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البحثخلفّية: األولفصلال
التعليم. ريق التعليمطالعلم بونبتسويكالعلم إيل ونتاجحيونخملوقالّناس

التعليم هو أيضا رمح من الذكاء . شيئواليعملو يه الناسياة اليومية لتوججدا حلمهمّ 
١.ةوقيمة وعافيةلتصبح مزدهر هاوتطوير هايز ز ة لتعاألمّ 

شخص ألن املعلم التعليميف نصيب يف إندونيسيا له تأثري كبرياملعّلم خاصة 
طريقةيستخدم املعلم. لتعلم يف املدرسةمن خالل عملية اهتالميذوجها لوجه مع الأيتي

درس بدون استخداماملعلم يبعضانالواقع يف امليدة التعليم ولكنخمتلفة لتحسني جود
ة التعليم يف دو جص نقا يفيصبح أحد أسبابمن أجل ذلك بعض املعلمسخطط الدر 

.ولكن ال متارسهاه أو تعرفناقصاهتالميذللعليم التةقيطر ب العلم عنبسبندونيسيااإل
هتالميذلاملعلم يف التعليمجناحم يف عامل التعليم مهمة لتحقيق التعلةقيطر 

إلعطاء الواجبات املنزلية أو ل الصفدخياملعلموجد اأحيانع يف امليدانالواقولكن 
اك أيضا بعض املعلم وهنالصف  من خيرجمثّ ماّدة الدرس  من الكتاب املقّررتلخيص 

بتنفيذ عملية التعليم الّصداد يعّلم املعلمهذا يف ن من الكتاب املقّررأسئلة التمرييأيت
ه أو أعطيذىاللمالعويطبقتالميذها المسئولية فقط دون رعاية يفهممن قبيل والتعلم 
با يف فهمه و نقصصعح الدرسبحىت يصْ تالميذالة  أو نقص يف دؤوب فعالالطريقة 

ينبغي هذا له تأثري كبري ألن التعليم. م و هذا ينجم إىل اكتمال التعلمستقل يف التعلامل
املشكلة حللّ . تعلم تصبح بالعكسيفليةوالثقة واالستقالمل التالميذ إىل احلماسةحيأنْ 
ا مهّمة خَ حيتاج الطريقة هناك و  ّ م اصة جلذب التالميذ ليستند إىل الرتبّية أ يف حيا
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التعلم ةقيلذلك طر . ميف التعلّ تالميذالة مما يؤدي إىل ثق. يف التعّلماملستقبل ومستقل
.التنومي املغناطيسيطريقةاصخصو مهّمةاملبتكرة

.جتمع بني التنومي املغناطيسي والتعلمالتنومي املغناطيسي مزيّةريقة ط
سرعحّىت ي، تالميذالن اطِ بَ ل قْ عَ ق رت الكالم املؤثر يقادر ان حيتطبيق فنّ ريقةطالهذه

وتصبح تالميذال تضيع بسهلة من ذاكرة الاّدةوامل.س التالميذنفْ يف الدافع أن تدخل
ث حبيْ رتاحات اإلجيابية للتالميذتقدمي االقْ يفلهْ سَ الوكذلكطويل املوادعلى الذاكرة 

مؤثراالتعليم والتعلمكونوف يسَ . السهل موجهة حنو اإلجيابيةجتعل شخصية التالميذ
مها، ولكن يف التشديد كالم ادة اليت تعلاملشديد س فقط على التإذا كان التعلم ويؤكد ليْ 

ى املدم اليومية يفيف حياهمرسمياس وَ ر قدر الدي يالداخلتالميذل جعمؤثر الّتىت
تمعأّن الدرس الىت تغة العربيةتعلم اللّ مهّمة يف الالتنومي املغناطيسيطريقة.الطويل ذكر ا
بطريقة تعلم ة األم حىت حيتاج أن يغلّ من الليست ول ألن اللغة العربيةهذا معق. الصعب

٢.عند تعلم اللغة العربيةوثيقةة وإكرتاثيةسعيدبتالميذالتنومي املغناطيسي جلعل ال

اللغةيف الصف العاشر ميا قيمةكيندارىيف املدرسة العالية األهلية أّم الصرب  
٧٥األدىناحلداالكتمالمعايريمنأقلتزالالالقيمةهيمكتملةغريتزالالالعربية

ووفًقا٣البسيطةمعايرييعّدلملآخرينتالميذ١١والبسيطة معايرييعّدلتالميذ١٢
التالميذ ال يعرفون بعض بعضألنّ صعبة الدرس العربيةاللغةسالدر أنالباحثةقابلةمب

أل عن سلين يرتددو تالميذن الفإِ , عند تعلم يف الفصلئلة التمرين ويف أسْ املفردات
ون عند التعلم وبعض اآلخرالذين ال يركز تالميذالعديد من المثّ ايفهمهالدرس مل

وهذا فصلالون يف وبعضهم ينامحيذف على املكتب، وبعضهمتتحّدث أصدقائهم
رب درس اللغة العربية يف تعت. التالميذداخلي أو خارجيسبب على نقص احلافز يف 
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طبقها اليت تجمموعة الطريقة وم صنفعدمبسبب تالميذللة أيضا ممالصف العاشر ميا 
٤.معّلم اللغة العربية فيها و يستعملها

تحسني نتائج لفني لِ ؤَ دراسة املُ كانت املشكلة املذكورةإضافة إىل 
مبدرسة مياالعاشر الصفىف اللغة العربية ىف الدرس تنومي املغناطيسيةالقيطر بتالميذال

.كينداريأّم الصرباألهليةالعالية 

تحديد البحث: الثانىفصلال
هذا الرئيسية ىف شكلة امل، السابقةرة و املذكةكلاملشخلفية استنادا إىل 

:ن يف التاليةو يكالبحث ميكن أن
اللغة ةجها ونتيفهميأن اما زال صعبلغة العربّيةدرس الؤثر و املغري طريقة التعلم 

.كينداريأّم الصربالعاشر ميا الصفيف تالميذللمقبولة غريالعربية 

البحثمشكلة: الثالثفصلال
، فإنالسابقةرة و املذكمشكلة البحثو خلفية البحثباإلشارة إىلو 

تعلم ةجينتحتسنتستطيع أن مي املغناطيسيو التنطريقةهل "هياملشكلة البحث
"؟كندارىأّم الّصرب  األهليةاىف املدرسة العالية ّلغة العربّية ال

وفوائدهأهداف البحث: الرابعفصلال
أهداف البحث.١

، فإن الغرض من هذا البحث السابقةرة و بناء على صياغة املشكلة املذكو 
أّم الصربشر ميا اعالالصفتعلم اللغة العربية يف ةجييف نتلتحسنمعرفة وه

المقابلة، نور إفتتاح ونور االثنین وریا دارماوا، صف العاشر میا مدرسة العالیة األھلیة أم الصبر كانداري في ٤
٢٠١٨یولیو ٣٠التاریخ 
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مي املغناطيسي يف السنة الدرسية و تعلم التنكينداري من خالل طريقة 
٢٠١٨/٢٠١٩.

ثائد البحو ف.٢
طلبة الو ائد خاصة للمعلمني و قع أن تقدم نتائج هذه الدراسة فو من املتو 

:ين اآلخرينالباحثةاملدارس و و 
نظرالائدو ف.أ

:التايلالنظريفوائدتوفرأنتوقعمالبحثهذامن
طريقة مي املغناطيسيو تنال، ميكن توسيع املعرفة والبصرية حولتالميذلل)١

التعلم
التنومي طريقةوخاصة تطبيق للمدرسني ، كمدخل لتطوير التعلم)٢

املغناطيسي على موضوعات اللغة العربية
مي و تنللباحث ، ميكن توسيع املعرفة واملعرفة حول طريقة التعلم )٣

املغناطيسي
تطبيقالفوائد .ب

:التايلالتطبيقفوائدتوفرأنتوقعمالبحثهذامن
العلمي، ميكن اعتبار هذا البحث جهدا لتحسني التحصيل لمدرسل)١

مي املغناطيسيو يف اللغة العربية باستخدام طريقة التنتالميذلل
كن أن املغناطيسي ميميو نت، من خالل أساليب التعلم بالتالميذلل)٢

.العربيةاللغة تعلم حتسن نتائج 
النظر يف جعل طريقة و التعلم اجليد و جتصنعللمدرسة، فإنه ميكن أن )٣

صنعم من أجل مي املغناطيسي طريقة التعلو التعلم يف املدرسة مع التن
.بيئة مدرسية جيدة يف املستقبل
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م و مرجع لدراسة العلو اد أو للباحث، ميكن استخدام هذا البحث كم)٤
خاصة ملقارنة طرق التعلم األخرى لتحسني نتائج تعلم و األخرى 

.اد العربيةو يف املتالميذال

الموضوعتعريف: الخامس فصلال
التنومي املغناطيسي هو التنومي يتم تطبيقه لذلك تعريف مي املغناطيسيو التنطريقة.أ

دف أن يصبح التالميذعلى ال لديهم وعاطفيبتالميذيف عملية التعلم 
م التعلم الذي و مفهو ه٥.واملغامر يف التعلمويكون متحمساوحافز عالية

العامل احلقيقي كما حيفز يفاضيع مع احلاالت و على حتمل امليساعد املعلم
م اليو على فهم أفضل للعالقة بني املعرفة تالميذال مية حىت و التطبيق يف حيا

.مية منهمو جيا يف احلياة اليو لو ن بيو اللغة العربية ميكن أن يك
على تالميذين أنشطة تعلم الو تعلم اللغة العربية هي قيمة اكتساب تكيجةنت.ب

طحن أربع و د اللغة اعو اد قو مو . اضيعو مو اد العربية خالل عدة اجتماعات و امل
الكتابةو ة ئالقراو كالمالو مهارات يف اللغة العربية هي مهارات االستماع 

ل على و ية للحصو الشفو بة و ات تقييم االختبار املكتو ذلك باستخدام أدو 
اية التعلمو قيمة نتائج التعلم أ ٦.عشرات من البداية إىل 

ض البحثفر :السادس فصلال
تالميذليةالعرباللغة متعلّ ةجينتتحسن سهوالبحثهذا يفضفر ال

م استخدبا٢٠١٨/٢٠١٩ةيساالدر سنة الكينداري أّم الصربميا العاشر الصف
.ومي املغناطيسيطريقة التن
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