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امللخص
من اجلدير ابلذكر ،أن الكتاب التعليمي ادلطور على ضوء النظرية النفسية يؤثر على الطلبة اىتماما و دافعا كثًنا ىف عملية التعليم
حيت حتقق أىداف و أغراض تعليم اللغة العربية خاصة لتنمية مهارة القراءة .أما األىداف ىف ىذا البحث  )1لوصف الكتاب
التعليمي ابلصور ادللونة على النظرية النفسية لتنمية مهارة الكالم لدي الطالب ىف ادلدرسة دار األخوة اإلبتدائية لتحفيظ
القرءان )2.لوصف صالحية الكتاب التعليمي ادلنتج ابلصور ادللونة على النظرية النفسية  )3لوصف فعالية استخدام الكتاب
التعليمي ابلصور ادللونة على النظرية النفسية .يستخدم الباحثون يف ىذا البحث ادلنهج الوصفي التقوميي .يهدف ىذا البحث إىل
وصف ظواىر أو أحداث أو أشياء ويهم أيضا بتقرير ماينبغي أن تكون عليو األشياء والظواىر اليت يتناوذلا البحث  .وأما الباايانت
نوعان فهما النوعي والكمي .وأما أدوات البحث جلمع ادلعلومات فهي ادلالحظة واإلستبانة واإلحتبار .ونتيجة صالحية الكتاب
التعليمي على النظرية النفسية لتنمية مهارة الكالم من خبًن احملتوايت فهي تبلغ إىل القيمة  %90أما نتيجة الصالحية من خبًن
وكل النتيجة تدل على درجة الئق جدا ابستخدام ادلواد التعليمية على النظرية النفسية
التصميم فهمي تبلغ إىل القيمة
لتنمية مهارة الكالم لدي الطالب ىف ادلدرسة دار األخوة اإلبتدائية لتحفيظ القرءان  .اعتمادا على اجلدول نتائج االختبار التائي
( )Tمعرفة أن قيمة  T-Testىي  7.629وأما قيمة  T-Tableىي  27179ىذا دليل أن قيمة  T-Testأكرب من T-
 .Tableوىذا يدل على أن الكتاب التعليمي ادلطور على النظرية النفسية فعال لتنمية مهارة الكالم لدي الطالب ىف ادلدرسة دار
األخوة اإلبتدائية لتحفيظ القرءان ".
الكلمات املفتاحية :صالحية ،الكتاب التعليمي ،النظرية النفسية.
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Abstract:
It is worth mentioning that the educational book which was developed from the point of view of
psychological theory attracted students' interest and great motivation in the learning process to achieve
the goals and objectives of teaching Arabic, especially to develop reading skills. The purpose of this
study 1) To describe the book "lughatina lughatu al-quran" with colorful pictures based on psychological
theory to develop speaking skills of elementary school students Darul Ukhwah Li At-Tahfidz Al-Quran
2) To describe the validity of the book "lughatina lughatu al-quran" which color pictures based on
psychological theory 3) Describe the effectiveness of using the book "Lughatina Lughatu Al-Quran"
which has color pictures based on psychological theory. In this study, the researcher used a descriptive
evaluative method. This study aims to describe phenomena, events or things, and is also concerned with
deciding what things and phenomena should be covered by research. Data consists of two types,
qualitative and quantitative. The research tools to collect information are observation, questionnaires,
and experiments. The results of the validity of learning books based on psychological theory for the
development of speaking skills from content experts reached a value of 90%, while the results of the
validity of Fahmy's design experts reached a value of 98%, and all the results showed a very feasible level
of using psychological theory educational materials to develop the speaking skills of students of this
school. Darul Ukhwah Li At-Tahfidz Al-Quran elementary school. Based on the table of T-Test
results, it is known that the T-Test value is 7.629 and the T-Table value is 2.179. Table. This shows
that the educational book developed on psychological theory is effective for developing students'
speaking skills at the Darul Ukhwah Li At-Tahfidz Al-Quran elementary school.
Keywords: Validity; Textbooks; Psychological theory.
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 .1مقدمة
اللغة العربية أساسية يف الثقافة واحلضارة اإلسالمية ،وىي لغة التواصل الدويل ) .(Khasairi, 2013: 60ىناك ثالثة
عناصر رئيسية يف عملية التعليمية العنصر األول ىو ادلعلمون والطالب وادلواد التعليمية )الفوزان .(37 :2010 ،الكتب
االتعليمية ىي العنصر األساسي يف تعلم اللغة العربية وأن يصبح العمود األساسي يف مجيع مستوايت التعليم لتحقيق أىداف
التعلم ) .(Al-Ghali, 2012:9لكتب ادلدرسية ىي مواد تستخدم دلساعدة ادلعلمٌن يف تنفيذ أنشطة التدريس والتعلم
)  (Akbar , P.S., Usman, 2013:173كمصدر تعليمي ،جيب على ادلعلم إعداده جيدا .ابستخدام الكتاب ادلدرسي،
ميكن للمدرس تصميم اجتاه نتائج التعليم من بٌن األشياء اليت جيب مراعاهتا يف تطوير الكتب ادلدرسية وىي الكتب ادلدرسية
وفقا ألىداف واحتياجات الطالب)(Erlina, 2018: 264

فإن النظرية النفسية ذلا دور ال يقل عن النظرية اللغوية يف وضع تصور لطبيعة تعلم اللغة األجنبية وتعليمها ويف طبيعة
الكفاية اللغوية ويف طبيعة تصنيفنا لتلك الكفاايت اللغوية(.العزيز .)2002 : 17 7واىتم علماء علم النفس أن لكل مرححلة
عمرية خصائص معينة ( )Naseer Abdullah Al Ghali, 1991: 31من وجهة نظر علم النفس وتنمية الطفل.
أن ألطفال الذين يدخلون يف عمرىم  7سنوات ىم جيلسون يف الصف الثاين يف مدرسة االبتدائية .و يف ىذا الوقت ،يدخل
األطفال الفرتة التخطيطية .يبدأ األطفال يف رسم األشياء فيما يتعلق أبشياء أخرى .يف ىذه ادلرحلة ،يبدأ الطفل يف إدراك اللون
بشكل موضوعي  ،فهناك عالقة بٌن اللون واألشياء  ،وبعض األشياء ليس ذلا ألوان معينة .البدء يف الظهور الوعي بتزيٌن  /تزيٌن
األشياء .يبدأ األطفال يف اكتشاف اجلمال الطبيعي لألشياء من حوذلم (Saidah, 2018:76).الغرض من تعلم اللغة العربية يف
ادلدارس ىو غرس األساس األويل لفهم دين اإلسالم .جيب أن يتوافق حتديد مادة اللغة العربية مع احلاجة إىل فهم الدين جيدا .
إذا كان التعلم مليئا ابلتعلم الذي ىو يف االجتاه ادلعاكس للغرض من احلياة ،فسيكون التعلم بعيدا عن سياق
التعلم ).(Wahyuni, 2017: 37

ومن خالل ادلالحظة دلدرسة دار األخوة اإلبتدائية لتحفيظ القرءان مباالنج ،وجد الباحثون أن تعليم اللغة العربية مل يتم
تشغيلها فعالية وكفاءة حيت ال جيري كما يرام .حتدث ىذه احلالة بسبب قلة معرفتهم ابللغة العربية ألهنا ال تزال صغًنة وىذا
العلم علم جديد عندىا .وال كتاب التعليمي ادلستخدم أقل جاذبية للطالب ألنو يف شكل الكتابة فقط حيت تشعر ابدللل
والكسل ىف عملية التعليم .ومن خالل ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية ،أن الكتاب التعليمي ادلستخدم الذي ألفو اإلمام الزركسي
واإلمام شيوابن من الكتاب ال يوجد شيء مثًن لالىتمام ومل تكن مناسبة لطالب ىف ادلرحلة اإلبتدائية ألن عمرىا حواىل سنة
 . 7-8واحلصة الدراسية تكون حصة أخًنة ىف عملية التعليم ،والطالب ىف ادلدرسة من حافظي القرءان العظيم.
ىناك دراسات سبقت ىذه الدراسة ،منها ما قام حبرالدين ( )2021ابلدراسة وتوصل إىل أن الناحية النفسية ،مييل
تطورىا يف رلال تعلم اللغة الثانية إىل تلبية احتياجات الطالب ( ( .)Bahruddin et al., 2021قام الشافعي ()2018
وقد توصل إىل أن العوامل النفسية تؤثر بشكل كبًن على عملية التعلم وحتصيل الطالب ) (Syafi’i et al., 2018وقد أوضح
يوسال و إكا ( )2021أن بعض ادلشكالت النفسية منها إمهال ادلعلم ،القراءة بال رغبة واالىتمام حيت ال جتري عملية التعليم
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على قدم وساق( .يوسال وإكا . )2021 ،وقد بينت فجري رمحويت ( )2016يف دراستها أ ّن فهم اخلصائص ادلتعلم الفردية ذلا
أمهية ىف التفاعل بٌن التعليم والتعلم (..فجري رمحويت)2016 7
اعتمادا على تلك البياانت من نتيجة االحتياجات والدراسة السابقة ،قد أع ّد الباحثون الكتاب التعليمي ادلناسب
لطالب تلك ادلدرسة على أساس النظرية النفسية .وأما األىداف ىف ىذا البحث فهي  )1دلوصف الكتاب التعليمي ابلصور
ادللونة على النظرية النفسية لتنمية مهارة الكالم لدي الطالب ىف ادلدرسة دار األخوة اإلبتدائية لتحفيظ القرءان )2.لوصف
صالحية الكتاب التعليمي ادلنتج ابلصور ادللونة على النظرية النفسية  )3لوصف فعالية استخدام الكتاب التعليمي ابلصور
ادللونة على النظرية النفسية لتنمية مهارة الكالم لدي الطالب ىف ادلدرسة دار األخوة اإلبتدائية لتحفيظ القرءان.
 .2منهج البحث
يستخدم الباحثون يف ىذا البحث ادلنهج الوصفي التقوميي ألن ىذا البحث يهدف إىل وصف ظواىر أو أحداث أو
أشياء ويهم أيضا بتقرير ماينبغي أن تكون عليو األشياء والظواىر اليت يتناوذلا البحث ( جابر و أمحد  ) 1978:136يستخدم

ادلنهج الوصفي يف دراسة األوضاع الراىنة للظواىر من حيث خصائصها ،أشكاذلا ،وعالقاهتا ،و العوامل ادلؤثرة يف ذلك( 7

عليان .

 )47:2001ذلك يف ضوء قيم أو معاي ًن معينة .وال يقتصر البحث الوصفي على مجع البياانت وتبويبها ،وإمنا ميضي إىل ما ىو
أبعد من ذلك ألنو يتضمن قدرا من التفسًن ذلذه البياانت .أما مدخل ىذا البحث فهو ادلدخل الكيفى ،ألن ىذا البحث يبحث
إىل جانب العرض والوصف والتحليل التقومي النتائج يدعم حبثو ابلتحليل الكمي االحصائی.
ىف الباايانت الكمية حلل الباحثون من االستبانة للخربين أبسلوب اإلحصائي الوصفي (Analysis Statistic
) .Descriptiveوأسلوب التحليل ابلرموز مبا يلي  )Arikunto, 2015: 301(:عرض االبياانت ىف شكل ادلائوية.

أما األدوات جلمع ادلعلومات فهي اإلستانة واإلختبار .اإلستبانة ىي مجع األسئلة ادلستخدمة لنيل ادلعلومات من
ادلستجيب وىذا النقطة عن ادلعلومات حسب نفسو أو األشياء ادلعروف لديو ( .)Arikunto 2010: 194ىذه االستبانة
تستخدم  Skala Likertوىو مقياس لقيس ادلوقف أو الرأي من الشخص أو عدد من االنسان عن ظواىر اجتماعية (Amir
)Hamzah 2019: 115

 .3نتائج الدراسة وتفسريىا
أ .وصف الكتاب التعليمي املنتج لطالب
فقام الباحثون بتخطيط كتاب اللغة العربية دلرحلة االبتدائية خصوصا يف مدرسة داراألخوة االبتدائية لتحفيظ القرآن،
تنظيم ادلواد وترتبها منها :
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 .1غالف أمامي  :صمم الباحثون غالف الكتاب ابأللوان ادلتنوعة ولونو أبيض وأزرق ،امحر ،اصفر ،اسود و برتقايل.
عٌن الباحثون موضوع ىذا الكتاب "لغتنا لغة
واختيار الصورة اليت تناسب بكفاءة الطلبة دلرحلة االبتدائية .كذلك ّ
القرآن" ألن يكون الكتاب جذاب للطلبة ويزيد محاستهم يف التعليم ،وصورة الغالف كما يلي:

 .2ادلقدمة

صمم الباحثون يف بداية الكتاب يف ادلقدمة من ا لكتابة .وادلضمون منها ىي عن الكلمة الشكر .ومنهج التدريس.
واذلدف األساسي ذلذا الكتاب يعين لتسهيل ادلعلمة وادلتعلمة يف ادلهارة الكالم ويزيد محاستهم ورغبتهم يف تعليم اللغة
العربية خصوصا يف تعليم مهارة الكالم.

 .3حمتوى الكتاب

زلتوايت الكتاب  :قام الباحثون ادلواد التعليمية ادلصممة أربعة عشر درسا .لكل ولكل درس التمارين .والصور كما يلي :
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يف ىذه ادلواد التعليمية ،تضمن عملية التشويق و جذب االنتباه يف تقدمي ادلفردات اجلديدة ادلتعلقة ابدلوضوع مصحوبة
ابلصوار للغرض من احلصول على معلومات حول معرفة الطالبات وإاثرة دافعيتهن يف موضوع الدرس وليتم فيو
تشويقهن وشد انتباىهن يف تعلم اللغة العربية

يف ىذه العملية ىي ادلعرفة عن ادلفردات تراكيب اللغة العربية اليت سبق تقدميها مث تطبيقها مع مواقف جديدة أكثر
حتديدا ،وىو ادلوقف يف شكل التدريبات ال تزال مرتبطة ابدلادة ادلعروضة.

أيضا نصوص وأنشودة لتسهل الطالب يف حفظ ادلفردات وتدريبهم على حتسٌن مهارات
يوجد يف ىذا الكتاب ً
الكالم.
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 .4غالف الخلفي

صمم الباحثون غالف اخللفي يف ىذا الكتاب ابأللوان ادلتنوعة ولونو أبيض وأزرق ،امحر ،اصفر ،اسود و برتقايل.
وىناك ا لصورة خبًن ادلواد وكلمتو عن الكتاب " لغتنا لغة القرآن " و مكتوب عليو آايت القرآن من سورة الغاشية
.20-19-18

ب .صالحية الكتاب التعليمي املنتج
من اجلدير ابلذكر ،أن عميلية صالحية الكتاب التعليمي ادلنتج ميكنها التحقق من خالل تقدمي اخلرباء لتحكيم اإلنتاج
من حيث ادلادات أو احملتوايت اليت كانت فيو مث من خالل تصميم اإلنتاج )Sugiono, 2020: 408( .إعتمادا على ذلك
فالباحثون بقومون بعلملية التحكيم إىل خبًنين .وأما النتيجة من مها فكما يلي:
 .1التحكيم من اخلبًنين
لقد قام الباحثون مبنح اإلستباانت إىل خبًنين ومها احلج الدكتور دمحم آجر عبد منيب و األستاذ فواس بن فهمي
الكوثر وحصل الباحثون البياانت كما يلي:
أ) عرض االستبانة من خبًن ادلادة
األول ىو صالحية الكتاب التعليمي ادلنتج إىل احلج الدكتور دمحم آجر عبد منيب بصفتو خبًن ادلادة ىف
التاريخ ( 05أغسطس  )2021ونيل النتيجة كما يلي:
الرقم

املؤشرات

.1
.2
.3

نتائج التقومي

املتغريات
مناسبة التمهيد مبضمون الكتاب

جزء
الكتاب

أمام وضوح خصائص الكتاب
وضوح اإلرشاد ىف استخدام الكتاب
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X

Xi

الدرجة ادلائوية

5

5

%100

5

5

%100
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4

5

%80

وضوح الفهرس مبضمون الكتاب

.4

5

5

%100

مناسبة التمرين ابدلادة

5

5

%100

مناسبة ادلفردات الصور

5

5

%100

.8

صحيح الكتابة ىف كل ادلفردات

5

5

%100

.9

مناسبة ادلفردات آبية القرءان

5

5

%100

.10

صواب القوائد النحوية

5

5

%100

.11

صواب القوائد الصرفية

5

5

%100

.5

الكتاب بناء على نظرية

تصنيف
نفسية

.6
.7

.12

جزء مضمون
الكتاب

%100 50 45

العدد اإلمجايل

واستخدم الباحثون الرموز دلعرفة نتيجة االستبانة على القيمة ادلائوية كما يلي:

نتيجة صالحية الكتاب التعليمي من خبًن احملتوايت الدكتور دمحم أجًن عبد هللا منيف  ،تبلغ إىل
القيمة

وىي على درجة الئق جدا ( < %81نتيجة <

)%100

أما االقرتاحات من خبري املادة فكما يلي:

" إ ذ انو قد ألف ىذا الكتاب املفيد لطالب اللغة العـربية املبتدئني .و أان أشـجعو يف أتليف
يف مثل ىذا الكتاب أكثر فأكثر  .وعلي هللا توكلنا وفوق كل ذي علم عليم"
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ب) عرض االستبانة من خبري التصميم
والثاين ىو تصحيح الكتاب التعليمي إىل األستاذ فواس بن فهمي الكوثر ىف رلال تصميمو ىف
التاريخ ( 06أغسطس  .)2021ونيل البياانت كما يلي:
الرقم

املؤشرات

.1

نتائج التقومي

املتغريات

X

Xi

الدرجة ادلائوية

.2

وجو الكتاب دقة مقدار احلروف

5

5

%100

.3

دقة جنس احلروف

5

5

%100

.4

وضوح الكتابة

5

5

%100

.5

منسابة مقدار الكتاب

5

5

%100

جذابة غالف الكتاب

5

5

%100

دقة انتاج الغالف

5

5

%100

وفاق خليط األلوان

5

5

%100

.9

دقة اختيار الصورة ىف ادلفردات

5

5

%100

.10

التمهيد أو ادلقدمة

5

5

%100

.11

إرشاد الكتاب

5

5

%100

.12

الفهرس

5

5

%100

.13

مناسب الصور ابدلفردات

5

5

%100

.14

سًنة ادلرتب

5

5

%100

.15

قائمة ادلراجع

4

5

%80

.6
.7
.8

وضوح احلروف

كمال
مكون
الكتاب
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 .16جودة الطبعة دقيق الكتابة

5

5

%100

.17

نظيف الطبعة

5

5

%100

.18

اختيار القرطاس ادلالئق

5

5

%100

.19

خفيف احملمول

5

5

%100

.20

الطبع ابدلرتّب والقوي

5

5

%100

94

95

\

العدد
اإلمجايل

واستخدم الباحثون الرموز دلعرفة نتيجة االستبانة على القيمة ادلائوية فكما يلي:

نتيجة الصالحية من خبًن التصميم األستاذ إىل األستاذ فواس بن فهمي الكوثر تبلغ إىل القيمة

وىي على درجة الئق جدا ( < %81نتيجة <

)%100

أما االقرتاحات من خبري التصميم فكما يلي:

"لقد سهلت عملية تعليم اللغة العربية ابستخدام ىذا الكتاب التعليمي يف فهم املادة اليت
كانت فيو  .ألن الصور تالئق جدا بكل الكلمة ولوهنا جذاب لإلىتمام حيت تفهم الطالب
فهما صحيحا معناىا اعتمادا على نظر الصورة فوق الكلمة .ىذه ىي املزااي فيو اليت وجدهتا
حينما استخدمتو ىف عملية تعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية "
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ت .فعالية استخدام الكتاب التعليمي
حيلل الباحثون البياانت احملصولة على االختبار القبلي واالختبار البعدي ،و قام الباحثون ابالختبار التائي ((T Test

أي االخبار التائي اجملموعة الواحدة أو يسمي بـ ـ " "Paired Sample T Testمث أدخل الباحثون ىذه نتائج االختبار القبلي
واالختبار البعدي من اثين عشرة طلبة كلمعينة ىف ىذه التجربة .وأما ادلراد ادلعينة فهي رلموعة جزئية من اجملتمو (ماجد:29 7
)2016
ومن الغرص ىف ىذه النتائج من االختبار القبلي واالختبار البعدي لوصف فعالية استخدام الكتاب التعليمي على
النظرية النفسية لتنمية مهارة الكالم لدي الطالب ىف ادلدرسة دار األخوة اإلبتدائية لتحفيظ القرءان .وأما نتائج االختبار القبلي
واالختبار البعدي من اثين عشرة طلبة فكما يلي:
اجلدول  :1نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي من الطالب
الرقم

أمساء الطالب

االختبار القبلي

االختبار البعدي

.1

عبدالرمحن حذيفة الفاروق

70

92

.2

عبيدة عينية

70

92

.3

آدم فواترى

80

100

.4

أمًنة حسىن نزيهة

100

100

.5

ابنيو غونونغ الكسونو

75

100

.6

ذكرو ىنغاليح

80

100

.7

جيسانغ براموداي ويرايوان

60

90

.8

حبيب هللا ادلعطي

30

64

.9

ىاين دمحم عبدهللا

90

100

.11

حرسا حفاظ األوىل

60

92

.11

دمحم حكم كامل

70

100

.12

يقة عونيسة

85

100

واستخدم الباحثون رموز االحنراف  SPSS 25.0لوصف فعالية استخدام الكتاب لغتنا لغة القرآن  .وأما النتائج فكما
يلي:
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اجلدول  :2عرض احصاء العينة ادلقرتنة
Paired Samples Statistics
Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

N

Mean

5.13086

17.77383

12

72.5000

2.98946

10.35579

12

94.1667

Pair 1 Pre-Test
Post-Test

نظرا إىل جدول السا بق يدل على النتيجة ادلتوسطة من االختبار القبلي والختبار البعدي .وجد الباحثون الفرق ىف
النتيجة .ادلتوسطة من االختبار القبلي ىو  72.5000والنتيجة ادلتوسطة من االختبار البعدي ىو  94.1667 .فيقرر الباحثون إن
كان االرتفاع على نتيجة التعليمية بعدما استخدم الطالب استخدام الكتاب لغتنا لغة القرآن ىف عمليىة التعليم.
اجلدول  :3عرض اختبار العينة ادلزدوجة
Paired Samples Correlations
Correlation Sig.
.000

N
Post- 12

.887

نتيجة االختبار تدل على أن ارتباط بٌن ادلتغًنين
0,05

.887

مع

Siq

&

.000

Pair 1 Pre-Test
Test

بعيد حتت نتيجة احتمالية أي

نظرا إىل اجلدول نتائج ارتباط ادلتغًنين يدل على أن ارتباط بٌن ادلتغًنين من االختبار القيلي واالختبار

البعدي ىو قوي.
اجلدول  :4عرض ارتباط العينة ادلزدوجة
Paired Samples Test
Paired Differences
95%
Confidence
Interval of the
Difference
Sig. (2)Df tailed

T

Upper

Lower

11

-7.629

-15.41585

-27.91749

.000

Std.
Std.
Deviati Error
on
Mean

Mean

9.83808

-21.66667

2.84001

Pair 1 Pre-Test
Post-Test

)Siq > 0,005 (non significant
)Siq < 0,005 (significant
)Siq < 0,00 (very significant
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بناء على اجلدول نتائج االختبار التائي ) (Tمعرفة أن قيمة  T-Testىي

7.629

وأما قيمة  T-Tableىي

 2,179ىذا دليل أن قيمة  T-Testأكرب من  .T-Tableوىذا يدل على أن تعليم اللغة العربية ابستخدام الكتاب لغتنا
لغة القرآن فعال .وأيضا  Sig < 0,05وأما قيمة  0,000 Sigأصغر من  0,05وىذا االختبار دليل أنو وجود الفرق
ابدلعنوي بٌن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي.
اعتمادا على قيمة  T-Testأكرب من  T-Tableفالفرض الصفر ) (H0مردود .والفرض البديل ) (H1مقبول.
وسيجد ىنا أن الكتاب التعليمي ابلصور ادللونة على النظرية النفسية لدي الطالب ىف ادلدرسة دار األخوة اإلبتدائية لتحفيظ
القرءان "فعال لتنمية مهارة الكالم ".
 .4اخلامتة
من اجلدير ابلذكر ،أن الكتاب التعليمي ادلطور على ضوء النظرية النفسية يؤثر على الطلبة اىتماما و دافعا كثًنا ىف
عملية التعليم حيت حتقق أىداف و أغراض تعليم اللغة العربية خاصة ىف مهارة القراءة .وتؤثر أيضا مرحلة التطور النفسي على
الذاكرة ،واالستعداد للقيام ابدلهام ،واالستعداد للتعاون ،وإمكانية فهم ادلوقف.
ونتيجة صالحية الكتاب التعليمي على النظرية النفسية لتنمية مهارة الكالم من خبًن احملتوايت فهي تبلغ إىل القيمة
 %90وىي على درجة الئق جدا ( < %81نتيجة <  )%100أما نتيجة الصالحية من خبًن التصميم فهمي تبلغ إىل القيمة
وىي على درجة الئق جدا (  < % 81نتيجة <  )%100انطالقا على نتيجة االستبانة السابقة فيلخص الباحثون
أن الكتاب التعليمي على النظرية النفسية الئق جدا ىف عميلة تعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة دار األخوة اإلبتدائية لتحفيظ القرءان
بناء على اجلدول نتائج االختبار التائي ) (Tمعرفة أن قيمة  T-Testىي  7.629وأما قيمة  T-Tableىي 2,179

ىذا دليل أن قيمة  T-Testأكرب من  .T-Tableوىذا يدل على أن تعليم اللغة العربية ابستخدام الكتاب لغتنا لغة القرآن
فعال .وأيضا  Sig < 0,05وأما قيمة  0,000 Sigأصغر من  0,05وىذا االختبار دليل أنو وجود الفرق ابدلعنوي بٌن نتيجة
االختبار القبلي واالختبار البعدي .واعتمادا على قيمة  T-Testأكرب من  T-Tableفالفرض الصفر ( )H0مردود .والفرض
البديل ( )H1مقبول .وسيجد ىنا الباحثون أن الكتاب التعليمي يسمي بـ لغتنا لغة القرآن على النظرية النفسية فعال لتنمية
مهارة الكالم لدي الطالب ىف ادلدرسة دار األخوة اإلبتدائية لتحفيظ القرءان.
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