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ج

ديةيتمهكلمة 
بسم اهللا الرحمن الرحيم

احلمد هللا الذى هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والصالة والسالم 
.على حبيب اهللا حممد صلى اهللا عليه والسالم وعلى آله وصحبه أمجعني

ستيفاء الكتابة هذه الرسالة البسيطة انتهتو توفيقهوعنايته و جلّ فبهداية اهللا عّز و 
علم التدريسرتبية اإلسالمية بكلية الرتبية و ل درجة سرجانا النيبعض الشروط املطلوبة ل

ال تتم كتابة هذا البحث إال و . جلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريبااللغة شعبة اللغة
وفائق هذه الرسالة، أقدم جزيلة الشكر و مبناسبة متام كتابة . مبعاونة بعض األشخاص

قد ربياين الذان روحنا أمي احملبوبة و . درنا لإىل والدي احملبوبني، أيب احملبوب االحرتام 
ما وعلى كل توجيه و لطبصربمها و ودفعاين دفعا مستمرّا الدعاء اخلالص إىل فهما ومود

.نيأمتت كتابة هذا البحث يف وقت معأنّ 
:ق االحرتام إىل املكرمنيوفائم الشكر و أقدّ و 

جلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريس ايرئاجسرت املالدكتور احلاج نور عامل، )١
اجلامعة علم التدريس بعميدة كلية الرتبية و اجسرتاملظةاحلاجة سيت قريةالدكتور )٢

.لتطوير شعبة اللغة العربيةالىت قد بذلت جهودهااإلسالمية احلكومية كندري
باجلامعة اإلسالمية احلكومية كندرى اللغة العربية تدريس رئيسة شعبةاجسرتاملومونة)٣

.الىت قد بذلت جهودها لتطوير شعبة اللغة العربية
ايتهااكتابة هذا افر إلشيوىن املاجسرتإميلد واحةاملشرفة، الدكتور )٤ .لبحث إىل 
مدّرس اللغة العربية املدرسة العالية األهلية أّم الصرب كنداري و ، رئيسأغوس سوغيطا)٥

العالية األهلية أّم الصرب كنداري املدرسةشراعاليف الصفنوار املاجسرت حمّمد أ



ح

ذا الذين قد ساعدواين كثريا يف إعطاء البياناتوالتالميذ والتلميذات املتعلقة 
.البحث

ناللغة العربية الذيلشعبةعلم التدريس يف كلية الرتبية و مجيع احلاضرون واحلاضرات )٦
.املعنويةإىل إمتام هذا البحثاملادية و يفضلون معاونتهم 

عماهلم، وجزانا خري اجلزاء و أأخريا، أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يقبل أعمايل و و 
.العاملنياهدنا إىل الصراط املستقيم و احلمد هللا ربّ 

مـــ٢٠١٨تمربسب٢١، كنداري
الكاتبة

إيجه نور جّنة



محتويات
أ...........................................................صفحة الغالف

ب.............................................................إقرار الطالبة
ت.........................................................تقرير الممتحنين
ث.........................................................موافقة المشرف

ج...........................................................كلمة تمهيدية
خ...............................................................محتويات

ش...........................................................تجريد البحث
١.....................................................مقدمة:الباب األول
١..............................................البحثخلفّية: الفصل األول
٣...............................................حتديد البحث: الفصل الثاىن

٣............................................البحثمشكلة: الفصل الثالث
٣.......................................أهداف البحث وفوائده: الفصل الرابع

٤...................................................أهداف البحث.١
٤......................................................ائد البحثفو .٢

٥...........................................وضوعاملتعريف : الفصل اخلامس
٥............................................فروض البحث:السادسالفصل 

٦...............................................نظرية البحث: الباب الثاني
٦..................................العربيةاللغة م تعلّ ة حبثنظري: األولالفصل 
٦............................................م اللغة العربيةتعلّ تعريف .١
٧............................................م اللغة العربيةتعلّ أساس .٢
٨.....................................م اللغة العربيةفوائد تعلّ و أهداف.٣

٩.............................م اللغة العربيةتعلّ نتائج ة حبثنظري: الثاينالفصل 

خ



ت

٩................................................تعريف نتائج التعلم.١
١٠......................................التعلمنتائجؤثرة على معوامل .٢

١٢....................................طريقة التنومي املغناطيسي: الفصل الثالث
١٢.........................................تعريف التنومي املغناطيسي.١
١٤...........................................تطبيق التنومي املغناطيسي.٢
١٨...........................التنومي املغناطيسيةقيطر قص منفضل ون.٣

٢٠.............................................البحث السابق: الرابعالفصل 
٢٣.............................................إطار التفكري: سالفصل اخلام

٢٥...........................................البحثيةطرق: الثالثبابال
٢٥..............................................البحثمنهج: الفصل األول
٢٥........................................وقت البحثن و ميدا:الفصل الثاين

٢٥.............................................البحثجمتمع: الثالثالفصل 
٢٦.............................................عوامل التحقيق: الفصل الرابع
٢٦............................................ثإجراء البح: سالفصل اخلام

٣٠............................................البياناتمجع : الفصل السادس
٣٢............................................البياناتحتليل: الفصل السابع
٣٣.............................................مؤشر البحث:الفصل الثامن
٣٤....................................نتائج البحث ومناقشة: الباب الرابع
٣٤........................................وصف نتائج البحث: الفصل األول
٦٣....................................................مناقشة: الفصل الثاين

٦٦...............................................الخاتمة: الباب الخامس
٦٦...................................................اخلالصة: الفصل األول
٦٦....................................................االقرتاح: الفصل الثاين

د



ث

٦٨...............................................................المراجع
٧٠................................................................املالحق

ذ



ر

دفرت اجلدول

صفحة عنوان اجلدول : الرقم

٣٥ الدورةقبلالعملبيانات ١‚١

۲٦ الدورةقبلاللغة العربيةقيمة تعلمبيانات : ٢‚١

٤٨ وىليف الدورة األاللغة العربيةقيمة تعلمبيانات : ٣‚١

٥٩ يف الدورة الثانيةاللغة العربيةقيمة تعلمبيانات : ٤‚١



ز

دفتر الصورة 

صفحة عنوان الصورة الرقم

٣٨ الدورةالتالميذ قبل نتائجنسبةبيانات : ١‚٢

٤٥ نسبة نتائج نشاط املدرسة يف الدورة األوىلبيانات : ٢‚٢

٤٧ نسبة نتائج نشاط التالميذ يف الدورة األوىلبيانات : ٢‚۳

٥١ األوىلالدورةو قبل الدورةالتالميذ يفنتائجنسبةبيانات : ٤‚٢

٥٧ بيانات نسبة نتائج نشاط املعلم يف الدورة األوىل والدورة الثانية ٥‚٢

٥٨ بيانات نسبة نتائج نشاط التالميذ يف الدورة األوىل والدورة الثانية ٦‚٢

٦٢ بيانات نسبة نتائج إختبار التالميذ يف قبل الدورة  والدورة األوىل والدورة الثانية ٧‚٢



س

دفتر المالحق
صفحة إسم املالحق الرقم 
٧١ )Silabus(خمطط التعلم ١
١٠٣ ولإلجتماع األوللإلجتماعيف الدورة األوىل ) RPP(خطة تنفيذ التعلم 

الثاين
٢

١٠٨ يف الدورة الثانية لإلجتماع األول ولإلجتماع ) RPP(خطة تنفيذ التعلم 
الثاين

٣

١١٣ التالميذعملمواد اللغة العربية وورقة  ٤
١٢٣ حضور التالميذدفرت ٥
١٢٤ قيمة تقييم تعلم اللغة العربية يف اإلجتماع األول واإلجتماع الثاين ٦
١٢٥ الدورة األوىل لإلجتماع األولمالحظة نشاط املدرسة يف  ٧
١٢٧ الدورة األوىل لإلجتماع األولمالحظة نشاط التالميذ يف  ٨
١٣٠ الدورة األوىل لإلجتماع الثاينمالحظة نشاط املدرسة يف  ٩
١٣٣ الدورة األوىل لإلجتماع الثاينمالحظة نشاط التالميذ يف  ١٠
١٣٥ الدورة الثانية لإلجتماع األولمالحظة نشاط املدرسة يف  ١١
١٣٨ الدورة الثانية لإلجتماع األولمالحظة نشاط التالميذ يف  ١٢
١٤٠ الدورة الثانية لإلجتماع الثاينمالحظة نشاط املدرسة يف  ١٣
١٤٣ الدورة الثانية لإلجتماع الثاينمالحظة نشاط التالميذ يف  ١٤
١٤٥ التوثيق ١٥
١٤٧ السرية الذاتية ١٦



ش

تجريد البحث
لصفم اللغة العربية لتالميذ اتعلةجيتحسين نت"، ١٤٠١٠١٠٢٠٠٥:رقم التسجيلإيجه نور جّنة، 

بالمشرفة " كندارىبر  أّم الصاألهليةفى المدرسة العالية المغناطيسيالتنويمطريقةبااستخدام مياالعاشر
يونى الماجسترإميلد واحالدكتورة 

طريقةبااستخدام الصف العاشر ميالتالميذالعربّيةالّلغةتعلمةجنتيحتسنيإىلالبحثهذاهدفي
ةجيحتسن نتتستطيع أن التنومي املغناطيسيهل طريقةعلىالبحثهذايفاملشكلةتقتصر. املغناطيسيالتنومي

.كندارىأّم الّصرب  األهليةىف املدرسة العالية مياالعاشرالصفتالميذعلىّلغة العربّية م التعلّ 
أغسطس٢٢حىتأغسطس٨التاريخيفأجريالذياملنهج اإلجرئيحبثعنالبحثمنالنوع 

ميذ من التال٢٣عددهمكندارىأّم الّصرب  األهليةىف املدرسة العالية مياالعاشرلصفلتالميذ ا٢٠١٨
مثتقييم واإلنعكاسوالواملالحظةوالتنفيذالتخطيط: مراحلمخسهمافيدورتنيمناإلجراءنكا. والتلميذات

ةطريقاستخدامبالتالميذتعلمنتائجهذا إلعطاء فكرة عن زيادةو الوصفياإلحصاءبتحليلالبيانحتليلأسلوب 
االختبارالبياناتمجعأسلوبباستخدامالبحثهذايف. علمنيواملتالميذللبورقة املالحظةاملغناطيسي التنومي

تشري إىل هيالتلميذ مؤشرات استكمال تعلم أماو دعاءارفيانيتهذا البحثيفاملتعاونونو . والثائقواملالحظة
.٪٨٠وصلت حىت ومستوى فهم التالميذ≤٧٥نی دألااالستيفاءمعايري

لتالميذتعلم اللغة العربيةنتائجسنحتأناملغناطيسيالتنوميطريقةتطبيقأنالبحثنتائجتذكر 
تعلمنتائجزيادة) ١: (خاللمنملحوظوهذاكندارى أّم الّصرباألهليةىف املدرسة العالية مياالعاشرالصف
٪ ٧٣.٥٢إىل٪ ٥٢.١٧بنسبةزادتاليتالدورةقبلكتمالمن اال ويةالنسبة املثقيمةتلكعلىتدلو التالميذ

يفالنجاحمؤشرةاستجابتاحلالةهذهيف٪ ٨٦.٩٥إىلالثانيةالدورةيفأخرىمرةوزيادةاألوىلالدورةيف
الدورةبني والفرق٪ ٣٣.٣٣وهياألوىلالدورةإىلالدورةقبلمنبالفرقيتعلقفيما.٪٨٠تصلالبحث هي

زيادة) ٢. (٪٦٦.٦٦إىلصلتالثانيةوالدورةالدورةقبلبنيوالفرق٪ ١١.١٠إىليصلالثانيةالدورةإىلاألوىل
االجتماعيف األوىلالدورةأنالتالميذنشاطنتائج مالحظة خاللمنذلكعلىدلويواملعلمني،التالميذنشاط
الثاينواالجتماع٪٧٨.٩٤األولاالجتماعيفالثانيةلدورةيف امث٪ ٧٣.٦٨الثاينواالجتماع٪ ٦٣.١٥األول

االجتماعيفو ٪٧٣.٥٢األولاالجتماعاألول يفالدورةأننياملعلمنشاطمالحظةنتائجحني.٪٨٤.٢١
.٪٩٤.١١الثايناالجتماعو ٪ ٩١.١٧إىلتصلاألولاالجتماعالثانيةلدورةايفمث،٪٨٢.٣٥الثاين

، اللغة العربية، الصف العاشر مياالمغناطيسيالتنويم، نتائج التعلم: الكلمات الرئيسية
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