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Summary of the Research
The objective of this research is to: 1 - Production of grammar on the basis of the
entrance of educational hypnosis program in the course of the intensive Arabic
language course "Persian" Bari, 2 - knowledge of the characteristics of the
grammar based on the entrance of educational hypnosis program Android
intensive Arabic language course "Al-Farisi" Pare, 3 - the effectiveness of the
grammar material of the entrance to educational hypnosis program of the program
of intensive Arabic language course "Persian" Barry. The researcher used
quantitative approach, quantitative input and type of research and development.
The tools for data collection are observation manual, interview manual,
questionnaires, and testing. The most important results of this research: 1 - The
preparation of educational materials in stages, namely: preliminary study, design,
certification of experts, and experience in the field. 2. The characteristics of the
developed product are: (a) the icon of the grammar program, (b) the introduction,
(c) the main page containing the grammar, (d) the positive words on the basis of
educational hypnosis; (G) the words of praise based on educational hypnosis, (h)
the language used is simple for beginners, (i) exercises for grammar. 3 - The
results of the product of the experts of this program is very good and these
educational materials have a good effectiveness to improve the efficiency of
students in the grammar in view of the rise of the rate of results from the tribal test
65.6 and then rose to 79 for the tribal test, as well as the result of the teacher and
students after the use of on its use.
Keywords: Grammar, Hypnosis Tutorial, Android Software.

مستخلص البحث
 إنتاج مادة النحو على أساس مدخل التنومي-1 :يهدؼ ىذا البحث إذل
-2،ادلغناطيسي التعليمي بربنامج أندركيد بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة"الفارسي"بارم
ّ
62

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

ادلغناطيسي التعليمي بربنامج
معرفة خصائص مادة النحو على أساس مدخل التنومي
ّ
قياسفعالية مادة النحو
أندركيد بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة"الفارسي"بارم-3 ،
ّ
ادلغناطيسي التعليمي بربنامج أندركيد بدكرة تعليم اللغة العربية
مبدخل التنومي
ّ
ادلكثفة"الفارسي"بارم.
استخدمت الباحثة ادلدخل الكيفي كادلدخل الكمي كنوع البحث كالتطوير.
كاألدكات جلمع البيانات ىي دليل ادلالحظة ،كدليل ادلقابلة ،كاالستبانة ،كاالختبار.
كأىم نتائج ىذا البحث  -1 :كمتّ إعدادادلواد التعليميةعلى مراحل ،كىي:
الدراسةالتمهيدية ،كالتصميم ،التصديق من اخلرباء ،كالتجربةفيادليداف -2 .كأما خصائص
ادلنتج ادلتطور ،ىي(:أ) األيقونة لربنامج مادة النحو( ،ب) ادلقدمة( ،ج) الصفحة
الرئيسية اليت حتتوم مادة النحو( ،د) الكلمات اإلجيابية على أساس التنومي ادلغناطيسي
التعليمي( ،ق) السؤاؿ الدافع على أساس التنومي ادلغناطيسي التعليمي( ،ك)الساعة
العاطفة على أساس التنومي ادلغناطيسي التعليمي( ،ز)كلمات ادلدح على أساس التنومي
ادلغناطيسي التعليمي( ،ح) اللغة ادلستخدمة بسيطة للمبتدئُت( ،ط) التمرينات دلادة
النحو -3 .كانت نتائج ادلنتج من اخلرباء ذلذا الربنامج كىي جيد جدا كىذه ادلواد
معدؿ النتائج
التعليمية ذلا فعالية جيدة لًتقية كفاءة الطلبة يف مادة النحو بنظر من ارتقاء ّ
من االختبار القبلي  65.6مث ارتقى إذل  79لإلختبار القبلي ،كذلك من نتيجة
استبانة ادلعلم كالطلبة بعد استخدامو ىي كصاحل على إستعمالو.
الكلمات األساسية :مادة النحو ،التنومي ادلغناطيسي التعليمي ،برنامج أندركيد.
أسايات البحث
أ .مقدمة
علم النحو يكوف إحدل ادلواد ادلدركسة لفهم تركيب اللغة العربية الصحيحة حيث
فهم ما يقرأ أك يسمع أك يكتب ،أك يتحدث بو فهما صحيحا .كىو كسيلة حفظ
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الكالـ كصحة النطق كالكتابة كىي ليست غاية مقصودة لذاهتا بل ىي كسيلة من
الوسائل اليت تعُت ادلتعلمُت على التحدث كالكتابة بلغة صحيحة مبعٌت أف قواعد اللغة
الع ربية كسيلة لتقومي ألسنة الطلبة من اللحن كاخلطأ فهي تعينهم على دقة التعبَت كسالمة
1
األداء ليستخدموا اللغة استخداما صحيحا.
إف الكتاب الذم طبّقتو دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة "الفارسي" بارم كديرم يف
تدريس النحو ىو متممة األجركمية يف علم العربية لإلماـ مشس الدين زلمد بن زلمد
الرعيٍت ادلالكي الشهَت كأبواب ادلواد ادلدركسة للمستول ادلبتدئ ىي باب الكالـ ،باب
اإلعراب ،باب عالمات اإلعراب ،باب األفعاؿ ،باب النكرة كادلعرفة .قاؿ بعض معلم
مادة النحو :إنّا دلادة التعليمية يف كتاب النحو ادلستخدـ للمستول ادلبتدئ فيو بعض
أمثلة القواعد النحوية اليت دل تطابق بكفاءة طلبة ادلرحلة االبتدائية .كضع ىذا الكتاب
بعض أمثلة القواعد النحوية بأمثلة الكلمات الصعبة اليت مأخوذة من آيات القرآف كىذه
دل تطابق على مستويات الطلبة بقلّة معرفتهم عن ادلفردات العربية .كهبذا كاف الطلبة
يشعركف بالصعوبة يف تعلم النحو حىت يرسخ يف ذىن الطلبة أف النحو ىو الدرس
الصعب.
حلل ىذه ادلشكلة ىي بطريقة ترمجة
كمن احملاكلة اليت قاـ بو معلم مادة النحو ّ
الكلمات الصعبة إذل لغة األـ عند شرح الدرس كىذه الطريقة قد تكوف مناسبة كسرعة
لألعداد الكبَتة من الطلبة لكن هتمل ىذه الطريقة مهارة الكالـ كتكثر ىذه الطريقة
استخداـ اللغة األـ إكثارا جيعل اللغة ادلنشودة قليلة االستعماؿ يف درس اللغة.
كذلك كانت الدكرة حتتاج إذل ادلواد التعليمية ادلصاحبة للتعلم الذايت عند الطلبة
خارج الفصل لًتقية كفاءة الطلبة أكثر ،ألف ادلواد التعليمية ادلستخدمة ال تااؿ تركا على
الكتاب فحسب فلم تستخدـ الدكرة الوسائل أك األساليب التكنولوجية األخر .هبذا ألف
1طو علي حسُت ،سعاد عبد الكرمي ،اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها(دكف ادلكاف :دار الشركؽ للنشر كالتوزيع،
 ،)2005ص150 .
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ال يعتمد الطلبة على إلقاء ادلعلومات من ادلعلم دكف أم جهد يف البحث كاالستقصاء
فتحتاج الدكرة إذل ادلواد التعليمية كادلصاحبة للتعلم الذايت يف تعلم مادة النحو عند
2
الطلبة.
هبذه ادلشكلة فتحتاج الدكرة إذل التحليل ،فأرادت الباحثة القياـ مبحاكلةىذه
ادلغناطيسي التعليمي
ادلشكلة بتطوير مادة النحو على أساس مدخل التنومي
ّ
ادلغناطيسي التعليمي
()Hypnoteachingكادلواد التعليمية ادلصاحبة يف عملية التعلم .التنومي
ّ
توحد بُت العقل الواعي
( )Hypnoteachingىو عملية اإلحياء دلخ الطلبة يف التعليم اليت ّ
( )Conscious Mindكالعقل الباطٍت ( )Subconscious Mindلتشكيل الطلبة اجليدين،
كالناشطُت ،كالشجاف كادلمتازين 3.فلماذا اختارت الباحثة ىذا مدخل ؟ لقد اختارت
الباحثة ىذا مدخل ألف التعليم ىو عملية شغل العقل أك الذىن مبجموعة متنوعة من
ادلعلومات كالعلوـ ،كتلك سيستقبل من ادلعلومات العقل الواعي كحيوؿ إذل العقل الباطٍت
ليتم ختاينها .أما التنومي ادلغناطيسي فهو التقنية إلدخاؿ التفكَت الذم يسبب تغيَتات يف
السلوؾ كالنفسية اإلنفعالية عند الطلبة .كقاؿ إبن حاجر يف كتابو ""Hypnoteachingأ ّف
4
كفعاؿ يف عملية التعليم.
مدخل التنومي
ادلغناطيسي التعليمي ( )Hypnoteachingمطابق ّ
ّ
ادلشوؽ على شكل
كتصمم الباحثة ىذه ادلادة النحوية ادلطورة بالتصميم ادلبتكر ك ّ
التكنولوجيا لبعد شعور ادللل كعدـ النشاط يف التعلم كتكوف كسيلة التعلم الذايت دلادة
النحو مسركرا ،مرحيا كزلتاجا .كقد أصبح التقدـ التكنولوجي يدخل يف كل اجملاالت.
كإف التكنولوجيا أصبحت ىامة جدا يف حياة الفرد .كتعترب التكنولوجيا أداة فعالة للتغيَت
اجملتمعي5.كهبذا ستستخدـ الباحثة برنامج أندركيد كوسيلة تطوير مادة النحو .أندركيد
2نتيجة ادلقابلة مع ادلعلّمة يف مادة النحو بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة “الفارسي”بارم كىي إستقامة مولياين( ،يوـ اجلمعة:
 8يناير  ،2015يف الساعة التاسعة صباحا)
3

Novian Tiwidia Jaya, Hypnoteaching “Bukan Sekedar Mengajar”, (Bekasi: D-Brain,
2010), hal. 4
4
Ibnu Hajar, Hypnoteaching, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hal. 82

5محديأمحدعبدالعايا،التعليمااللكتروني( ،عماف :دارالفكر،)2008 ،ص13 .
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صمم أساسا لألجهاة
( )Androidىو نظاـ رلاين مفتوحا دلصدر مبٍت على نواة لينكس ُ
ذات شاشات اللمسك اذلواتف الذكية كاحلواسب اللوحية .أندركيد يستخدـ على حنو
6
 % 52من إمجارل نظاما لتشغيال ذلاتف احملموؿ ادلستخدـ يف إندكنيسيا.
كانت دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة “الفارسي” بارم كديرم من إحدل
ادلؤسسات الًتبوية ادلشهورة يف بارم .كقد سعت ىذه الدكرة ألجل ترقية ادلهارات اللغوية
حنو الطلبة بتعليم درس النحو ،إنو أحد ادلناىج اليت قامت هبا مسؤكلة التعليم إلجناح
الطلبة يف الدركس اللغويّة .ككاف الطلبة بدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة “الفارسي”بارم
7
أكثرىم يستخدموف اذلواتف الذكية كاألجهاة اللوحية بربنامج أندركيد.
كتسهل على
تسهل على ادلعلمُت يف التعليم ّ
ادلطورة تريد الباحثة أف ّ
كهبذه ادلادة ّ
كيسهل على فهم القواعد النحوية كترقّي كفاءهتم يف
الطلبة كذلك كتايد إرادة تعلّمهم ّ
مادة النحو.
اإلطار النظري

ب .البحث
األول :تطوير مادة النحو
المبحث ّ
النحو لغة القصد كالطريق ،يقاؿ :حنا حنوه ،أم :قصد قصده كالنحو :إعراب
الكالـ العريب ،أك انتحاء مسة الكالـ العرب فتصرفو من إعراب كتثنية كمجع كتكيسر
كإضافة كنسب كغَت ذلك .فالقواعد النحوية مبعناىا االصطالحي :طائفة من
8
ادلعايَت كالضوابط ادلستنبطة من القرآف الكرمي كاحلديث الشريف كمن لغة العرب.
6

Tim WahanaKomputer, Shorcourse Android Programming with Eclipse (Yogyakarta:
Andi, 2013), hal. 1

7نتيجة ادلقابلة مع ادلعلّمةبدكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة “الفارسي” فارم كىي استقامة مولياين( ،يوـ اجلمعة 8 :يناير
 ،2015يف الساعة التاسعة)
8راتب قاسم عاشوركزلمد فؤاد اجلوامدة ،أساليب التدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق(دكف ادلكاف :دار

ادلسَتة ،)2003 ،ص103 .
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كما يبدك بالدراسة النحوية يلحق أيضا بالتعاريف الكثَتة عند بعض النحاة
كاللغويُت عن النحو ،كمن ىذه التعاريف منها:
أ) قاؿ ابن جٍت":انتحاء مست كالـ العرب يف تصرفو من إعراب كغَته ،كالتثنية
كاجلمع كالتحقَت كالتكسَت كاإلضافة كالنسب كالًتكيب كغَت ذلك ،ليلحق
من ليس أىل اللغة العربية بأىلها يف الفصاحة ،فينطق هبا كإف دل يكن منهم
9
 ،كإف ش ّذ بعضهم عنها ّرد بو إليها".
ب) قاؿ كماؿ بشر":النحو (علم القواعد )Grammarليس ىو اللغة ،كإمنا ىو
منظومة القواعد كالقوانُت الضابطة ألحكامها ،كاليت يسَت كفقا ذلا أىل
10
اللغة".
ج) قاؿ طو أبو حامد الغاارل":يفهم بو خطاب العرب كعادهتم يف االستعماؿ
إذل حد مييا بُت صريح الكالـ كرلملو ،كحقيقتو ،كرلازه ،كعامة ،كخاصة،
11
كزلكمة ،كمتشابو ،كمطلقو ،كمقيده ،كنصبو ،كفحواه ،كحلنو ،كمفهومو".
هبذه التعاريف الكثَتة عن مفهوـ النحو فالنحو لغة ىي القصد أك الطريق.
كالنحو اصطالحا ىو منظومة القواعد كالقوانُت الضابطة ألحكاـ اللغة كىو علم
يعرؼ بو كظيفة كل كلمة داخل اجلملة كضبط أكاخر الكلمات ككيفية إعراهبا.
يهتم النحو بدراسة العالقات بُت الكلمات يف اجلمل ،باإلضافة إذل العناية
بأحواؿ اإلعراب ،كميتد مفهوـ النحو إذل الًتاكيب فهو يبحث فيها كما يرتبط هبا
من خواص 12.كعلى ىذا أف النحو دل يهتم على اإلعراب فحسب لكن يهتم النحو
9ابن جٍت ،الخصائص (بَتكت :دار الكتب العربية1952 ،ـ) ،ص24 .
10

كماؿ بشر ،اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم (القاىرة :دار غريب ،دكف السنة) ص281 .

11زلمد محاسة عبد اللطيف ،النحو والداللة (القاىرة :دار الشركؽ2000 ،ـ) ص30 .

7فتحى على يونس كزلمود كامل الناقة كعلى أمحد مدكور ،أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية (القاىرة :دار

الثقافة للطباعة كالنشر1981 ،ـ) ،ص269 .
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بدراسة العالقات بُت الكلمات يف اجلمل باإلضافة إذل العناية بأحواؿ اإلعراب
كذلك.
التعليمي()Hypnoteaching

المغناطيسي
المبحث الثاني  :مدخل التنويم
ّ
يوحد بُت
التنومي
ادلغناطيسي التعليمي ( )Hypnoteachingىو التعليم الذم ّ
ّ
العقل الواعي ( )Conscious Mindكالعقل الباطٍت ( ،)Subconscious Mindالتنومي
ادلغناطيسي يعٍت اإلحياء
األكؿ ىو التنومي
مكوف من كلمتُت ّ
ادلغناطيسي التعليمي ّ
ّ
ّ
ادلغناطيسي
كالثاين ىو التعليمي يعٍت عملية التعليم .كهبذا يراد معٌت التنومي
ّ
توحد بُت العقل
التعليمي ( )Hypnoteachingىو عملية اإلحياء يف التعليم اليت ّ
الواعي ( )Conscious Mindكالعقل الباطٍت ( )Subconscious Mindلتشكيل
13
الطلبة اجليدين كالناشطُت كالشجعاف كادلمتازين.
ادلغناطيسي التعليمي
هبذا أف معٌت ادلختصر من التنومي
ّ
توحد بُت العقل الواعي ()Conscious Mind
ىوعملية اإلحياء دلخ الطلبة اليت ّ
كالعقل الباطٍت ( )Subconscious Mindكىذا يراد لتشكيل الطلبة اجليدين
كالناشطُت كالشجعاف كادلمتازين.
()Hypnoteaching

ىذا الربنامج فيو احلل لعدد من ادلشكالت التعلم اليت يواجهها الطلبة .إف
ادلغناطيسي التعليمي( )Hypnoteachingىو أيضا فيو حلوؿ للمعلمُت الذين يرغبوف
التنومي
ّ
يف التغيَت إذل االجتاه األحسن .كالعوامل اليت من اإلىتماـ هبا يف رلاؿ تنفيذ التنومي
ادلغناطيسي التعليمي ( )Hypnoteachingىي من جوانب ادلعلّم كالوالدين كالبيئة كاليت
ّ
ميكنها أف تعمل معها ،كليس ىناؾ صعوبة يف تنفيذ ىذا الربنامج ،فإف ىذا الربنامج
14
مصمم مبا حيقق السهولة كالفورية يف استخدامها.
13

Novian Tiwidia Jaya, Hypnoteaching “Bukan Sekedar Mengajar”, (Bekasi: D-Brain,
2010), hal. 4
14
MD. Isma Almatin, Dahsyatnya hypnosis Learning untuk guru &orang tua,
(Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2010), hal.102
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كيكوف هبذا الربنامج مهم للمعلمُت حلل ادلشكالت التعلم من الطلبة هبدؼ
التغيَت إذل االجتاه األحسن كليس ىناؾ صعوبة يف تنفيذ ىذا الربنامج كذلك ىناؾ
الفوائد الكثَتة يف تنفيذه.
المبحث الثالث :المواد التعليمية ببرنامج أندرويد
 -1مفهوم المواد التعليمية

ادلواد التعليمية ىي احملتول التعليمي الذم نرغب يف تعليمو للطالب
بغرض حتقيق أىداؼ تعليمية معريفية أك مهارية أك كجدانية .كىي ادلضموف الذم
يتعلمو الطالب يف علم ما 15.أك ىي رلموعة اخلربات الًتبوية كاحلقائق كادلعلومات
اليت يرجى تاكيد الطالب هبا ،كاالجتاىات كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم،
أكادلهارات احلركية اليت يراد اكساهبا إياىم ،هبدؼ حتقيق النمو الشامل ادلتكامل
16
ذلم يف ضوء األىداؼ ادلقررة يف ادلنهج.
من ىذا أف مفهوـ ادلواد التعليمية ادلختصر ىي احملتول التعليمي الالزمة
يف تعليم الطالب هبدؼ حتقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداؼ
ادلقررة يف ادلنهج.
تتنوع صورة ىذه احملتول التعليمي ،فقد تكوف مادة مطبوعة يف الكتب
كادلقررات التعليمية أك على لوحات أك سبورات أك ملصقات ،كقد يكوف مادة
مصورة كالصور الثابتة أكاألفالـ كقد يتخذ أشكاال أخرل كقد يكوف غَت مألوفة
حد سواء .فتعُت ادلادة ادلوجودة يف ادليداف حيتاج إذل
للطالب كادلعلمُت على ّ
اختيارىا .كيتطلب ىذا إذل مياانية احملتول .فهي البد أف تناسب باذلدؼ التعليمي
15عبد الرمحن إبراىيم الفوزاف كآخركف ،دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها (الجانب
النظري) (دكف ادلكاف :مؤسسة الوقف اإلسالمي1323 ،ق) ،ص111.

16رشدم أمحد طعيمة ،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،القسم األول( ،ادلدينة :جامعة أـ

القرل ،دكف السنة ) ،ص203.
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البد من أف ميتلكها الطالب .فادلادة إحدل مكونات
الذم يذكر فيو الكفاءة اليت ّ
17
ادلنهج اليت تسمى مبحتول ادلنهج .
كهبذا ىناؾ بعض احملتول التعليمي ادلتنوع كمهم يف استخدامو ،كادلادة
ادلطبوعة ،ادلادة ادلصورة كغَتىا .كأمهها كاف احملتول التعليمي البد أف تناسب
باذلدؼ التعليمي ككفاءة الطالب.
-2

برنامج أندرويد

أندركيد" "Androidىوإحدل الوسائل ادلتضمنة على ادلواد التعليمية
التكنواكجية الذم نتعامل معهيوميا ،كىوكلمة تعٍت الركبوت أك الرجل االرل باللغة
اإلجنلياية كدتت تسميتو على نظاـ تشغيل سلصص للهواتف الذكية أك األجهاة
اللوحية أم جهاز إلكًتكين كامَتا أك تلفاز ..اخل .أندركيد ىو نظاـ رلاين كمفتوح
ادلصدر مبٍت على نواة لنكس صمم أساسا لألجهاة ذات شاشات اللمس
كاذلواتف الذكية كاحلواسب اللوحية ،يتم تطوير األندركيد من قبل التحالف
18
ادلفتوح للهواتف النقالة الذم تديره شركة جوجل.
فمن ادلختصر أف أندركيد ىو نظاـ تشغيل من جوجل للهواتف الذكية
كاجهاة احلاسوب اللوحية،كذلك ىو كاحد من ادلواد التعليمية التكنواكجيا الذم
نتعامل معهيوميا.
ج .منهج البحث
Kasihani,K.E. Suyanto, English For Young Learning (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal.
18

17

76

ليل إيساـ" ،دكرة بررلة أندركيد" ،/http://www.traidnt.net/vb/traidnt2250240 ،تؤخذ يف التاريخ  16نوفمرب

.2015
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تأسس إجراء ىذا البحث على ادلدخل الكيفي كادلدخل الكمي .تستخدـ الباحثة
ّ
ادلدخل الكيفي عند كصف تصميم ادلواد التعليمية ادلطورة .كتستخدـ ادلدخل الكمي
19
عند قياـ الباحثة مبعرفة فعالية ادلواد التعليمية ادلطورة.
ىذا البحث من نوع البحث كالتطوير ()R&Dألنو يستخدـ الطريقة للحصوؿ على
نتائج معينة كجتربة فعالة20.كادلادة التعليمية اليت أرادت الباحثة تطويرىا ىي مادة النحو
يف دكرة تعليم اللغة العربية ادلكثفة كذلك مؤسسان على كجود مشكالت ادلواد التعليمية.
كجيرم ىذا البحث على مرحلتُت مها ادلرحلة التصميمية (تطوير مادة النحو) ،كادلرحلة
التجريبية (دلعرفة فعالية استخداـ ادلادة النحوية ادلطورة).
تستخدـ الباحثةإجراءات البحث كالتطوير بنظرية بركغ ك غوؿ ""Borg and Gall
ألنو يتضمن خطوات تفصيلية بوضوح كبدكف تع ّقد 21،كرأت الباحثة أف ىذا الشكل
يساعدىا يف تطوير ادلنتج كيعاجل ادلشكالت ادلوجودة فيو ،كميكن نظرىا يف الصورة
22
التالية:
عرض ادلشكلة

مجع البيانات

تصميم اإلنتاج

جتربة ادلستخدـ

إصالح اإلنتاج

جتربة اإلنتاج

إصالح اإلنتاج

تصديق التصميم
إصالح التصميم

اإلنتاج النهائي

د .نتائج البحث وتحليلها ومناقشاتها
19ذكقاف عبيدات كاآلخركف ،البحث العلمي ،مفهومه ،أدواته ،أساليبه( ،الرياض :دار أسامة ،)1997 ،ص187 .
Sugiono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010),

20

hal. 297
21

Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2007), hal. 21
22
Sugiono, MetodePenelitian, hal. 298
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المغناطيسي التعليمي
 .1إعداد مادة النحو على أساس مدخل التنويم
ّ
""Hypnoteachingببرنامج أندرويد ""Android
ىناؾ خطوات اليت أجرهتا الباحثة عند إعداد مادة النحو على أساس مدخل
ادلغناطيسي التعليمي " "Hypnoteachingبربنامج أندركيد " ."Androidكتلك
التنومي
ّ
اخلطوات ىي:
أ) الدراسة التمهيدية
قبل أف تشرع الباحثة يف إعداد مادة النحو ،قامت بالدراسة التمهيدية
ادلدرسُت بدكرة تعليم اللغة العربية
للحصوؿ على ادلعلومات عن أحواؿ الطلبة ك ّ
ادلكثفة"الفارسي" بارم كديريكذلك ادلعلومات حوؿ أنشطة تعليم كتعلّم القواعد
ستعدىا
النحوية .كىذه ادلعلومات كلها مطلوبة لبناء خطة ادلواد التعليمية اليت ّ
الباحثة.
ب) مراحل خطوات إعداد مواد برنامج أندرويد وإدخال مدخل التنويم
المغناطيسي التعليمي " "Hypnoteachingإلى مادة النحو
كقامت الباحثةاخلطوات التالية:
 )1مرحلة إعداد برنامج أندركيد كالربامج اآلخر احملتاجة لعملية تطوير
ادلواد التعليمية دلادة النحو
 )2مرحلة كتابة خطة التصميم ) (Design Conceptإلنتاج الربنامج
التعليمي دلادة النحو.
 )3مرحلة تعيُت مدخال لتنومي ادلغناطيسي التعليمي""Hypnoteaching
ّ
دلادة النحو.
 )4مرحلة تعيينا لصور كاأللواف اليت ستستخدمها يف الربنامج التعليمي
لتعليم مادة النحو
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 )5مرحلة تعيُت األصوات كادلوسيقى ادلستخدمة يف الربنامج التعليمي
لتعليم مادة النحو
 )6مرحلة تعيُت األزرار يف كل شاشات الربنامج التعليمي
 )7مرحلة جتربة الربنامج التعليمي من نفس الباحثة كاإلصالح مث
التصديق إذل اخلرباء كاإلصالح مث التجربة يف ادليداف
المغناطيسي التعليمي
 .2خصائص مادة النحو على أساس مدخل التنويم
ّ
( )Hypnoteachingببرنامج أندرويد
عينت الباحثة الضوابط ادلهمة عند إعداد مادة النحو على أساس مدخل
ادلغناطيسي التعليمي ( )Hypnoteachingبربنامج أندركيد .فبعد إدتاـ
التنومي
ّ
إعدادىا ،كتقدميها للتصديق أصبحت خصائص ىذه ادلواد التعليمية يف صورهتا
النهائية ،كىي:
أ)

األيقونة()Icon

ب) ادلقدمة
ج) الصفحةالرئيسية ()Home
د) الكلمات اإلجيابية
ىػ) اذلتاؼ ()Yelling
و) السؤاؿ الدافع () Motivation Question
ز) الساعة لتذكَت
ح) كلمات ادلدح
ط) اللغة ادلستخدمة بسيطة للمبتدئُت
ي) التمرينات

()Emotion Reminder Watch
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المغناطيسي التعليمي
 .3فعالية مادة النحو على أساس مدخل التنويم
ّ
( )Hypnoteachingببرنامج أندرويد
أ) النتيجة من تصديق الخبراء
قدمتها إذل ثالثة اخلرباء
أعدت الباحثة الوحدة التعليميةّ ،
بعد أف ّ
ليقوموا بالتقومي كاإلتياف باالقًتاحات كاإلرشادات لتكوف ادلواد التعليمية على
صورهتا ادلرجوة .كاخلرباء الثالثة الذين قاموا بتصديق ادلواد التعليمية دلادة النحو
ادلغناطيسي التعليمي ىم الدكتور فيصل زلمود آدـ كخبَت
على أساس التنومي
ّ
ادلواد التعليمية كأدم ركسوايت ادلاجستَت كخبَتة اللغة العربية ،كالدكتور توفيق
الرمحن كخبَت تصميم الوسائط ادلتعددة ،كىم زلاضركف يف جامعة ماالنج
اإلسالمية احلكومية كجامعة بوركاكرتو اإلسالمية احلكومية.

 )1تصديق خبير المواد التعليمية
قاـ الدكتور فيصل زلمود آدـ ادلاجستَت بتصديق ادلواد التعليمية
كفق معيار ادلواد التعليمية .من النتيجة االستبانة احملصولة ،عرفت الباحثة
أف الدكتور فيصل زلمود آدـ ادلاجستَتأعطى النتيجة ذلذا الربنامج
بالنسبة ادلئوية % 92.5فأصبح تقدير ادلواد التعليمية ذلذه مادة النحو
يف ادلع ّدؿ "جيّد جدا" كىي صاحلة استخدامها لًتقية كفاءة الطلبة يف
مادة النحو.
 )2تصديق خبير اللغة العربية
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قامت أدم ركسوايت ادلاجستَت بتصديق اللغة العربية كفق معيار
اللغة العربية .من النتيجة االستبانة احملصولة ،عرفت الباحثة أف أدم
ركسوايت ادلاجستَت أعطت النتيجة ذلذاالربنامج بالنسبة ادلئوية.% 90

ادلعدؿ "جيّد
فأصبح تقدير اللغة العربية ذلذه مادة النحو يف ّ
جدا" كىي صاحلة استخدامها لًتقية كفاءة الطلبة يف مادة النحو.
 )3تصديق خبير التصميم الوسائط المتعددة

قاـ الدكتور توفيق الرمحن ادلاجستَت بتصديق التصميم الوسائط
ادلتعددة كفق معيار التصميم الوسائط ادلتعددة .من النتيجة االستبانة
احملصولة ،عرفت الباحثة أف الدكتور توفيق الرمحن أعطى النتيجة ذلذا
الربنامج بالنسبة ادلئوية. % 91.07
فأصبح تقدير التصميم الوسائط ادلتعددة ذلذه مادة النحو يف

ادلعدؿ "جيّد جدا" كىي صاحلة استخدامها لًتقية كفاءة الطلبة يف مادة
ّ
النحو.

ب) النتيجة من التجربة

بعدإصالح الربنامج من استبانة اخلرباء أجرت الباحثة االختبار القبلي

كاالختبار البعدم كتجربة اجملموعة الصغَتة مث تستمر الباحثة بتجربة يف ادليداف.
كىذا االختبار يهدؼ إذل معرفة كفاءة الطلبة يف مادة النحو قبل استخداـ
ادلطورة كبعد استخدامها.
ادلادة ّ
 )1النتيجة من التجربة المجموعة الصغيرة
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قامت الباحثة بالتجربة اجملموعة الصغَتة قبل التجربة يف
ادليداف دلعرفة عيوب ىذا الربنامج اليت دتكن إصالحها .أخذت
الباحث 4طلبة من 25طالبا .من نتيجة االختبار القبلي كالبعدم
عرفت الباحثة بأف استخداـ برنامج أندركيد يف مادة النحو ينجح

ادلعدؿ
ادلعدؿ العاـ من نتيجة االختبارالقبلي ىي 57.85ك ّ
للطلبة ،ألف ّ
العاـ من نتيجة االختبار البعدم ىي11

أتت الباحثة بعد االختبار البعدم بتوزيع االستبانة النتاج
استخداـ ىذا الربنامج .أما النسبة ادلئوية من مجيع اإلستبانات
فحصلت النتيجة إذل .% 90كىذا يدؿ على أف قبوؿ الطلبة على ىذا

الربنامج "جيدجدا" .ككذلك أيضا أف ىذا الربنامج صاحل دلواصلة يف
التجربة ادليدانية.
 )2النتيجة من التجربة الميدانية

بعد أف قامت الباحثة بتجربة اجملموعة الصغَتة مث عقدت الباحثة
التجربة ادليدانية بأفراد التجربة من الطلبة ادلرحلة االبتدائية ،عددىم25
طالبا ،تستهدؼ لنيل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي كالبعدم.
كاختارت الباحثة طلبة ىذا الفصل ألهنم من ادلبتدئُت يف تعلم مادة
النحو كدتكن ىذه ادلادة ادلطورة أكثر فعالية ذلم لطلبة الفصل ادلستول
ادلبتدئُت يف الدكرة تعليم اللغة العربية “الفارسي” بارم كديرم لقياس
ادلطورة .فقامت الباحث االختبار القبلي
مدل فعالية ادلواد التعليمية ّ
معدؿ النتائج يف االختبار البعدم من
كالبعدم ذلم كقد أيدىا ارتقاء ّ
االختبار القبلي .فكاف معدؿ نتائج العينات يف االختبار القبلي 65.6
مث ارتقى إذل .79
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ج) النتيجة من استبانة المعلّم والطلبة

كزعت الباحثة االستبانة على ادلعلّم كالطلبة بعد استخداـ مادة النحو
ادلطورة بربنامج أندركيد دلعرفة ماايا ىذاالربنامج كعيوبو .أمامعلّمة مادة النحو يف
الدكرة تعليم اللغةالعربية “الفارسي” بارم كديرم كىو زلمد سلما نفاركه.
كالطلبة من رلموعة التجربة ،كىناؾ 25طلبة.
 .1االستبانة للمعلّم
كزعت الباحثة االستبانة دلعلّم مادك النحو كىو زلمدسلمانفاركه .كىناؾ
نتيجة البيانات من استبانة معلّم مادة النحو ،كاجلودة ادلنتج من استجابة

ادلدرس بالنسبة ادلئوية  % 90أكفيدرجة"جيدجدا".

فتفسَت ىذا التقدير ىو :إف ادلواد التعليمية اليت أعدهتا الباحثة لًتقية
كفاءة الطلبة يف مادة النحو جيدة كصاحلة استخدامها للفصل ادلبتدئُت يف
تعلّم اللغة العربية ،تدؿ تلك النتيجة على الرأم اإلجيايب من ادلعلّم عن ىذا
الربنامج.
 .2االستبانة للطلبة
كزعت الباحثة االستبانة للطلبة الفصل ادلبتدئُت .أما النسبة ادلئوية من
مجيع اإلستبانات فحصلت النتيجة إذل .% 91.6كىذا يدؿ على أف قبوؿ

الطلبة ىذا الربنامج"جيدجدا"كميكن للباحثة أف تتطوره لايادة محاسة الطلبة يف
تعليم القواعد النحوية كيرقّي كفاءهتم.
فتفسَت ىذا التقدير ىو :إف ادلواد التعليمية اليت أعدهتا الباحثة لًتقية
كفاءة الطلبة يف مادة النحو جيدة كصاحلة استخدامها للفصل ادلبتدئُت يف
تعلّم اللغة العربية ،تدؿ تلك النتيجة على الرأم اإلجيايب من الطلبة عن ىذا
الربنامج.
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