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ÇáÎáÇÕÉ 

äæÑíÇäÊí, (٠ا٢٠) : ÞÏÑÉ ÇáãÏÑÓíä Ýí ÊäÝíÐ ÇáÊÏÑíÓ Çáßãí ( 

Quantum Teaching ) áÚãáíÉ ÊÚáíã ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ  

ÈÇáãÏÑÓÉ ÇáãÊæÓØÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáãæÍÏÉ " 

ÇáÅÍÓÇä ÈæÑÏäß Óßæá " ßæÈäß äÇÍíÉ ÓíÇß åæáæ 

ãÏíÑíÉ ßãÝÇÑ". 

 

åÐÇ ÇáÈÍË íÓÊåÏÝ Åáì ãÚÑÝÉ ÞÏÑÉ ÇáãÏÑÓíä Ýí ÊäÝíÐ ÇáÊÏÑíÓ 

Çáßãí æÇáÚæÇãá ÇáÊí ÊÄËÑåÇ  áÚãáíÉ ÊÚáíã ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ áÏì 
ÊáÇãíÐ ÇáÕÝ ÇáÃæá ÈÇáãÏÑÓÉ ÇáãÊæÓØÉ ÇáÅÓáÇãíÉ 

ÇáãæÍÏÉ"ÇáÅÍÓÇä ÈæÑÏäß Óßæá"ßæÈäß äÇÍíÉ ÓíÇß åæáæ ãÏíÑíÉ 

ßãÝÇÑ. æÃãÇ ÇáãÔßáÇÊ Ýí åÐÇ ÇáÈÍË åí ßíÝ ÞÏÑÉ ÇáãÏÑÓíä  Ýí 

ÊäÝíÐ ÇáÊÏÑíÓ Çáßãí æÇáÚæÇãá ÇáÊí ÊÄËÑ å  áÚãáíÉ ÊÚáíã ÇááÛÉ 

ÇáÚÑÈíÉ áÏì ÊáÇãíÐ ÇáÕÝ ÇáÃæá ÈÇáãÏÑÓÉ ÇáãÊæÓØÉ 

ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáãæÍÏÉ"ÇáÅÍÓÇä ÈæÑÏäß Óßæá"ßæÈäß äÇÍíÉ ÓíÇß 

åæáæãÏíÑíÉ ßãÝÇÑ. 

åÐÇ ÇáÈÍË åæ ÈÍË ÊÍáíáì æÕÝí æÇáØÑíÞÉ áÌãÚ ÇáÈíÇäÇÊ 

ÇáãáÇÍÙÉ ÓÊ ãÑÇÊ Åáì ãÏÑÓ ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ ãä ÇáÕÝ ÇáÃæá 

"ÎíÈÇÑ,æ ÃÎÏ, æÍäíä". æáÊÍáíá ÇáÈíÇäÇÊ, ÇÓÊÎÏãÊ ÇáÈÇÍËÉ 

ÇáÑãæÒ : 

%100Χ
Ν

=Ρ f  

ãä ÊÍáíá ÇáÈíÇäÇÊ Ýí åÐÇ ÇáÈÍË åæ ÇáãáÇÍÙÉ ÇáÊì ÞÇã ÈåÇ 

ÇáãÈÇÍË , ÊÓÊÎÏã ØÑíÞÉ ÊÍáíáíÉ æÕÝíÉ ßíÝíÉ Ýí ÇáãÇÆÉ. ÈäÇÁ 

Úáì ÇáÈíÇäÇÊ ãä ÇáãáÇÍÙÉ ÝÇáÎáÇÕÉ Ãä ãÏÑÓ ÇááÛÉ 
ÇáÚÑÈíÉ Ýí ÇáãÏÑÓÉ  ÇáãÊæÓØÉ ÇáÅÓáÇãíÉ 



ÇáãÊÍÏÉ"ÇáÅÍÓÇä ÈæÑÏäß Óßæá"ßæÈäß äÇÍíÉ ÓíÇß åæáæ 

ãÏíÑíÉ ßãÝÇÑ "ãÞæáÉ" Ãæ "ßÇÝíÉ". æÏáíá Úáì åÐå ÇáÎáÇÕÉ 

ãä ãÌãæÚÉ ÇáÈíÇäÇÊ ãä ÇáÎáÇÕÉ åì 67,89 Ýí ÇáãÇÆÉ ÇáÊì 

ÊÕá Åáì ÇáÑÊÈÉ ÇáßÇÝíÉ. 
 
 

 

Abstraction 

Nuryanti  (2010): The Ability to perform of teacher Quantum Teaching in learning Arabic 
at SMPIT Al-Ihsan Boarding School Kubang  Siak Hulu subdistrict  
Kampar regency. 

 
The purpose this research is to know The ability of teacher and factors the effect them in 

Arabic learning at SMPIT Al-Ihsan Boarding School Kubang  Siak Hulu subdistrict  Kampar 
regency. And the problem in this research is how ability of  teacher Quantum teaching and factor 
that effect them in Arabic learning process class 1 SMPIT Boarding School Kubang Siak Hulu 
Subdistrict Kampar Regency. 

This research is research study analisis deskriftif and method to get data with used the 
observation six fold to Arabic teacher in the class 1 khaibar, uhud, and  khandak. And to analyse 
of data the writer used the following formula : 

%100Χ
Ν

=Ρ f
 

The analisis data in this research is observation that descriftion with used the teknic 
persentase. Data analisis is get in research,is observation that description which used the tecnical 
analysis deskritif kualitatif  which persentase. Based on the data observation the writer is a 
suggest of conclusion that teacher learning arabic at SMPIT AL-IHSAN BOARDING SCHOOL 
at kubang  Siak Hulu subdistrict  Kampar regency category is sufficied.And the score 
observation is 67,89% sufficied on 65,75 %. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstrak 
 

Nuryanti  (2010) : Kemampuan guru menerapkan Quantum Teaching dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab di SMPIT AL-Ihsan Boarding School 
Kubang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar 

  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui kemampuan guru quantum teaching  

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam proses pembelajaran Bahasa arab siswa kelas 1 
SMPIT Al-Ihsan Boarding School Kubang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.dan 
adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemempuan guru quantum teaching 
dan factor-faktor yang mempengaruhinya dalam proses pembelajaran Bahasa arab siswa kelas 
1SMPIT Al-Ihsan Boarding School Kubang  Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.  

Penelitian ini adalah adalah penelitian study analisa deskriftif dan cara untuk 
mengumpulkan data dengan melakukan observasi 6 kali kepada guru Bahasa arab kelas 1 
khaibar,uhud, dan khandak. Dan untuk analisa data peneliti menggunakan rumus:  

%100Χ
Ν

=Ρ f
 

Data analisa yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu dari observasi yang digambarkan 
dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif  kualitatif  dengan persentase. Berdasarkan 
data dari observasi, penulis mengemukakan kesimpulan bahwa guru bahasa Arab di SMPIT Al-
Ihsan Boarding School Kubang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dikategorikan cukup. 
Dan berdasarkan kesimpulan dari kumpulan data observasi yaitu hasilnya 67,89 % yang 
dikategorikan kepada tingkat cukup atau diterima. 
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األول الفصــــــــــــــل  

 المقّدمة

 المشـــــــــكلة خلفيـــــــــــــــــة .أ 

ـــــــــــــــــــيت املعـــــــــــــــارف ســــــــــــــــيطرة هـــو التعّلم  ــــــــــــــــــــــــــم يناهلـــــــــــــــــــــا ال  علــــــــــى فيجـــــــــــــــــب  1.ةاملؤســــــــــــس من املتعل

يف املــــــــــدرس جنــــــــــاح .التالميــــــــــــــــــــــذ تــــــــــــــــدريس علــــــــــى قـــــــادرا يكـــــــــون أن املــــــــــدرس  التالميـــــــــــــــــــــــذ تربيـــــــــــــــــــــــــــــة 

يف املناســـــــــــــــــــــــــبة والطريقـــــــــــــــــــــــة , قدرتــــــــــــــــــــه علــــــــــى يتوقــــــــــــــــــــــــف  املــــــــــدرس فيلعــــــــــــــــــــــــــب  .الـــــــدروس ماّدة تقـــــــــــــــــــــدمي 

دورا يف هاما  يف مـــــــــــاهرين تالميـــــــــــــــــــــذه جيعـــــــــــــــــل .التعليـــــــــــــــــــــــــــــم عمليـــــــــــــة  ـــــــدروس من   ,الدراســـــــــة    ال

يف املدروســــــــــــــة  :مهــــارات أربـــــــــــــــع العربيـــــــــــــــــــــــــــــة للغــــــــــــــة .العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة هــــي املدرســـــــــــــة 

  االســـــــــــــــتماع مهــــارات .1

  الكـــــــالم مهــــارات .2

  القــــــــــــراءة مهــــارات  .3

 2.الكتابـــــــــــــــــــــــة مهــــارات .4

 حـــول ومراقبـــــــــــــــــــة  .الـــــــدروس التالميــــــــــــــــــــــذ يفهـــــــــــــــــم حـــــــــــــــىت احملاضــــــــــــــــــــــرة إلقـــــــــاء املــــــــــدرس  واجبــــــــــــات من 

يف الديناميكيـــــــــــــــــــــــــــــة العمليـــــــــــــــــــات من .أيضـــــــــــا التالميــــــــــــــــــــــذ تطــــــــــــــور عمليـــــــــــــة و .الفصـــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــم   هــــي التعل

إىل ليصـــــــــــــــــل حمـــــــــــاوالت ويف .املقـــــــــــــــــــررة األهــــداف   هــــي يتـــــــــــــــــــــهلومســــؤ املعلـــــــــــــــــم وظيفــــــــــــــــــــة ,احلقيقـــــــــــــــــــــــــة 

 :يلــــــــــــــى كما

 

إىل الوصـــــــــــــول وخشـــــــهم التالميــــــــــــــــــــــذ يوجـــــــــــــــه .1  . املـــــــــــــــرجوة  األهــــداف 

 .التعلــــــــــــــــــــــم خــــــــــــــربة خـــالل من الكافيـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــهولة التالميــــــــــــــــــــــذ إعطــــاء .2

                                         
1
 Slameto, belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, rineka cipta, jakarta,hlm. 13 

2
ـــــــــنها م ما لــــــــال  ــــــــه ر جـــى الصــــــــ اهللا محــ اال مـــــــــــنت ,  2 .ص ,ميــــــــة حــــرو 



2 

 

يف التالميـــــــــــــــــــــــذ مســـاعدة .3 ـــــــــــال , شخصـــــــــي التطـــــــــــــــــــور   واألمـــــــور ,قيــــــــــــم ,موقــــــــف : مث

 3.النفســــــــــــــــــــــــــــية

 

 

 

يف (peters)فيــــــــــــــــــــــــــــرت قـــــال  املعلـــــــــــــــــم وظيفــــــــــــــــــــة نقســــــــــمت  Introduction to teaching ,كتابــــــــــــــــــــــه 

إىل مسئولّيةو  :أقســـــــام ثالثــــــــــــــــــــة 

  كــــــــــــــــاملعلم املــــــــــدرس .1

 كاملشــــــــــــــرف املــــــــــدرس .2

 4.اإلداريــــــــــــة كـــــــــــــاملوظف املــــــــــدرس .3

ـــــــــــــــــم نتــــــــــــــــــــــائج علــــــــــى تؤثـــــــــــــــــــــر رئيســـــــــــــــــــــــــــية عوامــــــل ثالثــــــــــــــــــــة هنــــــاك يف الطلبـــــــــــــــــــــة تعل ـــــــــــــة   عملي

 : ومهـــــــا ، التعليـــــــــــــــــــــــــــــم

 املــــــــــدرس كفــــــــاءة .1

  الفصــــــــــــــــــل حالـــــة  .2

 5.املدرســـــــــــــة حالـــــة  .3

ـــــــد الكمــــــى التــــــــــــــــــــــدريس أن الباحثــــــــــــــــــــــــة  قـــــــــرأت     ألنــــــــــــه التعلــــــــــــــــــــــم نتـــــــــــــــــــــائج لرتقيــــــــــــــــــــــــــــــة جي

ــــــــــــــــــــــم األســـــاس علــــــــــى يتضـــــــــــــــــــمن  يعتمـــــــــــــــــــد الكمــــــى تــــــــــــــــدريسال أن دفيــــــــــــــــــــــــــــرت بوّيب  قـــــال  .املبادئـــــــــــــــــــــــــة و التعل

                                         
3
 Ibid Slameto, Hlm 97 

4
 Nana Sudjana, Dasar-dasar proses belajar-mengajar, Algensindo, Bandung, 2009, hlm 15 

5
 Ibid, hlm 43 
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إىل عــــــــــــاملهم حتقيــــــــــــــــــــــــــــق مفهـــــــــــــوم علــــــــــى ـــــــــــــــا وإرســــــال ، عاملنـــــــــــــــا  ىلإ عاملن  أنـــــــــه يـــــــــــــــــــــعين وهـــذا .عــــــــــــاملهم 

يف الطـــــــــالب دخـــول بأمهيــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــذكرنا أوىل كخطـــــوة العـــــــــــــــامل  6. 

 : وهــــــي ، مبـــــــــادئ مخســـــــة الكمــــــي دريــــــــسللــــــــــت        

إىل حيــــــــــــث نشــــــاط كل .1    التعلــــــــــــــــــــــم 

إىل يســـــــــــــــــــــتهدف نشــــــاط كل  .2  واحــد هدف 

ـــــــــــــــــــدة عطـــــــىت اخلــــــــــــــــــــــربة  .3   .الفائ

  مـــــــــــــــــعرتف نشــــــاط كل .4

 .7حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل أن فيبقـــــــــــــــــــــــــــــــــى تتعلــــــــــــــــــــــــــم املـــــــــادة تكان إذا .5

 :يعـــــــــــــــرف كما التــــــــــــــــــــــدريس علــــــــــى الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس  بـــــــــــــــــــين 

  .املدروســــــــــــــة املــــــــــــواد من املنفعـــــــــــــــــــــــــــة بإعطـــــــــــــاء التالميــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة غـــــرس .الغــــــــــــرس.1

  .التالميــــــــــــــــــــــذ يفهموهــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــىت العامـــــــــة اخلــــــــــــــــــــــربة إيتــــــــــــــــاء .طبيقــــــــــــــــــــــــــي.2

 ســـــــــــــــهيال  الرتاتيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ,الــــــــرمز ,الشــــــــكل ,املفهــــــــــــــــــــــوم ,الكلمــــــــة مفتـــــــــــــــــــاح إعــداد .التســــــــــــــــــــــمية.3

يف للتالميـــــــــــــــــــــــــــذ  .هـاتــــــــــــذكرو املــــــــــــواد حفـــــــــظ 

إىل ةفــــــــــــرصال إعطــــاء  .التظــــــــــــــــــاهر.4 ــــــــــــــــة التالميــــــــــــــــــــــذ   .قــــــــــــــــــــدرام  علــــــــــى للدالل

  .هذا عـــــارف أنــــــــــــــين علــــــــــى لرتكـــــــــــــــــــــــــــــيز و املــــــــــــواد مراجعــــــــة طـــــرق عـــن للتالميـــــــــــــــــــــــــــذ ةراشإ .تكــــــــــــرارل.5

 8. والعلــــــــــــــــــوم املهـــــــــــــارات ونيــــــــــــــل ، املشـــــــــــــــــا؛ركة ،لإلــــــــــــــــاء اإلعــــــــــــــــــرتاف .احلفــــــــــــــــــل.6

يف الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس العربيـــــــــــــــــــــــــــــة لغــــــــــة مدرس اســــــــــــتحدم  باحملــــــــــــــــــــــــــــاوالت ميالتعـــــــــــــــــــل عمليـــــــــــــة 

 : األتيــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــم .1  .الدراســـــــــة قبــــــــــــــــل الكراســـــــــــــى تنظي

                                         
6
 Depotter, Bobby, dkk, Quantum Teaching, Kaifa, Bandung, 2007 hlm 6 

7
 Ibid, hlm 7 

8
  Ibid Depotter, Bobby,  hlm 88 
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ــــــــــرموز املــــــــــدرس يســــــــــــــــــتخدم .2   .ال

ــــــــــه ما كل قـــــــــــدره وحـــــق املــــــــــدرس يقـــــــــــدر .3  .التالميـــــــــــــــــــــــذ عمل

 .الطـــــــــالب كمسكن تعلـــــــــــــــــمال نمكا .4

ـــــــــــــــــــة التالميـــــــــــــــــــــــذ يعطــــــــــــــــى .5 يف ـــــــــــــماقـــــدر لتقــــــــــــــــــــــــــدمي  احلري  .العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تكلـــــــــــــم 

األ يعطــــــــــــــــى .6  .الــــــدرس مبـــــــــــــــواد تعلــــــــــــــــــــقت الـــــــــــــــــــيت رافــــــك

 .التالميـــــــــــــــــــــــذ يفهمهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــيت اخلــــــــــــــــــــــربات وجعــــــــل إيتــــــــــــــــاء .7

 .مالتقـــــــــــــــــــــوي أو النهـــــــــــــــــــــائي االختبــــــــــــــــــــــار إختبـــــــــــــــــــار يقــــــــــــــوم  .8

ملتــــــــــــع نتــــــــــــــــــــــائج ترتقـــــــــــــــــــــــــــــى الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس بواســـــــــــــــــطة أن املــــــــــــــرجو  العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة 

ــــدى األول الصــــــــــف التالميــــــــــــــــــــــذ ل يف   بوردنـــــــــــــــك ةاملوحــــــــــــد اإلســـــــــــــــالمية املتوســــــــــــــــــــــــــطة املدرســـــــــــــة 

مل العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللعــــــــــــــة تعلـــــــــــــــــم نتــــــــــــــــــــــائج واهـــــــرةالـــــظ ولكـــــــن كوبنـــــــــــــك ســـــكول يف كما,ترتقـــــــــــــــــــــــــــــى   

  :التاليــــــــــــــــــــــــــة الظواهــــــــــــر

مل التالميـــــــــــــــــــــــذ بعــــــــــــــض .1  .الـــــــدروس يفهمـــــــــــــــــــوا 

مل التالميــــــــــــــــــــــذ ضبــــــــــــع  .2  .ســـةاملــــــــــدرو املــــــــــــواد يشـــــــــــــــــرهوا أن يســـــــــــــــــــــــــــــــــــتطيعوا 

ال التالميـــــــــــــــــــــــذ بعــــــــــــــض .3  املــــــــــدرس يقــــــــــــدمها الـــــــــــــــــــيت األســــــــــــــــــئلة اإلجابــــــــــــة يســـــــــــــــــــــــــــــــــــتطيعوا 

  .جيـــــــدا

ال التالميـــــــــــــــــــــــذ بعــــــــــــــض .4 وايســــــــــــــــــــــــــــــــتطيع   .الســــــــــــــــــــابقة وسالــــدر يــــــــــــــــــرجعوا أن 
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 حتــــــــــــــت املشــــــــــــــــكلة هـــــذه تبحـــــــــــــــــــث أن الباحثــــــــــــــــــــــــة تريــــــــــــــــــد ,الســــــــــــــــــــابقة الظواهــــــــــــر علــــــــــى بنـــــــــــــاء

”: املوضـــــــــــــــــــوع ـــــدرة  ـــــــــــــدريسال تنفيـــــــــــــــــــــــذ فـــــــــي المدلرســـــــــــــــــين ق  ( Quantum Teaching)  الكمـــــي ت

 اإلحســــــان"الموحـــــدة إلســــــــــــــالميةا المتوســـــــــــــــــطة المدرســـــــةب العربيــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــة تعليـــــــــــــــــــم عمليـــــــــــةل

ــــــــــة كوبنـــــــــــك"ســـــكول بوردنــــــــــــك ”.كمفــــــار مديريــــــــــــة هولــــــــو ســـــــــياك ناحي  

 المصــــــــــــطلحات توضــــــــــــــــــيح .ب 

 يكـــــــــون ان املــــــــــدرس علــــــــــى وجـــب .9شـــــيء فعــــــــــــــل علــــــــــى القـــــــــــدرة أو اإللــــــــــــــــــــتزام هــــي القـــــــــــدرة .1

 .التالميــــــــــــــــــــــذ تــــــــــــــــدريس علــــــــــى قـــــــدرة لديـــــــــــــــه

يف طــــالبول واملتعلــــــــــــــــــــــــــــم املعلـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــني التفاعـــــــــــــــــــــــــل عمليـــــــــــــة هـــو التــــــــــــــــــــــدريس .2  النشــــــــــــاط 

ــــــــــــــــــــــم  10.يوالتعليــــــــــــــــــــــــــــــــم يالتعل

إىل الطاقــــــــــــة حيــــــــــــــول الــــذي التفاعـــــــــــــــــــــــــل من هـــو (Quantum Teaching  ) الكمــــــى التــــــــــــــــــــــدريس .3  

ـــــــق الكمــــــى التــــــــــــــــــــــدريس ذلــك .11ضـــــــوءال ــــــــــــــــــــــــة خل  باســــــــــــــــــــتخدام وذلـــك ، للتعلـــــــــــــــــــــــــــم فعالــــــــــــــــــة بيئ

يف املوجــــــــــــــودة اصـــــرالعــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــة الطالـــــــــــب   الــــذي التفاعـــــــــــــــــــــــــل خـــالل من التعليميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والبيئ

يف حيـــــــــــدث  .الدراســـــــــــــــــية الفصــــــــــــــــــــول 

 اللغــــــــــــــة 12.أغراضـــــــــــهم عـــن العـــــــــــــرب يعربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــيت الكلمــــــــات هــــي عربيــــــــــــــــــــــةال اللغــــــــــــــة .4

ــــــــع   .13الـــــــــــــــدويل من اّالالت إحدى يصــــــــــــــــــــــبحو ، القـــــــــــــرآن لغــــــــــة هــــي ربيـــــــــــــــــــةال

 

ــــــــــــــار فـــــــــي الـــــــــــــدوافع .ج   الموضـــــــــــوع إختي

اىل الباحثــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــدفع الـــــــــــــــــــيت الـــــــــــــــــــدوافع اّما  : املوضـــــــــــــــــــوع اختيـــــــــــــــــار 

                                         
9
 Idrus Lubis dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, departemen pendidikan nasional, jakarta, 2005, hlm. 405 

10
 Daryanto, Panduan Proses Pembelajaran Kreatif Dan Inovatif, Publiser, Jakarta, 2009, hlm 178 

11
 Ibid, bobbi depoerter, hlm 5 

12
7ص , املكتبة العصرية, بريوت لبنا, جامع الدروس,)2005(الشيخ مصطقى الغال ييين    

13
 Imaduddin Sukamto dan Akhmad Munawari, Tata bahasa arab sistematis,  Yogyakarta, 2005, hlm 1. 
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يف الباحثــــــــــــــــــــــــة هـاســــــــــــــــــــــتبحث الـــــــــــــــــــىت املشــــــــــــــــكلة .1  الــــذي بـــــــــــــــــــــالعلم مطابقـــــــــــــــة املوضـــــــــــــــــــوع هذا 

يف تعلمتهــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــدرس قســـــــم   .العربيـــــــــــــــــــــــــــــة  اللغــــــــــــــة ت

 

 

 

 
 

 

مل املشــــــــــــــــكلة هـــــذه .2  .قبــــــــــــــــل من تبحـــــــــــــــــــث 

 هـــــذه تبحـــــــــــــــــــث أن الباحثــــــــــــــــــــــــة متكـــــــــــــن والنقــــــــــــــــــود املتوافـــــــــــــــــــــــــــــــر الوقـــــــــــــت و القـــــــــــدرة حيــــــــث من

 املشــــــــــــــــكلة

 

 ةمشـــكلال .د 

 ةالمشــــــكل تقـــــــــــــــديم .1

ـــــــــــــــــــــة من ورتــــــــد الـــــــــــــــــــىت املوجــــــــــــــودة فاملشـــــــــــــــــــــــــكلة الباحثــــــــــــــــــــــــة قــــــدمها الـــــــــــــــــــىت املشــــــــــــــــكلة خلفي  

  :تلــــــــــــــــى كما املوضـــــــــــــــــــوع حـــول

ـــــــــــــــــذ .أ  يف ضـــــــــــــــــعفاء تالمي  تدريســــــــــــــــــــــها يتــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــىت العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة مــواد فهـــــــــــم 

درس تالميـــــــــــــــــذلل الــــــــــــــــــرتم نصـــــــــف يـــــــــــرى .ب   صـــــــــــــــــعبا العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة 

يف التالميـــــــــــــــــــــــذ امتحتــــــــــــــــــان نتـــــــــــــــــــــائج .ج   ضــــــــــــــــــــــــعيفا العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة التعلــــــــــــــــــــــم 

يف املدرســـــــــــــــــــــني  قـــــــدرة .د   .ضـــــــــــــــــــــــــعيفة يالكــــم التــــــــــــــــــــــدريس تطبيــــــــــــــــــــــــــــــق 

 

 لـــــةالمشـــك تحديــــــــــــد .2
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ألن يف املشــــــــــــــــكلة   :يلــــــــــــــي كما الباحثــــــــــــــــــــــــة فتحــــــــــــــــــــددها واســـــــــعة البحـــــــــــــــث هذا 

يف املدرســـــــــــــــــــــني قـــــــدرة" ـــــــــــــةل ( Quantum Teaching)  الكمــــــي تــــــــــــــــدريسال تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ   عملي

 اإلســـــــــــــــالمية املتوســـــــــــــــــــــــــطة املدرســـــــــــــةب  الســـــــــــــــــــابع الصـــــــــف لــــدى العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــو ســــــــــياك ناحيــــــــــــة كوبنـــــــــــــك"ســـــكول بوردنـــــــــــــــك اإلحســـــان"املتحــــــــــــــــــدة  دراســـــــــــــية ســــــــنة كمفــــــار مديريــــــــــــــــة هول

 .م 2010-2011

 

 المشـــــــــكلة تكـــــــــــــــوين .3

 : وهــــــى ,املشـــــــــــــكالت نكّون أن الســــــــــــــــــــابقة نســـــــــــــــــــــــــــــتطيع ,وحتديــــــــــــــــــــــدها املشــــــــــــــــكلة تقـــــــــــــــــــــدمي من

يف  املدرســـــــــــــــــــــني قـــــــدرة كيــــــــف .1  (Quantum Teaching) الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ 

ـــــــــــــةل  مدرســــةالب   الســـــــــــــــــــابع الصـــــــــف تالميـــــــــــــــــذ لــــدى العربيـــــــــــــــــــــــــــــة  اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم عملي

 ســــــــــياك ناحيــــــــــــة كوبنـــــــــــــك"ســـــكول بوردنـــــــــــــــك اإلحســـــان"دةاملـــــــــــــوح اإلســـــــــــــــالمية املتوســـــــــــــــــــــــــطة

ـــــــــو  ؟ كمفـــــــار مديريــــــــــــــــة هول

ـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــىت مالعوامـــــــــــل .2 يف  املدرســـــــــــــــــــــني قـــــــدرة تؤث  Quantum) الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ 

Teaching) ؟ العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم عمليـــــــــــــةل 

 

 وفوائــــــــــــــــــده البحــــــــــــث أهــداف .د 

 البحــــــــــــث أهــداف .1

 : البحـــــــــــــــث هذا من اهلــــــــــدف

 (Quantum Teaching) الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ يف  املدرســـــــــــــــــــــني قـــــــدرة ملعرفــــــــــــــــــــــــــة .أ 

ـــــــــــــةل  ملدرســـــــــــــةاب الســـــــــــــــــــابع الصـــــــــف تالميـــــــــــــــــذ لــــدى العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم عملي

 ســــــــــياك ناحيــــــــــــة كوبنـــــــــــــك"ســـــكول بوردنـــــــــــــــك اإلحســـــان"ةاملوحــــــــــــد اإلســـــــــــــــالمية املتوســـــــــــــــــــــــــطة

ـــــــــو  .كمفـــــــار مديريــــــــــــــــة هول
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ـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــىت العوامــــــــــــل ملعرفــــــــــــــــــــــــــة .ب   الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  املدرســـــــــــــــــــــني قـــــــدرة تؤث

(Quantum Teaching) العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم عمليـــــــــــــةل . 

ـــــــــــــد .2  البحــــــــــــث فوائ

األ  إعطــــاء .أ  يف العلميــــــــــــــــــــة فكـــــــــار  وخباصــــــــــــــــــــة والعلــــــــــــــــــوم املعرفــــــــــــــــــــــــــة 

يف العربيـــــــــــــــــــــــــــــة لغــــــــــةال معلــــــــم وخياصـــــــــــــــــة يــــــــنملعلـــــــــــــــــمل األفكــــــــــــار إعطــــاء .ب   املدرســـــــــــــة 

 ســــــــــياك ناحيــــــــــــة كوبنـــــــــــــك"ســـــكول بوردنـــــــــــــــك اإلحســـــان"املوحــــــــــــدة اإلســـــــــــــــالمية املتوســـــــــــــــــــــــــطة

ـــــــــو  .كمفـــــــار مديريــــــــــــــــة هول

ىف الؤهــــــــــل شـــــهادة علــــــــــى للحصــــــــــــــــول املقـــــــــــــــــــررة الشـــــــــــروط من شــــــرط وفــــــــــــــــــــريلـــــت .ج   الطبـــــــــــــــــــق 

األوىل يف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــة بكليـــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تــــــــــــــــدريس قســـــــم   والتعليــــــــــــــــــــــــــــــــم الرتبي

 .ريـــــــــاو اإلســـــــــــــــالمية احلكوميــــــــــــــــــة قاســــــم يــــــــفشــــر ســـــــــلطان جلامعـــــــــــــة
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 الثـــــــــــــــــاني الفصــــــــــــــل

  النظــــــــــــري المفهــــــــــــــوم

 النظاريـــــــــــــــــات . أ

ـــــــــــــــــــــات وهـــــــذه يف املـــــــــــــذكور باملوضــــــــــــــــــــــــــــوع تتعلــــــــــــــــــــــــــــــق النظري ”:يـــــــــــــــــــــعين البحـــــــــــــــث هذا   
يف  قدرةاملدرســــــــــــــــــــــــــــني ـــــــــــــةل ( Quantum Teaching)  الكمــــــي تــــــــــــــــدريسال تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  ــــــــــــــــــــــــم عملي  تعلي

 بوردنـــــــــــــــك اإلحســـــان"حدةاملــــــــــو اإلســـــــــــــــالمية املتوســـــــــــــــــــــــــطة باملدرســــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة
ـــــــــو ســــــــــياك ناحيــــــــــــة كوبنـــــــــــــك"ســـــكول ”.كمفـــــــار مديريــــــــــــــــة هول  

 بشــــــــــــكل يالكــــم لتــــــــــــــــــــــدريسبـــــــــا تتعلــــــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــيت اتالظـــــــــــري عـــن ةالباحــــــــــــــث تقـــــــــــــدم ان قبـــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــــاريخ تقـــــــــــــدم أن الباحثــــــــــــــــــــــــة يريــــــــــــــــد ، حاوضــــــو أكــــــــــثر  مـــع يالكــــم التــــــــــــــــــــــدريس  .الطريقــــــــــــــــــــــة هـــــذه عـــن  الت

 من أتــــــــــت الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس .الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس يســــــــــمى املـــــــــدخل وجـــــــه  , الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــــة تطــــــــــــــور
 ,الرغبــــــــــــــــــــة عـــن بالتجربـــــــــــــــــــــــــــــــــــة قـــــام الــــذي ,البلغـــــــــــــــــــــــــاري من الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــــة ,لوزانــــــــــــــــوف جورجــــــــي الـــــــــــــــــــدكتور
ــــــــث ـــــــــــــــــــــر الرغبــــــــــــــــــــة أن من حي  املتماســـــــــــــــــــكة املشــــــــــــــــكلة هــــي معـــلالـــــت عماليـــــــــــــة .التعلــــــــــــــــــــــم نتــــــــــــــــــــــائج تؤث
ـــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــغري  كيــــــــف وحـــــــــــــــــىت -,اجــــراءات ,وفكــــــــــــــرة  ,كلمـــة كلل-مــــــــــــــعىن يءش كلل .مركـــــــب  البيئ

  ( Lozanov,1978) التعليــــــــــــــــــــــــــــــم عماليـــــــــــــة حـــــــــــــــىت ,التـــــــــــــــــــــدريس خّطة و ,تقـــــــــــــــــــــدميال و ,املائيـــــــــــــــــــــــة
يف اجليــــــــــــــــدة املعاملـــــــــــــــــة يـــــــــــــــركز .الفــــــــــــــــــرح إىلٍ  التعلــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــــــغيري هـــو كميال التــــــــــــــــــــــدريس.  – الفصــــــــــــــــــل 
 حتقيــــــــــــــــــــــــــــق : مفهـــــــــــــوم علــــــــــى يعتمـــــــــــــــــــد تــــــــــــــــدريس الكــــم .للتعلـــــــــــــــــــــــــــم هيكــــــــــل و اســاأس التفاعـــــــــــــــــــــــــل يبــــــــــــــــــــــــــىن

إىل عــــــــــــاملهم ـــــــــــــــا وإرســــــال ، عاملنـــــــــــــــا  إىل عاملن  دخـــول بأمهيــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــذكرنا أنـــــــــه يـــــــــــــــــــــعين وهـــذا .عــــــــــــاملهم 
يف الطـــــــــالب أوىل كخطـــــوة العــــــــــــــامل  14.  

 : وهــــــي ، مبـــــــــادئ مســةخ الكمــــــي لتــــــــــــــــــــــدريسل        

إىل حيــــــــــــث نشــــــاط كل . ــــــــــــــــــــــم     التعل

إىل يســـــــــــــــــــــتهدف نشــــــاط كل .2  واحــد هدف 
ـــــــــــــــــــدة تعطــــــــــــــــــى اخلــــــــــــــــــــــربة .3   .الفائ
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  مـــــــــــــــــعرتف نشــــــاط كل.4 

 .15حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل أن فيبقـــــــــــــــــــــــــــــــــى تتعلـــــــــــــــــــــــــــم املـــــــــادة كان إذا .5 

 

 

 :يعـــــــــــــــرف كما التــــــــــــــــــــــدريس علــــــــــى الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس  بـــــــــــــــــــين 

امل بإعطـــــــــــــاء التالميــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة غـــــرس .الغــــــــــــرس.1   .املدروســــــــــــــة املــــــــــــواد من نفعـــــــــــــــــة

  .التالميــــــــــــــــــــــذ يفهموهــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــىت العامـــــــــة اخلــــــــــــــــــــــربة إيتــــــــــــــــاء .طبيقــــــــــــــــــــــــــي.2

 ســـــــــــــــهيال  الرتاتيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ,الــــــــرمز ,الشــــــــكل ,املفهــــــــــــــــــــــوم ,الكلمــــــــة مفتـــــــــــــــــــاح إعــداد .التســــــــــــــــــــــمية.3
يف للتالميـــــــــــــــــــــــــــذ  .هـاتــــــــــــذكرو املــــــــــــواد حفـــــــــظ 

إىل ةفــــــــــــرصال إعطــــاء  .التظــــــــــــــــــاهر.4 ــــــــــــــــة التالميــــــــــــــــــــــذ   .قــــــــــــــــــــدرام  علــــــــــى للدالل
  .هذا عـــــارف أنــــــــــــــين علــــــــــى لرتكـــــــــــــــــــــــــــــيز و املــــــــــــواد مراجعــــــــة طـــــرق عـــن للتالميـــــــــــــــــــــــــــذ ةراشإ .تكــــــــــــرارل.5

  16. والعلــــــــــــــــــوم املهـــــــــــــارات ونيــــــــــــــل ، املشـــــــــــــــــا؛ركة ،لإلــــــــــــــــاء اإلعــــــــــــــــــرتاف .احلفــــــــــــــــــل.6
إىل  الكمــــــى التــــــــــــــــــــــدريس وينقســـــــــــــــــــم  : رئيســــــــــــــــــــــــــــــــــيني قســــــــــــــمني 

  الســــــــــــــياق .1
  احملتـــــــــــــــــــــــــــوى .2

 الســــــــــــياق .1

 : يلــــــــــــــي ماك اخلــــــــــــــــــــــربة خلفيـــــــــــــــــــــةهـــو الســــــــــــــياق
ـــــــــــــــــــيب (أ   ئـــــــةال
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ـــــــــــــــــــــــــــــة إعــداد وينبغـــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــيت البيئ إىل وما التعليميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العمليــــــــــــــــــــة لــــــدعم وضــــــــــعت ال  ذلــك 
ــــــــــــــــــــــم" بـــــــــأن االفـــــــــــــــــــــــــرتاض  شـــــيء كل ".للــــــــــــــــروح والكامــــــل ، احليــــــــــــــــاة قيــــــــــــد علــــــــــى ، جديــــــد هـــو التعل

يف ـــــــــــــــــــيت الرســـــــــــــــــائل نقـــــــــل البيئـــــــــــــــــــــــــــــة   .التعلــــــــــــــــــــــم تعيـــــــــــــــــــــــق أو تعــــــــــــــــزز ال

 هــــي الطالــــــــــــب حبــــــــــــــــق االحتفـــــــــــــــــــــاظ وزيـــــــــــادة التعلــــــــــــــــــــــم حتفــــــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــيت البيئـــــــــــــــــــــــــــــات   
 هــــي الطالــــــــــــب حبــــــــــــــــق االحتفـــــــــــــــــــــاظ وزيـــــــــــادة التعلــــــــــــــــــــــم حتفــــــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــيت البيئـــــــــــــــــــــــــــــات : منوذجيـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــة  : منوذجي
ـــــــــــــــــــــــــــــة .1 يف البصــــــــــــــــــــــــــــرية الوســــــــــــــــائل تســــــــــــــــــــتخدم الـــــــــــــــــــيت احمليطـــــــــــــــــــــــــة البيئ  .احلـــــــــــاالت التعلــــــــــــــــــــــم 

األداة.2  فكـــــــــــــرة متثــــــــــــــــــــــل أن ميكـــــــــــن الـــــــــــــــــــيت 

 
 املطلــــــــــــــــــوب التفاعـــــــــــــــــــــــــل من النــــــــــــــوع هذا لتســـــــــــــــــــــــــــهيل تـــــــــــــــــــــــــــــعيني إعــادة ميكـــــــــــن هيئـــــــــــــــــة تشـــــــــــــــــــكيل .3

ـــــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــــــــــــــــغيري ، املــــــــــــــزاج لضـــــــــــــــــــبط املوســـــــــــــــــــــــــــيقى .4  17.للتعلـــــــــــــــــــــــــــم داعمة وبيئــــــــــــــــــــــــــة ، الطـــــــــالب عقلي

 ختــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــيت اجلــــــــــــوي الغـــــــــــالف  (ب

ـــــــد مـــــزاج لبنـــــــــــــــــــاء األساســـــــــــــــية املكونـــــــــــــــات    : هـــو جي
 نيــــــــــــة .1

 كما .واضــــــــح ينظـــــــــــــــر أن جيــــــــــــب التالميـــــــــــــــــــــــذ حثّ  و قـــــدر علــــــــــى املــــــــــدرس معتقـــــــــــــــــد أو نبــــــــــــــة
  "نفــــــــــــس قـــــدر ذلــك رأث نفســــــــــــــــــــه القـــــــــدر عـــن شـــخص معتقـــــــــــــــــد ":   Albert Bandura, 1988 قـــــال

 عالقــــــــــة .2

ــــــــــــــــــــــــــىن .تفــــــــــــــــــاهم و العطــــــــــــف الشــــــــــــــعور بايضـــــــــــــــــــــــــــــفر عالقــــــــــة بنـــــــــــــاء املــــــــــدرس جيــــــــــــب  عالقــــــــــة يب
 .الفصــــــــــــــــــل جتهـــــــــــــــــــــــــيز لتســـــــــــــــــــــــــــهيل و ,التالميــــــــــــــــــــــذ يوّرط املــــــــــدرس لتســـــــــــــــــــــــــــهيل

 وبانبهــــــــــــــــــــــــــار الفــــــــــــــــــرح .3

إىل الفــــــــــــــــــرح ليحمـــــــــــل الفرصـــــــــــــــــــــة خيلـــــــــــــــــــق مدرس إذا يفـــــــــــــــــــــرح تعلـــــــــــــــــم و عّلم النشـــــــــــاط  عملــــــــــه 

 املخـــــــــــاطر من النفــــــــــــــــــــور .4
                                         
17

 Ibid,  hlm 67 
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ــــــــــــــــــــــم يتضـــــــــــــــــــمن  حنــــــــــن ,جديــــــد الــــذي شـــــيء للتعلـــــــــــــــــــــــــــم يغـــــــــــامر حنــــــــــن مـــرة كل .املخـــــــــــاطر التعل
يف كبـــــــــــــــــــري خمـــــــــاطر نأخــــذ أوال .اللذيـــــــــــــــذ الكرويّة املنطقــــــــــــــــــــة خــــارج     .أســـــوة بيعطـــــــــــــــــــــــــى يبــــــــــــــــدأ 

 االنتمــــــــــــــاء .5

 املســـــــــــــــــــــــــؤلية الشــــــــــــــعور ترقيـــــــــــــــــــــــــة و تعليــــــــــــــــــــــــم عماليـــــــــــــة يســـــــــــــــرع متّلك الشــــــــــــــعور بنـــــــــــــاء
 .الطالـــــــــــب

 مثــــــــــــــــــايل .6

ـــــــــــــاء مثــــــــــــــــــاىل  .عالقــــــــــة ترقيـــــــــــــــــــــــــة و ,الثقـــــــــــــــــــة حتســــــــــــــــــــــــني و ,عالقــــــــــة بن

 متينـــــــــــــــــــــا أساســــا (ج

ـــــــــــــــــني أســـاس أفعـــــــــــــال وهــــــي ، اجلــــــــــــوي الغـــــــــــالف مثــــــــــل  من هاما جــــزءا باعتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره مت
 والفرديـــــــــــــــــــــــــة نوعهـــــــــــا من فريـــــــــــــــــــدة منصـــــــــة اجلوانــــــــــــــــب كل من الـــــــــرغم وعلـــــــــــى .التعلــــــــــــــــــــــم اتمــــــــــــــــــــــــــع

   :والطبقـــــــــــــــــــــــة مدرســــة لكــــــل نوعهـــــــــــا من وفريــــــــــــــــــــدة

 ,الوحـــــــد أهداف .1

 ، نفســـــــــــــــــها والقيـــــــــــــــــم واملبــــــــــــــــــــادئ  .2

ــــــــــــــــــــــم حـــول املعتقــــــــــــــــــــــــــدات قويـــــــــــــــة  .3   ، والتعليــــــــــــــــــــــــــــــــم التعل

 .واضـــــــحة وقواعـــــــــــد واالجــــــــراءات والسياســــــــــــــــــات واالتفاقــــــــــــــــــــــــــات .4

ــــــــــــــــــــــم دينــــــــــــــــــــاميكي تصــــــــــــــــــميم  (د  التعل

ردم التــــــــــــــــــــــدريس تصــــــــــــــــــميم ـــــــــــــــــني اهلـــــــــــــوة  يف والطـــــــــــالب املعلــــــــــــــــــــــــمني من العــــــــــــــامل ب  العـــــــــــــــامل 
 التــــــــــــــــــــــدريس تصــــــــــــــــــميم مرضـــــــــــــــية الطـــــــــالب .الوقــــــــــــت طـــــوال طبيعيـــــــــــــــــــــــــــــــة وبصــــــــــــــــــــورة بســـــــــــــــــرعة

 طالـــــــب والــــــــــــــــــدافع ، طالـــــــب املخـــــــــــــــــــــابرات من سلســـــــــــــــلة باســــــــــــــــــــتخدام وذلـــك ، التعلــــــــــــــــــــــم أســــــــــــــاليب'
ــــــــــــــــــــــــــــق وإعــــدادهم ، زيـــــــــادة  .النجـــــــــــاح لتحقي
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 محتويـــــــــــــــات .2

ــــــــــــــا ،ل الالزمـــــــــة املهـــــــــــــارات منهــــــــج أي تســــــــــــــــــــــليم املتصـــــــــــــــــــــــــــلة قســـــــم حمتويـــــــــــــــــــــــــات إىل جنب  جنــــــب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ما مســــــــــــــــــؤولية لتحمــــــــــــــل الالزمـــــــــة طــــالب الـــــــــــــــــــيت االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاتيجيات مـــع  .يتعلمون

يف ــــــــــــــــدريس الكــــم  ـــــــــــــــــــــــــــوى ت  : يلــــــــــــــي ما احملت
 متـــــــــازم هـــو (العــــــــــــرض) عـــــرض (أ

إىل جنبــــــــــــــا ، الالزمـــــــــة املهـــــــــــــارات منهــــــــج أي تســــــــــــــــــــــليم املتصـــــــــــــــــــــــــــلة قســـــــم حمتويـــــــــــــــــــــــــات  جنــــــب 
 يتــــــــــــــــم .يتعلمونــــــــــــــــــــــــــــــــــه ما مســــــــــــــــــؤولية لتحمــــــــــــــل الالزمـــــــــة طــــالب الـــــــــــــــــــيت االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاتيجيات مـــع

ـــــــــــــــــــــــمني ممتــــــــــــــاز عـــــرض تقـــــــــــــــــــــدمي  .اخلصـــــــــــــــــــائص مـــع الكــــم للمعل

 : يـــــــــــــــــــــعين الكمــــــى املدرســـــــــــــــــــــني عالمــــات

  متحمـــــــس .1

 هيبـــــــــــــــــــة ذو .2

 الوضعّية الفلســـــــــــــــــــــــــــــفة  .3

 سمــؤن .4

 

 

 الفكـــــــــــــــــاهي .5

 التلقــــــــــــــــــــــــــي  .6

ـــــــــــــــف  .7  لطي

 مفاصـــــــــــــح .8

 خملـــــــــــص .9
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 عفــــــــــــــوي .10

ــــــــــــــــــــرية  .11 ـــــــــــــــــــــــــــــمني لالهتمــــــــــــــــام مث  واملهت

 "قــــــــادرة" الطـــــــــالب تــــــــــــــــــــــــــــــفرتض .12

 18 عاليــــــــــــــة توقعــــــــــــــــــــات علــــــــــى واحلفـــــــــــــــــــاظ إنشــــــاء .13

ــــــــــــــــازة كلمـــة يســــــــــــــــــتخدم   : وهــــــي ، قويـــــــــــــــة اتصـــــــــــــــاالت ادئمب باســــــــــــــــــــتخدام ممت
ـــــــــــــــــــيت الكلمــــــــات) ظهـــــــور مـــع يـــــــــــــــــــــأيت .1  (إجيابيــــــــــــــــــــــــــــة عالقــــــــــة خلـــــــق ال

ـــــــــــــــــم علــــــــــى الطـــــــــالب عقـــــــــول توجـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــيت الكلمــــــــة) الرتكـــــــــــــــــــــــــــــيز نقطـــــــــــة .2 ـــــــــــــــــربط تعل ـــــــــــــــــني ال  ب
 (الداعمـــــة معظـــــم

 (مــدعو اجلميــــــــــــــــــع) شــامل .3
 (اهلــــــــــدف) حمــــــددة .4

ال االتصــــــــــــــــــاالت من عـــــرض     شــــــــــــــــفهي اتصـــــــــــــال باســــــــــــــــــــتخدام الـــــــــــــــــعني .شــــــــــــــــفهي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعبريات ، االتصـــــــــــــــــاالت  .واألرقــــــــــــام ، واإلميـــــــــــــــاءات الصـــــــــــوت ونـــــــــــــــــــربة ، الوجـــــــــــــه وت

   األنيقـــــــــــــــــــة أو الطيفـــــــــــــــــــــــة ســــــــــــهولة (ب

يف التفاعـــــــــــــــــــــــــل علــــــــــى األولويــــــــــــــــــة ينـــــــــــال ان الكمــــــى التــــــــــــــــــــــدريس املــــــــــدرس ـــــــــــــــــــــــــــــة   البيئ
 .الدراســــــــــــــــية واملنــــــــــــــــــاهج الطـــــــــالب بـــــــــــــــــني التفاعـــــــــــــــــــــــــل وجيــــــــــــــب واملعلــــــــــــــــــــــــــمني ، التعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 .والرســـــــــــــــــالة يـــــــةالــــــــرؤ عـــن فضــــــــــــــــال والنتـــــــــــــــــــــــــــــائج الغــــــــــــرض ملعرفــــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــيلة بواســـــــــــــــــطة

 األربعـــــــــــــــــــة العناصــــــــــــــــــر اســــــــــــتخدام للطــــــــــــــالب ميكـــــــــــن االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاتيجيات جنــــــــــاح تيســــــــــــــــــــــــــــري  
 : وهــــــي ،

 العامـــــــــة الصــــــــــــــورة .1
 اإلدخـــال .2

                                         
18

 Depotter, Bobby, dkk, Quantum Teaching, Kaifa, Bandung, 2007 hlm 115 
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اىل قطـــــــــــع .3  شــــــــــــــرائح 

يف التكـــــــــــــــــرار .4  ممكـــــن األحيــــــــــان من كثـــــــــــــــــــري 

ــــــــــــــــــــــم (ج  التعلــــــــــــــــــــــم مهــــارات لتعل
ــــــــــــــــــــــم للطــــــــــــــالب وميكــــــــــــن  املهـــــــــــــارات تتقـــــــــــــــــــــــن كانــــت إذا فعاليـــــــــــــــــــــــــة وأكــــــــــــثر أســــــــرع بشــــــــــــكل التعل

 : تاليـــــــــــــــــــــةال
 تركــــــــــــــــــــــــيز ركـــــــــزت.1

 تســــــــــــــــــــجيل كيفيـــــــــــــــــــــــة.2
ــــــــــــــــــــــم .3  اختبـــــــــــــــــــار وإعـــداد تنظي

 القـــــــــــــراءة ســــــــرعة.4
يف النظـــــــــــــر.5 ـــــــــــــــــــــــــات   تقني

 احلياتيـــــــــــــــــــــــــــــــــة املهـــــــــــــارات (د
 علــــــــــى الطـــــــــالب .احلياتيــــــــــــــــــــــــــــــــة املهـــــــــــــارات اكتســـــــــــــاب علــــــــــى الطـــــــــالب مســـاعدة جيــــــــــــب   

 حـــول بالســـــــــــــــــــعادة ويشـــــــــــــــــــعرون ، أنفســـــــــــــــــهم عـــن للتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبري طـــــرق وتعلــــــــــــــــــم ، الثقـــــــــــــــــــة اكتســـــــــــــاب
 .اخلاصـــــــــــــة إمكاناــــــــــــــــا إمكانيــــــــــات

 التــــــــــــــــــــــدريس الكــــم مبـــــــــدأ أهم

إىل عــــــــــــاملهم حتقيــــــــــــــــــــــــــــق : مفهـــــــــــــوم علــــــــــى يعتمـــــــــــــــــــد الكمــــــي تــــــــــــــــدريسال   ، عاملنـــــــــــــــا 
إىل عاملنـــــــــــــــا وإرســــــال يف الطـــــــــالب دخـــول بأمهيــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــذكرنا أنـــــــــه يـــــــــــــــــــــعين وهـــذا .عــــــــــــاملهم   

أوىل كخطـــــوة العــــــــــــــامل . 

ـــــــــــــــــــــــين أن علينـــــــــــــــــــا شـــــيء كل قبــــــــــــــــل ، لتعليــــــــــــــــــــــــــــــم حقـــــــوق علــــــــــى للحصــــــــــــــــول    اجلســــــــــــــور نب
يف ــــــــــــــادرين نكـــــــون أن وجيــــــــــــــب .احلجيـــــــــــــــــة التالميـــــــــــــــــــــــذ حيـــــــاة   حـــــــــــــــىت عــــــــــــاملهم ولدخ علــــــــــى ق
ــــــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــىت والســـــــمات احليــــــــــــــــاة معرفـــــــــــــــــة من نتمكــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــق من يتمكن  وفقـــــــــــــــا أســــــــــلوب تطبي

األول عــــــــــــاملهم دخـــول .حليـــــــــــــــــــــــــــــام ألن خطـــــوة أهم هـــو  اإلذن منــــــح ســــــــــــيكون اإلجـــــــراء هذا   ملعلـــــــــــــــــم 
إىل ســـــــــــــــفرهم وتســـــــــــــــــــــــهيل ، وتوجيــــــــــــــــــــــــــه لقيــــــــــــــــادة  .أوســـــــع نطــــــاق علــــــــــى واملعرفــــــــــــــــــــــــــــة الوعــــــــــــي 

ـــــــــا     :منهــــــم, الكمــــــى تــــــــــــــــدريسال مزاي
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 فرحـــــــــــــا لفصــــــــــــــــــلا جتعـــــــــــــــــــل  .1

ـــــــــــــــــذال مهــــارات حتســـــــــــــــــن  .2  تالمي

 التالميــــــــــــــــــــــذ امتحـــــــــان نتــــــــــــــــــــــائج حتســــــــــــــــــــــــني .3

 الدراســـــــــــي التحصــــــــــــــــــــــــــيل حيســـــــــــــــن  .4

 

 الطـــــــــالب لــــدى بـــــــــــــــــــــــــالنفس الثقـــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــزز .5

 الــــذات احــــــــــــــرتام حتســــــــــــــــــــــــني .6

 أفضــــــــــــــل عالقــــــــــة تعــــــــــــــــــــــــزيز وميكــــــــــــن  .7

يف املفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيح من الـــــــــــــــــــــــكثري بـــــــــــــذلت .8  التعلــــــــــــــــــــــم 

 (قـــــالاالعـــــت شـــــــروط خففــــــــــــــــــت) الدولــــــــــة ألفـــــــــــــا تقنيــــــــــــــــــــــــــة باســــــــــــــــــــتخدام .9

يف كرســــــــي علــــــــــى اجللـــــــــــــــوس من شـــكا) SLANT تقنيــــــــــــــــــــــــــة باســــــــــــــــــــتخدام  .10 إىل ، ـــــــــــــم   
اىل التحــــــــــــــدث علــــــــــى ، رؤوســـــــــهم علــــــــــى اإلميـــــــــــــاءة ، األســــــــــــــــــئلة وطـــــــــرح ، العجـــــــــاف األمــام  

 (معلمهــــــــم

 : التعلــــــــــــــــــــــم منـــــــــــوذج تــــــــــــــــدريس الكــــم القصــــــــــــــــور أوجـــــــه

 بالضـــــــــــــــــــــــــــبط .للطــــــــــــــالب وثيــــــــــــــــــــق اهتمـــــــــام وإيــــــــــالء ونــــــــــوع ، احللـــــــــــــــو صــــــــــــاحل املعلـــــــــــــــــم دائمـــــا ليـــــــــــس  .1
يف املعلــــــــــــــــــــــــمني إكمال جيــــــــــــب لــــــذلك .الطـــــــــالب االســـــــــــــــــــــتهانة ميكـــــــــــن املوقـــــــــــــــــف ذاه  هـــــذه 

 .وديـــــــــة تكـــــــــــون أن أيضـــــــــــا ميكـــــــــــن ولكـــــــن غاضـــــــب مـــــزاج يكـــــــــون أن ميكـــــــــــن احلالـــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــمني من مبــــــــــــــــــــــــــعىن واعـــــــــــــــــرتض  . 2 إىل املعل  تركــــــــــــــــــــــــيز فيـــــــــــــــــــــه تنظـــــــــــــــــر ألــــــــــــا ، املوســـــــــــــــــــــــــــيقى 
 للغايـــــــــــــــــــــة مقلـــــــــــق

 

 الســـــــــــــــــابقة الدراســــــــات . ب
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 : يلــــــــــــــى كما االبحـــــــــــــــثــــــــــــــذ تتعلــــــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــيت الســــــــــــــــــــابقة الدراســــــــات  

1. Julianis (2008) ــــــــــــــــــــــــــــــق  تعلـــــــــــــــــم نتــــــــــــــــــــــائج لرتقيــــــــــــــــــــــــــــــة  الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس منـــــــــــوذج تطبي
يف يـــــــاتالريــــــــــــــاض  فأمنــــــــــــــــا / باكنبـــــــــــــــــــــــــارو التاســـــــــــــــــــــعة احلكوميــــــــــــــــــة املتوســـــــــــــــــــــــــطة املدرســـــــــــــة 

يف الرياضـــــــــــــــــــــــــيات تعلـــــــــــــــــم نتــــــــــــــــــــــائج ترقيـــــــــــــــــــــــــة هــــي البحـــــــــــــــث ذلــك من النتيجــــــــــــــــــــــــــة  املدرســـــــــــــة 
  .باكنبـــــــــــــــــــــــــارو التاســـــــــــــــــــــعة احلكوميــــــــــــــــــة املتوســـــــــــــــــــــــــطة
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 الثالــــــــــــــــث الفصــــــــــــــل

 العملــــــــــــي المفهــــــــــــــوم

 والفــــــــــــــروض االفتراضـــــــــــــــــــــات .1

ـــــــــــــــــــيت الفكـــــــــــــــــرة تشّكل العملـــــــــــــــي املفهــــــــــــــــــــــوم هذا ـــــــــــــــــــــات التحديــــــــــــــــــــد إلعطـــــــاء ملتســــــــــــــــــــــــتع ال  .النظري

يف الفهـــــــــــــــم أخطــاء تكـــــــــــون لكيــــــــــــــال مهّمة هـــــذه ـــــــــالســـــــهت و البحـــــــــــــــث هذا تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ   للقيـــــــــــــــــــــام ي

 .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعيري

يف  املدرســـــــــــــــــــــني قـــــــدرة يف ( Quantum Teaching)  الكمــــــي تــــــــــــــــدريسال تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ   

ـــــــــــــة   : إذا جيـــــــدة يكـــــــــون أن ميكـــــــــــن  العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم عملي

ـــــــأمر .1   .خمتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتني الكراســـــــــــــي و بمكاتال ترتيـــــــــــــــــــــــــــــبب تالميـــــــــــــــــــــذه املــــــــــدرس ي

إىل  عـــــــــــــــادام لتحقيــــــــــــــــــــــــــــق التالميــــــــــــــــــــــذ من الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة املــــــــــدرس يعـــــــــــــــرف .2   .املــــــــــدرس عـــادات 

 : يلــــــــــــــي كما الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس علــــــــــى التعليــــــــــــــــــــــــــــــم عمليـــــــــــــة املــــــــــدرس يبــــــــــــــــــــــــــىن .3

  .املدروســــــــــــــة املــــــــــــواد من املنفعـــــــــــــــــــــــــــة بإعطـــــــــــــاء التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة رسغ .الغــــــــــــرس .أ 

  .التالميــــــــــــــــــــــذ هــايفهمـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــىت العامـــــــــة اخلــــــــــــــــــــــربة إيتــــــــــــــــاء .طبيقــــــــــــــــــــــــــي .ب 

 ســـــــــــــــهيال  الرتاتيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ,الــــــــرمز ,الشــــــــكل ,املفهــــــــــــــــــــــوم ,الكلمــــــــة مفتـــــــــــــــــــاح إعــداد .التســــــــــــــــــــــمية .ج 

يف للتالميـــــــــــــــــــــــــــذ  .وتـــــــــــــــــذكرها املــــــــــــواد حفـــــــــظ 

إىل الفرصــــــــــــــــــــة إعطــــاء  .التظــــــــــــــــــاهر .د  ــــــــــــــــة التالميـــــــــــــــــــــــذ   .قــــــــــــــــــــدرام  علــــــــــى للدالل

ـــــــــــــــــــــــــــذ إشـــــارة .تكــــــــــــرارل .ه   عـــــارف أنــــــــــــــين علــــــــــى لرتكـــــــــــــــــــــــــــــيز و املــــــــــــواد مراجعــــــــة طـــــرق عـــن للتالمي

  .هذا

 والعلــــــــــــــــــوم املهـــــــــــــارات ونيــــــــــــــل ، املشـــــــــــــــــا؛ركة ،لإلــــــــــــــــاء اإلعــــــــــــــــــرتاف .احلفــــــــــــــــــل .و 
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ـــــــــــــــــــــــــــذ احلســــــــــــــــنة أســــــوة املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى .4  ,صــــادق: منهـــــــا ,الكمــــــي املــــــــــدرس العالمـــــــــــة كما للتالمي

 وغـــــــــــــــــــريه آمر ,متحمـــــــس

 ,الفكـــــــــــــــــاهي ,مـــــؤنس ,إجيـــــــــــــــــــــــــايب ,آمر .متحمـــــــس : منهــــــم الكــــم مدرس صـــــــــــــفة من  املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى .5

ـــــــــــــــــــــــــــــمني لالهتمــــــــــــــــام مثــــــــــــــــــــرية ,عفــــــــــــــوي ,دقصــــا ,بطالقـــــــــــــــــــة ,لطيـــــــــــــــف ,التلقـــــــــــــــــــــــــي  تــــــــــــــــــــــــــــــفرتض ,واملهت

 .عاليــــــــــــــة توقعــــــــــــــــــــات علــــــــــى واحلفـــــــــــــــــــاظ إنشــــــاء ,"قــــــــادرة" الطـــــــــالب

 

 

 

 البحـــــــــــــت وميـــــــدان الوقـــــــــت .2

ــــــــــــــــــــة الباحثــــــــــــــــــــــــة وختتـــــــــــــــــــــــــار ,جتــــــــــــــــاري حبــــــــــــــث هـــو البحـــــــــــــــث هذا   يـــــــــــــــــــــعين فصــــــــــــــــول ثالث

األول فصــــــــــــــلال ـــــــــــــدق  األول فصــــــــــــــلال ,اخلن األول فصــــــــــــــلال ,األخـــد   .اخلـــــــــــــــــــــــونني 

 البجــــــــــــث الوقـــــــــت .أ 

ـــــب تقــــــــــــــــوم  يف البحـــــــــــــــث هذاب احثــــــــــةال  .م 2011-2010 دراســـــــــــــية ســــــــنة 

  البحــــــــــــث ميـــــدان .ب 

 ســـــكول بوردنـــــــــــــــك اإلحســـــان املتحــــــــــــــــــدة اإلســـــــــــــــالمية املتوســـــــــــــــــــــــــطة املدرســـــــــــــة هـــو البحـــــــــــــــث مكان

ـــــــــو ســــــــــياك ناحيــــــــــــة كوبنــــــــــــك  .كمفـــــــار مديريــــــــــــــــة هول

 

ــــــــرد .3  وموضـــــــــــــوعه البحــــــــــــث اف

ــــــــراد .أ   البحــــــــــــث إف

يف الفــــــــــــــــرد أما ددهع ولقلــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة مدرس هـــو البحـــــــــــــــث هذا  ال فالباحثـــــــــــــــــــــــــــــــــة   

  .العينـــــــــــــــــــــة تأخــــــــذ
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 البحــــــــــــث وموضـــــــــوع .ب 

يف املدرســـــــــــــــــــــني قـــــــدرة هـــو البحـــــــــــــــث هلــــــــــــــذه البحـــــــــــــــث موضــــــــــوع أما  التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ 

ـــــــــــــةل ( Quantum Teaching)  الكمــــــي  الصــــــــــف تالميـــــــــــــــــذ لــــدى العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم عملي

 كوبنـــــــــــــك"ســـــكول بوردنـــــــــــــــك اإلحســـــان"حدةاملــــــــــو اإلســـــــــــــــالمية املتوســـــــــــــــــــــــــطة باملدرســــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــابع

ـــــــــو كســــــــــيا ناحيــــــــــــة ”.كمفـــــــار مديريــــــــــــــــة هول  

  والعينــــــــــــــــــة المحتمــــــــــــع .4

ال فالباحثـــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــدده ولقلــــــــــــــــة  .العينـــــــــــــــــــــة تأخــــــــذ 

 

 البيانـــــــــــــــــــــات جمــع  طريقـــــــــــــة .5

  املالحظـــــــــــــة −

يف مباشـــــــــــــــرةال املالحظــــــــــــــة تقــــــــــــــــوم الباحثــــــــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــث هذا يف  . البحـــــــــــــــث مكان 

 

 

 البيانـــــــــــــــــــــات لتحليــــــــــــــــــــــل طريقـــــــــــــة .6

ـــــــــــــــــــت البيانـــــــــــــــــــــــــات تاجتمــــــــــــع عنــــــدما  التحليلـــــــــــــــــــــــــــــــــي بالتقنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الباحثــــــــــــــــــــــــة فحلل

 قـــــدمت كما .البحـــــــــــــــث هلــــــــــذا الصـــــــةخال و النتـــــــــــــــــــــــــــائج علــــــــــى للحصــــــــــــــــول املائــــــــــــــــة يسف لوصــــــــــــــــــــــفيا

Suharsimi Arikunto " اىل فتوزّع البيانـــــــــــــــــــــــــات مجعـــــــــت إذا  وكيفيــــــــــــــــــــــــــــا كميـــــا مهـــــا قســــــــــــــمني 

ال" و "نعــــــــم" بكلمــــــــــــة ويوصــــــــــــــــــــــفان مث "  وبعــــــــــــــد احلالصـــــــــــــــة علــــــــــى حلصـــــــــــــــول بينهمـــــــــــــــــــــا يفـــــــــــــــــــرق 

  19."باملائــــــــــــــــــــــــة امــــــــــــــــــوع جبمــــــــــــــــع كما ينـــــــــــال ذالــك
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 أقســـــــام ثالثــــــــــــــــــــة علــــــــــى العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة التعليــــــــــــــــــــــــــــــم طريقـــــــــــــــــة عـــن احثــــــــــةالـــــب فتنقســـــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــدا وهــــــي  إذا والكـــــــاف ,املقـــــــــــــــــــررة جبميـــــــــــــــــــــــع املــــــــــدرس قـــــام إذا اجليــــــــــــــــد .ضــــــــــــــــــــــــعيفا و ,كافيــــــــــــــــا و ,جي

مل إذا وضــــــــــــــــــعيف ,بعضــــــــــــــــــــها قـــــام  :كــــــــــــــــاأليت منهــــــا قليـــــــــــــــــــال أو ,ــــــــــــــا يقــــــــــــــوم 

ـــــــدا − يف 76 النتيجـــــــــــــــــــــــــــة وصــــــــــلت إذا جي إىل املائــــــــــــــــة  يف 100   املائــــــــــــــــة 

يف 56 لنتيجــــــــــــــــــــــــــةا وصــــــــــلت إذا كافيــــــــــــــــا − إىل املائــــــــــــــــة  يف 75    املائــــــــــــــــة 

يف 0 النتيجـــــــــــــــــــــــــــة وصــــــــــلت إذا ضــــــــــــــــــــــــعيفا − إىل املائــــــــــــــــة  يف 55   20املائــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــة الــــــــرمز باســــــــــــــــــــتخدام الكيفيــــــــــــــــــــــــــــة والبينــــــــــــــــــــــــــــات  : التالي

 

 
P = نقــــــــا املئويـــــــــــــــــــــــــة النســـــــــــــــــــــبة 

F = أراد الــــذي الــــــــــــــــــرتدد املئويـــــــــــــــــــــــــة النســـــــــــــــــــــبة  

N = 21العـــــــــام التواتـــــــــــــــــــــــــــر عــدد 

 

 

 

 

                                         
20 Ibid hal 244 
21

Anas Sudijono, pengantar statistik pendidikan,  hlm 43 
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ـــــــــــــــرابع الفصــــــــــــــل  ال

 وتحليلهــــــــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــائج تقـــــــــــــــديم

ـــــــــــــــاريخ .أ   مدرســــةال ت

 حدةاملــــــــــو يـــــــةاإلســــــــالم املتوســـــــــــــــــــــــــطة املدرســـــــــــــة املؤسســــــــــــــــة أنشــــــأت

ــــــــــــك ســـــكول بوردنـــــــــــــــك اإلحســـــان يف كوبن ـــــــــــــــــــاريخ   1 ) 2008 ينـــــــــــــــــــاير 20 ت

ــــــــــــر افتتحهـــــــــــــــــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــــيت ( ه 1429 حمــــــــــرم  والرياضــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــباب ثئـــــــــــــــــــون  وزي

يف أنشــــــأت ما أول التالميـــــــــــــــــــــــذ املدرســـــــــــــةقبـــــــــــــــلت .رمسيـــــــــــــــــا  27 يـــــــــختـــــــــار 

 رابطــــــــــــــة أقامهــــــا  مدرســــةال هـــــذه .تلميـــــــــــــــــــذا 44 وعــــددهم 2008 يوليــــــــــــــــــــــو

ــــــدعاة يف اإلندونيســـــــــــــــــــــــــــــني ال  س.ر.د األســـــــــــــــتاذ املدرســـــــــــــة نـــــــاظر كانو ريـــــــــاو؛ 

  ,ج ل,أكومســــــــــار ميســـــــــــــران األســـــــــــــــتاذ اومـــــــــــــــديره سانتوســـــــــــــــــــــو؛ إكو الـــــــــــدين جنــــــــم

يف املختـــــــــــــــــــــارة املــــــــــدارس إحدى املدرســـــــــــــة هـــــذه  لتقــــــــــــــــــدم مليــــــــــــو منطقـــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف تقـــــــــــــــــع املدرســـــــــــــة هـــــذه. الرتبي يف مـــــــــــــــربع مـــــــــــــرتا  35660   

ــــــــــــك ـــــــــو ســــــــــياك ناحيــــــــــــة كوبن  تســـــــــــــــــــــــتهدف املدرســـــــــــــة هـــــذه .كمفـــــــار مديريــــــــــــــــة هول

إىل يف األمــــر و العلمــــــــــــاء دإعــدا   وجـــــود و شخصّية و التمـــــــــــــام البـــــــــــــــــالد هذا 

يف ــــــــــــــــاة قطــــــــــاع   إحســـان و ,األخـــــالق إحســـان و ,الفكــــــــــــــر إحســـان) املتطّوعة احلي

ــــــــــب ــــــــــــــــــــــــان هلــــــــــا املدرســـــــــــــة هـــــذه أنشــــــأ ما أول .(قل ــــــــــــــــــــــــان و للتعلـــــــــــــــــــــــــــم غرفت  غرفت

 . للســــــــــــكن

ويف يف التالميـــــــــــــــــــــــذ عــدد اّالن   إســــــــــــالميةال املتوســـــــــــــــــــــــــطة املدرســـــــــــــة 

  .تلميـــــــــــــــــــذا 120  ســـــكول بوردنـــــــــــــــك املتحــــــــــــــــــدة

 والتالميــــــــــــــــــــذ الدرســــــــــــــين أحـــوال (1

 املدرســـــــــــــــــــــني حـــوالأ •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .التالميـــــــــــــــــــــــذ ,مدرسال : منهــــــا عناصـــــــــــر؛ من كــونتــــــــــت الرتبي

 والتعليــــــــــــــــــــــــــــــــم واملعـــــــــــــــــارف العلــــــــــــــــوم التالميـــــــــــــــــــــــذ يعطــــــــــــــــى الــــذى هـــو املــــــــــدرس
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يف الــــــدرس واقـــــام الـــــــــــذين يـــــــناملــــــــــدرس وعـــدد .املدرســـــــــــــة   بالرتبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 اجلامعـــــــــــــة من متخـــــــــــــــرجون وهـــم .مدرســــا وعشــــــــــرون اثنـــــــــــــان والتعليـــــــــــــــــــــــــــــــم

يف املتنوعـــــــــــــــــــــــــــة واملعاهـــــــــــــــد يف كما ,البـــــــــــــــــالد وخـــــــارج بالدنـــــــــــــــا   اجلــــــــــدول 

ـــــــــــــــــــــــايل   :الت

 

األول جــدولال  

 اإلســــــــــــــالمية المتوســـــــــــــــــطة المدرســـــــة فـــــــــي مهنتهــــــــــــــــم و  المدرســـــــــــــين أســماء

ـــــــــــك المتحـــــــــــدة  كوبنـــــــــــك ســـــكول بوردن

متخــــــــــر الــــــدرس مــواد مهنتهـــــــــــــــــم املدرســـــــــــــــــــــني أمســـــــاء رقـــــــم

 ج

 ,أكومســــــــــار ميســـــــــــــران أســــــــــــتاذ 1

 ج ل

 مـــــــدير

 املدرســـــــــــــة

األزهـــــــا -

 ر

 نـــــــاظر الــــــــــــدين جنــــــــم س.ر.د 2

 املدرســـــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الرتبي

 اجلنسّية

IKIP 

 املعرفــــــــــــــــــــــــــة العلـــــــــــــم مدرس مـــــــــــــــالتوس شـــــــــــــــافري 3

 الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة

UNRI 

ــــــــــــــــــــــدين احلــــــــــاج 4  ,خريال

 ج ل

 اللغــــــــــــــة مدرس

 العربيـــــــــــــــــــــــــــــة

 والتفســــــــــــــــــــــــــــــــــــري

األزهـــــــا

 ر

األزهـــــــا حـــــــديث و ســــــــــــــرية مدرس ج ل ,حممـــــد إليــــــــــــاس 5

 ر

 ل ,جانـــــــــدوكو أدي .احلــــــــــاج 6

 ج

 اللغــــــــــــــة مدرس

ــــــــع  و ربيـــــــــــــــــــةال

 عقيــــــــــــــدة

األزهـــــــا

 ر
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 SMU إنفوكــــــــــــــــــــوم مدرس فـــــــــــــــــامهي 7

 اللغــــــــــــــة مدرس د ف.س ,أمســـــــار 8

 اإلندونســــــــــــــــــــــية

UNRI 

 اللغــــــــــــــة مدرس د ف.س ,إســــــكاندار 9

 العربيـــــــــــــــــــــــــــــة

UIN 

SUSK

A 

 احلكيــــــــــــــــم لقمـــــــان أفيــــــــــــــــــف 10

 (احلــــــــــــــــــافظ)

املــــــــــــع القـــــــــــــرأن مدرس

 هد

وارداين كوســــــوما يويــــــــــــــــــون 11 ,  

 د ف.س

 املعرفــــــــــــــــــــــــــة علــــــم مدرس

 اإلجتماعيّ 

UNRI 

 UNRI الرّياضّيات مدرس إ.س ,مرلييــــــــــــــــــــــان .إ ويويــــــــــــــك 12

 UNRI اإلجنلزيّة اللغــــــــــــــة مدرس د ف.س ,إســـــــــــــــــــــتيخارا 13

املعــــــــــــــــــه القـــــــــــــرأن مدرس (احلافظــــــــــــــــــــة)راهــــــــــــاين 14

 د

 معهــــــد - املشـــــــــــــــرف األظهــــــــــاري خــــــــــري 15

الكــــــو

ــــــــــر  ث

 MA - املشـــــــــــــــرف بشــــــــــــــــــــــــارالدين .ت 16

 MA - املشـــــــــــــــرف أصــــــــــــــــــــــرايف 17

 MA - املشـــــــــــــــرف الرمحــــــــــــد نـــــــور 18

 MA - املشـــــــــــــــرف ليانــــــــــــــــاإي 19

 MA - املشـــــــــــــــرف  زهــــــــرة كوســـــــــــــــــــيت 20

 ل ,كوســـــــــــــــــــــــــــــفيتا ديفــــــــــــــــــي 21

 ج

األزهـــــــا الفقــــــــــــــــــــــه مدرس

 ر

 UNRI - املشـــــــــــــــرف إ س ,ميكــــــــــــــــــــــاوايت 22

 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ حـــوالأ •
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اهللا خلقــــــــــــــه خملـــــــــــــوق ميــــــذالتـــــــــــــــــال  بتطـــــــــــــــــــــــور يتطـــــــــــــــــــــور 

إىل حيتـــــــــــــــــــــــاج كل .فطرتــــــــــــــــــــــــــــه إىل يصــــــــــــل حـــــــــــــــىت املســــــــــــــــــــتمر اإلشـــــــــراف   

ـــــص 22.الفطـــــــــــــــــــرة أق
يف يتعلمــــــــــــــــــــــــــون الـــــــــــذين والتالميـــــــــــــــــــــــــذ      هـــــذه 

ــــــــــــــــــــدة ودائــــــــــــرة القريــــــــــــــــــــة من يــــــــــــــــــأتون املدرســـــــــــــة ـــــــــــــــــــة بعي  والوالي

يف التالميـــــــــــــــــــــــذ وعـــدد .املختلفــــــــــــــــــــــــــــــــة  للســـــــــــــــــنة املدرســـــــــــــة هـــــذه 

ىنيــــــــــع 2009/2010 إىل ينقســـــــــــــــــــمون وهـــم .تلميـــــــــــــــــــذا120   مســةخ 

األو فصــــــــــــــلال :يـــــــــــــــــــــعىن ,الفصـــــــــــــــــــول  و .فـــــــــــوفصال ثالثــــــــــــــــــــة ل

وىف .صــــــــــــفان الثـــــــــــــــــــــــاىن الفصــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــاىل   علــــــــــى ةالباحـــــــــــــــث تقـــــــــــــدم الت

ــــــــــــــــان  :ذالــك بي

 الثـــــــــــــــــانى الجـــــدول

األول صـــــفال من التالميـــــــــــــــــــــــذ عــدد يف   حدةاملــــــــــو اإلســـــــــــــــالمية املتوســـــــــــــــــــــــــطة املدرســـــــــــــة 

ــــــــــــك ســـــكول بوردنــــــــــــــك  2009/2010 الدراســـــــــة للســـــــــــــــــنة كوبن
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إىل يعطــــــــــــــــى الــــذي النشـــــــــــاط جممـــــــــوع هــو التعليــــــــــــــــــــــــــــــم منـــــــاهج  

ـــــــــــــــــركز النشـــــــــــــاطات أكـــــــــــثر تالميــــــــــــــــــــــذهو ,املــــــــــدرس  مــوادال تقـــــــــــــــــــــدمي علــــــــــى ت

ـــــــةساالــــدر  و يســــــــــــــــــــــــيطرواها بــــــــــل اهوفهـــــــــــمي و  التالميـــــــــــــــــــــــذ ليتاهلـــــــــــــــــــــــــــــــا ي

23.اهوطّوري
يف املنــــــــــــــــاهج شــــــــرح ســــــــــــــــــــــــيأيت    املتوســـــــــــــــــــــــــطة املدرســـــــــــــة 

ــــــــــــك ســـــكول بوردنـــــــــــــــك املتحــــــــــــــــــدة اإلســـــــــــــــالمية  :يلــــــــــــــى كما كوبن

 (DIKNAS)   الرتبيــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوحــــــــدة الطبقـــــــــــــــــــــة منهــــــــاج •

 بوردنــــــــــــــك املتحــــــــــــــــــدة اإلســـــــــــــــالمية املتوســـــــــــــــــــــــــطة املدرســـــــــــــة منهــــــــاج •

ــــــــــــك ســـــكول   :ومنهــــــــا كوبن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة −  ,عقيــــــــــــــدةال :منهــــــا ,ياإلســــــــالم الـــــــــــدين الرتبي

 .ســــــــــــــريةالو ,فقــــــــــــــــــهال و ,حـــــــديثال و ,تفســـــــــــــــــــــــــــــريالو

 القـــــــــــــران حتفيــــــــــــــــــــــــــــــظ و حتســـــــــــــــــــــــــني −

 العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة −

ــــــــــــــــــــــــمال − ــــــــــــــــــــوى تعلي  املالي

 املنهـــــــــــــــــاج خــــارج الطـــــــــالب نشــــــاط •

 الكّشافة −

ـــــــــــون أوت −  Out bond)  ( ب

 (BSMR) الــــــــــــــــــــــــــــفىت األمحــــــــر اهلـــــــــــــالل −

 الّصحافة −

 نفســــــــــــــــــــه عـــن عافلــــدا −

 .الرّياضة −
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ــــــــــــــــــــــم فرقــــــــــــــــــة −  .التعل

 .املهـــــــــــــارات −

 .والتكنولوجـــــــــــــــــــــــــــــــــي االتصــــــــــــــــــاالت معــــــارف −

 اخلـــــــــط −

  .البحـــــــــــــــث مكان عـــن تيــــــــــــــــذة وكهـــــــذا

 البيانـــــــــــــــــــــات تقـــــــــــــــديم .ب 

يف الباحثــــــــــــــــــــــــة قّدم كما ــــــــــــــاب  األول الب  حثالـــــب هذا من الغــــــــــــرض أن 

ـــــــــــــةل (Quantum Teaching)الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس  املدرســـــــــــــــــــــني قـــــــدرة ملعرفــــــــــــــــــــــــــة  عملي

ـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة متعلــــــــــــــــــــي  باملدرســــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــابع الصــــــــــف التالميـــــــــــــــــــــــذ لـــــدى العربي

ــــــــــــك"ســـــكول بوردنـــــــــــــــك اإلحســــــان"حدةاملــــــــــو اإلســـــــــــــــالمية املتوســـــــــــــــــــــــــطة  ناحيــــــــــــة كوبن

 .كمفـــــــار مديريــــــــــــــــة هولـــــــــو ســــــــــياك

ـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــتقدمها الـــــــــــــــــــيت البيانـــــــــــــــــــــــــات أما و يف الكاتب ــــــــــــــاب هذا   الب

  .املالحظـــــــــــــة من تتكـــــــــــــــــــــون

ــــــــــــة ولنيـــــــــــــــــــل  علــــــــــى رسمد دوافـــــــــــــــع تؤثـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــىت العوامــــــــــــل عـــن اإلجاب

ـــــــــــــةل  (Quantum Teaching) الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس منـــــــــــوذج ذتنفــــــــــــــــــــــــي  تعليـــــــــــــــــــــــــم عملي

 املتوســـــــــــــــــــــــــطة باملدرســــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــابع الصــــــــــف التالميـــــــــــــــــــــــذ لـــــدى العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة

ــــــــــــك"ســـــكول بوردنـــــــــــــــك اإلحســــــان"حدةاملــــــــــو اإلســـــــــــــــالمية ـــــــــو ســــــــــياك ناحيــــــــــــة كوبن  هول

 .املالحظــــــــــــــة الباحثــــــــــــــــــــــــة اســــــــــــتخدم وقــــــد كمفـــــــار مديريــــــــــــــــة

ـــــــــــــةل املدرســـــــــــــــــــــني قـــــــدرة علــــــــــى املباشــــــــــــــــــــــــرة تنظـــــــــــــــــر هــــي مالحظــــة  عملي

يف املــــــــــدرس هـااعتقــــــــــــــــد,العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة التعليــــــــــــــــــــــــــــــم  الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس 

(Quantum Teaching) . 
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يف  علــــــــــى تســــــــــــــــــــــــتعمل ,الســــــــــــــــــــابقة جدول من املالحظــــــــــــــة تقـــــــــــــــــــــدمي 

ــــــــــــــــــــــــــارين  Quantum) الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ علــــــــــى نيـــــــــدال الـــــــــــذين اختي

Teaching) ـــــــــــــةل يف العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة التعليــــــــــــــــــــــــــــــم عملي  واختيـــــــــــــــــــار ,مــؤدة قيامــــــــــــــــه 

ال ) ىلع يــــــدل (   الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس املدرســـــــــــــــــــــني قـــــــدرة علــــــــــى املــــــــــدرس دوافـــــــــــــــع ان 

(Quantum Teaching) ـــــــــــــةل يف العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة التعليــــــــــــــــــــــــــــــم عملي  غــــــــــــري قيامــــــــــــــــه 

 الســـــــــــــــــــابع فصــــــــــــــل العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة مدرس علــــــــــى تشـــــــــــار املالحظــــــــــــــة وهـــــــذه ,مــؤدة

ـــــــــــــــــدأ ,مالحظــــة ســـــــــــــتة وكلهـــــــــــم األول املالحظــــــــــــــة ويب يف مدرس علــــــــــى   مـــــــايو 28 

إىل  . 2010 يونيـــــــــــــــــــــو 7 

ــــــــــر لوضــــــــــــح يف البيانـــــــــــــــــــــــــات منهــــــا جصـــــــــلت املالحظــــــــــــــــــه العمليــــــــــــــــــــة تيـــــــــــــــــبت  

ـــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــا قـــــام الــــــــــــــــــــىت املالحظــــــــــــــة صــــــــــــفحات  البيانـــــــــــــــــــــــــات تلـــــــــــك وتظهــــــــــــــــر .الكاتب

يف ــــــــــــــى اجلــــــــــدول   :االت

 

 

 الثالــــــــــــــــث الجـــــدول

األول المالحظـــــــــة ــــــى   ( أ ) مدرس إل

ـــــــــــــــــــاريخ /يـــــــــوم   2010 مـــــــايو 28/اجلمعــــــــــــة : ت

األول :  فصــــــــــــــل   اخليبــــــــــــــــــــــــــار 

 اإلســــــــــــــــــــــــــتفهام مإس و ,اإلشــــــــارة إســم و,املذّكر إســم: موضــــــــــوع

 املالحظــــــــــــــة حاصــــل املالحظــــــــــــــة الوجهــــــــــات النمـــــــــــرة

ال نعــــــــم  

ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1  املــــــــــدرس ي

ـــــــــــــــــــــــــــــب تالميـــــــــــــــــــــذه  الكراســـــــــــــي ترتي

 .خمتلفــــــــــــــــــــــــــــــة

�  _ 
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ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل  املــــــــــدرس ي

ــــــــــــــــــــــــــــق التالميـــــــــــــــــــــــذ من الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة  لتحقي

إىل عـــــــــــــــادم  .املــــــــــدرس عــادات 

�  _ 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 3

 .الــــــدرس فوائــــــــــــــــــد بــــــــــــذكر

�  _ 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 4

 .القصـــــــــــــة بطريقــــــــــــــــــــــــــة

�  - 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 5

 .متثيــــــــــــــــــــــــــــــل بطريقــــــــــــــــــــــــــة

_ �  

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 6

 بفيــــــــــــــــــــــــــــــــديو

�  - 

مث بتمثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7  

 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون يشــــــــــــــــــعرون التالميـــــــــــــــــــــــذ

_ �  

مث 8  والتالميـــــــــــــــــــــــــذ املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى 

ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع تسمّية  وكلمـــــــــة ال

 .املفتــــــــــــــــــــــــــــاح

�  _ 

 فرصـــــــــــــــــة املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9

 .عــــــــــــــــــرفوا ما لتقـــــــــــــــــــــــــــدمي

�  _ 

 لتكــــــــــــــــــــــــــــريرا تصّلبا املــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 10

 كّرر التالميـــــــــــــــــــــــذ ميشـــــــــــــــى) بتكّرر درســـــا

 .الــــــدرس صـــــــــــــفحة

�  _ 

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 11

 .حبمــــــــــــد التالميـــــــــــــــــــــــذ

�  _ 

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 12

 معــــا بتــــــــــــــــــــــــــــــــغىن التالميـــــــــــــــــــــــذ

_ �  

  � _ اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 13
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إىل باالريـــــــــــــــــــــــاء التالميـــــــــــــــــــــــذ  .غريهــــــــــــــم 

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 14

 .الفصــــــــــــــــــل بااحلفلـــــــــــــــــــــــــــــــة التالميـــــــــــــــــــــــذ

�  _ 

 الّصدر رحــــب ) فكـــــــــــــاهي لــــــــــه املــــــــــدرس 15

 (خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى

�  _ 

 4 11 جممـــــــــوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــرابع الجـــــدول  ال

ــــــى الثـــــــــــــــــانى المالحظـــــــــة  ( أ ) مدرس إل

ـــــــــــــــــــاريخ /يـــــــــوم  2010 يونيـــــــــــــــــــــو 2/األربعــــــــــــــــــاء : ت
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األو :  فصــــــــــــــل  األخـــد ل

 اإلســــــــــــــــــــــــــتفهام إســم و ,اإلشــــــــارة إســم و,املذّكر إســم : موضــــــــــوع

 املالحظــــــــــــــة حاصــــل املالحظــــــــــــــة الوجهــــــــــات النمـــــــــــرة

ال نعــــــــم  

ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1  تالميــــــــــــــــــــــذه املــــــــــدرس ي

 .خمتلفــــــــــــــــــــــــــــــة الكراســـــــــــــي ترتيـــــــــــــــــــــــــــــب

�  −  
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ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل  املــــــــــدرس ي

ــــــــــــــــــــــــــــق التالميـــــــــــــــــــــــذ من الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة  لتحقي

إىل عـــــــــــــــادم  .املــــــــــدرس عــادات 

�  −  

ــــــــــــذكر التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 3  ب

 .الــــــدرس فوائــــــــــــــــــد

�  −  

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 4

 .القصـــــــــــــة بطريقــــــــــــــــــــــــــة

�  −  

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 5

 .متثيــــــــــــــــــــــــــــــل بطريقــــــــــــــــــــــــــة

�  −  

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 6

 بفيــــــــــــــــــــــــــــــــديو

−  �  

مث بتمثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7  

 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون يشــــــــــــــــــعرون التالميـــــــــــــــــــــــذ

−  �  

مث 8  تسمّية والتالميـــــــــــــــــــــــــذ ملــــــــــدرسا يعطــــــــــــــــى 

ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع ــــــــــــــــــــــــــــاح وكلمـــــــــة ال  .املفت

−  �  

 فرصـــــــــــــــــة املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9

 .عــــــــــــــــــرفوا ما لتقـــــــــــــــــــــــــــدمي

�  −  

 درســـــا لتكــــــــــــــــــــــــــــريرا تصّلبا املــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 10

 صـــــــــــــفحة كّرر التالميـــــــــــــــــــــــذ ميشـــــــــــــــى) بتكّرر

�  −  
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 .الــــــدرس

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 11

 .حبمــــــــــــدا التالميـــــــــــــــــــــــذ

�  _ 

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 12

 معــــا بتــــــــــــــــــــــــــــــــغىن التالميـــــــــــــــــــــــذ

�   −  

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 13

إىل باالريـــــــــــــــــــــــاء التالميـــــــــــــــــــــــذ  .غريهــــــــــــــم 

_ �  

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 14

 .الفصــــــــــــــــــل بااحلفلـــــــــــــــــــــــــــــــة التالميـــــــــــــــــــــــذ

_ �  

 الّصدر رحــــب ) فكـــــــــــــاهي لــــــــــه املــــــــــدرس 15

 (خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى

�  _ 

 5 10 جممـــــــــوع
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 الخــــامس الجـــــدول

ــــــى ةالثالــــــــــــــــث المالحظـــــــــة  ( أ ) مدرس إل

ـــــــــــــــــــاريخ /يـــــــــوم  2010 يونيـــــــــــــــــــــو 4/األربعــــــــــــــــــاء : ت

األول :  فصــــــــــــــل  احلـــــــــــــــــــــــونني 

 اإلســــــــــــــــــــــــــتفهام إســم و ,اإلشــــــــارة إســم و ,املذّكر إســم : موضــــــــــوع 

 املالحظــــــــــــــة حاصــــل املالحظــــــــــــــة الوجهــــــــــات النمـــــــــــرة

ال نعــــــــم  

ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1  املــــــــــدرس ي

ـــــــــــــــــــــــــــــب تالميـــــــــــــــــــــذه  الكراســـــــــــــي ترتي

 .خمتلفــــــــــــــــــــــــــــــة

�  _ 

2 

 

ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل  ملــــــــــدرسا ي

 التالميـــــــــــــــــــــــذ من الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــق إىل عـــــــــــــــادم لتحقي  عــادات 

 .املــــــــــدرس

�  _ 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 3

 .الــــــدرس فوائــــــــــــــــــد بــــــــــــذكر

�  _ 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 4

 .القصـــــــــــــة بطريقــــــــــــــــــــــــــة

�  _ 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 5

 .متثيــــــــــــــــــــــــــــــل بطريقــــــــــــــــــــــــــة

_ �  
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 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 6

 بفيــــــــــــــــــــــــــــــــديو

�  _ 

مث بتمثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7  

 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون يشــــــــــــــــــعرون التالميـــــــــــــــــــــــذ

_ �  

مث 8  والتالميـــــــــــــــــــــــــذ املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى 

ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع تسمّية  وكلمـــــــــة ال

 .املفتــــــــــــــــــــــــــــاح

�  _ 

 فرصـــــــــــــــــة املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9

 .عــــــــــــــــــرفوا ما لتقـــــــــــــــــــــــــــدمي

�  _ 

 لتكــــــــــــــــــــــــــــريرا تصّلبا املــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 10

 كّرر التالميـــــــــــــــــــــــذ ميشـــــــــــــــى) بتكّرر درســـــا

 .الــــــدرس صـــــــــــــفحة

�  _ 

 اإلجـــاز كل ملــــــــــدرسا حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 11

 .حبمــــــــــــدا التالميـــــــــــــــــــــــذ

�  _ 

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 12

 معــــا بتــــــــــــــــــــــــــــــــغىن التالميـــــــــــــــــــــــذ

_ �  

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 13

إىل باالريـــــــــــــــــــــــاء التالميـــــــــــــــــــــــذ  .غريهــــــــــــــم 

_ �  

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 14

 .الفصــــــــــــــــــل بااحلفلـــــــــــــــــــــــــــــــة التالميـــــــــــــــــــــــذ

�  _ 

 الّصدر رحــــب ) فكـــــــــــــاهي لــــــــــه املــــــــــدرس 15

 (خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى

�  _ 

 4 11 جممـــــــــوع
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 الســــــادس الجـــــدول

ـــــــــــــــــائج قائمـــــــــة  األول المالحظـــــــــة نت  ( أ ) مدرس علــــــــى 

النـــــــــم

رة  

 امـــــــــــــــــوع املالحظــــــــــــــة عــدد املالحظــــــــــــــة الوجهــــــــــات

خيبـــــــــــــــــا

 ر

ـــــــــــــني أخد ال نعــــــــم حن  

ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1  املــــــــــدرس ي

ـــــــــــــــــــــــــــــب تالميـــــــــــــــــــــذه  ترتي

 .خمتلفــــــــــــــــــــــــــــــة الكراســـــــــــــي

�  �  �  3 _ 

2 

 

ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل  ي

 نم الطبيعـــــــــــــــــــــــــــــة املــــــــــدرس

ــــــــــــــــــــــــــــق التالميـــــــــــــــــــــــذ  لتحقي

إىل عـــــــــــــــادم  عــادات 

 .املــــــــــدرس

�  �  �  3 _ 

 _ 3  �  �  � رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 3
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 فوائــــــــــــــــــد بــــــــــــذكر التالميـــــــــــــــــــــــذ

 .الــــــدرس

 رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 4

 بطريقــــــــــــــــــــــــــة التالميـــــــــــــــــــــــذ

 .القصـــــــــــــة

_ �  �  2 1 

 رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 5

 بطريقــــــــــــــــــــــــــة التالميـــــــــــــــــــــــذ

 .متثيــــــــــــــــــــــــــــــل

_ �  - 1 2 

 رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 6

 بفيــــــــــــــــــــــــــــــــديو التالميـــــــــــــــــــــــذ

�  _ �  2 1 

 بتمثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7

مث  يشــــــــــــــــــعرون التالميـــــــــــــــــــــــذ 

 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون

_ _ _ _ 3 

مث 8  املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى 

 تسمّية والتالميــــــــــــــــــــــــذ

ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع  وكلمـــــــــة ال

 .املفتــــــــــــــــــــــــــــاح

�  - �  2 1 

 املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9

 ما لتقـــــــــــــــــــــــــــدمي فرصـــــــــــــــــة

 .عـــــــــــــــــرفوا

�  �  �  3 _ 

 تصّلبا املــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 10

 بتكّرر درســـــا لتكــــــــــــــــــــــــــــريرا

 كّرر لتالميـــــــــــــــــــــــذا ميشـــــــــــــــى)

 .الــــــدرس صـــــــــــــفحة

�  �  �  3 - 

 كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 11

 .حبمــــــــــــدا التالميـــــــــــــــــــــــذ اإلجـــاز

�  �  �  3 - 
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 كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 12

 بتــــــــــــــــــــــــــــــــغىن التالميـــــــــــــــــــــــذ اإلجـــاز

 معــــا

- �  - 1 2 

 كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 13

 باالريـــــــــــــــــــــــاء التالميـــــــــــــــــــــــذ اإلجـــاز

إىل  .غريهــــــــــــــم 

- - - - 3 

 كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 14

 التالميـــــــــــــــــــــــذ اإلجـــاز

ــــــــــــــــــــــةبـــــــــاا  .الفصــــــــــــــــــل حلفل

�  - �  2 1 

 رحــــب ) فكـــــــــــــاهي لــــــــــه املــــــــــدرس 15

 (خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى الّصدر

�  �  �  3 - 

 13 32 11 10 11 جممـــــــــوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الســــــــــــــــابع الجـــــدول
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األول المالحظـــــــــة ــــــى   ( ب ) مدرس إل

ـــــــــــــــــــاريخ /يـــــــــوم   2010 مـــــــايو 31/الثالثـــــــــــــــــــــــــاء : ت

األول :  فصــــــــــــــل  اخليبــــــــــــــــــــــــــار 

 اإلســــــــــــــــــــــــــتفهام إســم و ,اإلشــــــــارة إســم و,املؤّنث إســم : موضــــــــــوع

 املالحظــــــــــــــة حاصــــل املالحظــــــــــــــة الوجهــــــــــات النمـــــــــــرة

ال نعــــــــم  

ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1  تالميــــــــــــــــــــــذه املــــــــــدرس ي

 .خمتلفــــــــــــــــــــــــــــــة الكراســـــــــــــي ترتيـــــــــــــــــــــــــــــب

�  _ 

2 

 

ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل  املــــــــــدرس ي

ــــــــــــــــــــــــــــق التالميـــــــــــــــــــــــذ من الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة  لتحقي

إىل عـــــــــــــــادم  .املــــــــــدرس عــادات 

�  _ 

ــــــــــــذكر التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 3  ب

 .الــــــدرس فوائــــــــــــــــــد

�  _ 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 4

 .القصـــــــــــــة بطريقــــــــــــــــــــــــــة

- �  

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 5

 .متثيــــــــــــــــــــــــــــــل بطريقــــــــــــــــــــــــــة

_ �  

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 6

 بفيــــــــــــــــــــــــــــــــديو

- �  

مث بتمثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7  

 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون يشــــــــــــــــــعرون التالميـــــــــــــــــــــــذ

_ �  

مث 8  تسمّية والتالميـــــــــــــــــــــــــذ املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى 

ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع ــــــــــــــــــــــــــــاح وكلمـــــــــة ال  .املفت

�  _ 

 _  � فرصـــــــــــــــــة املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9
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 .عــــــــــــــــــرفوا ما لتقـــــــــــــــــــــــــــدمي

 درســـــا لتكــــــــــــــــــــــــــــريرا تصّلبا املــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 10

 صـــــــــــــفحة كّرر التالميـــــــــــــــــــــــذ ميشـــــــــــــــى) بتكّرر

 .الــــــدرس

�  _ 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 11

 .حبمــــــــــــدا

�  _ 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 12

 معــــا بتــــــــــــــــــــــــــــــــغىن

�  - 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 13

إىل باالريـــــــــــــــــــــــاء  .غريهــــــــــــــم 

_ �  

 التالميـــــــــــــــــــــــذ اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 14

 .الفصــــــــــــــــــل بااحلفلـــــــــــــــــــــــــــــــة

�  _ 

 الّصدر رحــــب ) فكـــــــــــــاهي لــــــــــه املــــــــــدرس 15

 (خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى

�  _ 

 5 10 جممـــــــــوع
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 الثمانيــــــــــــــــــــة الجـــــدول

ــــــى الثـــــــــــــــــانى المالحظـــــــــة  (ب ) مدرس إل

ـــــــــــــــــــاريخ /يـــــــــوم  2010 يونيـــــــــــــــــــــو  03/اخلميــــــــــــــس : ت

ألولا :  فصــــــــــــــل  األخـــد 

 اإلســــــــــــــــــــــــــتفهام إســم و ,اإلشــــــــارة إســم و,املؤّنث إســم : موضــــــــــوع 

 املالحظــــــــــــــة حاصــــل املالحظــــــــــــــة الوجهــــــــــات النمـــــــــــرة

ال نعــــــــم  

ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1  املــــــــــدرس ي

ـــــــــــــــــــــــــــــب تالميـــــــــــــــــــــذه  الكراســـــــــــــي ترتي

 .خمتلفــــــــــــــــــــــــــــــة

�  _ 

2 

 

ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل  املــــــــــدرس ي

 التالميـــــــــــــــــــــــذ من الطبيعــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــق إىل عـــــــــــــــادم لتحقي  عــادات 

 .املــــــــــدرس

�  _ 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 3

 .الــــــدرس فوائــــــــــــــــــد بــــــــــــذكر

�  _ 

 _  � التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 4
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 .القصـــــــــــــة بطريقــــــــــــــــــــــــــة

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 5

 .متثيــــــــــــــــــــــــــــــل بطريقــــــــــــــــــــــــــة

�  _ 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 6

 بفيــــــــــــــــــــــــــــــــديو

_ �  

مث بتمثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7  

 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون يشــــــــــــــــــعرون التالميـــــــــــــــــــــــذ

_ �  

مث 8  والتالميـــــــــــــــــــــــــذ رساملــــــــد يعطــــــــــــــــى 

ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع تسمّية  وكلمـــــــــة ال

 .املفتــــــــــــــــــــــــــــاح

�  - 

 فرصـــــــــــــــــة املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9

 .عــــــــــــــــــرفوا ما لتقـــــــــــــــــــــــــــدمي

�  _ 

 لتكــــــــــــــــــــــــــــريرا تصّلبا املــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 10

 كّرر التالميـــــــــــــــــــــــذ ميشـــــــــــــــى) بتكّرر درســـــا

 .الــــــدرس صـــــــــــــفحة

- �  

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 11

 .حبمــــــــــــدا التالميـــــــــــــــــــــــذ

�  _ 

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 12

 معــــا بتــــــــــــــــــــــــــــــــغىن التالميـــــــــــــــــــــــذ

- �  

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 13

إىل باالريـــــــــــــــــــــــاء التالميـــــــــــــــــــــــذ  .غريهــــــــــــــم 

_ �  

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 14

 .الفصــــــــــــــــــل بااحلفلـــــــــــــــــــــــــــــــة التالميـــــــــــــــــــــــذ

_ �  

 الّصدر رحــــب ) فكـــــــــــــاهي لــــــــــه املــــــــــدرس 15

 (خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى

�  _ 

 6 9 جممـــــــــوع
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 التاســــــــــــــــع الجـــــدول

ــــــى الثالثــــــــــــــــــــــة المالحظـــــــــة  ( ب ) مدرس إل

ـــــــــــــــــــاريخ /يـــــــــوم  2010 يونيـــــــــــــــــــــو 7/ اإلثنـــــــــــــــــــــــــني : ت

األول :  فصــــــــــــــل  احلـــــــــــــــــــــــونني 

 اإلســــــــــــــــــــــــــتفهام إســم و ,اإلشــــــــارة إســم و,املؤّنث إســم : موضــــــــــوع

 

 املالحظــــــــــــــة حاصــــل املالحظــــــــــــــة الوجهــــــــــات النمـــــــــــرة

ال نعــــــــم  
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ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1   املــــــــــدرس ي

ـــــــــــــــــــــــــــــب تالميـــــــــــــــــــــذه  الكراســـــــــــــي ترتي

 .خمتلفــــــــــــــــــــــــــــــة

�  _ 

2 

 

ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل  املــــــــــدرس ي

 التالميـــــــــــــــــــــــذ من يعــــــــــــةالطــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــق إىل عـــــــــــــــادم لتحقي  عــادات 

 .املــــــــــدرس

�  _ 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 3

 .الــــــدرس فوائــــــــــــــــــد بــــــــــــذكر

�  _ 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 4

 .القصـــــــــــــة بطريقــــــــــــــــــــــــــة

�  _ 

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 5

 .متثيــــــــــــــــــــــــــــــل بطريقــــــــــــــــــــــــــة

_ �  

 التالميـــــــــــــــــــــــذ رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 6

 بفيــــــــــــــــــــــــــــــــديو

�  _ 

ـــــــــــــــــلبتــــــــــــــــــم املــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7 مث ثي  

 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون يشــــــــــــــــــعرون التالميـــــــــــــــــــــــذ

_ �  

مث 8  والتالميـــــــــــــــــــــــــذ املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى 

ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع تسمّية  وكلمـــــــــة ال

 .املفتــــــــــــــــــــــــــــاح

�  _ 

 فرصـــــــــــــــــة املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9

 .عــــــــــــــــــرفوا ما لتقـــــــــــــــــــــــــــدمي

�  _ 

 لتكــــــــــــــــــــــــــــريرا تصّلبا املــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 10

 كّرر التالميـــــــــــــــــــــــذ ميشـــــــــــــــى) بتكّرر درســـــا

 .الــــــدرس صـــــــــــــفحة

�  _ 

 _  � إلجـــازا كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 11
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 .حبمــــــــــــدا التالميـــــــــــــــــــــــذ

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 12

 معــــا بتــــــــــــــــــــــــــــــــغىن التالميـــــــــــــــــــــــذ

_ �  

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 13

إىل باالريـــــــــــــــــــــــاء التالميـــــــــــــــــــــــذ  .غريهــــــــــــــم 

_ �  

 اإلجـــاز كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 14

 .الفصــــــــــــــــــل بااحلفلـــــــــــــــــــــــــــــــة التالميـــــــــــــــــــــــذ

�  _ 

 الّصدر رحــــب ) فكـــــــــــــاهي لــــــــــه املــــــــــدرس 15

 (خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى

�  _ 

 4 11 جممـــــــــوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاشـــــــــــر الجـــــدول

ـــــــــــــــــائج قائمـــــــــة  األول المالحظـــــــــة نت  ( ب ) مدرس علــــــــى 
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النـــــــــم

رة  

 امـــــــــــــــــوع املالحظــــــــــــــة عــدد املالحظــــــــــــــة الوجهــــــــــات

خيبـــــــــــــــــا

 ر

ـــــــــــــني أخد ال نعــــــــم حن  

ـــــــأمر ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل 1  املــــــــــدرس ي

ـــــــــــــــــــــــــــــب تالميـــــــــــــــــــــذه  ترتي

 .خمتلفــــــــــــــــــــــــــــــة الكراســـــــــــــي

�  �  �  3 _ 

2 

 

ـــــــدخل ,الــــــدرس قبـــــــــــــــل  ي

 من الطبيعـــــــــــــــــــــــــــــة املــــــــــدرس

ــــــــــــــــــــــــــــق التالميـــــــــــــــــــــــذ  لتحقي

إىل عـــــــــــــــادم  عــادات 

 .املــــــــــدرس

�  �  �  3 _ 

 رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 3

 فوائــــــــــــــــــد بــــــــــــذكر التالميـــــــــــــــــــــــذ

 .الــــــدرس

�  �  �  3 _ 

 رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 4

 بطريقــــــــــــــــــــــــــة التالميـــــــــــــــــــــــذ

 .القصـــــــــــــة

_ �  �  2 1 

 رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 5

 بطريقــــــــــــــــــــــــــة التالميـــــــــــــــــــــــذ

 .متثيــــــــــــــــــــــــــــــل

_ �  - 1 2 

 رغبـــــــــــــــة املــــــــــدرس غـــــرس 6

 بفيــــــــــــــــــــــــــــــــديو التالميـــــــــــــــــــــــذ

- _ �  1 2 

 بتمثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــدرس يقـــــــــــــوم 7

مث  يشــــــــــــــــــعرون التالميـــــــــــــــــــــــذ 

 .مـــــــــــــــــــــــــايفعلون

_ _ _ _ 3 
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مث 8  املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى 

 تسمّية والتالميــــــــــــــــــــــــذ

ــــــــــرموز بيصــــــــــــــــــــــــــــنع  وكلمـــــــــة ال

 .املفتــــــــــــــــــــــــــــاح

�  �  �  3 - 

 املــــــــــدرس يعطــــــــــــــــى وبعــــــــــــــــــده 9

 ما لتقـــــــــــــــــــــــــــدمي فرصـــــــــــــــــة

 .عـــــــــــــــــرفوا

�  �  �  3 _ 

 تصّلبا املــــــــــدارس يعطــــــــــــــــى 10

 بتكّرر درســـــا لتكــــــــــــــــــــــــــــريرا

 ركرّ  التالميـــــــــــــــــــــــذ ميشـــــــــــــــى)

 .الــــــدرس صـــــــــــــفحة

�  - �  2 1 

 كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 11

 .حبمــــــــــــدا التالميـــــــــــــــــــــــذ اإلجـــاز

�  �  �  3 - 

 كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 12

 بتــــــــــــــــــــــــــــــــغىن التالميـــــــــــــــــــــــذ اإلجـــاز

 معــــا

�  - - 1 2 

 كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 13

 باالريـــــــــــــــــــــــاء التالميـــــــــــــــــــــــذ اإلجـــاز

إىل  .غريهــــــــــــــم 

- - - - 3 

 كل املــــــــــدرس حيتفـــــــــــــــــــــــــــــــل 14

 التالميـــــــــــــــــــــــذ اإلجـــاز

 .الفصــــــــــــــــــل بااحلفلـــــــــــــــــــــــــــــــة

�  - �  2 1 

 رحــــب ) فكـــــــــــــاهي لــــــــــه املــــــــــدرس 15

 (خطــاء ليعطـــــــــــــــــــــى الّصدر

�  �  �  3 - 

 15 30 11 9 10 جممـــــــــوع

 



42 

 

ــــــــــــــــري املعـــــــــــــا فوجـــــــــــــــدنا ( أ ) مدرس علــــــــــى املالحظــــــــــــــة نتـــــــــــــــــــــائج قائمــــــــــة ومن  ي

مل الــــــــــــــــــــىت املعـــــــــــــــــــــــــــــايري ووجـــــــدنا مـــرة  32ــــــــــــــا تقــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــىت  .مــــرة  13ــــــــــــــا يقـــــــــــــوم 

 :هــــي باملأويـــــــــــــــــــــــــة قيــــــــــــس وإذا

=   نعــــــــم يف 100 ×   املائــــــــــــــــة 

يف 71,1 =    املائــــــــــــــــة 

ال يف 100 ×   =   املائــــــــــــــــة 

يف 28,9 =    املائــــــــــــــــة 

 املعـــــــــــــــــــــــــــــايري فوجـــــــــــــــدنا (ب) مدرس علــــــــــى املالحظــــــــــــــة نتـــــــــــــــــــــائج قائمــــــــــة ومن   

مل الــــــــــــــــــــىت املعـــــــــــــــــــــــــــــايري ووجـــــــدنا  مـــرة  30ــــــــــــــا تقــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــىت  .مــــرة  15ــــــــــــــا يقـــــــــــــوم 

 : هــــى باملأويـــــــــــــــــــــــــة قيــــــــــــس وإذا

يف 100 ×    = نعــــــــم   املائــــــــــــــــة 

يف 66,67 =     املائــــــــــــــــة 

ال  يف 100 ×  =    املائــــــــــــــــة 

يف 33,33 =     املائــــــــــــــــة 

ـــــــــــــا إذا و  ـــــــــــــــــني مجعن  و ( أ ) مدرس علــــــــــى املالحظــــــــــــــة نتـــــــــــــــــــــائج قائمــــــــــة ب

رةم  62ــــــــــــــا تقــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــىت املعـــــــــــــــــــــــــــــايري فوجـــــــــــــــدنا ( ب ) مدرس  ووجـــــــدنا 

مل الــــــــــــــــــــىت املعـــــــــــــــــــــــــــــايري ـــــــــــــــــــــــــة قيــــــــــــس إذا و .مـــرة  28ــــــــــــــا يقـــــــــــــوم   :هــــي باملأوي

يف 100 ×  = نعــــــــم  املائــــــــــــــــة 

يف 68,89=    املائــــــــــــــــة 
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ال يف 100 ×  =    املائــــــــــــــــة 

يف 31,11 =    املائــــــــــــــــة 

 

 البيانـــــــــــــــــــــات تحليــــــــــــــــــل .ج 

يف البحـــــــــــــــث  الـــــــــــــــــــىت فاالبيانــــــــــــــــــــــــــــــــــات ةوصــــــــــــــــفي دراســـــة الرســـــــــــــــالة هـــــذه 

يف الباحثــــــــــــــــــــــــة يســــــــــــــــــتخدم  بطريقــــــــــــــــــــــــــة املـــــــــــؤدى املالحظــــــــــــــة هــو البحـــــــــــــــث هذا 

يف الكيفيــــــــــــــــــــــــــــة الوصـــــــــــــــــــــــــــفية التحليليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .املائــــــــــــــــة 

 الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ ملعرفــــــــــــــــــــــــــة هــــى البيانـــــــــــــــــــــــــات حتليـــــــــــــــــــــــــــل واهـــداف

 والعوامــــــــــــــل الســـــــــــــــــــابع فصــــــــــــــل العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم يـــــــةعمالل املــــــــــدرس لــــدى

ــــــــــــــرموز ,تؤثرهــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــىت ــــــــــــــى كما ب  : يل

 

 P =   

P = ـــــــــــــــــــــــــة النســــــــــــــــــــــبة  نقــــــــا املئوي

F = ـــــــــــــــــــــــــة النســــــــــــــــــــــبة أراد الــــذي الــــــــــــــــــرتدد املئوي  

N = 24العـــــــــام التواتـــــــــــــــــــــــــــر عــدد 

ــــــــــــــى كما إســــــــــــــــــتعمانا الـــــــــــــــــــىت فالعــــــــــــــــــدد ملأويـــــــــــــــــة بـــــــــا قســــــــــــنا إذا و   : يل

ـــــــدا .1 يف 76 النتيجـــــــــــــــــــــــــــة وصــــــــــلت إذا جي إىل املائــــــــــــــــة  يف 100   

 املائـــــــــــــــة

يف 56 النتيجـــــــــــــــــــــــــــة وصــــــــــلت إذا كافيــــــــــــــــا .2 إىل املائــــــــــــــــة    75 

يف  املائــــــــــــــــة 

                                         
24
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يف 0 النتيجـــــــــــــــــــــــــــة وصــــــــــلت إذا نقصـــــــــــــــانا .3 إىل املائــــــــــــــــة  يف 55   

 املائـــــــــــــــة

 

 العاشـــــــــــر الحـــــادى جــدولال

ـــــــــــــــــائج قائمـــــــــة  األول الفصــــــــــــــل المالحظـــــــــة نت  أ ) مدرس علــــــــى 

) 

ــــــــــــرقم  نتـــــــــــــــــــــائج ال

  املالحظـــــــــــــة

يف تكــــــــــــرار املالحظــــــــــــــة عــدد  

 املائـــــــــــــــة
ـــــــــــــني أخد خيبـــــــــــــــــار  حن

 71,1 32 11 10 11 نعــــــــم 1

ال 2  4 5 4 13 28,9 

 %100 45 15 15 15 جممـــــــــوع

ـــــــــــــاء  مرّات تــــــــــةس ( أ ) املــــــــــدرس علــــــــــى املالحظــــــــــــــة نتـــــــــــــــــــــائج قائمــــــــــة علــــــــــى بن

يف 71,1 أو مـــرة  32ــــــــــــــا تقــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــىت املعـــــــــــــــــــــــــــــايري فوجـــــــــــــــدنا  وجــــــدنا و املائــــــــــــــــة 

مل الــــــــــــــــــــىت املعـــــــــــــــــــــــــــــايري يف 28,9 أو مــــرة  13ــــــــــــــا يقــــــــــم   البيانـــــــــــــــــــــــــات هـــــذه ومــن .املائــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــا  :هــــي مبأويــــــــــــــــــــة قيــــــــــــس وإذا ,"كافيــــــــــــــــا " ( أ ) مدرس من مالحظــــة نتـــــــــــــــــــــائج عرفن

=   نعــــــــم  يف 100 ×   املائــــــــــــــــة 

يف 71,1 =    املائــــــــــــــــة 

ال يف 100 ×   =   املائــــــــــــــــة 

يف 28,9 =    املائــــــــــــــــة 
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يف ( أ ) املــــــــــدرس أن مبــــــــــــــــــــــــــعىن الســــــــــــــــــــابقة البيانـــــــــــــــــــــــــات تقـــــــــــــــــــــدمي من   تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ 

يف 71,1 العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــمل (  Quantum Teaching) الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس  

ال أما و ,املائـــــــــــــــة يف 28,9   قـــــد ( أ ) املــــــــــدرس أن اخلالصـــــــــــــــة وجــــــدنا فلـــــــــــــــذالك ,املائـــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة لتعليــــــــــــــــــــــــــــــم  ( Quantum Teaching ) الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس قـــــام  "كاف" العربي

يف 71,1  .املائـــــــــــــــة 

 العاشـــــــــــر الثـــــــــــــــــاني الجـــــدول

ـــــــــــــــــائج قائمـــــــــة  األول المالحظـــــــــة نت  ( ب ) مدرس علــــــــى 

ــــــــــــرقم  نتـــــــــــــــــــــائج ال

 املالحظــــــــــــــة

يف تكــــــــــــرار مالحظــــةال عــدد  

 املائـــــــــــــــة
ـــــــــــــني أخد خيبـــــــــــــــــار  حن

 66,67 30 11 9 10 نعــــــــم 1

ال 2  5 6 4 15 33,33 

 %100 45 15 15 15 جممـــــــــوع

 

 فوجـــــــــــــــدنا مـــرات ســــــــــــتة ( ب ) مدرس علــــــــــى املالحظــــــــــــــة نتـــــــــــــــــــــائج قائمــــــــــة وأما

يف 66,67 أو مـــرات  30ــــــــــــــا تقــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــىت املعـــــــــــــــــــــــــــــايري  املعـــــــــــــــــــــــــــــايري وجــــــدنا و املائــــــــــــــــة 

مل الـــــــــــــــــــىت يف 33,33 أو مـــرة  15ــــــــــــــا يقـــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــا البيانـــــــــــــــــــــــــات هـــــذه ومــن ,املائــــــــــــــــة   عرفن

 :هــــي مبأويــــــــــــــــــــة قيــــــــــــس وإذا ."كافيــــــــــــــــا" ( ب ) مدرس من مالجظــــة نتـــــــــــــــــــــائج

يف 100 ×    = نعــــــــم  املائــــــــــــــــة 

يف 66,67 =     املائــــــــــــــــة 

ال  يف 100 ×  =    املائــــــــــــــــة 

يف 33,33 =     املائــــــــــــــــة 
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 يف ( ب ) املــــــــــدرس أن مبــــــــــــــــــــــــــعىن الســــــــــــــــــــابقة البيانـــــــــــــــــــــــــات تقـــــــــــــــــــــدمي من

ـــــــةالعـــــــــــــرب اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــمل (  Quantum Teaching )  الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ  ي

يف 66,67 ال أما و ,املائــــــــــــــــة  يف  33,33   أن اخلالصـــــــــــــــة وجــــــدنا فلـــــــــــــــذالك ,املائـــــــــــــــة 

   الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ قـــــام قـــــد ( ب ) املــــــــــدرس

( Quantum Teaching )  ــــــــــــــــــــــــمل ـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعلي يف 66,67 "كافيــــــــــــــــا" العربي  

 س.املائـــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــة الجـــــدول  العاشـــــــــــر الثالث

 المتوســـــــــــــــــطة مدرســــة فـــــــــي العربيــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــة مدرس علــــــــى المالحظـــــــــة نتـــــــــــــــــائج قائمــــــــة

 الموحـــــدة اإلســــــــــــــالمية

 كوبنــــــــــك ســـــكول بوردنـــــــــــك 

ــــــــــــرقم  نتـــــــــــــــــــــائج ال

 املالحظــــــــــــــة

يف تكــــــــــــرار املالحظــــــــــــــة عــدد  

 املائـــــــــــــــة
 ( ب ) مدرس ( أ ) مدرس

 68,89 62 30 32 نعــــــــم 1

ال 2  13 15 28 31,11 

 %100 90 45 45 جممـــــــــوع

 

 الـــــــــــــــــــىت املعـــــــــــــــــــــــــــــايري فوجـــــــــــــــدنا بينهمـــــــــــــــــــــا املالحظــــــــــــــة نتـــــــــــــــــــــائج قائمــــــــــة ومن

يف 68,89 أو مـــرة 62 رساملــــــــد ــــــــــــــا تقـــــــــــــــوم مل الـــــــــــــــــــىت وجــــــدنا و املائــــــــــــــــة   تقـــــــــــــــوم 

يف 31,11 أو مــــرة 28 املــــــــــدرس ــــــــــــــا ـــــــــا حوض الظــــــــــــاهرة هـــــذه ومـن .املائـــــــــــــــة   أن لن

 حدةموال املتوســـــــــــــــــــــــــطة اإلســـــــــــــــالمية املدرســـــــــــــةب  العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة املــــــــــدرس

ــــــــــــك ســـــكول بوردنــــــــــــــك  قيــــــــــــس وإذا .كافيــــــــــــــــا كمفـــــــار هولـــــــــو ســــــــــياك حريـــــــــــة كوبن

ــــــــــــــــــــة  :هــــي مبأوي
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يف 100 ×  = نعــــــــم  املائــــــــــــــــة 

يف 68,89=    املائــــــــــــــــة 

ال يف 100 ×  =    املائــــــــــــــــة 

يف 31,11 =    املائــــــــــــــــة 

امل أن مبــــــــــــــــــــــــــعىن الســــــــــــــــــــابقة البيانـــــــــــــــــــــــــات تقـــــــــــــــــــــدمي ومن  اللغــــــــــــــة درس

يف قـــــــدرة هلــــــــــم  العربيـــــــــــــــــــــــــــــة  (  Quantum Teaching ) لكمــــــيا التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ 

يف  68,89 العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــمل ال أما و ,املائـــــــــــــــة  يف 31,11   ,املائــــــــــــــــة 

يف  العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة املــــــــــدرس أن اخلالصـــــــــــــــة وجــــــدنا فلـــــــــــــــذالك  املتوســـــــــــــــــــــــــطة مدرســــة 

ــــــــــــك ســـــكول بورالدنـــــــــــــــــك املتحــــــــــــــــــدة اإلســـــــــــــــالمية  التــــــــــــــــــــــدريس بتنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ قـــــام قـــــد كوبن

يف 66,67 "كافيــــــــــــــــا" العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــمل  ( Quantum Teaching ) الكمــــــي  

 .املائـــــــــــــــة

 

 



 الخــــامس الفصــــــــــــــل

 الخاتمـــــــــــة

 النتـــــــــــــــــــــائج .أ 

 ســـــــالةالــــــر هـــــذه من املالحظـــــــــــــة من البيانـــــــــــــــــــــــــات حتليـــــــــــــــــــــــــــل الباحثــــــــــــــــــــــــة قــــدمت أن بعـــــــــــــد

يف املدرســـــــــــــــــــــني قـــــــدرة أن النتيجـــــــــــــــــــــــــــة أخذت  Quantum الكمــــــي ريــــــــسالتــــــــــــــد تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ 

Teaching) ) املوحــــــــــــدة اإلســـــــــــــــالمية املتوســـــــــــــــــــــــــطة ســـةباملـــــــــــــــــدر العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة لتعليــــــــــــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــل ."مقبــــــــــــــــول"أو "كاف" كوبنــــــــــــك  البيانـــــــــــــــــــــــــات جمموعـــــــــات من النتيجـــــــــــــــــــــــــــة هـــــذه علــــــــــى ودلي

يف 68,89 هــــي املالحظــــــــــــــة من أوالنتيجــــــــــــــــــــــــــــة فالدرجــــــــــــــــة ,الســــــــــــــــــــابقة بالطريقــــــــــــــــــــــــــــــة  املائــــــــــــــــة 

 ."مقبــــــــــــــــول أو كاف"

ـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــىت العوامــــــــــــل يف املدرســـــــــــــــــــــني قـــــــدرة علــــــــــى تؤث  الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ 

(Quantum Teaching ) اإلســـــــــــــــالمية املتوســـــــــــــــــــــــــطة املدرســـــــــــــةب العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــمل 

 .كوبنـــــــــــــك املوحــــــــــــدة

األدوات و الدراســــــــــــــــية هـــجااملـــــــــن هــــي , التعليــــــــــــــــــــــــــــــم بعمليــــــــــــــــــــــــة املتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــة العوامــــــــــــل .1  

 .وغريهــــــــــــــــا املســــــــــــــــــــتخدمة والطريقـــــــــــــــــــــــة يـــــــةالتعليـــــــــــــــــــــــــــــم

 بينهــــــــــــــــــــــم والصــــــــــــــــلة والتالميــــــــــــــــــــــــذ املدرســـــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــني اامعاملــــــــة هــــي اإلجتماعيـــــــــــــــــــــة العوامــــــــــــل .2

 .أصــــــــــــــــدقائهم مـــع

 

 اإلقتراحــــــــــــــــات .ب 

 اإلقرتاحـــــــــــــــــــــات تقـــــــــــــدم أن الباحثــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــأرادت ,الرســـــــــــــــالة هـــــذه حبـــــــــــــــث ءانتهــــــــــــــــا بعـــــــــــــد

يف  املدرســـــــــــــــــــــني قـــــــدرة كإصــــــالح  ( (Quantum Teaching الكمــــــي التــــــــــــــــــــــدريس تنفيـــــــــــــــــــــــــــــذ 

 :منهــــــا ,كوبنـــــــــــــك حدةاملــــــــــو اإلســـــــــــــــالمية املتوســـــــــــــــــــــــــطة باملدرســــــــــــــــــــــة  العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــمل



يف املدرســـــــــــــــون قــــــــدرهم يــــــــــــــــــرقى أن املــــــــــدرس من  تـــــــــــــــرجى .1  التــــــــــــــــــــــدريس نفيــــــــــــــــــــذت 

يف  الكمــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــة نتــــــــــــــــــــــائج علــــــــــى للحصــــــــــــــــول العربيـــــــــــــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــة تعليــــــــــــــــــــــــم   تعليمي

 .جيـــــــدة

 هـــــذه ولعـــــــــــل بيـــــــــــــــــةالعــــــــــر اللغــــــــــــــة مدرس بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريبات املدرســـــــــــــة رئيــــــــــــــــس من تـــــــــــــــرجى .2

يف املــــــــــدرس نتــــــــــــــــــــــائج لرتقيــــــــــــــــــــــــــــــة نافعــــــــــــــــــة الرســـــــــــــــالة  .تعليمهـــــــــــــــــــــــــم طـــــرز 

 بعمليــــــــــــــــــــــــة املتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــة عوامـــــلال لرتقيــــــــــــــــــــــــــــــة مدرس تـــــــــــــــــــــــم ان املــــــــــدرس من تـــــــــــــــرجى  .3

األدوات و الدراســـــــــــــــــية املنهـــــــــــــــــج هـامن تعليــــــــــــــــــــــــم  والطريقـــــــــــــــــــــــة التعليــــــــــــــــــــــــــــــم 

 .وغريهــــــــــــــــا املســــــــــــــــــــتخدمة

ـــــــــــــــــني الصــــــــــــــلة منهــــــا اإلجتماعيــــــــــــــــــــة املعاملـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــرقي أن ل مدرسال من تـــــــــــــــرجي .4  ب

 .أصــــــــــــــــدقائهم مـــع بينهـــــــــــــــــــــــم والصــــــــــــــــلة والتالميــــــــــــــــــــــــذ املدرســـــــــــــــــــــني
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