ إىلوالنص يف حاجة 

مواد تعليمية .لتعليم والتعلممادة اليت تستخدم ملساعدة املعلمني يف أنشطة ا

ا فقط تستخدم للطلبة يف عملية التعليم . هي خاصة وفريدة للغاية الفريدة هنا تعىن أ
واملراد اخلاصة يعىن أن تلك املواد التعليمية مصممة بطريقة الواحدة لتحقيق . املعينة

ة وكذلك أهداف معينة، وطريقة منهجية إلجنازها تعديل إىل خصائص املواد الدراسي
ا .خصائص الطلبة الذي يستخدمو

21Tian belawati, , pengembangan bahan ajar, (pusat penerbitan universitas terbuka-2003), p.3
، دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون، ٢٢

١١١. ، ص)ه١٣٢٣-دون املدينة، مؤسسة الوقف اإلسالمي(،)الجانب النظري(
جامعة : مكة(ناطقين بلغات أخرى، القسم األولالمرجع في تعليم اللغة العربية للرشدي أمحد طعيمة، ٢٣

٢٠٣.  ، ص)أم القرى، دون السنة
٢١
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كيف متيز بني املواد التعليمية مع غريها؟ عادة املواد التعليمية جمهزة بدليل للطلبة 
وللمعّلم، وستكون هذه اخلطوط العريضة مفيدة لتيسري الطلبة واملعلمني يف استخدام مواد 

.  تعليمية املطّورة

دور المواد التعليمية-ب
ا قد يكون عملية التعليمية، ليمية مهمة جدا للمعلمني والطلبة يفاملواد التع بدو
ا قد يكون صعبا للطلبة يف صعبا للمعّلمني يف تطوير فعالية التعليمية وعلى عكس بدو

ا يف التعلم  أما دور املواد . وخاصة إذا كان  املعلم يدرس سريعا غري واضحضبط ذا
: للمعّلم وللطلبة، وهيالتعليمية ينقسم إىل قسمني، دور

٢٤:دور املواد التعليمية للمعّلم-١

تغيري دور املعّلم كمعّلما )ب(.توفري الوقت يف جمال التدريس)أ(
لية التعليم تصبح أكثر فعاليا وتفاعالحتسني عم)ج(.ميسرا

٢٥:دور املواد التعليمية للطلبة-٢

ميكن )ب(.تعليم مبفردهم بدون معّلم أو زمالئهمطيع الطالب اليست)أ(
ميكن )ج(.نيف أى وقت ويف أى مكان كما يشاءو تعلمالطالب من ال

الطالب أن يتعلمون بسرعة، مبعىن يستطيع الطالب أن حيديد كيف طريقة 
مساعدة )د(. اخلاصة يف تعّلمهم، ألن الكفاءة يف التعلم بني الطالب خمتلفة

.متعلمني مستقلنيواعلى إحتمال أن تصبحالطالب 

أسس إعداد المواد التعليمية-ج

يقصد بأساس إعداد املواد التعليمية هي مايقوم به املؤلف من عمليات الزمة 
إلعداد املواد سواء كانت حبوثا أجراها أو أدوات وقوائم أعداها أو نصوصا رجع اليها أو 

24 Tian belawati,  Op.cit, p.4
25 Ibid . p.5

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


تعليمية واختارها من أصعب األمور اليت تواجه املسئولني يعترب اعداد املواد ال. جتريبا قام به
موعة من املعايري والضوابط  عن الربامج التعليمية، ألن أيا من العمليتني حيتاج 

ا تصبح كلتا مها عملية غري علمية ألن عملية إعداد املواد التعليمية  واملواصفات اليت بدو
ية تقوم على جمموعة من األسس واملبادئ هي يف األساس عملية تربوية، إذن فهي عمل

االت اليت ينبغي أن تعاجل يف املواد التعليمية روط ما هي األسس والش٢٦.املستمدة من ا
واملواصفات اليت تعني على إعداد املواد التعليمية وتقوميها؟ وستعتمد يف ذلك على أربعة 

٢٧:جوانب مهمة ينبغي أن تنطلق يف ضوئها أية مادة تعليمية، وهذه اجلوانب

اجلانب - ٤اجلانب الرتبوي، -٣اجلانب الثقايف، -٢، اجلانب النفسي- ١
:جانب كما يليشرح لكل أما .اللغوي

الجانب النفسي- ١

يعّد اجلانب النفسي جانب مهما يف أية عملية تعليمية، بل الخيلو حبث 
هذه العملية من احلديث عن دور هذا اجلانب وصلته باملوضوع أو كتاب يتناول 

الكلي للبحث أو الكتاب، وباملثل ال نستطيع عند تناول موضوع كموضوع مواد 
ا إللغة اتعليم ا هذا العنصر، إىلال أن جيذب انتباهنا لعربية لغري الناطقني 

د أن توجه بالضرورة موضوعات املادة التعليمية فاحلقائق املتصلة بنمو املتعلم ال ب
إن جمموعة من الشروط واملبادىء . يب والشكل واملضمونالرتكمن حيث البناء و 

اسية لتعليم اللغة العربية لغري النفسية ينبغي أن تراعي عند وضع مادة تعليمية أس
ا، وهي ٢٨:الناطقني 

مكة (، ، الكتاب األساس لتعليم اللغة العربية لناطقين بلغات أخرحممود كامل الناقة و رشدى امحد طعيمة٢٦
٢٧. ص، )م١٩٨٣-جامعة أم القرى :املكرمة 

٢٨. ، صنفسهالمرجع٢٧
٣٨.  ، صسابقجع مر ،حممود كامل الناقة و رشدى امحد طعيمة٢٨
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أن يناسب املادة اخلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما )أ(
أن تراعى املادة الفروق بني ميول )ب(.يقوم للصغار وما يقدم للكبار

أن حتدد مكانة كل مهارة من )ج(.وأغراض الدارسني من تعلم اللغةواهتمامات
مهارات اللغة يف املادة املقدمة، وما ينبغي أن يعطى لكل منها من هذه 

أن حتدد بوضوح مستويات األداء املطلوبة يف كل مهارة من مهارات )د(.املادة
تقدمي املهارات أن يتتابع)ه(.اللغة ومراعات ذلك يف املراحل املختلفة من املادة

وفق خطة واضحة تتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث ال تقدم 
:املهارات بشكل تفصيليإىلأن تلتفت املادة )و(.املهارة إال يف وقتها املناسب

.املهارات اليت تتصل باجلانب الصويت)١
مهارات تعرف الكلمة وحتليلها وتركيبها)٢
ها وتركيبهامهارات تعرف اجلملة وحتليل)٣
.مهارات الفهم العام والفهم التفصيلي)٤

أن تراعي )ح.(األساسية للدارسني من تعلم اللغةأن حتقق املادة املطالب )ز(
لفردية بني الدارسني يف القدرات عن طريق التنوع يف مستوى االفروق 

وسائل إىلأن تراعى املادة استعداد الدارسني للتعلم، وأن تلجأ )ط(.املادة
يئة الدارس للتعلمم أن تراعى املادة إثارة )ي(.تعددة لتنشيط هذا االستعداد و

م لتعرف ا م وإشباع حب رغبة الدارسني واستعدادا للغة وزيارة معلوما
أن يستند )ك(.وذلك عن طريق األنشطة واملمارساتاستطالعهم حنو ثقافتها 
علم من حقائق ما انتهت اليه نظريات التإىلإعداد املادة وتنظيمها 

يء املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عليها عن ) ل(.ومفاهيم أن 
.طريق تعلم اللغة ممارستها

الجانب الثقافي- ٢

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


حتتل الثقافة باعتبارها طرائق حياة الشعوب وأنظمتها السياسية 
واإلقتصادية واإلجتماعية والرتبوية  هامة يف تعليم وتعلم اللغات األجنبية، 

. وهي تعترب مكونا أساسيا ومكمال مهما حملتوى املواد التعليمية يف هذا امليدان
لذلك البد أن تندمج العناصر الثقافة للغة املستهدفة اندماجا كامال يف املادة 

إن جمموعة من .التعليمية ويف مجيع أوجه التعلم ووسائلة خاصة الكتاب
توى الثقايف للمادة التعليمية الشروط واملبادىء اليت ينبغي أن تراعي يف احمل

ا، وهي ٢٩:األساسية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

أن تعطى صورة )ب.(أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية)أ(
أن تعكس املادة )ج(.صادقة وسليمة عن احلياة يف األقطار العربية

أن تتسق املادة )د(.االهتمامات الثقافية والفكرية للدارسني على اختالفهم
ليس فقط مع أغراض الدارسني ولكن أيضا مع أهداف العرب من تعليم 

أال تغفل املادة جوانب احلياة العامة واملشرتك بني )ه(.لغتهم ونشرها
يب املتحضر يف إطار أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العر )و(.الثقافات

أن يشري احملتوى الثقايف للمادة املتعلم ويدفعه ) ز(.العصر الذي يعيش فيه
:أن ينظم احملتوى الثقايف ) ح(.تعليم اللغة واالستمرار يف هذا التعلمإىل

إما من القريب إىل البعيد)١
املستقبلإىلأو من احلاضر )٢
اآلخرينإىلأو من األنا )٣
تمع األوسعإىلسرة أو من األ)٤ ا

أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث تتدرج حنو املستوى ) ط(
أن )ك(.أن توسع املادة خربات املتعلم بأصحاب اللغة) ي.(املعنوي

م أن ) ل(.ترتبط املادة الثقافية خبريات الدارسني السابقة يف ثقافا

٤٥. ، صسابقمرجع،حممود كامل الناقة و رشدى امحد طعيمة٢٩
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ر الدارسني ومستواهم يقدم احملتوى الثقايف باملستوى الذي يناسب عم
القيم األصلية إىلأن تلتفت املادة وبشكل خاص ) م(.التعليمي

أن تقدم تقوميا وتصحيحا ملا ) ن(.املقبولة يف الثقافة العربية واإلسالمية
يف عقول الكثريين من أفكار خاطئة عن الثقافة العربية 

ار أحكام متعصبة للثقافة العربيةأن تتجنب إصد) س(.واإلسالمية
.أن تتجنب إصدار أحكام ضد الثقافات األخرىو 

الجانب التربوي - ٣

عادة ما تعترب املبادىء الرتبوية عن النظرة التطبيقية يف عملية التعلم ملا 
. تقدمه األسس األخرى من معلومات مثل األساس النفسي والثقايف والرتبوي

ليمية واختيارها على ومعرفة هذه املبادىء تساعد املسؤلني عن وضع املواد التع
. حتليل هذه املواد وحتديد أيها يصلح للربنامج الذي يقومون على ختطيطه وتنفيذه

٣٠:وتتلخص هذه املبادىء الرتبوية يف عدة جماالت هي

.ار والتكاملابع واالستمر تمبادىء تنظيم المادة التعليمية وهي الت)أ

إن املواد األساسية اليت تعد لتعليم أي لغة أجنبية عادة ما يقدم 
بعضها كّماً كبريا من الكلمات اجلديدة، واالسطر والفقرات الطويلة، واملفاهيم 
ذه الصورة تنسى أن اهلدف هو  غري املألوفة واجلمل املعقدة، وهذه املواد 

يتقدم بأقل التوجيهات من املعلم، تقدمي مواد من خالهلا يستطيع الدارس أن
ا كل هذا يعين ضرورة توافر .مواد تسمح بنمو مثمر يف مهارات اللغة وعادا

٣١:أربعة شروط هي

ا)١ .أن تسمح املواد بنو مستمر ومتتابع يف مهارات اللغة وعادا

٤٧. ، صسابقرجع م،حممود كامل الناقة و رشدى امحد طعيمة٣٠
٤٨. ، صجع سابقمر ،حممود كامل الناقة و رشدى امحد طعيمة٣١
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.مدى متعددا من األنشطة اللغوية والثقافيةأن تقدم املواد)٢
.أن تقدم تنظيما متكامال للمهارات وللمواد االثقافية)٣
.أن تقدم حمتوى مفيدا ونافعا)٤

.الضوابط التربوية عند معالجة الجوانب المختلفة للمادة التعليمية)ب

:تشتمل هذه الضوابط عدة أمور نعرضها فيما يلي

املفردات)١

عملية ضبط املفردات يف مواد تعليم اللغة األجنبة مخدتتس
إن احلرص على ضبط . لتمكني املتعلم من بناء ثروة من الكلمات الفعالة

عدد املفردات املقدمة، وضبط مدى حسيتها وجتريدها، وتكرار هذه 
. املفردات يؤدي عادة إىل تشبيتها وسهولة استخدامها

األصوات)٢

ري لتقدمي أصوات اللغة اال أن أكثرها وهناك اجتاهات ومدخل كث
شيوعا وقبوال هو استقالهلا جبزء من املادة قبل الدخول يف تراكب اللغة، 

. وأحيانا يأخذ هذا اجلزء املستقل شكل الربرنامج الصويت الكامل
وبصرف النظر عن املدخل الذي ينبغي أن يعاجل به اجلانب الصويت ينبغي 

:أن نؤكد على عدة أمور وهي

.أن خيصص للجانب الصويت جزء حاص يف املادة التعليمية)١(
.أن يأخذ هذا اجلزء شكل الربنامج املنظم لتعليم األصوات)٢(
أن يتكامل هذا الربنامج الصويت مع بقية عناصر مادة تعليم )٣(

.اللغة
.أن تعاجل األصوات يف هذا الربنامج بشكل واضح ودقيق)٤(
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اللغويات)٣

لغويات هنا فقط الرتكيب اللغوية اليت ينبغي أن ملقصود بالا  
: تستخدم يف املادة حيث جيب أن نؤكد فيها على اجلوانب التالية وهي

أن نستمد هذه الرتاكيب من الرتاكيب الشائعة، وأن تتجه يف املادة من 
املعقد، وأن يتناسب املعقد منها مع قدرات الدراسني، وأن إىلالبسيط 

غوية بشكلها الطبيعي حبيث ال تبدو اللغة يف إمجاهلا تستخدم األمناط الل
املادة مصطنعة، كما ينبغي أن تعاجل هذه الرتاكب بشكل يربزها يف

٣٢.ويلفت نظر الدارس إليها

املفاهيم واملضامني الثقافية)١(
األسلوب)٢(

.ح المادة التعليمية وانقرائيتهامبادىء تتصل بوضو ) ج

تعين بالوضوح هنا السهولة والفاعلية يف املادة املتعلمة ومها أمران 
والوضوح يف املواد املطبوعة حيدد بعدة عوامل . مهمان يف حتديد سرعة التعلم

٣٣.من أمهها

ويفضل عادة يف املواد األساسية أن حجم حروف الطباعة،)١(
فضل أن نوع اخلط، وي) ٢(.حد ما كبريا ووضحاإىليكون احلجم 

) ٣(.يف الكلمة العربية املطبوعةيكون اخلط النسخ املستخدم 
املسافات بني األسطر، ويستحسن أن تكون املسافات واسعة 

طول السطر املطبوع، وعادة ماخيضع هذا ألعمار ) ٤(.ومرحية

٥٠.، صع سابقمرج،حممود كامل الناقة و رشدى امحد طعيمة٣٢
٥٣.، صع سابقمرج،رشدى امحد طعيمةحممود كامل الناقة و ٣٣
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مالدا إنعكاس الضوء عن طريقة الصفحة ) ٥(.رسني ومستويا
.املطبوعة، ويستحسن يف هذه احلالة أن يكون الورق قليل اللمعان

.مبادىء تتصل بمحتوى المادة التعليمية)د

حيث ينبغي أن يكون احملتوى املعريف متصال خبربات الدارسني 
ا يتطل ب أن يكون احملتوى وأغراضهم، وذلك ألن تنمية امليول واالحتفاظ 

ذا معىن وداللة بالنسبة للدارسني،  وأن يتحرك من املألوف هلم وأن يتصل 
٣٤.مبا يعرفون أو يودون معرفته حىت ميكنهم فهمه وتصديقه واستخدامه

.مبادىء تتصل بمناسبة المادة وإمكانية تدريسها) ه

يق األهداف اليت وضعت من املناسبة وهي تعين مناسبة املادة لتحق
القابلية للتدريسو .ملهارات اللغةومناسبتها لتحقيق تعليم فّعالأجلها، 

وهي تعين بالقابلية للتدريس مدى اتفاق املادة مع مبادىء التدريس اجليد، 
ومدى ما تؤدية من االستمرار يف تنمية املهارات، وتزريد املتعلم بثروة لفظية 

ارس من التعامل باللغة شفويا وحتريريا، ومقابلتها غنية، ومدى متكنها للد
للفروق الفردية يف القدرات واملهارات واحلاجات وامليول، كما يدخل يف 
هذا السياق مدى تنوعها وثراء ما تقدمه للمعلم من اقرتاحات تعينه على 

٣٥.التدرييس

.انب اللغويالج-٤

٥٤. ، صع نفسهمرجال٣٤
٥٥. ، صع سابقمرج، حممود كامل الناقة و رشدى امحد طعيمة٣٥
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ويف ضوء هذه املناقشة ميكن اخلروج مبجموعة من املبادىء واألسس 
والشروط اللغوية اليت ينبغي أن تراعي يف إعداد املواد األساسية لتعليم اللغة العربية 

ا ٣٦:لغري الناطقني 

.أن تعتمد املادة اللغة العربية الفصحى لغة هلا)أ
تمد املادة على اللغة األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة أن تع)ب

.معتمدة
أن يلتزم يف املعلومات اللغوية املقدمة باملفاهيم واحلقائق اليت أثبتتها )ج

.الدراسات اللغوية احلديثة
أن تكون اللغة املقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست لغة مصطنعة، أى تقدم )د

.ا وتراكيبهااللغة صحيصة يف بنائه
.أن تبىن املادة على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعليمها)ه
.أن تتجنب املادة استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك)و
أن تعاجل املادة ومنذ البداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات واجلمل )ز

.ذات املعىن
.اأن تعاجل املادة اهلجاء وحتليل الكلمة وتركيبه)ح
.أن تعتين بالرمز والصوت لكل حرف)ط
.أن تبدأ املادة بالكلمات واجلمل وليس باحلروف)ي
.أن تظهر العناية بالنرب والتنغيم)ك
.أن تعتمد املادة على الرتاكيب الشائعة االستعمال)ل
.أن تتجنب املادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام)م
.يربز الرتكيب املقصود ويتم التدريب عليهأن )ن
.أن تأخذ الكلمات الوظيفية اهتماما كبريا)س

٦٤. ، صع نفسهرجالم٣٦
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.املشكالت اللغوية اليت تربزها الدراسات والبحوثإىلأن تلتفت )ع

كيفية إعداد الدروس وتقديمها-د

ا حتفز املعلم تعترب عملية إعداد الدروس من العمليات املهمة يف التعليم، ذلك أ
ا متكنه من إعداد الوسائل املخالفة الىت  على القراءة وتدفعه إىل مزيد منها دائما، كما أ

ومن . ميكن استخدامها داخل حجرة الدراسة عالوة على إضفائها على املعلم ثقة بنفسه
املهم أن نعلم أن عملية اعداد الدروس ليس حجرا على فكر املعلم وليست قيداله، إمنا 

. عامة تساعده على تنفيذ مهمته يف الوقت املناسب وبأيسر السبلهى جمرد خطوط 
ومعىن هذا أن املوقف التعليمى قد يفرض على املعلم تغيري بعض التكتيكات الىت كان 

ا مثالية، ذلك . قد خطط هلا وليس هناك خطة لتقدمي الدروس ميكن أن يقال عنها أ
لها على مدى حتصيل الطلبة ألن موقف التىعلم حيتوى على عدة متغريات تؤثر ك

. وليست عملية التدريس اال متغريا واحدا من هذه املتغريات. ألهداف احملددة من قبل
ومع هذا فإن هناك بعض األمور الىت البد منها يف إعداد أي درس من الدروس، ويف 

٣٧:تقدمية للدراسني وسنوردها فيما يلي

settingاإلطار الزماىن للدرس أو للوحدة واملستوى - ١

.وهي يف تعليم اللغات األجنبية نوعان من األهدافobjectivesاألهداف - ٢
linguistic objectivesأهداف لغوية )أ

cultural objectivesأهداف ثقافة )ب

.معني أو وحدة معينةأو املادة املقدمة يف درسcontentsاحملتوى - ٣
intructural and resourcesاملواد التعليمية أو الوسائل واملصادر - ٤

مواد مسعية)أ
مواد بصرية)ب

١١٤.ص،ابقسمرجع ،فتحي علي يونس و حممد الرؤوف الشيخ٣٧
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مواد مطبوعة)ج
: وتشتمل علىproceduresاإلجراءات - ٥

واإلستخداماملمارسة)د(املادة اجلديدةعرض )ج.(املراجعة)ب.(اإلعداد)أ
:ط التقومي بالنوعني السابقني من األهدافويرتب: التقومي- ٦

ترتبط باألهداف اللغوية)أ
ويرتبط باألهداف الثقافية)ب

مراحل إعداد المواد التعليمية- ه

ا، منها ٣٨:املعايري يف إختيار املواد التعليمية البد من االهتمام 

يكون احملتوى صادقا إذا كان واقعيا : (validity)معيار الصدق )أ
.وأصيال وصحيحا علميا فضال عن متشيه مع األهداف  املوضوعية

يعترب احملتوى مهما حينما يكون لديه : (significance)معيار األمهية ) ب
املختلفة من جمال املعرفة قيمة يف حياة الطلبة مع تغطية اجلوانب 

تم بتنمية املهارات العقلية وأساليب تنظيم  والقيم واملهارات اليت 
.املعرفة أو االجتاهات اإلجابية

يكون احملتوى متمشيا مع : (interest)معيار امليول واالهتمامات ) ج
يف اختيار املواد التعليمية لو أنه يتناسب مع ميول الطلبةاهتمامات 

م اليهاالطلبة  .ومستوى عقوهلم وحاجا
ويكون احملتوى قابال للتعليم :(learn ability)معيار قابلية التعليم )د

عندما يراعي قدرات الطلبة متمشيا مع الفروق الفردية بينهم ملبادئ 
.التدرج يف عرض املواد التعليمية

٥-٢.ص) م١٩٩١-دار املعارف:القاهرة(، الطبعة الثالثة، ، المنهج وعناصرهإبراهيم بسوين عمرية٣٨
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ان يشتمل يعترب احملتوى جيدا إذا ك:(universality)املعيار العإىل )ه
أمناط من التعليم ال نعرتف باحلدود اجلعرافية بني البشر، ويقدرما 
يعكس احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أن يربط الطلبة بالعامل 

وأما يف إعداد املواد الذي  يعتمد على املنهج . املعاصر من حوله
د قبل القيام بإختبار املوا- على املنهج مستوى الوحدة الدراسية

فالبد من معرفة املعيار يف إختيارها وهي مستوى أو معيار -الدراسية
standar)الكفاءءة  competency) والكفاءة األساسية(based

competency) . وتعىن أن املواد التعليمية املختارة اليت البد تعليمها
املدرس ويتعلمها الطلبة حتتوى على املواد التعليمية اليت حتقق مستوى 

.اءة والكفاءة األساسيةالكف

)Hypnoteaching(مدخل التنويم المغناطيسّي التعليمي: المبحث الثالث

)Hypnoteaching(تنويم المغناطيسّي التعليميمفهوم ال-أ

هو التعليم املصمم إلنشاء وضع )Hypnoteaching(التنومي املغناطيسّي التعليمي

هذا الربنامج فيه احلل لعدد من املشكالت ٣٩.مريح ولطيف يف البيئة تسيطر عليها

هو أيضا )Hypnoteaching(التنومي املغناطسي التعليميإنّ .الطلبةالتعّلم اليت يواجهها

والعوامل اليت من . الذين يرغبون يف التغيري إىل االجتاه األحسنفيه حلول للمعلمني 

ا يف جمال تنفيذ التنومي املغناطيسّي التعليمي هي من )Hypnoteaching(اإلهتمام 

جوانب املعّلم، والوالدين، والبيئة واليت ميكنها أن تعمل معا، وليس هناك صعوبة يف تنفيذ 

.صمم مبا حيقق السهولة والفورية يف استخدامهاهذا الربنامج، فإّن هذا الربنامج م

39  MD. Isma Almatin, Dahsyatnya hypnosis Learning untuk guru & orang tua, (Yogyakarta:
pustaka widyatama 2010), p.102
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)Hypnoteaching(أهداف التنويم المغناطيسّي التعليمي-ب

هي مثرية لإلهتمام يف التنومي املغناطيسّي األشياء اليت

٤٠:هي)Hypnoteaching(التعليمي

يف التعّلمالطلبةدوافع تزيد - ١

.الت لدى الطلبةيساعد على معرفة املشك- ٢

يؤدي إىل حتسني النتائج- ٣

جيعل لديهم ثقة كبرية بالنفس- ٤

يؤدي إىل األعمال اإلجيابية- ٥

يؤدى إىل تعزيز اخلفظ- ٦

.ينمي بناء اإلبداع من خالل اخليال لدى الطلبة إىل حتقيقها- ٧

. ينمي لديهم روح العالية يف التعّلم و روح املنافسة العظيمة- ٨

)Hypnoteaching(فوائد استخدام التنويم المغناطيسّي التعليمي- ج

) Hypnoteaching(هناك الكثري من الفوئد يف تنفيذ التنومي املغناطيسّي التعليمي
٤١:منها

عملية التعليم أكثر إثارة ومتعةجيعل- ١

40Ibid, pp. 104
41 Media sugesti (online,)

file:///D:/tugas%20S2/hynoteching%20file/Hypnoteaching%20_.htm. diakses pada tanggal
5 Februari 2012 pukul 19.00 WIB
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بناء عالقة اجليدة بني املعّلمني والطلبة- ٢
جتذب انتباه الطلبة مبجموعة األلعاب املتنوعة- ٣
معاجلة الطلبة الذين يتكاسلون يف التعّلم باالتصال الذايت- ٤
يساعد على حل مشكلة سيكولوجية الطلبة- ٥
اطيسّي غناملتنومي يف التعّلم بلعبة التعزيز روح الطلبة- ٦

.)Hypnoteaching(التعليمي

)Hypnoteaching(المبدأ في تنفيذ  التنويم مغناطيسّي التعليمي-د

العملية يف )Hypnoteaching(طيسّي التعليميغناامليف تنفيذ التنومي املبدأإنّ 
٤٢:هي فيما يليالتعليمية 

.النية والدوافع على النفس-١

لب يعتمد على نيته أو إعتزامه يف النضال والعمل االنجاح للط
كما قال الرسول حممد صلى اهللا عليه . لتحقيق جناحه أو أهداف حياته

إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل إمرئ :((ف املشهوروسلم يف حديثه الشري
رواه البخاري يف الصحيح عن احلميدى ورواه مسلم عن حممد (اخل...مانوى

٤٣))ابن عبداهللا بن منري عن يزيد بن هارون وعن ابن عمر عن سفيان 

ظهر الدافع العايل لوجود أهداف هو حرص على ويعزم كبري سوف ي
.تنفيذها

)Pacing(املعادلة-٢

42 Media sugesti (online,)
file:///D:/tugas%20S2/hynoteching%20file/Hypnoteaching%20_.htm. diakses pada tanggal
5 Februari 2012 pukul 19.00 WIB

٣٤١.، ص)٧، جزء ٧الباب ، مكتبة شاملة(يهقي،السنن الكربى للب٤٣
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واملراد بالتعادل هو تعادل يف اللغة وحركة اجلسم وموجات الدماغ لدى 
واملبادئ األساسية هنا ألن اإلنسان مييل إىل التجمع معا . الطلبة

عدة حضرت احلفل يف القرية، حيث توجد : مثال. والتفاعل مع زمالئه
مراحل من العمر، منهم اآلباء واألمهات واألطفال واملراهقني، فطبعا  

بشكل طبيعي .كلهم سيجتمعون يف نفس الطبقات حسب العمر
وغريزي أن لكل فرد يشعر بالراحة والسعادة عند احلصول على اآلخرين 

ا . يف عمالية التعليمكذلك .الذين لديهم الصفات املشرتكة أما خطوا
:هيف

يل أنك يف نفس العمر مع تالميذك، وإىل جانب ذلك تعمل خت)أ
.األنشطة كما فعل الطلبة يف الوقت احلاضر

استخدام اللغة املناسبة يعىن اللغة املستخدمة لدى الطلبة، ومن )ب
.اجليد استخدام اللغة األم  الىت توجد لدى الطلبة

اقشة اجراء احلركات وتعبريات الوجه املناسبة مبوضوع املن)ج
.احلاص

ربط موضوع الدرس اخلاص مع املواضيع الىت لدى الطلبة إجناه )د
.وميول إليها

)Leading(القيادة -٣
القيادة بدون املعادلة نتيجته فارغة أو . القيادة هي بادئة أو توجية

ملاذ؟ ألن املدرس يعطي التلميذ األمر الذي يسببه له . صفر
إن املعادلة البد يف البداية ومث . كواالحساس باجلري على القيام بذل

القيادة، بذلك سيقوم الطلبة بالراحة والسعادة مع املدرس، ويفعل 
.   الوظيفة من املدرس بسرور

استخدام الكلمات اإلجيابية-٤
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.اخلطوة التالية بعد املعادلة والقيادة هي استخدام الكلمات اإلجيابية
ن الذى ال عمل العقل الباطاستخدام الكلمات اإلجيابية وفقا لطريق

.السلبيةالكلماتتقبال ي
إعطاء املدح-٥

املدح هو الثناء لزيادة الثقة بالنفس، لذلك إعطاء املدح لتالميذ مفيد 
. وحمفز وخصوصا  عندما ينجح يف القيام بعمل ما

)modeling(النمذجة -٦
يئ مهم النمذجة هي عملية إعطاء القدوة باخلطاب والسلوك، وهو ش

اطيسّي غناملتنومي ومفتاح النجاح يف تنفيذ ال
. )Hypnoteaching(التعليمي

وتعليم اللغة ) Hypnoteaching(العالقة بين التنويم المغناطيسّي التعليمي-ه
. العربية

كلمة التنومي املغناطيسي مصطلح بالعربية، أما أصلها يف اللغة اإلجنليزية، فيتكون 
:، وباللغة العربية يسمى ب التنومي املغناطسيteachingو hipnoمن كلمتني وهي 

HipnoوالتعليميTeaching: التنومي املغناطيسي هي الفن يف اإلتصال،)the art of

communication( ،إذا املراد بالتنومي املغناطيسي التعليمي هو فن اإلتصال يف التعليم ،
املعلومات دون حتليل والرتكيز على العقل وهي أيضا ظاهرة طبيعية للعقل على قبول

. الباطىن

كماالعامل،لغاتبنيخاصةمكانةإّن اللغة العربية إحدى اللغات العاملية، وهلا 
العربيةاللغةعلىوالسيطرة. احلاضرعصرنايفيومبعديوماتزيداللغةهذهأمهيةأن

اللغةأنوقالواالعربية،اللغةمنخيافونالطلبةأكثرلكنالنشطة،بالدراسةمطلوبة
هذهبسببكاملةجتريالالتعليميةالعمليةأنّ حىتتعلمهايفصعبةالعربية
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يف تعليم ) Hypnoteaching(التنومي املغناطيسّي التعليمي مدخلتطبيقإنّ . املشكالت
املغناطيسّي إذا العالقة بني التنومي . اللغة العربية مناسبة للغاية كحل  هلذه املشكلة

وال . وتعليم اللغة العربية عالقة قوية متشابكه بعضها بعضا) Hypnoteaching(التعليمي
شك أننا سنجد أّن هذا املدخل مناسبا يف تطبيق يف عملية التعليم، ومطابقا أيضايف 

وهنا تركز  الباحثة على الكلمات اإلجيابية واإلحياء ألن مها بعض من . تعليم اللغة العربية
، ومها مطابقان يف النشاط التعليمية لتنمية دوافع الطلبة )Hypnosis(لتنومي املغناطيسّي ا

.وميوهلم ورغبتهم يف تعلم اللغة العربية
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الفصل الثالث

منهجية البحث

منهج البحث- أ

وهو البحث ) quantitative approach(يستند هذا البحث على املدخل الكمي
أما منهج ١.الذي يقصد لبحث العالقة ولبيان أسباب التغريات ىف واقع اجتماعي

يسمى .تطويريبحث فهو البحث الالبحث املستخدم من لدن الباحثة يف هذا ال
بالبحث التطويري ألن طريقة البحث املستخدمة هي للحصول على نتاج معني وجتربة 

٢.فعالة

ADDIEالنموذج-ب

تضمن يالذي،ADDIEذج استخدمت الباحثة يف تصميم هذه املواد الدراسية منو 
الباحثة هذا البحث باختيار تصممولقد .خطوات تفصيلية بوضوح وبدون تعقيد

أن تعّني اخلطوات اليت تسري عليها يتطلب منوذج التطوير التجرييب، وهو منوذج وصفيّ 
الباحثة يف تصميم املواد أما النموذج الذي استخدمته. على اإلنتاجالباحثة للحصول

ADDIEفهو النموذجالتعليمية
:وهو يشتمل على مخسة خطوات٣

)Analysis(التحليل )أ

م وحلها، وحتديد كفاءة الطلبةوهو حتليل متطلبات الطلبة . لتحديد مشكال

(Desaign)التصميم )ب

1 Sukmadinata, dkk, Metode penelitian pendidikan. (Bandung: remaja rosdakarya, 2007), p. 12-
20

2 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta 2008), p.297
3 Benny A. pribadi, Model desain system pembelajaran, (Jakarta,Dian rakyat,2009), P. 122

٣٩
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حتديد املشكالت على حسب حتليل متطلبات الطلبة مثل أهداف، الكفايات 
مبدخل الباحثة النموذج املواد التعليمية تصممسية، واسرتاتيجيات  التدريس، مث األسا

. إعتمادا على نتائج حتليل متطلبات الطلبة) Hypnoteaching(التنومي املغناطيسّي التعليمي
).Prototype(بدئى وتسمى هذه املرحلة الطراز امل

(Development)التطوير )ج

من املواد التعليمية بشكل ) Prototype(وهي عملية لتحقيق الطراز املبدئى 
الباحثة على الكلمات تكز وهنا ر ). softcopy(او القرص ) hardcopy(الكتاب الورق 

توضيحا للكلمات ، )Hypnosis(اإلجيابية واإلحياء ألن مها بعض من التنومي املغناطيسّي 
الىت ضمن املالحق يف هذه اإلجيابية واإلحياء كما كتبت الباحثة يف املواد التعليمية املطّورة

.الرسالة

)Implementation(التطبيق ) د

اليت تعتمد على عليمية املصممة يف عملية التعليموهو إجراءات تنفيذ املواد الت
. اخلطة الدراسية

(Evaluation)ميلتقو ا) ه

. وهو تقومي برنامج التعلم والتقومي نتائج التعلم
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٤:يليفهو كماADDIEمنوذج تصميم املواد لـــــخطواتأما

ADDIEنموذج ): ١، ٣الصورة (

مراحل تطوير المواد-ج

: تتكون مراحل تطوير املواد من مثان مراحل، هي

حتليل متطلبات الطلبة،)أ
)prototype(الطراز املبدئى )ب
)Hypnoteaching(تطوير املواد مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي )ج
يم اخلرباءحتك)د
التحسني األول)ه
التجريبة امليدانية)و

4 Dewi Salma Prawiladilaga, , Prinsip desain pembelajaran, (Jakarta, kencana: 2007) p. 21

التحليل

التطوير

التصميم

التطبيق

التقومي
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التحسني اآلخري)ز
.إنتاج املواد)ح

مراحل تطوير المواد التعليمية: )٢، ٣الصورة (

الطلبةحتليل متطلبات 

الطراز املبدئي

البحث النظرى املالحظة

تطوير املواد

اءالتحكيم من اخلرب 

التحسني

التجربة

التحسني

إنتاج املواد
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:وبيان كل مرحلة من مراحل إجراءات التطوير فيما يلي

حتليل متطلبات الطلبة)أ
ويف املرحلة األوىل هذه، الحظت الباحثة املواد التعليمية 

رآن     مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية القاملستخدمة، واملنهج املستخدم
 )TPQ Plus Baiturrahman (املرحلة أيضا قامت الباحثة ويف هذه

.باملقابلة مع مدرس اللغة العربية
) prototype(طراز املبدئي)ب

التعليمية، وتكون تلك و النموذج األول قبل تصميم املوادوه
ا املنشودةاملواد على  الباحثة الطراز املبدائي تملذلك صم. صور

)prototype ( الطلبة، واملشكالت إعتمادا على نتائج حتليل متطلبات
.يف عملية التعليم

تطوير املواد)ج
اطيسّي التعليميالتنومي املغنطّورت الباحثة املواد التعليمية مبدخل 

)Hypnoteaching(،وركزت  الباحثة على الكلمات اإلجيابية واإلحياء
.املنشود)prototype(املبدائي إعتمادا على نتائج املالحظة والطرازو 

حتكيم اخلرباء)د

قدمت الباحثة املواد التعليمية للخبري يف تعليم اللغة العربية ليقوم 
بالتقومي واإلقرتاحات واإلرشادات البناءة لتكون املواد التعليمية على 

ا املرجوه وهو من اخلرباء املؤهلني يف مادة تعليم اللغة العربية . صور
تدريسها وهو من ويؤلفون الكتب اليت تتعلق بتعليم اللغة وطرق
.  العربية
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، يف التحكيملى البيانات أو املعلومات املرجوهوللحصول ع
االستبانة على الباحثةتوزعانة حبيث الباحثة اإلستبتستخدما

. اخلرباء، وكانت اإلستبانة مغلقة بأربع درجات التقومي

:أيتوتضمت األبعاد املقّومة ماي
الطلبة، حتليل متطلبات مطابقة املادة : املادة، وشتملت على)١

تدرجها من األسهل إىل األصعب، جاذبيتها يف التقومي وإعتمادها 
باحلدود املعينة، صحتها اليت حتتوي على النظرية واملثال، وأنظمة 

.إعدادها
مطابقتها بوصف املادة : أنشطة التدريس، واشتملت على)٢

وأن تكون األنشطة اليت تعد يف املواد سهلة للفهم، وهدفها، 
.ويساعد يف ترقية كفاءة الطلبة اللغوية، وضوح دليل األنشطة

مطابقة التصميم مبواد : جاذبية املواد التعليمية، واشتملت على)٣
التعليم، وضوح اخلط وحجمه، ونوعه وهامشه، اتصال اللغة، صور 

.  ملوان، وضوح املراجع
حسني األولالت)ه

قامت الباحثة بالتحسني عرب تصويب األخطاء حسب نتائج 
.التقومي واإلقراحات واإلرشادات البناءة من اخلرباء

جتربة امليدانية)و
طبقت الباحثة املواد التعليمية املطّورة واخلطة الدراسية يف عملية 

رفة التعليم، وّمت هذا البحث بتقدمي اإلختبار بعد إجراء البحث ملع
اطيسّي دخل التنومي املغنقدرة الطلبة باملواد التعليمية املطّورة مب

لتعليم اللغة العربية وبداللة النتائج )Hypnoteaching(التعليمي
اطيسّي تنومي املغنأما أمثلة النشاط التعليمية ب. الكمية
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تأمر :يف ميدان البحث وهي كما يلي)Hypnoteaching(التعليمي
حبركات صغرية على جسمهم ّمث تعطيهم الكلمات املدّرسة الطلبة

اإلجيابية واإلحيائية على اللغة العربية، وتشّجعهم دائما يف التعّلم اللغة 
.العربية بكلمات اإلجيابية لتنمية دوافعهم ورغبتهم يف اللغة العربية

التحسني اآلخري)ز

الباحثة بالتحسني عرب تصويب األخطاء حسب نتائج تماق
الطلبةالباحثة واملدرس مع تناقشويف هذه املرحلة . التعليمعملية

. نتائج عملية التعليم ولتكمل النقصان فيها

إنتاج املواد)ح
تعّد الباحثة املواد التعليمية حسب إجراءات البحث، إما 
التحسني فهو من اخلرباء، أو مقابلة مدرس اللغة العربية أو من 

.اإلختبار

التعليميةتجربة المواد-د

مجتمع البحث وعينته وأسلوب إختيارها-١

وأما جمتمع يف . جمتمع البحث هو مجيع الناس الذي ميكن إشرتاكهم يف البحث
الرابع فصل الدراسي ) TQA(تعليم القرآن لألوالديف مرحلةالطلبةهذا البحث هو مجيع 

ىف السنة بندا أتشيه)  TPQ Plus Baiturrahman( مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن 
فصل،  ١٥تلميذا، الذي يتكون من ٣٠٠عددهم حيث. م٢٠١١/٢٠١٢الدراسية 

، ووزعتهم الباحثة الباحثة فصلني كعينتهقد اختارتو .تلميذا٢٠منتكونكل فصل ي
٢٠تلميذا، وجمموعة ضابطة عددهم٢٠جمموعتني، ومها جمموعة جتريبة عددهم إىل
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هذه التجريبة داخل أجرتالباحثة هذه العينة  عشوائيا، و تأخذتلميذا أيضا، وقد 
.احلصة الدراسية

البيانات ومصادرها-٢
:البيانات ومصادرها يف هذا البحث فيما يلي

)Descriptive Qualitative(البيانات الكيفية )أ
ءق :تشتمل هذه البيانات على

.واملشكالت يف عملية التعليمطلبات الطلبة الحظة على متاملنتائج ).١
.التعليقات واالقرتاحات البناءة من اخلرباء عن نوعية املواد املطّورة).٢
نتائج املقابلة من املدرس اللغة العربية يف مرحلة تعليم القرآن لألوالد ).٣

)TQA (     يف الفصل الدراسي الرابع مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن
)TPQ Plus Baiturrahman ( عن املشكالت يف تدريس اللغة العربية

اطيسّي دخل التنومي املغنو معرفة رأيه عن املواد املصّممة مب
.لتعليم اللغة العربية)Hypnoteaching(التعليمي

)Descriptive Analysis Statistic(البيانات الكمية )ب
:اشتملت هذه البيانات على

.رة املصممة باإلستبانةتحكيم عن نوعية املواد املطّو النتائج ).١
الطلبة عن املواد التعليمية املطّورة مبدخل أو إستجابةنتائج آراء).٢

املواد استخدامبعد )Hypnoteaching(التنومي املغناطيسّي التعليمي
. التعليمية املطّورة

يف اإلختبار ) TQA(يف املرحلة تعليم القرآن لألوالد نتيجة الطلبة).٣
رة واإلختبار البعدي بعد استخدام ل استخدام املواد املطّو القبلي قب
.رةاملواد املطّو 
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أدوات جمع البيانات- ٣
:تكونت أدوات مجع البيانات يف هذا البحث من

جلمع البيانات املتعلقة ها الباحثةتستخدمقدااملالحظة و : املالحظة- أ
بيت الرمحن مبؤسسة يف تعليم اللغة العربيةدم، والكتاب املستخباملنهج

.ببندا أتشيه) TPQ Plus Baiturrahman(لرتبية القرآن 
حصول على املعلومات من مصادرها هي طريقة مجع البيانات للو : املقابلة-ب

مقابلة وقد جرت. هذه املقابلة جترى قبل إجراء البحث. بشرية شفوية
يف مرحلة تعليم القرآن لألوالد العربيةقبل إجراء البحث مع مدرس اللغة

)TQA (     فصل الدراسي الرابع مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن
)TPQ Plus Baiturrahman.(

الباحثة اإلستبانة اليت تتضمن تستخدمويف هذا البحث ا: اإلستبانة-ج
ّي دخل التنومي املغناطيساألمور املتعلقة باستخدام املواد التعليمية مب

للطلبة كعينة يف هذا أجريتهذه اإلستبانة و ). Hypnoteaching(التعليمي
دخل التنومي املغناطيسّي مبالبحث ملعرفة آرئهم عن املواد التعليمية املطّورة 

وملعرفة ميوهلم ودوافعهم ورغبتهم يف اللغة )Hypnoteaching(التعليمي
لخرباء لتحكيم املواد لالعربية بعد استخدام املواد التعليمية املطّورة، و 

.ّورة قبل أن تطبق يف ميدان البحثاملط
هذا البحث قبل وبعد إجراء البحث ملعرفة قدرة وقد أجري يف : اإلختبار- د

دخل التنومي املغناطيسّي باملواد التعليمية مبالطلبة
تدل عليه النتائج ما لتعليم اللغة العربية و ) Hypnoteaching(التعليمي
الحظ بيان تنفيذ . ا تقوم الباحثة باالختبار القبلي والبعديوهن. الكمية

:االختبار يف الصورة التالية
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بيان تنفيذ اإلختبار): ٣، ٣الصورة (

تحليل البياناتأسلوب-٤
:ن من نوعنيالبيانات اليت حللتها الباحثة يف هذا البحث تتكو 

املعلومات الكيفية)أ
.املعلومات الكمية)ب

تضمنت املعلومات الكيفية نتائج مالحظة املنهج املقرر وآراء 
اخلرباء ومدرس اللغة العربية يف مؤسسة تربية القرآن باملواد التعليمية 

لتعليم اللغة)Hypnoteaching(اطيسّي التعليميدخل التنومي املغناملطّورة مب
. العربية

: إما اإلرشادات أو التعليقات واملعلومات الكمية فهي
دخل التنومي نتائج اإلستبانة من اخلرباء باملواد التعليمية مب)١

.لتعليم اللغة العربية)Hypnoteaching(اطيسّي التعليمياملغن
نتيجة الطلبة يف تدريس اللغة العربية باملواد التعليمية املطّورة )٢

وتدل )Hypnoteaching(اطيسّي التعليميلتنومي املغندخل امب
. عليهما النتائج الكمية

ذا البحث، استخدمت الباحثة  وللحصول على النتائج النهائية الكمية 
الرموز لتحليل املعلومات الكمية، واستخدمت الباحثة الرموز ملعرفة نتائج 

:البحث، منها

جتريب اإلنتاج

البعدياإلختبار اإلختبار القبلي
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:إلستبانة وهيرموزنتائج اإلستبانة من اخلرباء، و )١

= 100%

:البيان

P :القيمة املؤية لكل رقم
xi∑  :من األسئلة جمموع إجابة املعنيني على كل سؤال
x∑ :اإلجابة على السؤال رقم واحدجمموع إجابة يف

اء من حتكيم اخلرب وفيما يلي دليل لتفسري البيانات من نتيجة التصديق والتثبيت
:بأربعة معايري

من تحكيم دليل لتفسير البيانات من نتيجة التصديق والتثبيت: )١، ٣(جدول 
الخبراء

معيار النجاحنتيجة المعدلةدرجات التقويم
ممتاز%١٠٠-%٥٩٠
جيد جدا%٨٩-%٤٨٠
جيد%٧٩-%٣٧٠
مقبول%٦٩-%٢٦٠
راسب%٥٩-%١٥٠

دخل التنومي يف تدريس اللغة العربية باملواد التعليمية مبإلختبار البعدي للطلبة انتيجة 
وملعرفة جناج الطلبة يف تدريس اللغة العربية ). Hypnoteaching(املغناطيسّي التعليمي
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تعتمدا) Hypnoteaching(مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليميباملواد التعليمية املطّورة 
٥:ي، وهي كما يلt-testالباحثة على الرموز 

t 	 	
M − 	 M 	

(ΣX ) + (ΣX )
(N + N − 2)		

n
n n

t قيمة املقارنة=	
M1 = موعةن يف االختبار البعدي م) املتوسط(املقياس املعدل . التجربةا
M2  = موعةيف االختبار البعدي من ) املتوسط(املقياس املعدل الضابطةا
Σx موعةائج من لنتعدد التنوعي يف كل ا=		 .التجربةا

    Σx = موعةعدد التنوعي يف كل النيائج من .ةالضابطا
n1  = موعة التجربةعدد الطلبة يف .ا
n2 = موعةعدد الطلبة يف .ةالضابطا

:وأما املوصفات املستخدمة واملعتربة يف هذا اإلختبار فهي كما يلي

الموصفات المستخدمة والمعتبرة):٢، ٣(جدول 

صفةنتيجة المعدلةمستوى
ممتاز١٠٠-٥٩٠
جيد جدا٨٩-٤٨٠
جيد٧٩-٣٧٠
مقبول٦٩-٢٦٠
ضعيف٥٩-١٥٠

5 Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi), (Jakarta:
PT Rineka Cipta, 2010),  p. 354
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الفصل الرابع

نتائج  البحث ومناقشتها

نبذة تاريخية عن ميدان البحث:المبحث األول

)TPQ Plus Baiturrahman(بيت الرحمن لتربية القرآنتأسيس مؤسسة -أ
.بندا أتشيه

بندا ) TPQ Plus Baiturrahman(لقد أصبحت مؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن 
. جزيرة أتشيهباب وشابات شيف تعليم القرآن ألطفال و أتشيه إحدى املؤسسات املمتازة 

١٤١٧رمضان ١٧/ مـــ١٩٩٦من أبريل١٤تأسست هذه املؤسسة يف تاريخ ولقد 
تقع يف أوسط مدينة بندا أتشيه بالتحديد يف شارعني مها شارع حممد جم وشارع و . هـــــ

ا ا تقع يف منارة مشايل متنجكوا شيك فنتيكلوا، أما إدار سجد رايا بيت الرمحن بندا فإ
.   ننجكروا أتشيه دار الّسالم-أتشية

رؤية ورسالة المؤسسة-ب

إىل الرتبية وخصوصا يف يف عناصرنا احلديثتمع وكذلك األباءاإهتمام يتجه
مؤسسة ممتازة، وقررت كبريا جدا، لذلك حاولت املؤسسة أن تكون بقدرتربية القرأن 

:ورسالتها، وهي كما يلياملؤسسة رؤيتها

: رؤية هذه املؤسسة

ةلتكون رائدو بأخالق كرمية ممتازة وجاهة وخملقة لتكونالقرآنبتعاليمأجيالإعداد" 
"األمة يف زمان احلاضر

٥١
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: أما الرسالة فهي

ا لصياغة مؤسسة ممتازة وخملقة -١ ترقية التعاون بني مدير املؤسسة وأساتذ
. بأخالق كرمية

.ترقية اإلجناز يف إعداد الطلبة يف العملية التعليمية-٢
تمع-٣ . ترقية مشاركة األباء وا

المدرسينحالة -ج

املدرسني . مدرسا١٢٢مـــ ٢٠١٢-٢٠١١يبلغ عدد املدرسني للسنة الدراسية 
أما املدرسني اللغة العربية يف مرحلة تعليم القرآن . مدرسا٤٠يل احو الفعلينيالذي 

بعض مدرسني مبؤسسة . أما الزيادة يعلم املادة أخرى.مدرسني٥فهم)TQA(لألوالد 

الطلبة يف منبندا أتشيه هم) TPQ Plus Baiturrahman(بيت الرمحن لرتبية القرآن

الشهادة الدراسية اجلامعية يف األخر عندهم بعض البعض اجلامعة املشهورة بأتشيه، و 
.املختلفةاتصتخّص ومتخرجوا من اجلامعة يف الواملاجستري) البكالوريا(عي مستوى اجلام

حالة الطلبة-د

سجد وأحيانا يف بستان املسجد، ويتكون على جتري عملية التعليم يف داخل امل
ؤسسة الطلبة الذين يدرسون مبفصل، أما أعمار ٣٠فصول دراسية كثرية وهي حوايل 

٥بداية من . متنوعة يف السّن ) TPQ Plus Baiturrahman(بيت الرمحن لرتبية القرآن 

عدد الطلبة أما البيان ل. تناسب بعمرهميالفصل توزيعهم يفمن عمره، وكذلك١٨حىت 
:دول التايلاجليف هذه املؤسسة كما يف 
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عدد الطلبة:)١، ٤جدول (

ج
د
و

ل

جمموعة الطلبة يتنّقص ألن أكثر الطلبة توفوا إىل رمحة اهللا يف ٢٠٠٥يف سنة 
٨٧٢أما اآلن فإن عددهم يبلغ حوايل . ٢٠٠٤ديسمبري ٢٦يف تاريخ ثونامي مصيبة
:أما مراحل الطلبة كما يلي. طالبا

قدرالطلبةالتلميذاتسنةرقم
١١٩٩٦١٢٠٧٠١٩٠
٢١٩٩٧١٥٠٨٠٢٣٠
٣١٩٩٨٢٠٠١٢٠٣٢٠
٤١٩٩٩٢١٠١٧٠٣٨٥
٥٢٠٠٠٢٤٠١٨٠٤٢٠
٦٢٠٠٣٣٧٠٢٣٠٥٧٣
٧٢٠٠٤٤٩٥٥٧٠١٠٦٥
٨٢٠٠٥١٠٠١٥٠٢٥٠
٩٢٠٠٦٢٢٥٣٠٠٥٢٥
١٠٢٠٠٧٣٢٥٤٠٠٧٢٥
٢٠٠٧٤٥٥٤٩٨٩٥٣يويل ١١
٢٠٠٨٥٤٣٥٢٣١٠٦٦يويل ١٢
٢٠١٠٤٧٠٤٧١٩٤١- ١٣٢٠٠٩
٢٠١٢٤٤٥٤٢٧٨٧٢- ١٤٢٠١١
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مراحل الطلبة):٢، ٤جدول (

السّن المرحلةرقم
٧- ٥)TKQ(روضة القرآن ألطفال١
١٢- ٨)TPQ(روضة تعليم القرآن٢
١٥-١٣)TQA(تعليم القرآن لألوالد٣
١٨-١٦)TQS(لقرآن للشبابتعليم ا٤

المنهج-ه

بندا ) TPQ Plus Baiturrahman(إستخدمت املؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن 

-LPPTKA(املنهج الوطّين منتج من املؤسسة الرتبية لرتقية تعليم القرآن لألطفال أتشيه

BKPRMI .( وجبانب آخر إّن املؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن)TPQ Plus

Baiturrahman (ا مناسب مبهلا منه أما املنهج ملادة اللغة . الطلبةتطلبات ج خاص 

وهي منهج الذي أّلفه مدرسني اللغة )TQA(العربية يف مرحلة تعليم القرآن لألوالد 
أما أهداف هلذا .العربية من هذه املؤسسة، وهذا املنهج بعضها تركز يف تعليم النحو

.ع الطلبة أن يفهموا تراكيب اللغة العربية فهما جيدااملنهج هو يستطي
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نتائج البحث: المبحث الثاني 

نتائج إعداد المواد- أ
ائج تحليل متطلبات الطلبةنت-١

لقد الحظت الباحثة، أن الكتاب املستخدم يف هذه املؤسسة هو كتاب الذي 
م اللغة العربية لفهم القرآن كتاب الفصيح، سبيل يف تعليألفه حممد رضى هشام باملوضوع

)Buku Fasih, Cara Mudah Belajar Bahasa Arab Untuk  Memahami Al-Quran(

Balai Litbang"اإلنتاج من  LPTQ Nasional Team tadarus “AMM” Yoyakarta”.  "

يتكون هذا الكتاب من ستة أجزاء، من الفصل الدراسي األول حىت الفصل الدراسي 
املواد ة ألنواضحليست فهيفيهاات اليتثالث سنوات، أما املوضوعالسادس ملدة 

تعتمد هذه املواد إذ . على تعليم املهارات اللغوية األربعفيها التركزالتعليمية املوجودة
وقبل أن تصمم . على كفاءة الطلبة يف تعليم مهارة الكتابة والنحوالرتكيز املوجودة 

اللغة العربية الذين يعلمون اللغة العربية ت الباحثة مع مدرسيتقابلالباحثة املواد التعليمية 
واد مستخدمت يف هذه املؤسسة أن امل: "، وقالوا)TQA(يف مرحلة تعليم القرآن لألوالد 

حتتوى املواد التعليمية يف بيان عن النحو وبعضها القراءة، و طابق مبتطلبات الطلبة، ال ت
واآلن هذه ". تعليم املهارات اللغوية األربعز إىل لذلك حمتاج جدا إىل املواد الىت ترك

املؤسسة ميلك املنهج وخطة الدراسية يف تعليم اللغة العربية اليت ألفتها املدرسني اللغة 
وأيضا ماعندهم الكتاب . العربية فيها لكن حتتوى هذه خطة الدراسية على علم النحو

أن يبحثوا املواد التعليمية حسب سني املقرر يف تعليم هذه املادة، لذلك ال بد على املدر 
.اللغة العربيةيمدرسالىت تواجهماخلطة الدراسية، وهذه إحدى مشكالت التعلي

واملشكالت اليت يواجه املدرس يف عملية التعليم هي أن دوافع بعض الطلبة يف 
م مل يعرفوا فوائد من اللغة تعليم اللغة العربية قليل وهم يتكاسلون فيها، وذلك بسبب أ

العربية، وعلى رأيهم أن اللغة اإلجنليزية أحسن من اللغة العربية، إن اللغة العربية غري 
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وجبانب آخر . مستعملة يف العامل، أو غري مشهور يف العامل، وهذا مفهوم خاطىء لديهم
ألن املواد التعليمية فقط تتعلق بعلم النحو، ويف زهنهم أن تعليم اللغة العربية هي تعليم 

.   نحو، وهذا من مفهوم خاطىء أخر لدى الطلبةال

إعتمادا عن البيان من املالحظة واملقابالت مع مدرسي اللغة العربية السابقة إن 
الطلبة حيتاجون إىل املواد التعليمية اجلديدة مناسبة حسب متطلبات وإحتياجات الطلبة 

ة العربية والفوائد الىت يف وجبانب أخر حيتاجون إىل املعلومات الصحيحة عن اللغ. اليومية
تعليمها لعالج املعلومات اخلاطئة عن اللغة العربية الىت لديهم ولعالج الكسل لديهم 

لذلك حاولت الباحثة إلعداد املواد اجلديدة مبدخل التنومي املغناطيسّي . حتتاج إىل التعليل
.التعليمي لتنمية دوافع الطلبة ورغبتهم فيها

يئز المبدنتائج تخطيط الطرا-٢

الكتاب املستخدم يف هذه يتعلق باإعتمادا على نتائج املالحظة واملقابلة عمّ 
ختطيط الطراز املبدائى هلذه أما . لتخطيط الطراز املبدئيالعملالباحثةتحاولاملؤسسة، 

:كما يلياملواد

إختارت الباحثة املوضوعات يف هذه املواد التعليمية املطّورة إعتمادا على )أ
تطلبات الطلبة اليومية، أما املوضوعات املختارة وهي الوضوء، والصالة، م

.والقرآن، وهذه املوضوعات مناسبة وقريبة االعمال اليومية لدى الطلبة
كتبت الباحثة الكفاءة األساسية، واملؤشرات املتعلقة باملوضوعات املختارة )ب

.  املطّورة
إرشادا إىل معىن املفردات الشبكة الدوليةيف حبثت الباحثة الصور الطبيعية)ج

.اجلديدة
يف املواد التعليمية املطّورة اتباملوضوعةتعلقاملكتبت الباحثة املفردات املعّدة )د

.كامال بالصور امللونة
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قامت الباحثة برتتيب املهارات اللغوية األربع، فبدأت مبهارة اإلستماع و )ه
.ة الكتابةالكالم والقراءة وإنتهت مبهار 

. وضعت الباحثة لكل مهارة التدريبات املناسبة)و
حددت الباحثة لكل صفحة الكلمات اإلحيائية واإلجيابية، وهذه الكلمات )ز

.لتنمية دوافعهم ورغبتهم يف تعليم اللغة العربية
.وأكملت عملية التصميم النهائية بقائمة املفردات)ح

:وهيأما األمثلة من الطراز املبدئي 

غالف و الموضوع األول): ١، ٤الصورة (

ا غالف املواد التعليمية يف الطراز املبدئى، وهذه الصورة نظرنا يف صورة األوىل أ
ا من الشبكة الدولية، وليس الصورة الطبيعية، أما  مل تكون واضحة ألن الباحثة أخذ

أما الصورة فيها . الصورة الىت جبانبها فهي عن الكفاءة األساسية واملؤشرات هلذه املادة
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ا الباحثة من الشبكة الدولية، وأما لون فيها أيضا ليس الصورة الطبيعية أيضا وقد أخذ
.غري صاىف

١المفردات و الحوار ): ٢، ٤الصورة (

الصورة الثانية عرضت فيها الباحثة املفردات اجلديدة املتعلقة باملوضوع األول يعين 
ضت الباحثة املفردات اجلديدة بالصورة املتعلقة باملفردة، لكن الصورة ليس الوضوء، وعر 

ا الباحثة من  ا أحذ ولكل صفحة هناك الكلمات اإلحيائية .الشبكة الدوليةالطبيعية أل
.، وفيها الصورة املتعلقة باحلوار١بدأت الباحثة حبوار .واإلجيابية كمدخل يف هذه املواد
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، التدريبات للحوار والقراءة٢الحوار ): ٣، ٤الصورة (

يف الصورة الثالثة عرضت الباحثة املهارات اللغوية األربع، وهذه ظهرت من احلوار 
صورة بال٢والقراءة الصورة السابقة باملوضوع الوضوء، وشرحت الباحثة اجلملة يف احلوار 

ا . املناسبة ولكل صفحة هناك . الشبكة الدوليةأحذت من أما الصورة ليس الطبيعية أل
.الكلمات اإلحيائية واإلجيابية كمدخل يف هذه املواد

تطوير المواد التعليمية نتائج -٣

يف هذه املرحلة، طّورت الباحثة املواد التعليمية مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي 
)Hypnoteaching( درس اللغة العربيةاملقابلة مع م، إعتمادا على نتائج املالحظة األوىل و

أهداف التدريس، أو الكفايات األساسية، أو و ، )Prototype(الطراز املبدئى ومبراعات 
.إسرتاتيجيات التدريس

) ٢(الوضوء، ) ١: (حتتوى املواد التعليمية املطّورة على ثالثة موضوعات، وهي
وأما املواد . لكل درس أربع لقاءات ولكل لقاء سّتون دقيقةو . القرآن) ٣(الة، الص

تبدأ ويف بداية الدرس . التعليمية املطّورة فتتكون من املهارات اللغوية األربع وعناصر اللغة
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باملهارات ) أو املفردات( هذه املواد مبالحظة الصور امللونة لنيل املعلومات اجلديدة دراسة
، ةواإلجيابيواد املطّور هناك الكلمات اإلحيائيةاألربع ولكل صفحة من هذه املاللغوية 

اية الدرس لدمت الباحثة يف املواد املطّورة قو  قائمة املفردات ت قدمعبة اللغوية، مث يف 
.يف حبث املعىنلطلبةتسهيال ل

وهي ما " وءالوض" أما األمثلة املواد املطّورة فهي فقط يف الدرس األول حتت املوضوع
:يلي

غالف المواد: )٤، ٤الصورة (

ا غالف للمواد املطّورة املطبوعة يف تعليم اللغة العربية  نظرنا إىل الصورة الرابعة أ
بيندا أتشيه حتت العنوان ) TPQ Plus Baiturrahman(مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن 

ا واضحة .Aku Cinta Bahasa Arab) "(أحب اللغة العربية" هذه الصورة الطبيعية أل
وأخذت الباحثة يف ميدان البحث وليس يف الشبكة الدولية، وهذه الصورة هي صورة 

. ميدان البحث هلذه الرسالة
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ه عن المواد التعليميةعامات مقدمة وإرشاد) : ٥، ٤الصورة (

يف اسخدام املواد وإرشادات عامهالصورة اخلامسة، عرضت الباحثة املقدمة ويف
املطّورة، ويف اإلرشاد العام عرضت الباحثة  كيف استخدام هذه املواد ومضمن فيها 

.بشرحا واضحا، حىت يفهم القاري ما قد قرأه
الموضوع األول): ٦، ٤الصورة (
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ا عن موضوع الدرس األول ، أما حتتها " الوضوء" بالنظر إىل الصورة السادسة جند أ
.عرضت الباحثة الكفاءة األساسية واملؤشرات للدرس األول يف هذه املواد

المفردات واإلستماع) : ٧، ٤الصورة (

ا ويف الصورة السابعة، عرضت الباحثة املفردات اجلديدة بإشارة الصور املتعلقة 
ا فقد  وبزينة مجيلة، وأما الصور اليت فيها فهي صورة طبيعية، وأما الصفحة جبانبها أ

ا عن مهارة اإلستماع وهي أول مهارة من املهارات اللغوية األربع، ولكل عرضت فيه
صفحة الكلمات اإلحيائية واإلجيابية لتنمية الدوافع للطلبة ولتنمية رغبتهم يف تعليم اللغة 

.واللون فيها صايف. العربية
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تدريبات اإلستماع والحوار و تدريباتها) : ٨، ٤الصورة (

ا،  الصورة الثامنة وقد عرضت الباحثة التدريبات لإلستماع، مث احلوار وتدريبا
أما املضمون فيها . قامت الباحثة بالكلمات اإلحيائية واإلجيابية الكبرية يف صفحة األوىل
فقد لكن يف العامل، وهي عن فوائد اللغة العربية وأن استعماهلا ليس يف بالد العرب 

أما بنسبة الصور فيها . والدوافع اآلخر لتنميتهم محاسة لدي الطلبة يف تعّلم اللغة العربية
.فإن كلها الطبيعية
القراءة و تدريباتها و الكتابة) : ٩، ٤الصورة (
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، "من أركان الوضوء" باحثة مهارة القراءة باملوضوع يف الصورة التاسعة عرضت ال
ومث وآتتها التدريبات املتعلقة بالنص املقروء، ّمث التايل مهارة الكتابة، وتركز الباحثة يف هذه 

الصور فيها ليس . املهارة بإمالء املنقول وكّمل الكلمات املفقودة يف الفكرة الواحدة
. مر و للكلمات اإلجيابية واإلحيائيةالصور الطبيعية ألن فقد إلشارة إىل أ

اللغويةلعبةأمثلة الجمل أو تراكب في اللغة العربية و : )١٠، ٤الصورة (

ويف الصورة العشرة عرضت الباحثة عن األمثلة النحوية عن فعل املضارع، البيان 
ثلة البسيطة، ألن هذه املواد التعليمية فقط تركز يف تعليم مهارات اللغوية فقط يف األم

ويف صفحة جبانبها اللعبة اللغوية، أما . األربع وهي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة
. اخلطوات إلجرائها فهي مكتوبة وواضحة يف املواد التعليمية املطبوعة
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قائمة المفردات لدرس األول): ١١، ٤الصورة (

ويف الصورة احلادية عشرة عرضت الباحثة قائمة املفردات للدرس األول، أما أهدافها 
. ث املعىن الكلمات الدرس األولفهي ملساعدة الطلبة يف حب

نظرنا أن هناك املقارنة بني الطراز املبدئى وتطوير املواد التعليمية، أما املقارنة فيهما 
ا يف مرحلة التطوير . أن الباحثة فقد صّممت املواد التعليمية يف الطراز املبدئى ومث طّور

جيابية وكلها مطّورة من مراحل وهذه ظهرت بالصور واأللوان والكلمات اإلحيائيىة و اإل
.    الطراز املبدئى

نتائج تحكيم الخبراء -٤

إىل تعليم اللغة العربية وطرق تدريسهاعنالباحثة املواد التعليمية املطّورةتقدم
خبري مادة تعليم اللغة العربية ليقوم بالتقومي واالقرتاحات واإلرشادات البناءة لتكون املواد 

ا املرجوة، وفيما يلي نتائج حتكيم اخلرباءالدراسية على صو  .ر

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


تحكيم خبير المواد التعليمية)أ

ور قريب اهللا بابكر مصطفى الدكتإىلالباحثة املواد التعليمية املطّورة تقدم
، ونتيجة حتكيم املواد السوادن-جامعة أم درمان اإلسالمية ، وهو مدرس يف السوداىن

: الدراسية كما يلي

أحكام عامةحسب تحكيم خبير):٤،٣جدول(

أحكام عامة: أوال

البنودرقم
درجات التقويم

٥٤٣٢١
Sحجم الكتاب مناسب١

Sعدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى املعني٢

Sعدد الدروس مناسب للمادة الزمنية املقرتحة٣

Sإخراج الكتاب مناسب ومشحع على استخدامه٤

Sاملادة التعليمية تناسب عمر الدارسني٥

تتضح ىف الكتاب طريقة التدريس اليت يتنباها ٦
املؤلفة  

S

يشتمل الكتاب على فهارس ومالحق تساعد ٧
على استخدامه 

S

Sيشتمل الكتاب على قائمة باملفردات اجلديدة٨

تناسب الصور مستوي الطالب من حيث ٩
وعدد عناصرهاحجمها 

S

يرتكز الكتاب باستخدام كلمة اإلجيايب و ١٠
اإلحياء

S
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يرتكز الكتاب على تعليم اللغة ال على حتليلها ١١
.ووصفها

S

على أن نتيجة املواد التعليمية املطّورة على حسب أحكام ٣، ٤يدل اجلدول 
:عامة بالتقدير ممتاز يف العناصر التالية

لكتاب مناسبحجم ا.١
عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى املعني.٢
عدد الدروس مناسب للمادة الزمنية املقرتحة.٣
املادة التعليمية تناسب عمر الدارسني.٤
يشتمل الكتاب على فهارس ومالحق تساعد على استخدامه.٥
يشتمل الكتاب على قائمة باملفردات اجلديدة.٦
الب من حيث حجمها وعدد عناصرهاتناسب الصور مستوي الط.٧
يرتكز الكتاب على تعليم اللغة ال على حتليلها ووصفها.٨

:ويقدر اخلبري بالتقدير جيد جدا يف األمور التالية

إخراج الكتاب مناسب ومشحع على استخدامه.١
تتضح ىف الكتاب طريقة التدريس اليت يتنباها املؤلفة  .٢
كلمة اإلجيايب و اإلحياءيرتكز الكتاب باستخدام  .٣

الباحثة الرمز ملعرفة نتائج حتكيم اخلبري يف تقومي املواد التعليمية تستخدموا
:على حسب أحكام عامة، وهو) Hypnoteaching(مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي 

x٩٤،٥٤% = ١٠٠% ٥٢

٥٥
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املغناطيسي تدل هذه النتيجة على أن املواد التعليمية مبدخل التنومي
"  ممتاز" على حسب أحكام عامة تقديرها )Hypnoteaching(التعليمي

معالجة المهارات بصفة عامةحسبخبيرالتحكيم ):٤، ٤جدول(
معاجلة املهارات بصفة عامة: ثانيا

البنودرقم
درجات التقومي

٥٤٣٢١
Sيعاجل املواد املهارات اللغوية كلها  ١

جل املواد املهارات اللغوية بصورة متكاملة دون يعا٢
الفصل بينها

S

يعاجل املواد كل مهارة على حدة مع التكامل ٣
.بينها

S

Sتتم معاجلة اإلستماع بصورة متدرجة٤

يتم يف املواد التعرف على إدراك العالقة بني الرموز ٥
الصوتية املكتوبة    

S

Sالكالم بصورة متدرجةتتم معاجلة ٦

Sتتم معاجلة معاجلة القراءة بصورة متدرجة ٧

ميكن الطلبة من التعرف إىل معاين الكلمات من ٨
خالل السياقات  

S

عدد التمارين املصاحبة لكل نص مقروء كاف ٩
ومناسب

S

S.عدد التمارين لكل حماورة ملهارة الكالم املناسب١٠
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Sعدد التمارين ملهارة الكتابة١١

على أن نتيجة املواد التعليمية املطّورة على حسب معاجلة ٤، ٤يدل اجلدول
:املهارات بصفة عامة بالتقدير ممتاز يف العناصر التالية

.يعاجل املواد كل مهارة على حدة مع التكامل بينها.١
.تتم معاجلة اإلستماع بصورة متدرجة.٢
.م يف املواد التعرف على إدراك العالقة بني الرموز الصوتية املكتوبةيت.٣
.تتم معاجلة الكالم بصورة متدرجة.٤
.عدد التمارين املصاحبة لكل نص مقروء كاف ومناسب.٥

:قدر اخلبري بالتقدير جيد جدا يف األمور التاليةو 

يعاجل املواد املهارات اللغوية كلها  .١
.املهارات اللغوية بصورة متكاملة دون الفصل بينهايعاجل املواد .٢
.تتم معاجلة معاجلة القراءة بصورة متدرجة.٣
.  ميكن الطلبة من التعرف إىل معاين الكلمات من خالل السياقات.٤
.عدد التمارين لكل حماورة ملهارة الكالم املناسب.٥
.عدد التمارين ملهارة الكتابةإ.٦

لباحثة الرمز ملعرفة نتائج حتكيم اخلبري يف تقومي املواد التعليمية مبدخل اتستخدموا
معاجلة املهارات بصفة على حسب ) Hypnoteaching(التنومي املغناطيسّي التعليمي 

:، وهوعامة

x٨٩،٥٩% = ١٠٠%
٤٩

٥٥
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تدل هذه النتيجة على أن املواد التعليمية مبدخل التنومي املغناطيسي 
جيد " على حسب معاجلة املهارات بصفة عامة تقديرها )Hypnoteaching(التعليمي

" جدا

نصوص الكتابحسب تحكيم خبير):٥، ٤جدول(
نصوص الكتاب: ثالثا

البنودرقم
درجات التقومي

٥٤٣٢١
S.طول النصوص املكتوبة مناسب للمرحلة وللدرس١

يومية حوارات الكتاب مأخوذة من املواقف ال٢
.الشائعة 

S

S.حوارات  الكتاب واقعية٣

ترتبط احلوارات يف الكتاب باهتمامات املتعلم ٤
.وخرباته

S

املعلومات اليت تضمنتها حوارات الكتاب ٥
.صحيحة

S

على أن نتيجة املواد التعليمية املطّورة على حسب ٥، ٤يدل اجلدول
:از يف العناصر التاليةبالتقدير ممتنصوص الكتاب

.طول النصوص املكتوبة مناسب للمرحلة وللدرس.١
.حوارات الكتاب مأخوذة من املواقف اليومية الشائعة .٢
.حوارات  الكتاب واقعية.٣
.املعلومات اليت تضمنتها حوارات الكتاب صحيحة.٤
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:قدر اخلبري بالتقدير جيد جدا يف هذه األمور التاليةو 

.حلوارات يف الكتاب باهتمامات املتعلم وخرباتهترتبط ا.١

الباحثة الرمز ملعرفة نتائج حتكيم اخلبري يف تقومي املواد التعليمية تستخدموا
نصوص الكتاب،على حسب ) Hypnoteaching(مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي 

:وهو

X٩٦% = ١٠٠%

ملواد التعليمية مبدخل التنومي املغناطيسي تدل هذه النتيجة على أن ا
"ممتاز" على حسب نصوص الكتاب تقديرها )Hypnoteaching(التعليمي

تحكيم خبير تعليم اللغة العربية)ب

الدكتور نور حسن عبد الباري، وهو  إىلالباحثة النشاط تعليم اللغة العربية تقدم
العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية مدرس يف تعليم اللغة العربية كلية الدراسات 

:احلكومية مباالنج، ونتيجة حتكيم يف النشاط تعليم اللغة العربية كما يلي

األنشطةحسب تحكيم خبير): ٦، ٤جدول (
األنشطة: أوال

البنودرقم
درجات التقويم

٥٤٣٢١
Sتتم األنشطة بالتنوع والتجديد ١

Sطة والتدريبات عمر الطالب تناسب األنش٢

Sتعتمد أنشطة التدريس على الطالب٣

٢٤

٢٥
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Sتشجع األنشطة لطلبة فرصة لإلتصال مع غريهم٤

Sتعطي األنشطة لطلبة فرصة لإلتصال مع غريهم٥

األنشطةعلى أن نتيجة املواد التعليمية املطّورة على حسب ٦، ٤يدل اجلدول
:تاز يف العناصر التاليةبالتقدير مم

تناسب األنشطة والتدريبات عمر الطالب.١
تعتمد أنشطة التدريس على الطالب.٢
تشجع األنشطة لطلبة فرصة لإلتصال مع غريهم.٣
.تعطي األنشطة لطلبة فرصة لإلتصال مع غريهم.٤

:األمور التاليةوقدر اخلبري بالتقدير جيد جدا يف 

.والتجديدتتم األنشطة بالتنوع.١

تعليم اللغة العربيةالباحثة الرمز ملعرفة نتائج حتكيم اخلبري يف تقومي تستخدموا
:وهواألنشطة ،على حسب ) Hypnoteaching(مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي 

X٩٦% = ١٠٠%

اطيسي تدل هذه النتيجة على أن املواد التعليمية مبدخل التنومي املغن
"ممتاز" تقديرها النشاط على حسب )Hypnoteaching(التعليمي

التدريبات والتقويمحسب تحكيم خبير): ٧، ٤جدول (

التدريبات والتقومي: ثانيا 

درجات التقويمالبنودرقم

٢٤

٢٠
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٥٤٣٢١
Sعدد التدريبات ىف الكتاب مناسب لكل درس١

Sإعطاء أمثلة لتأدية التدريبات٢

Sتعليمات التدريبات مناسبة ملستوى الطالب ٣

Sقياس التدريبات ما وضع لقيسه٤

ترتبط التدريبات باملعلومات اجلديدة بالسياق الذي ٥
يعيش فيه الطالب

S

Sتتم التدريبات على تعلم املعلومات اجلديدة ٦

القريبة من تتم التدريبات على التعبري عن املوضوعات٧
خربات الطلبة

S

Sتتم التدريبات على التعبري من عملية تطوير األفكار٨

التدريبات على أن نتيجة املواد التعليمية املطّورة على حسب ٧، ٤يدل اجلدول
:بالتقدير ممتاز يف العناصر التاليةوالتقومي

.تعليمات التدريبات مناسبة ملستوى الطالب.١
.م التدريبات على التعبري من عملية تطوير األفكارتت.٢

:ويقدر اخلبري بالتقدير جيد جدا يف هذه األمور التالية
.عدد التدريبات ىف الكتاب مناسب لكل درس.١
.إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات.٢
.تقيس التدريبات ما وضع لقيتسه.٣
.لذي يعيش فيه الطالبترتبط التدريبات باملعلومات اجلديدة بالسياق ا.٤
.تتم التدريبات على تعلم املعلومات اجلديدة.٥
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.تتم التدريبات على التعبري عن املوضوعات القريبة من خريات الطلبة.٦

الباحثة الرمز ملعرفة نتائج حتكيم اخلبري يف تقومي تعليم اللغة العربية تستخدموا
التدريبات والتقومي،على حسب ) Hypnoteaching(مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي 

:وهو

X٨٥% = ١٠٠%

تدل هذه النتيجة على أن املواد التعليمية مبدخل التنومي املغناطيسي 
"جيد جدا" تقديرها التدريبات والتقوميعلى حسب )Hypnoteaching(التعليمي

واد التعليمية من اخلبريين على من النتيجة السابقة استنتجت الباحثة أّن حتكيم امل
. هي ليجعل هذه املواد املعّدة املطوّرة كافيةأهداف حتكيم اخلرباء فأما. درجة جيد جدا

وظات امللحو . ملحوظات وإضافات من اخلرباءرها يف اإلستبانة للخرباء توجد يف آخو 
:هيواإلضافات من اخلبري األول 

املزيد من الصور الىت تفصل دروس الوضوء أن املادة التعليمية مناسبة وحتتاج إىل
. والصالة والقرآن تفصيال كامال

:أما امللحوظات واإلضافات من اخلبري الثاين وهي

بة، ولكن حتتاج إىل املزيد أن املواد التعليمية املطّورة قد يكون جيدا ومناسب للطل
قدمه اخلبريان طّورة مباحت الباحثة املواد التعليمية املولقد أصل. من اللعب اللغوية فيها

.    تإقرتاحامن

تجربة المواد التعليمة المطّورةنتائج-٥

٣٤

٤٠
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اخلطة الدراسية يف عملية الباحثة املواد التعليمية و تقيف هذه املرحلة، طب
جّرت التجربة امليدانية يف الباحثة سبعة لقاءات يف عملية التدريس، تطخطّ . التدريس

حثة موضوعا واحدا من هذه املواد الباتطبقو . من كل أسبوعإلثنني ويوم اجلمعة يوم ا
) ١(وتتكون هذه املواد من املهارات اللغوية األربع وهي، " الوضوء" املصممة وهو

. الكتابة) ٤(القراءة،) ٣(الكالم، ) ٢(اإلستماع، 

بة، قبل تطبيق الباحثة املواد التعليمية املطّورة، قامت الباحثة باإلختبار القبلي للطل
م، مث يف اللقاء الثاين ٢٠١٢مارس ١٤اإلختبار القبلي جّرى يف اللقاء األول يف تاريخ 

أما يف اإلجراءات التعليمية فقد استخدمت . حىت السادس قامت الباحثة بإجراء التعليم
مث ). Hypnosis(الكلمات اإلجيابية واإلحيائية ألن مها بعض من املدخل التنومي املغناطيسيّ 

أبريل ٢قاء السابع اآلخرية قامت الباحثة بإختبار البعدي، وهذا جتري يف تاريخ يف الل
اخلطط اليت الباحثةتعرضعملية التعليمية يف ميدان البحثتوضيحا ملعرفة . م٢٠١٢

.سارت عليها الباحثة يف العملية التعليمية من اللقاء األول إىل اللقاء السابع

خطط تنفيذ التدريس

لقاءات٧: اللقاءمؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن: املدرسة

دقيقة٤٢٠: الوقت)TQA(مرحلة تعليم القرآن لألوالد : الفصل

الوضوء: املوضوعاللغة العربية: املادة

الكفاءة األساسية-أ
.فهم املعلومات املسموعة بطريقة صحيحة: ملهارة اإلستماع
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الم شفويا باألسلوب الصحيحنطق الك: ملهارة الكالم
جودة الطلبة على قراءة الكلمات واجلمل والنص املقروء بطريقة : ملهارة القراءة

.الصحيحة
.جودة الطلبة على كتابة الكلمات واجلمل بطريقة صحيحة: ملهارة الكتابة

ؤشراتمال-ب
:مؤشرات لإلستماع·
نطق العبارة املسموعة باألسلوب الصحيح.١
املسموعة بطريقة صحيحةهم معاىن الكلماتف.٢
:مؤشرات للكالم·
. يم الصحيحنطق الكالم بالتنغ.١
.بيق احلوار البسيط بعبارة صحيحةتط.٢
تقدمي األسئلة واإلجابة بعبارة صحيحة.٣
مؤشرات للقراءة·
.قراءة النص البسيط اليت هي املادة بطريقة صحيحة.١
.حة عن املادة املدروسةإجابة األسئلة املطرو .٢
.فهم النص البسيط املقروء باألسلوب الصحيح.٣
كتابةمؤشرات لل·
.باألسلوب الصحيحيةكتابة الكلمات العرب.١
.األسئلة املكتوبة البسيطة حتريريا بإجابة صحيحةعنجابةاإل.٢

المادة الدراسية- ج

"يف مكان الوضوء: "املوضوع لإلستماع·
"كيف نتوضأ: " لكالمضوع لاملو ·
"من أركان الوضوء: "املوضوع للقراءة·
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الطريقة المستخدمة-د
اإلحياء: الطريقة املستخمة

تنفيذ التدريس -ه

األنشطةاللقاء
النشاط التمهيدي- أ١

تسّلم املدّرسة على الطلبة وتسأهلم عن أحواهلم عند دخول -
.الفصل

.لة والدعاءتبدأ املدّرسة الدرس بالبسم-
.تعطي املدّرسة الكلمات اإلحيائية واإلجيابية قبل بداية الدرس-

: املثال وهي
تأمر املدّرسة الطلبة حبركات صغرية من جسمهم ّمث تعطيهم 
الكلمات اإلجيابية واإلحيائية على اللغة العربية، وتشّجعهم 

للغة دائما يف التعّلم اللغة العربية لتنمية دوافعهم ورغبتهم يف ا
.العربية كلغة عاملية

.تشرح املدّرسة كيفية تنفيذ عملية اإلختبار القبلي-

النشاط الرئيسي-ب
التعارف-
.اإلمتحان القبلي عن الوضوء-

النشاط اخلتامي-ج
.جيمع الطلبة أعماهلم للمدّرسة-
ختتم وتقدم املدّرسة النصيحة والدافعية عن تعليم اللغة العربية -

"احلمد هللا رب العاملني" سة الدرس بقراءةاملدّر 
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.المالّس بعد الفصلمنرج املدّرسةخت-
النشاط التمهيدي- أ٢

تسّلم املدّرسة على الطلبة وتسأهلم عن أحواهلم عند دخول -
.الفصل

.تبدأ املدّرسة الدرس بالبسملة والدعاء-
.اية الدرستعطي املدّرسة الكلمات اإلحيائية واإلجيابية قبل بد-

: املثال وهي
تأمر املدّرسة الطلبة حبركات صغرية من جسمهم ّمث تعطيهم 
الكلمات اإلجيابية واإلحيائية على اللغة العربية، وتشّجعهم 
دائما يف التعّلم اللغة العربية لتنمية دوافعهم ورغبتهم يف اللغة 

.العربية كلغة عاملية
.م اإلستماعتشرح املدّرسة عن إجراءات عملية تعلي-

النشاط الرئيسي-ب
تأمر املدّرسة الطلبة بقراءة الكلمات اإلحيائية املكتوبة يف -

الكتاب التعليمي سويّا ليشجع الطلبة ومحاسة يف التعّلم
تلقي املدّرسة متهيدا للدخول على املوضوع اليت سيتعلمها -

هل تصح . اءاملنتوضأ بأنحنن البد: الطلبة وتقول، مثال
.تنا بال وضوء؟ وغريهاصال

وتقرأ " يف مكان الوضوء"تعّرض املدّرسة الدرس باملوضوع -
أمام الطلبة  ات اجلديدة مث تستمر بقراءة النصاملفرد

. ثالث مرات
.استماعا حيدايستمع الطلبة املفردات والنص املقروء -
تأمر املدّرسة الطلبة بإعادة قراءة النص-
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عما يتعلق بالنص املقروء مبا مسع تسأل املدّرسة الطلبة-
.الطلبة

تسأل املدّرسة الطلبة النص املقروء مبا مسع بإشارة الصور -
.اليت تتعلق باملوضوع

ط عن كيف نتوضأ جيدا يف مكان اتشرح املدّرسة النق-
.الوضوء وغريها

نص فهم الطلبة للمفرادات اجلديدة و تقوم املدّرسة بتقومي-
تبادل األسئلة : التدريبات املهيئة، مثل. احلوار بتدريبهم

عاين املفردات وبة لنص مسموع، أو األسئلة عن مواألج
.اجلديدة، أو بإشارة الصور

النشاط اخلتامي-ج

إلستماع إن اتأمر املدّرسة الطلبة بالسؤال حول موضوع -
.وجدت مشكلة يف فهم النص

.نص اإلستماع السابقيستنتج الطلبة املضمون من -
تقدم املدّرسة النصيحة والدافعية عن تعليم اللغة العربية -

"احلمد هللا رب العاملني" ختتم الدّرسة الدرس بقراءةو
.الّسالمبعد الفصلمنرج املدّرسةخت-

النشاط التمهيدي- أ٣
تسّلم املدّرسة على الطلبة وتسأهلم عن أحواهلم عند دخول -

.الفصل
.البسملة والدعاءتبدأ املدّرسة الدرس ب-
.تعطي املدّرسة الكلمات اإلحيائية واإلجيابية قبل بداية الدرس-

: املثال وهي
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تأمر املدّرسة الطلبة حبركات صغرية من جسمهم ّمث تعطيهم 
الكلمات اإلجيابية واإلحيائية على اللغة العربية، وتشّجعهم 

يف اللغة دائما يف التعّلم اللغة العربية لتنمية دوافعهم ورغبتهم
.العربية كلغة عاملية

تشرح املدّرسة عن إجراءات عملية التعليم الكالم-
النشاط الرئيسي-ب

تأمر املدّرسة الطلبة بقراءة الكلمات اإلحيائية املكتوبة يف -
الكتاب التعليمي سويّا ليشجع الطلبة ودفع ومحاسهم يف 

التعّلم
مها وع اليت سيتعلّ تلقي املدّرسة متهيدا للدخول على املوض-

.كيف نتوضأ جيدا؟ وغريها: الطلبة وتقول، مثال
وتقرأ " كيف نتوضأ"تعّرض املدّرسة الدرس باملوضوع -

املفردات اجلديدة مث تستمر بقراءة احلوار أمام الطلبة  
. ثالت مرات

.جيدااحلوار املقروء يفاملفرداتإىليستمع الطلبة-
.دة قراءة احلوارتأمر املدّرسة الطلبة بإعا-
.تسأل املدّرسة الطلبة عما يتعلق باحلوار املقروء-
.سة احلوارار ّرسة طالبتني لتقومان أمام الفصل ممتأمر املد-
.ط عن كيف نتوضأ جيدا وغريهااتشرح املدّرسة النق-
. تقوم املدّرسة بتقومي نطق الطلبة للحوار بتدريبهم-

ألسئلة واألجوبة للحوار تبادل ا: التدريبات املهيئة، مثل
املكتوب، أو نطق  املفردات اجلديدة، أو تبادل احلوار 

.الزمالءبني 
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النشاط اخلتامي-ج
دّرسة الطلبة بالسؤال حول موضوع احلوار إن تأمر امل-

.نص احلواروجدت مشكلة يف فهم 
.نص احلوار السابقيستنتج الطلبة املضمون من -
.الّسالمبعدالفصلمنرج املدّرسةخت-

النشاط التمهيدي- أ٤
تسّلم املدّرسة على الطلبة وتسأهلم عن أحواهلم عند دخول -

.الفصل
.تبدأ املدّرسة الدرس بالبسملة والدعاء-
.تعطي املدّرسة الكلمات اإلحيائية واإلجيابية قبل بداية الدرس-

: املثال وهي
ّمث تعطيهم تأمر املدّرسة الطلبة حبركات صغرية من جسمهم

الكلمات اإلجيابية واإلحيائية على اللغة العربية، وتشّجعهم 
دائما يف التعّلم اللغة العربية لتنمية دوافعهم ورغبتهم يف اللغة 

.العربية كلغة عاملية
.قراءةتعليم الشرح املدّرسة عن إجراءات عملية ت-

النشاط الرئيسي-ب
ت اإلحيائية املكتوبة يف تأمر املدّرسة الطلبة بقراءة الكلما-

الكتاب التعليمي سويّا ليشجع الطلبة ورفع محاسهم يف 
.التعّلم

لمها املوضوع اليت سيتعإىلتلقي املدّرسة متهيدا للدخول -
ف أركان الوضوء؟ من الذي من يعر : الطلبة وتقول، مثال

.ال يتوضأ عند الصالة؟ وغريها
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وتقرأ " توضأكيف ن"تعّرض املدّرسة الدرس باملوضوع -
املفردات اجلديدة مث تستمر بقراءة النص أمام الطلبة  

.مرتني
.جيدايستمع الطلبة النص املقروء -
تأمر املدّرسة الطلبة بإعادة قراءة النص-
.تسأل املدّرسة الطلبة عما يتعلق بالنص املقروء-
ة النص بتنغيم تأمر املدّرسة طالبة أمام الفصل بقراء-

. وصوت عال
.ط عن أركان الوضوء وغريهااتشرح املدّرسة النق-
. الطلبة للقراءة بتدريبهمأداءتقوم املدّرسة بتقومي-

ءة اتبادل األسئلة واألجوبة للقر : التدريبات املهيئة، مثل
. ، أو قراءة النص بتنغيم وصوت عال، وغريهاةاملكتوب

النشاط اخلتامي-ج

للقراءة إن ل موضوعتأمر املدّرسة الطلبة بالسؤال حو -
.نص احلواروجدت مشكلة يف فهم 

.ستنتج الطلبة املضمون من النص السابقي-
تقدم املدّرسة النصيحة والدافعية عن تعليم اللغة العربية -

"احلمد هللا رب العاملني" وختتم املدّرسة الدرس بقراءة
.الّسالمعد الفصل بمنرج املدّرسةخت-

يالنشاط التمهيد- أ٥
تسّلم املدّرسة على الطلبة وتسأهلم عن أحواهلم عند دخول -

.الفصل
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.تبدأ املدّرسة الدرس بالبسملة والدعاء-
.تعطي املدّرسة الكلمات اإلحيائية واإلجيابية قبل بداية الدرس-

: املثال وهي
تأمر املدّرسة الطلبة حبركات صغرية من جسمهم ّمث تعطيهم 

حيائية على اللغة العربية، وتشّجعهم الكلمات اإلجيابية واإل
دائما يف التعّلم اللغة العربية لتنمية دوافعهم ورغبتهم يف اللغة 

.العربية كلغة عاملية
.كتابةتعليم الشرح املدّرسة عن إجراءات عملية ت-

النشاط الرئيسي-ب
تأمر املدّرسة الطلبة بقراءة الكلمات اإلحيائية املكتوبة يف -

عليمي سويّا ليشجع الطلبة ورفع محاسهم يف الكتاب الت
التعّلم

لمها تلقي املدّرسة متهيدا للدخول على املوضوع اليت سيتع-
ف أركان الوضوء؟ من الذي من يعر : الطلبة وتقول، مثال

.ال يتوضأ عند الّصالة؟ وغريها
تأمر املدّرسة الطلبة بكتابة املفردات اجلديدة املذكورة -

).إمالء منقول(
ات كتابة الكلمتأمر املدّرسة طالبني أمام الفصل ب-

.املذكورة
. اليت أمامهمالصور إىلكتب الطلبة الكلمات بإشارةي-
. الطلبة للكتابة بتدريبهمأداءتقوم املدّرسة بتقومي-

أكتب اجلملة األتية املكتوبة على : التدريبات املهيئة، مثل
الكلمات األتية السبورة بكتابة صحيحة، أو قراءة أكتب 
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. ن الكلمات املناسبة، وغريهااملذكورة، أو كوّ 
النشاط اخلتامي -ج

يف " ستنتج الطلبة املضمون من النصوص السابقة ي-
".مكان الوضوء، كيف نتوضأ، من أركان الوضوء

تقدم املدّرسة النصيحة والدافعية عن تعليم اللغة العربية -
"احلمد هللا رب العاملني" ختتم املدّرسة الدرس بقراءةو

.الّسالمعد الفصل بمنرج املدّرسةخت-
النشاط التمهيدي- أ٦

تسّلم املدّرسة على الطلبة وتسأهلم عن أحواهلم عند دخول -
.الفصل

.تبدأ املدّرسة الدرس بالبسملة والدعاء-
.تعطي املدّرسة الكلمات اإلحيائية واإلجيابية قبل بداية الدرس-

: وهياملثال 
تأمر املدّرسة الطلبة حبركات صغرية من جسمهم ّمث تعطيهم 
الكلمات اإلجيابية واإلحيائية على اللغة العربية، وتشّجعهم 
دائما يف التعّلم اللغة العربية لتنمية دوافعهم ورغبتهم يف اللغة 

.العربية كلغة عاملية
.اللعبة اللغويةتشرح املدّرسة عن إجراءات -

.اللغويةيف اللعباخلطوات -ب
اإلعداد·
.الصور يف البطاقات املقطوعة عما يتعلق باملادة-
"ب"فرقة ول" أ"الصور املعدة لفرقة -
.األسئلة عما يتعلق باملادة-
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إجراءات اللعب·
تقّسم املدّرسة الطلبة إىل فرقتني-
.مرت منهم١،٥تضع املدّرسة اإلجابة أمام الطلبة حوايل -
.لبة يف فرقتهمالطيصطّف -
كل من  الطلبةجيرى مسرعا إحدل، مث ّرسة السؤااملدتقرأ-

.السابقعن السؤالفرقة ليأخذ اإلجابة الصحيحة
.الوقتتستمر اإلجراءات حىت إنتهاءوهكذا-

النشاط اخلتامي -ج
اللعبة اللغوية الىت تتعلق ستنتج الطلبة املضمون من ي-

. باملادة
ملدّرسة النصيحة والدافعية عن تعليم اللغة العربية تقدم ا-

"احلمد هللا رب العاملني" ختتم املدّرسة الدرس بقراءةو
.الّسالمعد الفصل بمنرج املدّرسةخت-

النشاط التمهيدي- أ٧
تسّلم املدّرسة على الطلبة وتسأهلم عن أحواهلم عند دخول -

.الفصل
.والدعاءتبدأ املدّرسة الدرس بالبسملة -
.تشرح املدّرسة كيفية تنفيذ عملية التقومي واإلختبار-

النشاط األساسي-ب
توزع املدّرسة اإلستبانة إىل الطلبة-
.تشرح املدّرسة كيفية إجابتها-
اإلختبار البعدي-

النشاط اخلتامي -ج
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.جيمع الطلبة أعماهلم للمدّرسة-
ختتم وتعليم اللغة العربية تقدم املدّرسة النصيحة والدافعية عن -

"احلمد هللا رب العاملني" املدّرسة الدرس بقراءة
.المالّس عد الفصل بمنرج املدّرسةخت-

مصدر التعليم والوسائل التعليمية-ه
املواد املعدة : مصدر التعليم

.الصور، السبورة، القلم، البطاقة: الوسائل
التقويم-ز

التحرير: نوع اإلختبار
تكوين اجلملة-: أدوات اإلختبار

إجابة األسئلة مستعينا بالصورة-
كّمل اجلملة لتكون فقرة مفيدة-
.إمالء املنقول-

إعتمادا على اخلطة الدراسية السابقة نفذت الباحثة التجربة، والبيان لكل 
: للقاءت فيما يلي

اللقاء األول-أ

م ٢٠١٢مارس ١٢اء األول يف قامت الباحثة باإلختبار القبلي يف اللق
ا التالية٦٠ملدة  :دقيقة، وخطوا

املقدمة.١
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دخلت الباحثة الفصل، وتلقي الباحثة السالم على الطلبة الفتتاح الدرس 
ويرد الطلبة على التحية، وسألت الباحثة عن أحواهلم، وكتبت الباحثة التاريخ 

. واملادة الدراسية على السبورة
عرض املادة.٢

عت الباحثة أسئلة اإلختبار القبلي للطلبة، وشرحت الباحثة كيفية وز 
.اإلجابة

اإلختتام.٣

بعد انتهاء العمل مجع الطلبة أعماهلم، وبعد ذلك اختتمت الباحثة 
.  الدرس باحلمدلة والدعاء، مث سلمت على الطلبة  وخرجت من الفصل

اللقاء الثاني-ب

مارس ١٦الثاين يفيف اللقاء عمهارة اإلستما تدريسقامت الباحثة ب
ا التالية٦٠م ملدة ٢٠١٢ :دقيقة، وخطوا

املقدمة.١
دخلت الباحثة الفصل، وتلقي الباحثة السالم على الطلبة الفتتاح الدرس 
ويرد الطلبة على التحية، وسألت الباحثة عن أحواهلم، وكتبت الباحثة التاريخ 

م عن املادة الدراسية وخطوات وبعد ذ. واملادة الدراسية على السبورة لك أخرب
.تعليمها
عرض املادة.٢

أمر الباحثة الطلبة بقراءة الكلمات اإلحيائية املكتوبة يف الكتاب 

الباحثة التعليمي سويّا ليتشجع الطلبة ويرتفع محاسهم يف التعّلم وّمث ألّقت

ين أ: الطلبة وتقول، مثالمتهيدا للدخول على املوضوع الذي سيتعلمه
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مث قرأت الباحثة املفردات والنص عن الوضوء، . نتوضأ؟ مبا نتوضأ؟ وغريها

سألت الباحثة بعض من الطلبة عن . واستمع الطلبة إليها استماعا جيدا

قامت الباحثة بتقومي فهم الطلبة . الكلمات اليت يف النص كما قد مسعوها

: يئة، مثلالتدريبات امله. للمفردات اجلديدة ونص اإلستماع بتدريبهم

تبادل األسئلة واألجوبة عن النص املسموع، أو األسئلة عن معاىن املفردات 

.اجلديدة، أو بإشارة الصور

اإلختتام.٣

وبعد . نص احلوار السابقستنتج الطلبة املضمون مني،نتهاءبعد اإل
ذلك اختتمت الباحثة الدرس باحلمدلة والدعاء، مث سلمت على الطلبة  

.فصلوخرجت من ال

اللقاء الثالث- ج

مارس ١٩لثالثيف اللقاء امهارة الكالمتدريسقامت الباحثة ب

ا التالية٦٠م ملدة ٢٠١٢ :دقيقة، وخطوا

املقدمة.١

سالم على الطلبة الفتتاح الباحثة الدخلت الباحثة الفصل، وألقت
باحثة التحية، وسألت الباحثة عن أحواهلم، وكتبت العلى رد الطلبةالدرس و 
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م عن املادة الدراسية . التاريخ واملادة الدراسية على السبورة وبعد ذلك أخرب
.وخطوات تعليمها

عرض املادة.٢

املكتوبة يف الكتاب ت الباحثة الطلبة بقراءة الكلمات اإلحيائيةأمر 
ة متهيدا لّقت الباحثأيف التعّلم، وّمث رفع محاسهمالطلبة و تشجعسوّيا لييميالتعل
كيف نتوضأ؟ : الطلبة وتقول، مثالخول على املوضوع الذي سيتعلمهللد

بتنغيم وصوت عال، واستمع الطلبة  ّمث قرأت الباحثة احلوار املكتوب. وغريها
عادة احلوار مجاعة، ّمث أمرت لبة بإإليها استماعا جيدا، أمرت الباحثة الط

ط عن كيف اثة النقشرحت الباح. ماّرسة احلوارالبتني أمام الفصل ملالباحثة ط
. قامت الباحثة بتقومي نطق الطلبة للحوار بتدريبهم. نتوضأ صحيحا وغريها
حلوار املكتوب، أو نطق  عن اتبادل األسئلة واألجوبة: التدريبات املهيئة، مثل

.دة، أو تبادل احلوار بني زمالءاملفردات اجلدي

اإلختتام.٣

وبعد ذلك .احلوار السابقنص يستنتج الطلبة املضمون من بعد انتهاء، 
اختتمت الباحثة الدرس باحلمدلة والدعاء، مث سلمت على الطلبة  وخرجت 

.من الفصل

اللقاء الرابع-د

مارس ٢٣الرابع يفيف اللقاء مهارة القراءةتدريسقامت الباحثة ب

ا التالية٦٠م ملدة ٢٠١٢ :دقيقة، وخطوا

املقدمة.١
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لباحثة السالم على الطلبة الفتتاح األقتدخلت الباحثة الفصل، و 
التحية، وسألت الباحثة عن أحواهلم، وكتبت الباحثة على الطلبةردالدرس و 

م عن املادة الدراسية . التاريخ واملادة الدراسية على السبورة وبعد ذلك أخرب
.وخطوات تعليمها

عرض املادة.٢

وبة يف الكتاب املكتأمرت الباحثة الطلبة بقراءة الكلمات اإلحيائية
لّقت الباحثة أيف التعّلم، وّمث يرفع محاسهمالطلبة و تشجعسوّيا لييميالتعل

من الذي : متهيدا للدخول على املوضوع اليت سيتعلمها الطلبة وتقول، مثال
ّمث قرأت الباحثة النص .ف أركان الوضوء؟ ما هي أركان الوضوء؟ وغريهايعر 

ماعا جيدا، أمرت الطلبة  إليها استبتنغيم وصوت عال، واستمع املكتوب
سألت الباحثة الطلبة عما يتعلق . نص مجاعةللالباحثة الطلبة بإعادة القراءة 

أمام الفصل لقرأة النص بتنغيم القيامطلبةالأمرت الباحثة إحد.بالنص املقروء
قامت . ط عن أركان الوضوء وغريهااشرحت الباحثة النق. وصوت عال
تبادل األسئلة : التدريبات املهيئة، مثل. بتدريبهماءه الطلبةقر الباحثة بتقومي

، أو قراءة النص بتنغيم وصوت عال، ةاملكتوبعن مادة القراءة واألجوبة 
. وغريها

اإلختتام.٣
وبعد ذلك .السابقاملقروءستنتج الطلبة املضمون من النصيبعد انتهاء، 

لمت على الطلبة  اختتمت الباحثة الدرس باحلمدلة والدعاء، مث س
.وخرجت من الفصل

اللقاء الخامس-ه
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مارس ٢٦اخلامس يفيف اللقاء مهارة الكتابةتدريسقامت الباحثة ب

ا التالية٦٠م ملدة ٢٠١٢ :دقيقة، وخطوا

املقدمة.١

طلبة الفتتاح الباحثة السالم على الدخلت الباحثة الفصل، وألقت
الباحثة عن أحواهلم، وكتبت الباحثة تحية، وسألتعلى الرد الطلبةالدرس و 

م عن املادة الدراسية . التاريخ واملادة الدراسية على السبورة وبعد ذلك أخرب
.وخطوات تعليمها

عرض املادة.٢

أمرت الباحثة الطلبة بقراءة الكلمات اإلحيائية املكتوبة يف الكتاب 
الطلبة لباحثةاتأمر و ، يف التعّلميرتفع محاسهمالطلبة و تشجعسوّيا ليالتعليمي

طالبنيالباحثة تأمر وّمث ).إمالء منقول(بكتابة املفردات اجلديدة املذكورة 
كتب الطلبة الكلمات على السبورة،  أمام الفصل لكتابة الكلمة املذكورةبالقيام

دريبهم علىالطلبة للكتابة بتأداءبتقوميت الباحثةممث قا.بإشارة الصور
ة املكتوبة على السبورة بكتابة تيأكتب اجلملة اآل: ة، مثلات املهيئالتدريب

ن الكلمات املناسبة، صحيحة، أو قراءة أكتب الكلمات اآلتية املذكورة، أو كوّ 
. وغريها

اإلختتام.٣
يف مكان "ةالسابقوص ستنتج الطلبة املضمون من النصينتهاء، البعد ا

اختتمت الباحثة الدرس وبعد ذلك."الوضوء، كيف نتوضأ، من أركان الوضوء
.باحلمدلة والدعاء، مث سلمت على الطلبة  وخرجت من الفصل

اللقاء السادس-و
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٢٠١٢مارس ٣٠السادس يفيف اللقاء بتقدمي اللعبة اللغويةقامت الباحثة 
ا  ٦٠م ملدة  :كما يأتىدقيقة، وخطوا
املقدمة.١

تاح الدرس ورد على الطلبة الفتالسالم وألقتدخلت الباحثة الفصل، 
التحية، وسألت الباحثة عن أحواهلم، وكتبت الباحثة التاريخ واملادة الطلبة على 

م عن . الدراسية على السبورة اوبعد ذلك أخرب .اللعبة اللغوية وخطوات إجراءا

اخلطوات يف اللعب.٢
قّسمت الباحثة الطلبة إىل فرقتني، ووضعت الباحثة اإلجابة أمام الطلبة

ثة السؤال، مث قرأت الباح.يصطّف الطالبة يف فرقتهم. مرت منهم١،٥حوايل
كل فرقة ليأخذ اإلجابة الصحيحة من السؤال من  الطلبةجرى مسرعا إحد 

.اإلجراءات حىت إنتهى الوقتاستمرتوهكذا. السابق
اإلختتام.٣

وبعد ذلك . املضمون من اللعبة اللغويةستنتج الطلبةينتهاء، بعد اال
مت الباحثة الدرس باحلمدلة والدعاء، مث سلمت على الطلبة  وخرجت من اختت

.الفصل

اللقاء السابع-ز

م ٢٠١٢أبريل ٢قامت الباحثة باإلختبار البعدي يف اللقاء السابع يف 
ا التالية٦٠ملدة  :دقيقة، وخطوا

املقدمة.١
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رد دخلت الباحثة الفصل، ألقت السالم على الطلبة الفتتاح الدرس و 
الطلبة على التحية، وسألت الباحثة عن أحواهلم، وكتبت الباحثة التاريخ واملادة 

. الدراسية على السبورة

عرض املادة.٢
وزعت الباحثة أسئلة اإلختبار البعدي للطلبة، وشرحت الباحثة كيفية 

.اإلجابة
اإلختتام.٣

احثة بعد انتهاء العمل مجع الطلبة أعماهلم، وبعد ذلك اختتمت الب
.  الدرس باحلمدلة والدعاء، مث سلمت على الطلبة  وخرجت من الفصل

المواد التعليمية المطّورةتحسيننتائج -٧

الباحثة تنافات من اخلبري األول السابقة، حسإعتمادا على ملحوظات وإض
أما. ابة لدى الطلبةة الكثرية حىت تكون هذه املواد جذاملواد التعليمية بزيادة الصور امللون

قامت الباحثة بزيادة اللعبة اللغوية يف هذه فقداخلبري الثاين،وظات وإضافات ملحملراعاة
اسية، أما األمثلة من أن هذه اللعبة جترى يف آخر  قصة الدر يقويف عملية التطب. املواد
ا الباحثةاللع :مايليفهيبة اللغوية اليت قامت 

“tebak gambar by snowball throwing”

1. Persiapan:
· Ust/ Ustazah menyiapkan kartu yang bertuliskan kosa kata sederhana da juga

gambarnya.

· Bola salju
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2. Prosedur ( tatacara permainan)

· Ustaz/ ustazah memanggil dua orang kedepan, secara acak,

· Ustaz/ ustazah mengamanahkan kepada salah satu dari keduanya untuk

menjadi juru lempar bola salju,& seda ngkan satu orang lagi diamanahkan

menjadi pemberi soal yang sudah disiapkan.

· Si penglempar bola salju menghadap ke belakang, tanpa melihat kea rah mana

dia akan melempar. Setelah bola mengena ke salah satu temannya, maka yang

kena lembar bola harus wajib menjawab soal yang akan di berikan oleh si

pemberi soal.

· Soal yang di berikan berbentuk gambar, sedang penjawab soa wajibl

menjawabnya dengan bahasa Arab.

· Soal yang di berikan tetap diseputaran materi yang sudah di berikan.

· Demikian seterusnya.

مواصفات المادة المعدة لتعليم اللغة العربية بمؤسسة بيت الرحمن- ب
)TPQ Plus Baiturrahman (

ليم اللغة العربيةيف تعيف إعداد املواد التعليمية مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي
رعت الباحثة بعض النقاط )TPQ Plus Baiturrahman(للطلبة مبؤسسة بيت الرمحن 

: اآلتية

غالف الكتاب.١
إن هذا الغالف يعرض اسم الكتاب والكاتبة واملؤسسة واملرحلة الىت أعّد هلا 

.هذا الكتاب
املقدمة.٢

وهي تكون . املواد املعدةهي نقطة مهمة حتتاج الباحثة إىل ذكرها يف بداية 
وحتتوي هذه . والتعلميةدليال لكل من الدارس واملدرس يف العملية التعليمية

: النقاط على
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.دليل استخدام الكتاب وطرق التدريس·
يف هذه املرحلة، حاولت الباحثة بكتابة دليل استخدام الكتاب وطرق 

ادة يشتمل على وإرشاد العام يف هذه امل. التددريس الكتاب التعليمية
. مهارات اللغوية األربعة وهي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة

موضوعات املادة.٣
وحتتوي هذه املواد على ثالث موضوعات وهي الوضوء والصالة 

أما . وهذه املوضوعات ملّدة نصف الفصل الدراسي فقط. والقرآن
:عرضها ما يلي
الوضوء: الدرس األول
.املفردات اجلديدة بالصور امللونة و الكلمات اإلحياء-:  يتكون من 

وتشتمل " يف مكان الوضوء"اإلستماع حتت املوضوع -
هذا اإلستماع على الكلمات اإلحيائية واإلجيابية 

.والنماذج بالصورة، وتدريبات لإلستماع
وتشتمل هذا " كيف نتوضأ" حتت املوضوع : احلوار-

واإلجيابية و الصور الىت احلوار على الكلمات اإلحيائية 
.تتعلق باملوضوع، وتدريبات للحوار

وتشتل " من أركان الوضوء " القراءة حتت املوضوع -
هذه القراءة على الكلمات اإلحيائية واإلجيابية والصور 

.الىت تتعلق باملوضوع، وتدريبات للقراءة
وتشتمل هذه الكتابة على كلمات اإلحيائية : الكتابة-

.ية وإرشاد للتدريباتواإلجياب
وتشتمل هذه : أمثلة اجلمل يف العربية تتعلق باملادة -

األمثلة على الكلمات اإلحيائية واإلجيابية أيضا، وكتابة 
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بعض األمثلة مكتوبة بلون أمحر، وهذه إشارة لبيان 
.اجلمل العربية املذكورة وهي لبيان عن فعل املضارع

اتشتمل على طريقة يف: لعبة اللغوية- .إجراء

الصالة: الدرس الثاين

.املفردات اجلديدة بالصور امللونة و الكلمة اإلحياء-:  يتكون من  
ويشتمل " اَلصََّلَواُت اخلَْْمُس "اإلستماع حتت املوضوع -

هذا اإلستماع على الكلمات اإلحيائية واإلجيابية 
.والنماذج بالصورة، وتدريبات لإلستماع

وتشتمل هذا " صالة اجلماعة" وضوع حتت امل: احلوار-
احلوار على الكلمات اإلحيائية واإلجيابية والصور الىت 

.تتعلق باملوضوع، وتدريبات للحوار
وتشتمل " َكْيِفَيُة َصَالُة ْاَجلَماَعةِ "القراءة حتت املوضوع -

هذه القراءة على الكلمات اإلحيائية واإلجيابية والصور 
.ريبات للقراءةالىت تتعلق باملوضوع، وتد

وتشتل هذه الكتابة على الكلمة اإلحياء : الكتابة-
.واإلجيايب وإرشاد للتدريبات

وتشتمل هذه : أمثلة اجلمل يف العربية تتعلق باملادة -
األمثلة على الكلمات اإلحيائية واإلجيابية أيضا، وكتابة 
بعض األمثلة مكتوبة بلون أمحر، وهذه إشارة لبيان 

.بية املذكورة وهي لبيان عن فعل املضارعاجلمل العر 

القرآن: الدرس االثالث

.املفردات اجلديدة بالصور امللونة و الكلمة اإلحياء- :  يتكون على 
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وتشتمل " القرآن الكرمي"اإلستماع حتت املوضوع -
هذا اإلستماع على الكلمات اإلحيائية واإلجيابية 

.والنماذج بالصورة، وتدريبات لإلستماع
وتشتمل هذا " تالوة القرآن" حتت املوضوع : احلوار-

احلوار على الكلمات اإلحيائية واإلجيابية والصور الىت 
.تتعلق باملوضوع، وتدريبات للحوار

وتشتمل هذه " إعجاز القرآن" القراءة حتت املوضوع -
القراءة على الكلمات اإلحيائية واإلجيابية والصور الىت 

.دريبات للقراءةتتعلق باملوضوع، وت
وتشتل هذه الكتابة على الكلمات : الكتابة-

.اإلحيائية واإلجيابية وإرشاد للتدريبات
وتشتمل هذه : أمثلة اجلمل يف العربية تتعلق باملادة -

األمثلة على الكلمات اإلحيائية واإلجيابية أيضا، وكتابة 
بعض األمثلة مكتوبة بلون أمحر، وهذه إشارة لبيان 

العربية املذكورة وهي لبيان عن ضمري مّتصل اجلمل
.مفرة

ا: لعبة اللغوية- .يشتمل على طريقة يف إجراء

قائمة املفردات- د

وحتتوى هذه القائمة على الكلمات اجلديدة اليت تساعد الطلبة يف فهم 
. املادة

فعالية المواد التعليمية المطّورة-ج
ن المواد التعليمية بعد إجراءات التعليميةتحليل إستجابة الطلبة ع-١
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طبقت املواد التعليمية املطّورة، وّزعت الباحثة اإلستبانة على الطلبة أنبعد
وفيما يلي نتائج هذه اإلستبانة، . م اللغة العربيةة آرائهم وميوهلم ورغبتهم يف تعلملعرف

العربية باستخدام املواد وحصلت الباحثة على البيانات عن آراء الطلبة يف تعليم اللغة 
:، وهي)Hypnoteaching(التعليمية مبدخل التنومي املغناطيسي التعليمي

إستجابة الطلبة عن المواد التعليمية بعد إجراءات التعليمية):٨، ٤جدول (

رقم
نتائج الطلبةبنود األسئلةال

الدرجة 
للنسبة من 

مائة

١
أحب تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب 

"أحب اللغة العربية" للغة العربية اجلديد ا
%١٢٦٠نعم

%٥٢٥أحيانا
%٣١٥ال

٢
أحب اللغة " كتاب تعليم اللغة اجلديد 

.  يسهل علّي تعلم هذه اللغة" العربية
%١٦٨٠نعم

%٠-أحيانا
%٤٢٠ال

٣
أحب اللغة " كتاب تعليم اللغة اجلديد 

اسا لتعليم اللغة جيعلين أكثر مح" العربية
.العربية

%١٨٩٠نعم
%٠-أحيانا

%٢١٠ال

٤
أستطيع أن أتعلم اللغة العربية بنفسى يف 
البيت أو يف مكان آخر بوسيلة كتاب 

"أحب اللغة العربية" تعليم اللغة اجلديد 

%١٥٧٥نعم
%٥٢٥أحيانا

%٠-ال
%١٨٩٠نعمأستطيع أن أفهم املفردات اجلديدة يف ٥
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ذا الكتاب بوسيلة الصور امللونة ه
.املرشدة

%٠-أحيانا
%٠-أحيانا

%٢٠ال

هذا الكتاب بسيط و سهل يف محله٦
%١٠٥٠نعم

%٥٢٥أحيانا
%٥٢٥ال

٧
أحب مجال زينة الصور امللونة يف هذا 

.الكتاب

%٢٠١٠٠نعم
%٠-أحيانا

%٠-ال

امللونة واقعية ومطابقة حبيايت يوميةالصور٨
%١٤٧٠نعم

%٤٢٠أحيانا
%٢١٠ال

٩
أحب الكلمات اإلحيائية واإلجيابية 

.املشجعة يف هذا الكتاب
%١٨٩٠نعم

%٠-أحيانا
%٢١٠ال

١٠
ا  أحب املوضوعات يف هذا الكتاب أل

.متعلقة يف عملييت اليومية

%١٥٧٥نعم
%٢١٠اأحيان
%٣١٥ال

منهم من .على أن الطلبة يرغبون يف املواد التعليمية املطّورة٨، ٤يدل اجلدول 
م اللغة قد تشجع يف تعل، ومنهم من%٦٠، وعددهم يرغب يف هذه املواد رغبة قوية

، تساعد الصور على%٩٠املواد املطّورة ، وعددهم العربية بكلمات اإلحياء واإلجيايب يف 
، وكل الطلبة  حيبون الصور امللونة يف املواد %٩٠عاىن الكلمات، وعددهم فهم م
بنسبة هذه %. ٧٥وبعضهم حيبون املوضوعات يف هذا الكتاب، وعددهم .املطّورة
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TPQ Plus(مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآنالباحثة أن الطلبة تجتالنتائج استن

Baiturrahman (قرآن لألوالد يف فصل الدراسي الرابعبندا أتشيه يف مرحلة تعليم ال

حيبون املواد التعليمية املطّورة مبدخل التنومي املغناطيسي التعليمييفرحون و 
)Hypnoteaching (لتعليم اللغة العربية.

اإلختبار القبلينتائج-٢

قبل إجراء عملية التعليم باملواد املطّورة قامت الباحثة باإلختبار القبلي ملعرفة قدرة 
لطلبة األولية يف اللغة العربية، واستخدمت الباحثة املعيار يف قياس قدرة الطلبة يف اللغة ا

وقّسمت . العربية مبهارات اللغوية األربع، وهي اإلستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة
موعة الضابطة . الباحثة عينة البحث إىل جمموعتني مها جمموعة التجربة وا

بار القبلي لطلبة مجموعة التجربةنتيجة اإلخت: أوال

نتيجة اإلختبار القبلي لطلبة مجموعة التجربة): ٩، ٤جدول (

رقم
الطلبةأسماءال

معدل كفاءة الطلبة في مهارات األربع
ديرالنتيجة

لتق
ا

الكتابةالقراءةالكالماإلستماع
ضعيف٥٠٥٥٥٥٦٠٥٥عرفة أنندا١
مقبول٦٠٧٠٦٠٧٠٦٥أرفة نابلة ٢
ضعيف٥٠٥٥٦٠٥٥٥٥ألفي ديفاين٣
مقبول٦٠٦٠٧٠٧٠٦٥جوت مولدى٤
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠جوت فوتروى٥
جيد٦٥٧٥٨٠٦٠٧٠دبريلى زلىت٦
مقبول٦٠٧٠٦٠٧٠٦٥دارى نسرينا٧
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جيد٦٥٧٥٨٠٦٠٧٠دييا أوىل٨
لمقبو ٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠إريكى فوزيا أمليىن٩
جيد٦٥٧٥٨٠٦٠٧٠فيىب سلفي ألفيىن١٠
جيد جدا٧٥٨٠٨٥٨٠٨٠فيلزة بزلية١١
جيد٦٥٧٥٨٠٦٠٧٠ميشرة١٢
جيد٧٠٧٥٨٠٧٥٧٥نور الفطري١٣
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠ريين رمحين١٤
ضعيف٥٠٥٥٥٥٦٠٥٥ميلي فزىل١٥
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠ديندا أفراكسرتى١٦
مقبول٦٠٧٠٦٠٧٠٦٥شرفة سلقورى١٧
جيد٧٠٧٥٨٠٧٥٧٥إقليمى١٨
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠كورنىي ويت١٩
مقبول٦٨٦٨٦٨٦٨٦٨ديسي أريسكى٢٠

١٢٣٣١٣٣٣١٣٥٣١٢٩٣١٣٠٣المجموع

ول
مقب

٦،٦٥٦٦،٦٥٦٧،٦٥٦٤،٦٥٦٥،١٥معدل الدرجة

.لمجموعة التجربةيجة اإلختبار القبلي المؤية لنتنسبة ال): ١٠، ٤جدول (

النسبة املئويةالتقديرعدد الطلبةمسافة حتديد النتيجةالرقم
%٠ممتاز١٠٠٠-١٩٠
%٥جيد جدا٨٩١-٢٨٠
%٣٠جيد٧٩٦-٣٧٠
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%٥٠مقبول٦٩١٠-٤٦٠
%١٥ضعيف٥٩٣-٥٥٠

%٢٠١٠٠المجموع

لطلبة جمموعة القبليأن نتائج اإلختبار ةتضح للباحثإ٩، ٤نظر يف اجلدول بال
:التجربة ميكن تصنيفها إىل

ال أحد: درجة ممتاز)أ
طالبة١: درجة جيد جدا)ب
طلبة٦: درجة جيد)ج
طلبة١٠: درجة مقبول)د
طلبة٣: درجة ضعيف)ه

ما عرض ربة كلطلبة جمموعة التجالقبليتوضيحا ملعرفة التكرار عن نتائج اإلختبار 
١٠، ٤: الباحثة يف اجلدول 

موعة التجربة  على % ٥ومن هنا يتضح أن قدرة الطلبة يف تعلم اللغة العربية 
%  ١٥على مستوى مقبول و % ٥٠على مستوى جيد و % ٣٠مستوى جيد جدا و 

على مستوى ضعيف وال أحد على مستوى ممتاز بسبب أن هذه املواد مل تقدم شيئ من 
.  الطلبة من هذه املواد التعليميةاملعلومات إىل

:وملعرفة النتيجة املعدلة استخدمت الباحثة الرمز كما يلي

%٦٥،١٥==%x١٠٠:الدرجة املعدلة
جمموع الدرجات

جمموع الطلبة
١٣٠٣

٢٠
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ومن النتيجة املعدلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، عرفنا أن 
ألن معدل نتيجتهم " مقبول" اللغة العربية يف اإلختبار القبلي على مستوىقدرة الطلبة يف

.وهذه النتيجة قبل تطبيق املواد التعليمية املطّورة%.  ٦٥،١٥

نتيجة اإلختبار القبلي لطلبة المجموعة الضابطة: ثانيا

نتيجة اإلختبار القبلي لطلبة المجموعة الضابطة): ١١، ٤جدول (

رقم
ال

بةأمساء الطل
معدلة كفاءة الطلبة يف مهارات األربع

ديرالدرجة
لتق

ا

الكتابةالقراءةالكالماإلستماع
ضعيف٥٠٥٥٥٥٦٠٥٥حممد ألفيا جميد١
ضعيف٥٠٥٥٦٠٥٥٥٥حممد ميتوا واه٢
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠رشدي أمحد٣
جيد٧٥٧٠٨٠٧٥٧٥تيكوا إخوان سبوترا٤
جيد٦٥٧٥٨٠٦٠٧٠مستانري٥
ضعيف٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠رحيان حممود٦
مقبول٦٠٦٠٧٠٧٠٦٥فيصل٧
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠فخر الرازي٨
ضعيف٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠حنيفة٩
ضعيف٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠رزقي مبارك١٠
ضعيف٥٠٥٥٦٠٥٥٥٥أكرب فطين١١
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠حممد فّرس١٢
جيد٧٠٧٥٨٠٧٥٧٥سانإح١٣
ضعيف٥٠٥٥٦٠٥٥٥٥تيكوا ريان١٤
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مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠فوز العظيم١٥
ضعيف٥٠٥٥٦٠٥٥٥٥منري وان ١٦
ضعيف٥٠٥٥٦٠٥٥٥٥هريي إسكندار١٧
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠حممد نابل١٨
ضعيف٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠ديدي سبوترى١٩
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠مؤّمر٢٠

١١٣٠١١٧٠١٢٢٥١١٧٥١١٧٥المجموع

ف
ضعي

٥٦،٥٥٨،٥٦١،٢٥٥٨،٧٥٥٨،٧٥معدل الدرجة

إلختبار القبلي للمجموعة الضابطةنسبة مؤية لنتيجة ا): ١٢، ٤جدول (

مسافة تحديد الرقم
النتيجة

يةالنسبة المؤ الدرجةعدد الطلبة

%٠ممتاز١٠٠٠-١٩٠
%٠جيد جدا٨٩٠-٢٨٠
%١٥جيد٧٩٣-٣٧٠
%٣٥مقبول٦٩٧-٤٦٠
%٥٠ضعيف٥٩١٠-٥٥٠

%٢٠١٠٠المجموع

لطلبة جمموعة القبليأن نتائج اإلختبار ةاتضح للباحث١١، ٤نظر يف اجلدول بال
:الضابطة ميكن تصنيفها إىل
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ال أحد: درجة ممتاز)أ
ال أحد: درجة جيد جدا)ب
لبةط٣: درجة جيد)   ج
طلبة٧: درجة مقبول)د
طالبة١٠: درجة ضعيف)   ه

توضيحا ملعرفة التكرار عن نتائج اإلختبار القبلي لطلبة جمموعة الضابطة كما 
١٢، ٤: عرض الباحثة يف اجلدول 

ومن هنا يتضح أن قدرة الطلبة يف تعليم اللغة العربية للمجموعة الضابطة   
على مستوى ضعيف %  ٥٥مستوى مقبول و على% ٣٥على مستوى جيد و % ١٥

وال أحد على مستوى ممتاز وجيد جدا بسبب . وال أحد على مستوى ممتاز وجيد جدا
موعة الضابطة، وما شيئ من املعلومات لدى الطلبة عن  هذه املواد مل تطّبق على طلبة 

.  هذه املواد التعليمية

:كما يليملعرفة النتيجة املعدلة استخدمت الباحثة الرمز

%٥٨،٨= % =x١٠٠:الدرجة املعدلة

ومن النتيجة املعدلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، عرفنا أن 
ألن معدل " ضعيف" قدرة الطلبة يف اللغة العربية يف اإلختبار القبلي على مستوى

%. ٥٨،٨نتيجتهم 

اإلختبار البعدي-٣

جمموع الدرجات

جمموع الطلبة

١١٧٥

٢٠
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بعد إجراء العملية التعليمية، قامت الباحثة باإلختبار البعدي لتعرف به مدى 
ا اإلختبار البعدي . اآلثار اإلجيابية أو فعالية املواد التعليمية اليت أعدها الباحثة وجّر

. تابةيتكون من مهارات اللغوية األربع، وهي ملهارة اإلستماع، والكالم، والقراءة، و الك
موعتني يف اإلختبار البعدي .وفيما يلي نتائج ا

موعة التجربة)١( نتائج اإلختبار البعدي 
نتائج اإلختبار البعدي لمجموعة التجربة): ١٣، ٤جدول (

ال
رقم

أمساء الطلبة
معدل كفاءة الطلبة يف مهارات األربع

ديرالدرجة
لتق

ا

الكتابةالقراءةالكالماإلستماع
مقبول٦٠٦٠٧٠٧٠٦٥عرفة أنندا١
جيد٧٠٧٥٨٠٧٥٧٥أرفة نابلة ٢
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠ألفي ديفاين٣
جيد٧٠٧٥٧٥٨٠٧٥جوت مولدى٤
جيد٦٥٧٥٨٠٦٠٧٠جوت فوتروى٥
جيد٧٥٧٠٨٠٧٥٧٥دبريلى زلىت٦
جيد٧٠٧٥٨٠٧٥٧٥دارى نسرينا٧
جيد جدا٧٥٨٠٨٥٨٠٨٠دييا أوىل٨
جيد٦٠٧٥٨٠٦٥٧٠إريكى فوزيا أمليىن٩
جيد جدا٧٥٨٠٨٠٨٥٨٠فيىب سلفي ألفيىن١٠
ممتاز٩٠٩٠٩٠٩٠٩٠فيلزة بزلية١١
جيد٦٠٦٥٨٠٧٥٧٠ميشرة١٢
جيد٧٨٧٨٧٨٧٨٧٨نور الفطري١٣
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جيد٦٠٦٥٨٠٧٥٧٠ريين رمحين١٤
مقبول٦٠٧٠٦٠٧٠٦٥ميلي فزىل١٥
مقبول٦٠٦٠٨٠٦٠٦٥ديندا أفراكسرتى١٦
جيد٦٥٦٠٧٥٨٠٧٠شرفة سلقورى١٧
جيد جدا٧٥٨٠٨٥٨٠٨٠إقليمى١٨
مقبول٦٠٦٠٧٠٧٠٦٥كورنىي ويت١٩
جيد٦٠٦٥٨٠٧٥٧٠ديسي أريسكى٢٠

١٣٤٨١٤١٨١٥٤٨١٤٧٨١٤٤٨المجموع

جيد ٦٧،٤٧٠،٩٧٧،٤٧٣،٩٧٢،٤معدل الدرجة

.لمجموعة التجربةالمؤية لنتيجة اإلختبار البعدي نسبة ال): ١٤، ٤جدول (

النسبة املئويةالدرجةعدد الطلبةمسافة حتديد النتيجةالرقم
%٥ممتاز١٠٠١-١٩٠
%١٥جيد جدا٨٩٣-٢٨٠
%٥٥جيد٧٩١١-٣٧٠
%٢٥مقبيل٦٩٥-٤٦٠
%٠ضعيف٥٩٠-٥٥٠

١٠٠٢٠١٠٠%

أن نتائج اإلختبار البعدي لطلبة جمموعة ةاتضح للباحث١٣، ٤والنظر يف اجلدول 
:التجربة ميكن تصنيفها إىل

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


طالبة١: درجة ممتاز)أ
طلبة٣: درجة جيد جدا)ب
طالبة١١: درجة جيد)ج
طلبة٥: درجة مقبول)د
ال أحد: درجة ضعيف)ه

ا ملعرفة التكرار عن نتائج اإلختبار البعدي لطلبة جمموعة التجربة كما توضيح
١٤، ٤: عرض الباحثة يف اجلدول 

موعة التجربة  على % ٥ومن هنا يتضح أن قدرة الطلبة يف تعليم اللغة العربية 
% ٢٥على مستوى جيد و % ٥٥على مستوى جيد جدا و % ١٥مستوى ممتاز و 

م . على مستوى ضعيفعلى مستوى مقبول وال أحد ال أحد على مستوى ضعيف أل
.قد تعلموا املواد التعليمية اجلديدة ولديهم املعلومات الكثرية فيها

:وملعرفة النتيجة املعدلة استخدمت الباحثة الرمز كما يلي

%٧٢،٣= % = x١٠٠:الدرجة املعدلة

جة املعدلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، عرفنا أن ومن النتي
ألن معدل نتيجتهم " جيد" قدرة الطلبة يف اللغة العربية يف اإلختبار البعدي على مستوى

.، وهذه النتيجة بعد تطبيق املواد التعليمية املطّورة%٧٢،٤

نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة)٢(
لمجموعة الضابطةلنتائج اإلختبار البعدي ): ٤،١٥جدول (

جمموع الدرجات

جمموع الطلبة
١٤٤٨

٢٠
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رقم
ال

أمساء الطلبة
معدلة كفاءة الطلبة يف مهارات األربع

الدرجة
التقدير

الكتابةالقراءةالكالماإلستماع
ضعيف٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠حممد ألفيا جميد١
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠حممد ميتوا واه٢
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠رشدي أمحد٣
جيد٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥تيكوا إخوان سبوترا٤
جيد٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥مستانري٥
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠رحيان حممود٦
مقبول٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥فيصل٧
مقبول٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢فخر الرازي٨
ضعيف٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠حنيفة٩
ضعيف٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥رزقي مبارك١٠
ضعيف٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥أكرب فطين١١
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠حممد فّرس١٢
جيد٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥إحسان١٣
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠تيكوا ريان١٤
مقبول٦٠٦٠٦٠٦٠٦٠فوز العظيم١٥
ضعيف٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠منري وان ١٦
مقبول٦٢٦٢٦٢٦٢٦٢هريي إسكندار١٧
مقبول٦٤٦٤٦٤٦٤٦٤حممد نابل١٨
ضعيف٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ديدي سبوترى١٩
مقبول٦٥٦٥٦٥٦٥٦٥مؤّمر٢٠

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢١٨١٢١٨١٢١٨١٢١٨١٢١٨المجموع

ول
مقب

٦٠،٩٦٠،٩٦٠،٩٦٠،٩٦٠،٩معدل الدرجة

نسبة مؤية لنتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة) ١٦، ٤جدول (

النسبة املئويةالدرجةةعدد الطلبمسافة حتديد النتيجةالرقم
%٠ممتاز١٠٠٠-١٩٠
%٠جيد جدا٨٩٠-٢٨٠
%١٥جيد٧٩٣-٣٧٠
%٥٥مقبيل٦٩١١-٤٦٠
%٣٠ضعيف٥٩٦-٥٥٠

١٠٠-١٠٠٢٠%

أن نتائج اإلختبار البعدي لطلبة ةاتضح للباحث١٥، ٤نظر يف اجلدول وبال
:جمموعة التجربة ميكن تصنيفها إىل

ال أحد: درجة ممتاز)أ
ال أحد: درجة جيد جدا)ب
طالبة١٥: درجة جيد)ج
طالبة٥٥: درجة مقبول)   د
طالبة٣٠: درجة ضعيف)ه

توضيحا ملعرفة التكرار عن نتائج اإلختبار البعدي لطلبة جمموعة التجربة كما 
١٦، ٤: عرض الباحثة يف اجلدول 
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على % ١٥تعليم اللغة العربية للمجموعة الضابطة  يتضح أن قدرة الطلبة يف
على مستوى ضعيف وال أحد يف % ٣٠على مستوى مقبول و % ٥٥مستوى جيد و 

موعة الضابطة،  مستوى ممتاز وجيد جدا وهذه بسبب أن املواد مل تطّبق على الطلبة ا
.  ةوبالتايل حملدودية املعلومات الىت لدى الطلبة من هذه املواد التعليمي

:ملعرفة النتيجة املعدلة استخدمت الباحثة الرمز كما يلي

%٦٠،٩= % =x١٠٠الدرجة املعدلة

ومن النتيجة املعدلة السابقة، حسب املعيار املستخدم يف هذا البحث، عرفنا أن 
ألن معدل " مقبول" ختبار البعدي على مستوىقدرة الطلبة يف اللغة العربية يف اإل

موعة ال تطابق املواد التعليمية املطّورة%. ٦٠،٩نتيجتهم  .وهذه ا

تحليل نتيجة اإلختبارين للحصول على المقارنة بين المجموعتين-٤

لإلختبار البعدي للمجموعة التجربة، ) X1(الباحثة عالمة تقبل أن حتللها رمس
:بدأت الباحثة بالتحليل كما يلي. ختبار البعدي للمجموعة الضابطةلإل)X2(وعالمة 

∑x1 بالرمز  X1معرفة متوسط : أوال

N1

∑X2بالرمز X2معرفة متواسط : ثانيا

N1

M1–X1 =X1بالرمزX1معرفة نتيجة : ثالثا

M2–X2 =X2بالرمزX2معرفة نتيجة : رابعا

جمموع الدرجات

جمموع الطلبة

١٢١٨

٢٠

=M1

=M2
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∑X12  مث جيمع وينالX1ارتقاء درجة ثانية : خامسا

∑X22  مث جيمع وينالX2ارتقاء درجة ثانية:سادسا

tمعرفة : سابعا :بالرموز		

t 	 	
M − 	M 	

(ΣX ) + (ΣX )
(N + N − 2)		

n
n n

t قيمة املقارنة=	
M = جمموعة التجربةر البعدي من يف االختبا) ملتوسطا(املقياس املعدل .
M  = موعة الضابطة) املتوسط(املقياس املعدل يف االختبار البعدي من ا

Σx .موعة التجربةجمعدد التنوعي يف كل النتائج من =  		
Σx =موعة الضابطةعدد التنوع يف كل النت .ائج من ا

n1  =ربةموعة التجالطلبة يف جمددع .
n2 =موعة الضابطة .عدد الطلبة يف ا

من المجموعتين التجربة والضابطةينالمقارنة بين نتيجة اإلختبار ): ١٧، ٤جدول (

لبةط
(N)

التجربة
)X1(

الضابطة
)X2(

)X1( )X2((X1) 22)X2(

١٠،٩٥٤،٧٦١١٨،٨١-٧،٤-١٦٥٥٠
٠،٩٦،٧٦٠،٨١-٢٧٥٦٠٢،٦
٠،٩١٥٣،٧٦٠،٨١-١٢،٤-٣٦٠٦٠
٤٧٥٧٥٢،٦١٤،١٦،٧٦١٩٨،٨١
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٢،٤١٤،١٥،٧٦١٩٨،٨١-٥٧٠٧٥
٠،٩٦،٧٦٠،٨١-٦٧٥٦٠٢،٦
٧٧٥٦٥٢،٦٤،١٦،٧٦١٦،٨١
٨٨٠٦٢٧،٦١،١٥٧،٧٦١،٢١
١٠،٩٥،٧٦١١٨،٨١-٢،٤-٩٧٠٥٠
٥،٩٥٧،٧٦٣٤،٨١-١٠٨٠٥٥٧،٦
٥،٩٣٠٩،٧٦٣٤،٨١-١١٩٠٥٥١٧،٦
٠،٩٥،٧٦٠،٨١-٢،٤-١٢٧٠٦٠
١٣٧٨٧٥٥،٦١٤،١٣١،٣٦١٩٨،٨١
٠،٩٥،٧٦٠،٨١-٢،٤-١٤٧٠٦٠
٠،٩٥٤،٧٦٠،٨١-٢،٤-١٥٦٥٦٠
١٠،٩٥٤،٧٦١١٨،٨١-٧،٤-١٦٦٥٥٠
٢،٤١،١٥،٧٦١،٢١-١٧٧٠٦٢
١٨٨٠٦٤٧،٦٣،١٥٧،٧٦٩،٦١
٥،٩٥٤،٧٦٣٤،٨١-٧،٤-١٩٦٥٥٥
٢،٤٤،١٥،٧٦١٦،٨١-٢٠٧٠٦٥

وع
جم

١،١٣٦٨٧٢،٨٤٢١٧٩٤٨،٨١١٠٧،٨-١٤٤٨١٢١٨الم
٥،٦٨٤٣٤١،٤٢١٠٩٤٧،٤٤٥٥،٣٩-٧٢،٤٦٠،٩

:وجدت الباحثة البيانات اآلتية١٨ومن اجلدول 
X1∑ =-١،١٣٦٨٧X22∑=٢،٨٤٢١٧N =٢٠
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X12∑ =٩٤٨،٨X22∑ =١١٠٧،٨

:كل جمموعة وحصل على العدد التايلمث حساب املتوسط من  

M1= ∑x1
1448

        N1 20

M2= ∑ x1 1218

       N2 20

t 	 	
M − 	M 	

(ΣX ) + (ΣX )
(N + N − 2)		

n
n n

t 	 	
72,4 − 	60,9	

(948,8) + (1107,8)
(38)		

20 + 20
400

t 	 	
11,5	

(2056,6
38		 (0,1)

t 	 	
11,5	

54,121	x	0,1

t 	 	
11,5

5,412

t 	 	
11,5	
2,32

= =

= = 60,9

72,4
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t 	 	4,956

من احلساب السابق حصلت الباحثة على أن املتوسط من جمموعة التجربة 
)M1 ( موعة الضابطة ٧٢،٤هو ودرجة تاء ٦٠،٩هو )M2(، واملتوسط من ا
)t ) ٢،٧١١< ٤،٩٥٦>) ٢،٠٢٤: (وليف اجلد) t(أكرب من درجة تاء ) 		

انطالقا من حساب النتيجة األخرية عرفت الباحثة أن هناك فرقا واضحا بني 
. نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعتني التجربة والضابطة بعد عملية تعليم املواد املعدة

اطيسّي التنومي املغنوبعبارة أخرى أن استخدام املواد املعّدة مبدخل 
لتعليم اللغة العربية فعالة وأحسن تأثريا من التعليم باستخدام )Hypnoteaching(التعليمي

.الكتاب القدمي

:ولتصديقها اتسخدمت الباحثة املعيار اآليت

إذا كانت درجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفرض مقبول، -١
القرآن لألوالد وهذا يعين أن املواد املعدة لتعليم اللغة العربية مبرحلة تعليم 

)TQA( مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن )TPQ Plus Baiturrahman (
. فعال
إذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويني -٢

فالفرض مرفوض، وهذا يعين أن املواد املعدة لتعليم اللغة العربية مبرحلة تعليم 
TPQ Plus( الرمحن لرتبية القرآن مبؤسسة بيت )TQA(القرآن لألوالد 

Baiturrahman (غري فعال.
t(اعتمادا على التنائج تاء حساب -٣ أكرب من ) ٤،٨٥٦(يف هذا البحث ) 		

ومن درجة تاء اجلدول على ) ٢،٠٢٤% (٥درجة تاء جدول على مستوى 
عرفنا أن الفرض السابق مقبول، وهذا يعين املواد ). ٢،٧١١% (١مستوى 
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مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي طورة لتعليم اللغة العربية املعدة امل
)Hypnoteaching (فعالة يف ترقية كفاءة الطلبة يف اللغة العربية     .

مناقشة البحث: الثالمبحث الث

اإلرشادوالدفعإىلدفتربويةعمليةهىالعربيةاللغةتعليمإن
مبوقفالنظريةتنشئةوبياسلأمكانتإجيابياالعربيةاللغةقدرةبناءيفوالتطور
القدرةهىاإلجياىبالعربيةاللغةقدرةمن. الفصحاءالعربيةاللغةهووإجيايب
معالتكلمعلىالقدرةهيشفوياإن. كتابةأمكانوياشفالتكلمعلى

أمههامنهىاإلجابيةاملواقفةوالعربيةاللغةقدرةأنّ . العربيةباللغةالآلخرين
املكتوبةباإلسالماملتعلقةاألخرىوالكتبالنبوىواحلديثالكرميالقرآنلفهم

اإلستماعوهياألربعاللغويةاملهاراتتعليممبعىنالعربيةاللغةتعليمو ١.بالعربية
ملواد أو املوضوع مرتبة بشكل هي افاملواد التعليمية أما. الكتابةو والقراءةوالكالم
وهي احملتوى الذي ٢.عملية التعليميةالن والطلبة يف ه املعلمو الذي يستخدمو منهجى 

نرغب يف تعليمه للطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمية معرفية أو مهارية أو وجداوية، 
وهي شيئ مهمة للمعلمني والطلبة يف ٣.وهي املضمون الذي يتعلمه الطالب يف علم ما

ا قد يكون صعبا للمعّلمني يف تطوير  فعالية التعليمية وعلى العملية التعليمية، بدو
ا يف التعلم  وخاصة إذا كان  املعلم ال ا قد يكون صعبا للطلبة يف ضبط ذا عكس بدو

ما يفحممود كامل الناقة و رشدى امحد طعيمةوقال.غري واضحو ا يدرس سريع كتا
أن يف إعداد املواد التعليمية " ىالكتاب األساس لتعليم اللغة العربية لناطقني بلغات أخر "

هناك أربعة جوانب مهمة ينبغي أن تنطلق يف ضوئها أية مادة تعليمية، وهذه اجلوانب 

١٩. ص. مرجع سابق،  حممد على اخلوىل١
2Tian belawati, Ibid, p.3

١١١. ص. مرجع سابقالرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون، عبد٣
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. اجلانب اللغوي-٤اجلانب الرتبوي، -٣ب الثقايف، اجلان- ٢، اجلانب النفسي: وهي
مدخل بنسبة إىلأما . وقد عرضت الباحثة واضحا وكامال لكل جانب يف الفصل الثاين

هو التعليم املصمم إلنشاء وضع مريح ف) Hypnoteaching(التنومي املغناطيسّي التعليمي
لرفع الطلبة و لدىمية الدافعهو لتنملدخل هذا اوأهداف . البيئة تسيطر عليهاولطيف يف

.رغبتهم يف تعليم اللغة العربيةمستوى 

لقد أعدت الباحثة املواد التعليمية فحبث الباحثة؟ العالقة بني إطار النظري و ويف
يف تعليم اللغة العربية مبؤسسة بيت ) Hypnoteaching(مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي

TPQ(الرحن لرتبية القرآن  Plus Baiturrahman( أما تلك املواد املطّورة املطبوعة يسمى ،
ت الباحثة هذه املواد بإهتمام بإعتماد على إطار النظري طوّر ".  أحب اللغة العربية" ب
وّمث طّورت أيضا مبدخل التنومي املغناطيسّي . تطلبات الطلبة، ومشكالت التعليم اليوميةمب

يف مشكالت الطلبة داخل التعليمية لعالج املد، وهذا أح)Hypnoteaching(التعليمي
رغبتهم يف زيادة لتنمية شجاعة الطلبة و فهيهذا املدخلأما أهداف. عملية التعليمية

.األخرىقياسا إىل اللغاتاللغة العربيةالعربية، ولزيادة املعلومات عن فوائدتعليم اللغة 

طّورة مبدخل التنومي املغناطيسّي ن املواد التعليمية املإعتمادا على نتائج البحث إ
TPQ(يف تعليم اللغة العربية مبؤسسة بيت الرحن لرتبية القرآن ) Hypnoteaching(التعليمي

Plus Baiturrahman ( سايباحلتنائج تاء إىل نسبة وهذا . أتشيه فعالة يف استخدامهاببندا
)t % ٥ى أكرب من درجة تاء جدول على مستو ) ٤،٨٥٦(يف هذا البحث ) 		
وهذا مبعىن أن فرضية ). ٢،٧١١% (١ومن درجة تاء اجلدول على مستوى ) ٢،٠٢٤(

. فصل األول مقبولةالالبحث يف 
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الفصل الخامس

خالصة البحث والتوصيات والمقترحات

خالصة البحث- أ

عن إعداد املواد التعليمية مبدخلأسئلة البحث والبيانات وحتليلهااعتمادا على
لتعليم اللغة العربية مبؤسسة بيت الرمحن ) Hypnoteaching(التنومي املغناطيسّي التعليمي

TPQ(لرتبية القرآن Plus Baiturrahman (بندا أتشيه، فنتائج هذا البحث مايلي:

) Hypnoteaching(مبدخل التنومي املغناطيسّي التعليمي أن إعداد املواد التعليمية -١

:تاليةلتعليم اللغة العربية قد مت على وفق املراحل ال
وإن إحدى . حتليل متطلبات الطلبة واملشكالت يف عملية تعليم اللغة العربية.أ

TPQ(املشكالت التعليمية لّلغة العربية مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية القرآن 

Plus Baiturrahman (هي عدم توافر املواد التعليمية يف تعليم اللغة العربية .
لكفايات األساسية، وأهداف التدريس تصميم املواد قد مت بتحديد ا.ب

مبدخل التنومي واسرتاتيجيات  التدريس، مث صممت الباحثة املواد التعليمية 
إعتمادا على نتائج حتليل متطلبات ) Hypnoteaching(املغناطيسّي التعليمي

. الطلبة
: تطوير املواد، إشتملت هذه املواد على املهارات اللغوية األربع، وهي.ج

وتتكون هذه املواد من ثالثة دروس . اإلستماع، والكالم،  والقراءة، والكتابة
. القرآن) ٣(الصالة، ) ٢(الوضوء، ) ١: (ملدة نصف سنة وهي

تقدم الباحثة املواد التعليمية للخبري يف تعليم اللغة العربية : حتكيم اخلرباء .د
تكون املواد التعليمية على ليقوم بالتقومي واإلقرتاحات واإلرشادات البناءة ل

١١٨
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ا املرجوه وهو من اخلرباء املؤهلني يف مادة تعليم اللغة العربية وطرق . صور
.تدريسها

قامت الباحثة بالتحسني عرب تصويب األخطاء حسب : التحسني األول.ه
.نتائج التقومي واإلقراحات واإلرشادات البناءة من اخلرباء

لباحثة املواد التعليمية املطّورة واخلطة الدراسية يف طبقت ا: التجربة امليدانية.و
.عملية التعليم

.التحسني األخري إلنتاج  املواد املرجوة.ز

مواصفات املادة املعدة لتعليم اللغة العربية -٢
: إن مواصفات املادة املعدة لتعليم اللغة العربية كما يأيت

غالف الكتاب- أ
لكتاب والكاتبة واملؤسسة واملرحلة إن هذا الغالف يعرض اسم ا

.الىت أعد هذا الكتاب هلا
املقدمة-ب

. هي نقطة مهمة حتتاج الباحثة إىل ذكرها يف بداية املواد املعدة
وحتتوي . وهي تكون دليال لكل من الدارس واملدرس يف العملية التعليمية

يف هذه .دليل استخدام الكتاب وطرق التدريسهذه النقاط على 
تددريس ل استخدام الكتاب وطرق حلة، حاولت الباحثة بكتابة دلياملر 

رشاد العام يف هذه املادة يشتمل على مهارات اإلو . الكتاب التعليمية
. ة وهي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابةعاللغوية األرب
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املوضوعات-ج
وحتتوي هذه املواد على ثالث موضوعات وهي الوضوء 

وهذه املوضوعات ملّدة نصف الفصل الدراسي . آنوالصالة والقر 
:وعرضها ما يلي. فقط

الوضوء: الدرس األول

الصالة: الدرس الثاين

القرآن: الدرس الثالث

قائمة املفردات- د

. وحتتوى هذه القائمة الكلمات اجلديدة اليت تساعد الطلبة يف فهم املادة

ليمية املعدة مبدخل التنومي املغناطيسّي تدل نتائج البحث على أن  املواد التع-٣
يف تعليم اللغة العربية مبؤسسة بيت الرمحن لرتبية ) Hypnoteaching(التعليمي 

ويؤكد ذلك أن قارنت . ببندا أتشية فعالة) TPQ Plus Baiturrahman(القرآن 
موعة  الباحثة بني النتائج اليت حصل عليها طلبة جمموعة التجربة وطلبة ا

يف هذا البحث )t0(طة يف اإلختبار البعدي، وذلك أن درجة تاء حساب الضاب
ومن درجة تاء )  ٢،٠٢٤% (٥أكرب من تاء اجلدول على مستوى ) ٤،٩٥٦(

)٢،٧١١% (١اجلدول على مستوى 

توصيات البحث- ح
:فيما يلي بعض التوصيات اليت تقدمها الباحثة اعتمادا على نتائج هذا البحث

سني أن يصمموا خطة الدراسية قبل أن يدرسوا الطلبة اللغة على املدر -١
.العربية
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على املدرسني أن يعتمدوا عدة املراجع املعتمدة يف تعليم اللغة العربية -٢
ويطوروا املواد الدراسية اليت حتتوى على مواد تعليمية مناسبة مبتطلبات 

.الطلبة
م على املدرسني أن يزودوا الطلبة بأنواع التدري-٣ م واستيعا بات إلثراء قدرا

م حىت يستطيع الطلبة الوصول إىل الفهم الدقيق حول  وغرس خربا
م وتطبيقها يف مشاطهم الدراسية .معارفهم ومعلوما

. أن ميارس الطلبة باللغة العربية عند التعليم اللغة العربية أو خارجها-٤
.اللغة العربيةأن تستخدم الطرائق والوسائل املتنوعة يف تعليم-٥

مقترحات البحث-ج
ترجو الباحثة من املعدين للمواد التعليمية أن اليعدوا املواد التعليمية يف -١

اللغة العربية للمدرسة الرمسية فقط، ولكن عليهم أن يعدوها أيضا 
.للمدرسة غري الرمسية  كمؤسسة تربية القرآن وغريها

ا من املراجع لكتابة البحث ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجع-٢
ذا املوضوع لغريها من الباحثني . العلمي املتعلق 

ترجو الباحثة من الباحثني اآلخرين أن أعّدوا املواد التعليمية مبدخل التنومي -٣
يف تعليم اللغة العربية أن حيددوها ) Hypnoteaching(املغناطيسي التعليمي

ماع فقط أو الكالم، أو القراءة، ميكن يف مهارة اإلست(يف مهارة واحدة 
.لتعميق الفهم والكفاءة الطلبة يف اللغة العربية) أو الكتابة
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١

المصادر والمراجع

دار املعارف، : القاهرة (، الطبعة الثالثة، ، المنهج وعناصرهإبراهيم بسوين عمرية.١

) م١٩٩١

المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، رشدي أمحد طعيمة، .٢

)جامعة أم القرى، دون السنة: مكة(القسم األول

-الرباط(، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،.٣

)م١٩٨٩منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 

)٧، جزء ٧مكتبة شاملة،  الباب (السنن الكربى للبيهقي، .٤

يد العريب.٥ الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق، تعليم اللغاتصالح عبد ا

) ١٩٨١مكتبة لبنان، : الرياض(

دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون، .٦

دون املدينة، مؤسسة الوقف (،)الجانب النظري(، العربية لغير الناطقين بها

)ه١٣٢٣اإلسالمي، 

٢٠٠٢دار الفكر العرىب -القاهرة(، لغة العربية، تدريس فنون العلى أمحد مدكور.٧

)م

، المرجع في تعليم اللغة العربية فتحي علي يونس و حممد الرؤوف الشيخ.٨

م٢٠٠٣: مكتبة وهبة- القاهرة ("من النظرية إلى التطبيق" لألجانب

، الكتاب األساس لتعليم اللغة العربية حممود كامل الناقة و رشدى امحد طعيمة.٩

)م١٩٨٣جامعة أم القرى، مكة املكرمة (، بلغات أخرلناطقين 
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٢

: ماالنج(،الموجة لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها، نور هادي.١٠

)٢٠١١مطبعة اجلامعة، 

11. Benny A. pribadi, Model desain system pembelajaran, (Jakarta,Dian
rakyat,2009)

12. Dewi Salma Prawiladilaga, , Prinsip desain pembelajaran, (Jakarta,
kencana: 2007)

13. MD. Isma Almatin, Dahsyatnya hypnosis Learning untuk guru & orang
tua, (Yogyakarta: pustaka widyatama 2010)

14. Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek
(Edisi Revisi), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010)

15. Tian belawati, , pengembangan bahan ajar, (pusat penerbitan universutas
terbuka-2003).
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