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 مستخلص البحث

استخدام اخلريطة الذهنية يف تعليم الرتاكيب اللغوية باملدرسة .8102زماني.محمد عين 
حبث جامعي. قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية .املتوسطة اإلسالمية األمنة بسوكي ستوبوندو

 .: عبد العزيز املاجستريسالمية اكحوومية ماالن.. املررفوالتعليم، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإل
 الرتاكيب اللغويةاخلريطة الذهنية، الكلمات األساسية:

أيضا  ياللغة العربية وملعرفة معناها وهعلم يعرف به كيفية قراءة اجلملة يف الرتاكيب اللغوية هي 
الطالب يف املدرسة املتوسطة كما يعرف أن . و مجيع جزئياتهينطبقعلى أمر كلي  اأهنعرف بت نينواالق

، بل ال توجد فيها اسرتاتيجية جيدة حىت يواجه الرتاكيب اللغويةاإلسالميةاألمنة بسوكي ستوبوندو يتعلمون 
امللل. ولذلك جرب الباحث االسرتاتيجية اجليدة واجلذابة كحلول هذه بالطالب الصعوبة ويرعرون 

الرتاكيب اللغوية باملدرسة املتوسطة اإلسالمية األمنة يم املروالت وهي استخدام اخلريطة الذهنية يف تعل
الرتاكيب تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم ملعرفة (1فهي البحث  وأما أهداف. بسوكي ستوبوندو

فعالية تطبيق اخلريطة الذهنية يف ملعرفة ( 3 ندو.و املدرسة املتوسطة اإلسالميةاألمنة بسوكي ستوبباللغوية
 ندو.و املدرسة املتوسطة اإلسالميةاألمنة بسوكي ستوببللغويةالرتاكيب اتعليم 

هذا البحث املنه. التجرييب يعين شبه يف لتحقيق األهداف املذكورة فاستخدم الباحث و 
 هي(nonequivalent Control Grup Design)بالنوع( Quasi experimental Design)جترييب

. قام روائيةعالبحث التجرييب الذي عنده اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبة وخيرتهاغري 
الباحث االختبار القبلي ملعرفة قدرة الطالب يف تعليم الرتاكيب اللغوية. مث قام الباحث االختبار البعدي 

بحث هي االختبار واملقابلة ملعرفة فعالية استخدام اخلريطة الذهنية. واألدوات جلمع البيانات يف هذا ال
 لتحليل البيانات. t-testواملالحظة. واستخدم الباحث

( أن تطبيق اخلريطة الذهنية يبدأ بتعيني الفورة الرئيسية واتصاهلا مع 1ونتائ. هذا البحث هي: 
الذهنية الفورة الفرعية. مث تصميم اخلريطة الذهنية بأشوال املتنوعة. واألخري تقدمي نتيجة تصميم اخلريطة 

 1،111% = 1أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  1،011= (t)نتيجة اإلحصائي( و 3أمام الفصل. 
مقبول أو أن فروض هذا البحث  Hoمبعىن أن 1،051% =  0وكذلك أكرب من نتيجة تقدير املعنوي 

املدرسة املتوسطة الرتاكيب اللغويةبأن استخدام اخلريطة الذهنة يف تعليم  ة هذا البحث هيصمقبول. وخال
 اإلسالمية بسوكي األمنة ستوبوندو فعالية.
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 Struktur kebahasaan merupakan ilmu untuk mengetahui cara membaca kalimat 

serta mengetahui maknanya dalam bahasa Arab dan ia juga merupakan hukum-hukum 

yang bersifat global dimana pada setiap pembagiannya terdapat tingkatan. Siswa di 

Madrasah Tsanawiyah al-Amanah Besuki Situbondo mempelajari Struktur Kebahasaan. 

Akan tetapi mereka mengalami kesulitan dalam mempelajarinya karena tidak adanya 

strategi yang bagus, sehingga mereka merasa bosan. Oleh karena itu, peneliti mencoba 

untuk memberikan solusi pada masalah ini dengan menerapkan strategi yang bagus, yakni 

strategi Mind Map. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui proses penggunaan 

Mind Map dalam pembelajaran Struktur Kebahasaan pada siswa Madrasah Tsanawiyah 

al-Amanah Besuki Situbondo. 2) untuk mengetahui efektifitas penggunaan Mind Map 

dalam pembelajaran Struktur Kebahasaan. 

 Untuk mencapai tujuan diatas, peneliti menggunakan penelitian eksperimen 

(Quasi Eksperimental Design) jenis (Nonequivalent Control Grup Design) yakni sebuah 

penelitian yang terdapat kelas control dan kelas eksperimen dan tidak dipilih secara acak. 

Sebelum uji coba, peneliti memberikan pre-test terhadap siswa untuk mengetahui 

kemampuannya dalam pembelajaran Struktur Kebahasaan dan memberikan post-test 

setelah melakukan uji coba untuk mngetahui efektifitas dari Mind Map. Adapun 

instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan tes, pedoman 

wawancara dan observasi. Serta menggunakan t-test untuk menganalisis data. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa 1) Penggunaan Mind Map dalam 

pembelajaran Struktur Kebahasaan diawali menentukan ide pokok dan menyambungkan 

kepada bagian-bagiannya. Kemudian hal itu didesain dalam bentuk Mind Map yang 

bermacam-macam dan diakhiri dengan menjelaskan kembali materi di depan kelas. 2). 

Berdasarkan nilai t-hitung = 1,844 dan lebih besar dari t-table dengan analisis kesalahan 

1% yakni 1,313 dan juga lebih dari t-table dengan analisis kesalahan 5% yakni 1,701. 

Sehingga Ho pada penelitian ini diterima, yang berarti hipotesis dari penelitian ini 

diterima. Maka kesimpulannya bahwa penggunaan Mind Map dalam pembelajaran 

Struktur Kebahasaan adalah efektif. 
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ABSTRAK 
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Aziz, M, Pd. 
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Language Structure is a science to know how to read a sentence and its 

meaning in Arabic language. It is also a global principle where in each section 

consist of phases. Students of Al Amanah Islamic Junior High School  Besuki 

Situbondo learn nahwu principle. However they got in trouble in learning nahwu 

principle because there is no good strategy and they feel bored of learning. So 

that, this research’s trying to give solution for this problem by implementing mind 

map strategy. The purpose of this research are; 1) to know the process of the use 

of mind map in nahwu principle learning at Al Amanah Islamic Junior High 

School Besuki Situbondo Students, 2) to know the effectiveness of the use mind 

map strategy in learning nahwu principle.  

 To achieve the purpose above, researcher use experimental research, 

Quansi Eksperimental Design type Nonequivalent Control Grup Design 

(experimental class and control). Before trial, researcher gave pre-test for students 

to know their ability in learning nahwu principle and gave them post-test after trial 

to know the effectiveness of the use of mind map. In this research, the instrument 

of data collection are test, interview guidelines and observation. T-test is used for 

data analysis. 

 The result of this research shows that 1) the use of mind map in learning 

nahwu principle begins to determine main idea and  connect to parts of it. Then it 

is designed as diverse mind map and ends by explaining back the material in the 

class. 2) as the t-count = 1.844 and bigger than t-table with error analysis 1% or 

1.313 and also bigger than t-table with error analysis 5% or 1.701. So Ho this 

research is received, it shows that the hypothesis of this research is received. 

Conclusion of this research is the use of Mind Map in Nahwu Principle learning is 

effective.    
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 الباب األول

 اإلطار العام

 

    خلفية البحث .أ 
. ويعد تعريف اللغة عند ابن جين )املتوىف للغة تعريفات كثرية عند اللغويني

ابن جين : حد اللغة أصوات ه( من التعريفات الدقيقة إىل حد بعيد. قال  101
( أن اللغة هي نسق 1003:110وذكر اخللي ) 1يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.

صويت من الرموز اليت يستخدمها كل فرد أو قوم ملتبادل األفوار والذائقة. وقال 
أيضا عبد اجمليد أهنا حركة مستخدمة كل األنسان يعرب هبا عن أفوارهم وذائقتهم 

ولذالك كان تعريف اللغة اصطالحا نسق من الرموز واإلشارات 3.وشعورهم وإرادهتم
اليت يستخدمها اإلنسان هبدف التواصل مع البرر والتعبري عن مراعره واكتساب 
املعرفة وتعّد اللغة احدى وسائل التفاهم بني الناس داخل اجملتمع ولول جمتمع لغة 

  خاصة به.

للغة ومهارة اللغة. وعناصر اللغة العربية تنقسم إىل قسمني، هي عناصر ا
اللغة ثالثة وهي: األصوات واملفردات والرتاكيب / القواعد. وهذه العناصر هي املادة 
اكحقيقة اليت تعينها املتعلم على تعلم مهارات اللغة، ومن مل يسيطر عليها ال يتمون 

وأما مهارات اللغة أربعة فهي :  1من السيطرة على مهارات اللغة مبستوياهتا املتعددة.
االستماع، والوالم، والقراءة والوتابة. والوسيلة اليت تنقل مهارة الوالم هي الصوت 

 عرب االتصال املباشر بني املتولم واملستمع. أما مهارتا القراءة والوتابة ، فوسيلتهما

                                                           
1
 0دكتور حمموؤ فهمي حجازي ، علم اللغة العربية ، ص  

2
Acep Hermawan,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2011, Hal. 9 

3
 116، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ، ص  3511عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،  
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أغراضهم يف اكحياة كانت اللغة يستخدمها اإلنسان ملواصلة عن  1اكحرف املوتوب
 أي وسيلة االتصال بني الناس. 

والرتاكيب اللغوية هي عنصر من عناصر اللغة اهلامة بأهنا إلحياء الفصحى 
ونررها، ولسهولة التواصل بني أبناء الوطن العريب وتوحيد هلجاهتم، ول زيادة القدرة 

من على القراءة من أمهات الوتب العربية، وكحصول املتعلم على ثورة لغوية عظيمة 
املصطلحات والرتاكيب اللغوية. وهذا موافق مبا يقول الريخ عبد الرمحن بن إبراهيم، 
قواعد اللغة عنصر مساعد ووسيلة لتعلم اللغة ونرجو أن يهتم املدرس مبعىن الرتاكيب 
النحوي ومبناه يف آن واحد. وينبغي إجراء التدريبات النحوية شفهيا أوال، مث قراءة 

 مث كتابة.       

تعليم مهارات اللغة العربية األربع وخاصة يف تعليم الرتاكيب كان حنويا  إن
أو صرفيا حيتاج إىل االسرتاتيجية والطريقة التعليمية ملساعدة الطالب يف استعاهبا 
.ومها مهمة جدا ملساعدة املعلم أو املدرس يف تعليم اللغة األجنبية كاللغة العربية. 

يستخدم االسرتاتيجية وطريقة التعليم البسيطة  ماضيا كان تعليم اللغة العربية
 ملساعدة املعلم يف شرح املواد التعليمية. 

هي من وسائل التعليم ليست أهداف التعليم الرتاكيب اللغوية إن تعليم 
وكحفظ لسان الطالب عن ملساعدة الطالب على الوالم والوتابة الصحيحة 

وأما  0ي بن فناوان يف مقالته.اخلطيئات اللغوية. وهذا موافق برأي أمحد سحر 
أهداف تعليم الرتاكيب اللغوية هي األول حفظ اللسان والوتابة عن اخلطيئات 
اللغوية واخرتاع البيئة اللغة الفصحة. الثاين ممارسة الطالب على إقامة املالحظة 
والتفورة املعقولة واملنظمة. الثالث مساعدة الطالب على فهم العبارات اللغة العربية 
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حىت توون فهم الطالب عن اللغة العربية سريعا. والرابع شحذ املخ وتنوير الذوق 
وتطوير اخلزانة اللغوية. واخلامس ارتفاع كفائة الطالب عند استخدام الرتاكيب 

 اللغوية يف أي البيئة اللغوية. 

قد الحظ الباحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية األمنة بسوكي ستوبندو 
بأن خلفية تربية الطالب يف هذه املدرسة متنوعة. بعضهم متخرجون وعرف الباحث 

يف املدرسة اإلبتدائية اكحوومية وبعضهم متخرجون يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية.  
كما قد عرفنا أن الطالب املتخرجون يف املدرسة اإلبتدائية اكحوومية هم يواجهون 

يم الرتاكيب اللغوية يف تلك املدرسة الصعوبة يف تعليم الرتاكيب اللغوية، ألن تعل
قليلة. حىت توون قدرهتم يف فهم الرتاكيب اللغوية ضعيفة. وهذا خمتلف بالطالب 
املتخرجون يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية، بأهنم يتعلمون الرتاكيب اللغوية كثريا 

 فيها.

منة بسوكي وطريقة تعليم الرتاكيب اللغوية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية األ
ستوبندو تستخدم الطريقة التفويض واحملاضرة، بأن يررح املعلم املادة مث يرتجم 
الطالب ويوتبها يف الدفرت حىت يرعر الطالب بالسامة وامللل واليهتمون الدرس 

املدرسة اإلبتدائية اكحوومية.  اهتماما جيدا، وباخلصوص الطالب املتخرجون يف
لل كمثل عدم اكحماسة يف عملية التعليم والتعلم وال وذلك يعرف برعور السامة وامل

 يهتمون اهتماما جيدا حنو شرح املعلم .

وعرف الباحث بعد أن يالحظ تعليم الرتاكيب اللغوية يف املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية األمنة بسوكي ستوبندو، أن املرولة ليست هناك إسرتاجتية التعليم. 

كيب اللغوية يف هذه املدرسة تعليما فعاليا بتحسني ويرجو املعلم ليوون تعليم الرتا 
عملية التعليم باستخدام اإلسرتاجتية اجلدابة. فوجد الباحث االسرتاجتية يعين 
 إسرتاجتية اخلريطة الذهنية لتساعد الطالب يف فهم الرتاكيب اللغوية هبذه اإلسرتاجتية. 
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 6.التعليم والذهنية واخلريطة الذهنية هي إسرتاجتية بصرية ائتلفت بني عملية
.وقال طوين بوزان أن 1005وكان طوين بوزان معلفا هذه اإلسرتاجتية يف أول سنة 

اخلريطة الذهنية هي إسرتاجتية كتابة املادة اخلالقة والنافدة بأن خيرط الطالب 
          أفوارهم. 

"فعالية وهبذه املرولة يدفع الباحث على كتابة هذا البحث باملوضوع 
بالمدرسة المتوسطة  استخدام الخريطة الذهنية في تعليم التراكيب اللغوية

ويرجو الباحث هبذا البحث ملساعد الطالب ". اإلسالمية األمنة بسوكي ستوبندو
باملدرسة املتوسطة اإلسالمية األمنة بسوكي ستوبندو يف تسهيل فهم الرتاكيب 

 اللغوية.

  

 أسئلة البحث .ب 
بقة ذكرها أن أركز مرولة البحث يف األسئلة اعتماد على معلومات السا

 تية :آلا
املدرسة املتوسطة بالرتاكيب اللغوية كيف تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم  .1

 اإلسالمية األمنة بسوكي ستوبندو؟
املدرسة املتوسطة ب يف تعليم الرتاكيب اللغويةما فعالية تطبيق اخلريطة الذهنية  .3

 ستوبندو؟اإلسالمية األمنة بسوكي 
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 أهداف البحث . ج
املدرسة املتوسطة اإلسالمية  تية يفآليسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف ا

 األمنة بسوكي ستوبندو

املدرسة املتوسطة ب الرتاكيب اللغوية يف تعليم تطبيق اخلريطة الذهنيةملعرفة  .1
 .األمنة بسوكي ستوبندو اإلسالمية

املدرسة املتوسطة ب الرتاكيب اللغويةيف تعليم  فعالية تطبيق اخلريطة الذهنيةملعرفة  .3
 .ستوبندواألمنة بسوكي  اإلسالمية

 

 أهمية البحث . د

إن هلذا البحث فوائد كثرية. فهذه الفوائد تعود إىل وجهتني، وجهة النظرية 
 للعناصرفهي إرتقاء معارف الطالب  ووجهة التطبيقية. واألوىل تعود إىل النظرية،

السيما املعلومات املتعلقة بتعليم اللغة  املهمةيتضمن على املعلومات  ألهنااللغوية 
 .باستخدام اخلريطة الذهنية الرتاكيب اللغويةخاصة يف تعليم 

 :فالثاين تعود إىل تطبيقية، هي

للباحث، يرجى هذا البحث العلمي جيعل الباحث أن يعرف على التعليم  .1
 .اللغوية الرتاكيبباخلريطة الذهنية يقوم هبا تعليم 

للمعلم، يرجى هذا البحث العلمي باستخدام اخلريطة الذهنية يعطي املعلم يف  .3
 .زيادة االبتداعية واجلذابة يف تعليمها الرتاكيب اللغويةتعليم 

سيسهل الطالب يف  للطالب، يرجى هذا البحث العلمي بتطبيق اخلريطة الذهنية .1
 .الرتاكيب اللغويةفهم 
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 البحث حدود . ه

استخدام ب الرتاكيب اللغويةاكحدود املوضوعية : يركز الباحث على فعالية تعليم  .1
عن  املادةمن الفهم وإعادة التعليم تضمن وي هااخلريطة الذهنية لتنمية نتائج

واملادة هنا هي املفعول به  .املادةوتعرف املعلومات املهمة يف  الرتاكيب اللغوية
 واجلملة.

باحث بإجراء عملية هذا البحث يف السنة الدراسية اكحدود الزمانية : قام ال .3
 .م يف املرحلة األوىل 3510-3510

اكحدود املوانية :خيتار الباحث اكحدود املوانية يف فصل الثامنة باملدرسة املتوسطة  .1
األمنة بسوكي ستوبندو ألن يف هذا الفصل كفاءة الطالب يف فهم  اإلسالمية

ملدرسة بتطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم ناقص ومل علمت ا الرتاكيب اللغوية
 .الرتاكيب اللغوية

 

 فروض البحث . و

الفروض هي حلول مؤقتة أو تفسريات مؤقتة يضعها الباحث كحل املرولة 
إن فروض البحث اليت قام هبا الباحث  7البحث، فهو إجابة حمتملة ألسئلة البحث.

 يلي: فهي كما

على الطالب يف فصل  اخلريطة الذهنيةبالنظر إىل الدراسة السابقة أن تطبيق  .1
 فعال وازدادتالثامنة باملدرسة املتوسطة اإلسالمية األمنة بسوكي ستوبندو 

 . وتسهيال لفهم املادة الرتاكيب اللغويةكفاءة الطالب عن 

الذين يتعلمون بتطبيق  الرتاكيب اللغويةهناك الفرق كفاءة الطالب يف فهم  .3
 الذين يتعلمون بدون تطبيق اخلريطة الذهنية.اخلريطة الذهنية مع الطالب 
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 تحديد المصطلحات . ز

يستخدم يف هذا البحث عدد من املصطلحات، ولتسهيل البحث سيعرف 
 الباحث املصطلحات املستخدمة كما يلي :

 الرتاكيب اللغويةتعليم  .1
ومعناه عملية تنظيم البيئة غرضها فّعل التعليم هو اسم مصدر على وزن 

الطالب السلبية إىل السلوك اإلجيابية مناسبا بإموانيتهم. وأن لتصريف سلوك 
الرتاكيب مجع من الرتكيب وهو اسم مصدر على وزن فّعل مبعىن موونات اجلملة 
العربية اليت يدرسها التالميذ يف صورة موضوعات مقررة يف قواعد اللغة العربية 

وأما  0الربط إىل أخره.مثل الفعل والفاعل واملفعول به واملبتدأ واخلرب وأدوات 
هي نسق صويت من الرموز اليت اللغوية هي صفة مأخوذة من اللغة. واللغة 

الرتاكيب  يستخدمها كل فرد أو قوم ملتبادل األفوار والذائقة. واملقصود ب
 هو تعليم قواعد اللغة العربية.اللغوية 

 اخلريطة الذهنية .3
وكان  0.ليم و الذهنيةهي إسرتاجتية بصرية اليت ائتلفت بني عملية التع

. وقال طوين بوزان أن 1005طوين بوزان معلفا هذه اإلسرتاجتية يف أول سنة 
كتابة املادة اخلالقة والنافدة بأن خيرط الطالب   إسرتاجتيةاخلريطة الذهنية هي 

 أفوارهم.
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 الدراسات السابقة . ح

تعليم املفردات بعنوان  3510البحث الذي قام به حممد برحان الدين يف سنة  .1
كانت أهداف   .اإلسالمية اكحوومية باجنيل باخلريطة الداليل يف املدرسة املتوسطة

هذا البحث ملعرفة تعليم املفردات باخلريطة الداللية يف املدرسة املتوسطة 
اإلسالمية اكحوومية باجنيل وملعرفة فعالية تعليم املفردات باخلريطة الداللية يف 

 سالمية اكحوومية باجنيل. املدرسة املتوسطة اإل

مدخل هذا البحث هو املدخل الومي باملنه. التجريب. ومصادر البيانات هي 
معلم اللغة العربية و الطالب. و أدوات مجع البيانات هي املالحظة واالستبانة 

 واالختبار. 
أما نتائ. البحث فتدل على أن تعليم املفردات باخلريطة الداللية اليت استخدامها 
الباحث له فعال لرتقية كفاءة الطالب يف تعليم املفردات. يرى الباحث هذا 
اكحال من نتائ. املقابلة والنتائ. من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، وهي 

% = 1أكرب من نتيجة املستوى املعنوى  0،11بني اجملموعتني =   tأن نتيجة
أي  مبعىن مقبول 1،60% = 0وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوى  3،10

أن فروض هذا البحث مقبولة. وأن تعليم املفردات باخلريطة الداللية يف املدرسة 
        املتوسطة اإلسالمية اكحوومية باجنيل هو فعال. 

البحث الذي قامت به زكية عارفة بعنوان تعليم القواعد الصرفية باسرتاتيجية  .3
ون جذابا ومرحيا للطالب، غري ملل تساعد اخلريطة الذهنية وأهدافه يسهلهم، يو

يف حتليل فوري ونفدي، تعودهم التفوري والتحليل، تساعدهم يف فهم الدرس، 
تساعدهم يف حفظ املفردات والقواعد ومذاكرة الدروس، تساعدهم اكحصول 
على الوفاية اللغوية والفورية. أما املنه. الذي استخدامها زكية عارفة بعنوان 

د الصرفية باسرتاتيجية اخلريطة الذهنية فهو املنه. الومي، ونتيجته تعليم القواع
فعالة بالدليل أن هذه االسرتاجتية تساعد الطالب يف تنمية كفاءهتم اللغوية 
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الفورية، ويساعدهم يف فهم قواعد كثرية وأنواعها وفروعها وأمثلتها وتطبيقها. 
يني يف التعليم مجاعيا وفرديا خصائص هذه االسرتاجتية منها : يوون الطلبة االجياب

ويسهلهم يف فهم القواعد الصرفية وحفظها و تطبيقها، وتثريهم للتفوري اللغوي، 
فتوون جذابة عند الطلبة و مرخية، حىت اليوون تعلم هذه القواعد مملة وصعبة. 
تساعد يف حتليل فوري ونقدي، تعودهم التفوري والتتحليل. فمن املثال السابق 

ريطة الذهنية تساعد التالميذ يف تعلمهم اللغة العربية و تساعدهم نعرف أن اخل
 إىل اكحصول على تنمية الوفاية اللغوية و الفورية. 

الفرق بني دراسة زكية عارفة و دراسة الباحث هو دراسة زكية عارفة باسرتاجتية 
اخلريطة الذهنية يف تعليم القواعد الصرفية، وأما دراسة الباحث فهي مبوضوع 

سرتاجتية اخلريطة الذهنية يف تعليم القواعد النحوية. مير الطالب برسم اخلريطة ا
األمنة املتوسطة  الذهنية يف تعليم القواعد النحوية يف فصل الثامنة عند املدرسة

اإلسالمية بسوكي ستوبندو فيوون أسهل وأسرع لفهم القواعد النحوية يف 
ا ويرعر الطالب بعدم امللل تعلمهم. وبالرسم، يوون التعليم فرحا وسرور 

      والتساؤم يف الدراسة.

بعنوان البحث : فعالية  3516البحث الذي قامت به رمحة الطيبة يف سنة  .1
استخدام اخلريطة الذهنية لرتقية استعاب القواعد الصرفية لطالب قسم تعليم 

كانت . اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اكحوومية مباالج
أهدافه هي ملعرفة استخدام اخلريطة الذهنية لرتقية استعاب القواعد الصرفية وملعرفة 
اخلريطة الذهنية لرتقية استعاب القواعد الصرفية وملعرفة فورة ودوافع طالب قسم 

 تعليم اللغة العربية يف ترقية استعاب القواعد الصرفية باستخدام اخلريطة الذهنية.

 Nonoquivalent  املنه. التجرييب يعين شبه جترييب بانوع ومنه. هذا البحث هو 

Design Group Control ويستخدم املدخل الومي. وأسلوب مجع البيانات .
 باستخدام الطريقة الويفية والومية.
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تدل نتائ. البحث أن استعاب القواعد الصرفية باستخدام اخلريطة الذهنية يتوون 
الذهنية لرتقية استعاب القواعد الصرفية  من مثان خطوات. واستخدام اخلريطة

بقسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اكحوومية ماالج 
% أكرب من نتيجة 1،61فعالية. بدليل نتيجة "ت اكحاسويب " بني اجملتمعتني 

وذلك مبعىن مقبول أي  3،501% = 0و  3،011%=1املستوى املعنوي 
ول. واستخدامها تطلع دوافع الطالب ويفورون أن اخلريطة فروض البحث مقب

 الذهنية مناسبة بالقواعد الصرفية.
 

(1،1اجلدول )  
 الدراسة السابقة

اسم الباحث، املوضوع،  الرقم
 الرول، الناشر والسنة

 خمتلف متساؤي

حممد برحان الدين    1
"تعليم املفردات باخلريطة 

الداليل يف املدرسة 
املتوسطة اإلسالمية 

اكحوومية باجنيل". حبث 
جامعي، جامعة موالنا 
مالك إبراهيم ماالن.. 

3510  

استخدام اخلريطة  ˗
الداليل يف تعليم 

 املفردات.

 

غرض البحث هو  ˗
املدرسة املتوسطة 

 اإلسالمية اكحوومية

 مدخل البحث ˗

 واقع البحثم ˗

تعليم  "زكية عارفة  3
القواعد الصرفية 

استخدام اخلريطة  ˗
 الذهنية 

يف تعليم القواعد  ˗
 الصرفية
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باسرتاتيجية اخلريطة 
" حبث جامعي، الذهنية 

موالنا مالك إبراهيم 
  ماالن.. 

 مواقع البحث ˗

رمحة الطيبة "فعالية  1
استخدام اخلريطة 

الذهنية لرتقية استعاب 
القواعد الصرفية لطالب 

قسم تعليم اللغة العربية 
جامعة موالنا مالك 

إبراهيم اإلسالمية 
اكحوومية مباالج"حبث 

جامعي، جامعة موالنا 
  3516مالك إبراهيم. 

استخدام اخلريطة  ˗
 الذهنية 

 مدخل البحث ˗

 

يف تعليم القواعد  ˗
 الصرفية

قصد البحث هو  ˗
 طالب اجلامعة

 مواقع البحث ˗
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 

 المبحث األول :مفهوم الخريطة الذهنية

 تعريف الخريطة الذهنية .أ 

تسهيال لفهم اخلريطة الذهنية هي إسرتاجتية التدريس اكحديثة الرائعة 
املوضوعات شاملة. قال توين بوزان أن اخلريطة الذهنية هي عبارة عن أشوال مرئية 
ملونة ألخذ املالحظات، ميون أن يقوم هبا شخص واحد أو جمموعة من الناس. 
ويوجد يف قلب الرول فورة مركزية أو صورة. ويتم بعد ذلك استوراف هذه 

وار الرئسية، واليت تتصل مجيعا بالفورة الفورة عن طريق الفروع اليت متثل األف
واألخر، تعريف اخلريطة الذهنية هي االسرتاجتية التوضحة البيانية اليت  15املركزية.

 11ترري إىل مفهوم واحد على جهة توصل مفاهم أخرى يف نفس الفئة.

ومن تلك التعريفات، أن اخلريطة الذهنية هي اسرتاجتية عملية تعبري الفورة 
أن يرسم يف شول اجلدول. واخلريطة الذهنية حتتاج إىل حتطيط وألوان  عن املفاهيم

والرموز وكلمات وصور اليت ترتابط بعض ببعض. حىت يوون الطالب يفهم املادة 
 سهال بأهنا يتضمن فيها الركز واجليز.

استخدمت اخلريطة الذهنية لرول وتصوير وتصميم وحتطيط وحل 
ح املوضوع، من ذلك يستطيع الطالب أن املروالت وتقرير والتنقيحات وتوضي

                                                           
10

 وقت لديك ويظل عملك من استفاد اقصي حتقيق كيف: العمل يف العقل خرائط استخدام، بوزان توين 

 4: ص( 3556جرير،  موتبة، )لإلستماع

11
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-progresif, (Jakarta: Prenada 

Media, 2010) hlm 158 
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وهذه االسرتاتيجية املثالية الرتفاع فورة الطالب  13يعملوا الوظائف الوثرية.
 ومساعدهتم على كتابة اإلنساء أو لرسم عن قدرة املفاهم.

      

 فوائد الخريطة الذهنية  .ب 

بعد وصف التعريف عن اخلريطة الذهنية ففيها يلي وصف فوائد هذه 
 11اإلسرتاجتية أي فوائد اخلريطة الذهنية عند طوين بوزان:

 تعطيك نظرة شاملة للموضوعات الوبرية  (أ 
 متونك من ختطط طرق/عمل اختيارات من أين أتيت وأين تذهب (ب 
 مجع أكرب قدر من املعلومات والبيانات (ج 
 ترجعك على حالل مرولة بعرض طرق خمتلفة وحلول متنوعة (د 
 متونك لتوون أكثر فعالية (ه 
 ن الرول ممتع للنظر والقراءة والتأمل واملذاكرةيوو  (و 
 شول جذاب ومريح للعيون وللعقل (ز 
 تسمح لك مبراهدة الصورة الواملة والتفاصل يف نفس الوقت (ح 

وتساعد اخلريطة الذهنية يف جمال التعليم وميون للمتعلم أو املعلم 
 11استخدامها يف األمور التالية:

 كل منهماتنظيم البناء املعريف واملهاري لدي   (1

                                                           
12

 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-isu Metodis 

dan Paradigmatis, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013) hlm. 307 
عربية أساس الثقافة يويون زنرية، تعليم مهارة االستماع بأسلوب اخلريطة الذهنية، جمموع حبوث: اللغة ال13

اإلنسانية، مقدمة للمتلقي العلمي التاسع للغة العربية واملؤمتر اخلامس الحتاد مدرسي اللغة العربية بإندونيسيا 
 135م ص 3510)ماالق: 

 135ملرجع نفسه، ص ا14
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املراجعة للمعلومات السابقة: فالفضاء الفسيح الذي ترمسحه اخلريطة الذهنية  (3
للمتعلم متنحه فرصة مراجعة معلوماته السابقة عن املوضوع. فرتسخ البيانات 

 واملعلومات اجلديدة يف مناطق تعريفاهتا الذهنية.

ومعلومات  املراجعة املتوررة للموضوع: إذ أهنا توسع الفهم وإضافة بيانات (1
جديدة هلا هو موجود. فبعض املتعلمني قد جيدون صعوبة يف رسم خريطة 

 ذهنية للدرس أثناء عرضه، ولون يسهل عليهم ذلك عند مراجعته.

مراعات الفروق الفردية عند الطلبة: إذ أن كل منهم يرسم صورة خاصة  (1
للموضوع بعد مراهدة خريطة الرول الذي توضحه حسب قدراته 

 ومهاراته.

تطوير املتعلمني ألسئلة جديدة عن بيانات ومعلومات قد حصلوا عليها من  (0
 خالل اخلريطة، واليت تطور أيضا العمق املعريف واملهاري للمتعلم يف موضوعه

إعداد االختبار املدرسي، وذلك من خالل وضوح اجلزئيات التفصيلية  (6
 للموضوعات

 امللخص السبوري –تلخيص املوضوع عند عرضه  (0

 البينات واملعلومات من مصادر خبثية خمتلفةتوثيق  (0

املرارجة السريعة للموضوعات م قبل املتعلمني، عندما ال جيدون متسعا من  (0
 الوقت ملراجعة تفصيلية

سهولة تذكر البيانات واملعلومات الواردة يف املوضوع  من خالل تذكر  (15
 األشوال املرتسمة فيأيذها

 ليرسم صورة كلية جلزئيات املوضوع التفصي (11

واملعلومات  تنمي مهارات املتعلمني يف اإلبداع الفين لتوضيح البيانات (13
 املوونة للموضوع
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توظيف التقنيات اكحديثة يف التعليم والتعلم كاكحاسوب، وجهاز العرض فوق  (11
 الرأس، والررائح، والتسهيالت األخرى وغريها

 تقلل من الولمات املستخدمة فيعرض الدرس، فتساعد يف شدة الرتكيز، (11
 وتسهل فهمه بوضوح من قبل املتعلمني.

    

 عناصر الخريطة الذهنية  .ج 

والبد عند استخدام اخلريطة الذهنية، أن يهتم املعلم بعناصر اخلريطة 
 10الذهنية. وأما عناصر اخلريطة الذهنية فهي كما يايل:

 مركز اخلريطة الذهنية، وهي الفورة الرئيسية 
   الفروع الرئيسية، الفرع األول املباشر يتعلق مبركز اخلريطة الذهنية 
 الفروع الثانية، تواصل إىل الفروع الرئيسية 
 الولمات، لول الفروع يتضمن كلمة مفتاح 
  الصور 
 األلوان 

 
 خطوات رسم الخريطة الذهنية .د 

وعندما يطبق املدرس اخلريطة الذهنية، فعليه باستعداد اخلطوات رسم 
  16اخلريطة الذهنية كما يلي:

                                                           
15

 Maurizal Alamsyah, Kiat Jitu Meningkatkan Prestasi Dengan Mind 

Maping(Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2009), hlm. 25-30 
11

كية عارفة، فهم النص العريب و قواعد اللغة العربية من خالل اخلريطة الذهنية، جمموعة حبوث الندوة الدولة: ز  
، مقدمة للندوة الدولية حول تعليم اللغة العربية -ما هلا و ما عليها -حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا

 101-103م( ص 3511)ماالق:
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ابدأ من القسم األوسط على الورقة. ملاذا من األوسط؟ ألن البداية من  (1
الوسط تعطي اكحرية إىل العقل النترار إىل مجيع اجلهات والتعبري اكحر 

 والطبيعي
ف آلاستخدام الصور للفورة الرئيسية العامة. ملاذا؟ ألن الصورة تساوي ا (3

خدام اخليال القياسي. وهي جذابة وجتعلنا الولمات وتساعدنا يف است
 للرتكيز وجتعل العقل إجيابيا

 استخدام األلوان. ملاذا؟ ألهنا مرحية وجذابة للعقل (1
صل بني الصورة الرئيسية واألفوار الرئيسية واألفوار الفرعية إىل هلم  (1

جري. كان العقل يعمل باستخدام الصالت بني الفرع. ونقوم بصالت 
 للفهم واملذاكرة الفروع فسهل لنا

 ارسم الفروع املنحية واكحية كالفروع واألغصان للرجرة وأمجل وتسر النظر (0
استخدام كلمة مفتاح لول خط. ملاذا؟ ألن كلمة مفتاح واحدة جتعل  (6

 اخلريطة الذهنية مرونة وقوية وهي خرة.
 استخدام الصور جلميع اخلريطة الذهنية. ألن هلا كلمات ومعاين كثرية. (0

 
 استراتيجية رسم الخريطة الذهنية في تعليم اللغة العربية .ه 

كما عرف أن اخلريطة الذهنية سيطبق يف تعليم اللغة العربية. وهذا كيفية 
  10رسم اخلريطة الذهنية يف تعليم اللغة العربية للمتعلم والطالب، كما يلي: 

 ما حيتاج مراعاته قبل التعليم  (أ 
إلرشادات، واملواد التعليمية، واألهداف استعداد املعلم: اإلشراف اجليد وا

 التعليمي، وإعداد الطالب، وترجيعهم، وإعداد اخلطوات.

                                                           
17

 101نفسه، ص رجع امل 
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أما الطالب: استعداد للتعلم، والنراط يف التعلم، واجيابيا، واملراركة يف 
 التعلم، والتعلم اجلماعي والتعلم لفردي، ويفهم اخلطوات طرحها املعلم.

 خطوات التعليم وإجراءه (ب 
 علم الدرسإعداد امل (1
 املواد التعليمية (3
 اإللقاء واإلشراف (1
 الطالب يتعلم مجاعيا (1
 ويقسم املعلم الطالب إىل الفرق  (0
 يقوم برسم اخلريطة الذهنية حول املوضوع املعني (6
 عرض اخلريطة الذهنية حول أفوار رئيسية ونانوية  (0
 مراجعة الدروس والتقومي (0
 حتصيل ووصول الوفاية. (0

 10الذهنية يف تعليم القواعد اللغوية:مثال خطوات بناء اخلريطة 

نقرأ املوضوع الذي نريد أن نرسم له خريطة ذهنية، وحندد عناصره  (1
 الرئيسية، والفرعية املعلومات املتعلقة به

ولنأخذ مثاال على ذلك )مفعول به واجلملة( من مادة الرتاكيب. حىت  (3
ن نرسم حبرية أكرب وأحضر أقالما ملونة، وأحضر ورقة كبي رة ولتو

 مثال.
نبدأ من منتصف الورقة ونرسم شوال ما خنتاره واكتب بداخله العنوان  (1

 الرئيس )مفعول به واجلملة(

                                                           
18

 100رجع نفسه، ص امل 
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نرسم خطوطا خارجة من هذا الرول بعدد األجزاء الفرعية، ومن  (1
املستحسن أن توون بلون خمتلف، وعريضة عند البداية مث يف النحف 

 حىت تصبح مدببة عند النهاية

خط العنوان الفرعي باختصار قدر اإلموان، ما نوتب عند رأس كل  (0
 بذكر باملعلومة فقد.

 

 التراكيب اللغويةمفهوم  المبحث الثاني :

 تعريف التراكيب اللغوية .أ 
اختالفا بينا، وخلطوا  الرتاكيب اللغويةلقد اختلف النحاة يف حتديد مفهوم 

بني مفهومها خاطا واضحا. وقد أدى هذا االختالف غلى عدد حتديد مفهوم 
( مفهوم الرتاكيب 100،ص 1003الرتاكيب اللغوية حتديد دقيقا. وحيدد اخلوىل )

اللغوي حتديدا دقيقا بقوله: الرتاكيب اللغوى أية وحدة لغوية ميون حتليلها إىل 
م الذي ميون حتليله إىل فومنات أو الوامة اليت ميون واحدات أصغر مثل املورفي

حتليلها إىل مورفيمات أو العبارة اليت ميون حتليلها إىل كلمات أو اجلملة اليت ميون 
 10حتليلها غلى العبارات.

على قواعد النحو، وهو يف األصل يطلق يف علم اللغة اكحديث مصطلح 
ي يعىن "الوتابة" وملا كان الدرس اصطالح تقلدي مرتق من اللغة اليونانية، والذ

النحوي يتجه إىل طريقة بناء الوالم، ال إىل الوتابة، فضل بعض املعاصرين كلمة 
 35اليت بدل اشتقاقها التارخيي على بناء الريء، وإقامته.  (Structure) الرتكيب

                                                           
19

اللغوية يف كتابات تالميذ املرحلة املتوسطة يف املنطقة الغربية من اململوة  الرتاكيبمرزوق إبراهيم القرشي،  
العربية السعودية ومطابقتها مع ما درسوه يف مقررات قواعد اللغة العربية )اململوة العربية السعودية: جامعة أم 

 10ه( ص 1111القرى، 

20
 .03ينظر: أسس علم اللغة )ماريو باي(: ص 
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والرتاكيب مجع من الرتكيب وهو يف االصطالح يطلق على األصل والقوانني 
ويعد ابن يعيش أول 31وتعرف بأهنا أمر كلي ينطبق على مجيع جزئياته.والضابطة 

من أشار إىل الرتاكيب اللغوية إشارة مباشرة إذ يرى أن الرتاكيب اللغوى على 
ضربني. أحدمها تركيب إفراد، وهو أن تأيت بولمتني فرتكبهما، وجتعلهما كلمة 

لى مسميني خمتلفني واحدة لتدل على شيء واحد، وكانتا قبل الرتكيب تدالن ع
حنو: معدى كرب وحضر موت. ومثل هذه الرتاكيب التفيد حىت تضم إليها كلمة 
أو كلمات أخرى حنو: حضر موت بلد طيب، وزرت حضر موت. ثانيهما: تركيب 
إسناد وهو ضم كلمات مع بعضها على حنو تتم به الفائدة. وهلذا يوون الرتكيب 

ومن قول ابن يعيش يفهم  33ة واجلملة الفعلية.عنده اجلملة بنوعهما، اجلملة اإلمسي
أن الرتاكيب اللغوية ينعقد هبا الوالم، وحتصل هبا الفائدة فإن ذلك الحيصل إال من 

 امسني حنو: زيد أخوك، أو من فعل اسم حنو: تعلم حممد الدرس.

وبناء على النظرية السابقة أن تعريف الرتاكيب اللغوية هو علم يعرف به  
اجلملة يف اللغة العربية وملعرفة معناها وهي أيضا القوانني تعرف بأهنا أمر كيفية قراءة 

 كلي ينطبق على مجيع جزئياته.            

 

 أهداف تعليم التراكيب اللغوية .ب 
الرتاكيب اللغوية هلا أهداف كثرية يف كل جمال. ومن أهم أهداف تعليم 

  31الرتاكيب اللغوية كما يايل:
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 006ص:  1000مالوف اليسوعي، املنجد يف العربية واإلعالم، دار املررف،  لويس 

22
 10، ص هاملرجع نفس 

23
 110م( ص. 3556، تدريس فنون اللغة العربية )القاهرة: دار الفور العريب، على أمحد مدكور 
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نسق اجلملة العربية، ونظام تووينها، وأن يستطيع أن يتعرف الطفل على  .1
 استعمال األلفاظ والرتكيب استعماال سليما يف حدود قدراته

أن يوتسب العادات اللغوية السليمة عن طريق االستماع، واحملاكاة وكثري  .3
 االستعمال.

تنمية قدرات التالميذ على التعبري السليم، وعلى متييز اخلطأ من  .1
 طريق تووين العادات اللغوية السليمة.الصواب، وذلك عن 

تزويدهم بطائفة من املعاين والرتاكيب الصحيحة مما ينمي حصيلتهم  .1
 اللغوية.

 تدريبهم على استخدام اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية ومووناهتا .0

تعميق الدراسة اللغوية عن طريق إمناء الدراسة النحوية للتالميذ، إذ  .6
فوري وإدراك الفروق الدقيقة بني الفقرات والرتاكيب حيملهم ذلك على الت

 واجلمل واأللفاظ.

تعميق ثروهتم اللغوية، عن طريق ما يدرسونه من نصوص وشواهد أدبية،  .0
 تنمي أذواقهم، وتقدرهم على التعبري السليم كالما وكتابة

زيادة قدرة التالميذ على تنظيم معلوماهتم، وزيادة قدرهتم أيضا على نقد  .0
 ليب اليت يستمعون إليها أو يقرؤوهنا.األسا

تعويد التالميذ دقة املالحظة واملوازنة واكحوم، وترقية ذوقهم األديب،  .0
فدراسة النحو تقوم على حتليل األلفاظ واجلمل واألساليب وإدراك 

 العالقات بني املعاين والرتاكيب.
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 مجال تعليم التراكيب اللغوية .ج 

جمال. وترتمل القواعد اللغوية نوعني: قواعد النحو، إن الرتاكيب اللغوية هلا 
 وسيررح الباحث كما يايل: 31وقواعد الصرف.

 قواعد النحو (1
وختتص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر 
الولمات وكيفية إعراهبا، أي أن قواعد النحو تنظر إىل الولمة العربية من حيث 

( ليس هو Grammerقال كما برر: النحو )علم القواعد أهنا معربة أو مبنية. 
اللغة، وإمنا هو منطومة القواعد والقوانني الضابطة ألحوامها، واليت يسري فقاهلا 

ويرى اخلويل: أن النحو هو علم يبحث يف بناء اجلملة أي نظم  30أهل اللغة.
 36الولمات داخل اجلملة.

ر لغوية الفهام الناس نعلم أن قواعد اللغة مبرول عام تقنني لظواه
واستخدمها. فاستعمال اللغة إذن سابق على تعقيدها، وما نرات اكحاجت 

 للتقنني إال عندما بدات املسارات اإلستخدام اللغوي تنحرف.

ومن هنا كانت وظيفة القاعدة تقنني املسارات الصحيحة اللغة، فالقواعد 
 ينبغي أن يوون التعبريإذن وسيلة وليست غاية بذاهتا، والغرض من تعليمها 

والفهم سليمني يف جمال الوتابة واكحديث كما ينبغي الربط بينا القاعدة وتذوق 
 30األساليب.
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 3 ص قواعد اللغة العربية )دار النفاقة اإلسالمية، دون سنة( صفؤاد نعمة، ملخ 

25
 10برر، اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم )القاهرة: دار غريب، دون السنة( ص كمال  

21
 06(، ص 1001حممد علي اخلويل، مدخل إىل علم اللغة األردن الفالح، 

27
ص 1000رشيد أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أساليه، مصر: جامعة املنصورة،  
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 قواعد الصرف (3
وختتص قواعد الصرف ببناء الولمة العربية وما يطرأ عليها من تغيري بالزيادة 
أو بالنقض. ويعرف الصرف اصطالحا ألنه علم بأصول تعرف هبا صياغة 

وقال  30خرها مما ليس بإعراب وال بناء.آلالولم وأحواهلا، وما يعرض  أبنية
أيضا مجال عبد العزيز بأن الصرف علم يبحث يف أبنية الولمة العربية 
وصيغتها، وبيان ما يف حروفها من أصالة وزيادة أو حذف، أو صحة أو 

 30إعالل أو إبدال إىل غري ذلك.
 

 أهمية التراكيب اللغوية .د 

قوانني النحو ضرورة ال ميون االستغناء عنها، فهي اليت  ال شك أن معرفة
جتعل القارئ قادرا على التمييز بني األلفاظ املتوافئة يف اللفظ. وأن ما قعده النحاة 
مل يون عمال عروائيا. ولون كان عمال منظما وهادفا، جاء نتيجة استقراء طويل 

 وشامل لنصوص اللغة العربية كما وصلت إليهم.

هؤالء العلماء خطتهم يف النحو بعد أن جعلوا نصب أعينهم فقد رسم 
اهلدف الذي يرمون إليه، وهو عصة اللسان من اخلطاء، مث تيسري العربية على من 

 15يرغب يف تعلمها من املسلمني األعاجم.
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 15 الغنيمان، الواضح يف الصرف )جامعة امللك سعود( ص. عبد اهلل حسان بن 

29
 0م( ص. 3513، قواعد الصرف )معهد العلوم الررعية، سلطنة عمان، مجال عبد العزيز 

30
 105ص  1001نائف حممود معروف، خصائص العربية و طرائق تعليمها، ليتان: دار النفائس،  
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 طريقة تعليم التراكيب اللغوية .ه 

الطالب لوي استخلص الباحث أن الطريقة هي كيفية املعلم إلتصال املادة إىل 
يفهم املادة فهما جيدا. وذلك يف اختيار الطريقة البد مناسبة خبصائص الطالب، 

 وأهداف التدريس وحالة الفصل.
 11وأما طريقة تعليم الرتاكيب اللغوية كم يايل:

اختيار الرتاكيب الرائعة. ليس هناك خالف يف أن الرتاكيب األكثر شيوعا أحق  .1
شيوعا. وميوننا أن حنوم على مدى شيوع كثري من بأن تقدم الطالب قبل األقل 

 الرتاكيب اللغوية حوما صحيحا.
عدد حمدود من الرتاكيب. من املبادئ املعروفة يف وضع كتب اللغة للمبتدئني أن  .3

تستعمل الرتاكيب اجلديدة بالتدرج، فيوون عددها يف كل درس حمدودا جدا، 
 لة.سواء كان على مستوى الولمة أو على مستوى اجلم

استعمال الرتاكيب اجلديدة يف مفردات غري جديدة. من أصول التعليم أال جيتمع  .1
على الطالب صعوبتان، ولذا ال تستعمل الرتاكيب اجلديدة مع مفرادات جديدة، 
إال يف الدرس األول. ولون الرتاكيب اجلديدة يف الدروس التالية جيب ما أمون 

 أن تدخل يف مفردات وردت يف دروس سابقة.
التورار. ومن الضروري أن تتورر الرتاكيب اللغوية عددا كافيا من املرات، على  .1

أن يوون التورار كثريا يف الدرس الذي يدخل فيه الرتكيب اجلديد، مث يورر يف 
 الدروس التالية لتثبيته.

نواة الرتكيب قبل الرتكيب املوسع. ال يصح إدخال تركيب يف صورة من الصورة  .0
ه يف أبسط صورة. فعلى مستوى الولمة ال يصح إدخال املوسعة قبل إدخال

 االسم املتصل به ضمري مثل: )بيته، بييت( قبل االسم اجملرد منه )بيت(.
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بعض الولمات   إدخال الرتاكيب من خالل كلمات حتتفظ باجلذع دون تغيري. .6
حتتفظ جبذعها دون تغيري عند اتصاهلا باللواحق أو السوابق. وبعضها يصيب 

ء من التغيري. قارن )أ( و )ب(، مثل: أ. ذهبت، ذهبنا.. ب. جذعها شي
 أجبت، أجبنا..

االكتفاء برتكيب واحد من الرتاكيب اليت تؤدي نفس املعىن. إذا كان يف اللغة  .0
تراكيب خمتلفة تؤدي معىن واحد فغن من ضياع الوقت واجلهد أن يعطى الطالب   

لغة. واألفضل يف مثل هذه كل هذه الرتاكيب يف املرحلة األوىل من تعلمه ال
اكحاالت أن يوتفى بالرتاكيب األكثر شيوعا أو األسهل من الرتاكيب الىت تؤدي 

 نفس املعىن فستعمال )هل( يف االستفهام، مثال، أشيع من استعمال )أ(.
    

 خصائص التراكيب اللغوية .و 
إن الرتاكيب اللغوية هلا خصائص كثرية. وقال الدكتور حسان بن عبد اهلل 

لغنيمان، إن خصائص الرتاكيب اللغوية حفظ اللسان من اخلطأ يف نطق املفردات ا
وصياغتها، وحفظ اليد من اخلظأ يف الوتابة، واالستعانة به على فهم كالم اهلل 

 وكالم رسوله.

إن أبرز مظهر لالنغالق ميون مالحظته يف نظام النحو العريب هو صور 
بعض النحاة، يقول أحد شراح أوضح املبىن او صور كالم العرب كما يسميها 

املسالك تتبع النحاة كالم العرب فوجودوه يرد على ست صور إمجاال، وهي إحدى 
عررة صورة تفصيال. وذلك ألنه إما يتألف من امسني، وإما من فعل واسم وإما من 
مجلتني، وإما من فعل وامسني، وإما من فعل وثالثى أمساء، وإما من فعل وأربعة 

 مث يواصل الرارح يف استعراضه ملا 13هذه ست صور على وجه اإلمجال.أمساء، ف
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عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك، حممد حميي الدين عبد اكحميد، املوتبة العصرية، صيدا، بريوت، ص  
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يتفرع عن تلك الصور اإلمجالية الست من صور تفصيلية نستغين عن ذكرها هنا 
نظرا لطول النص الواردة فيه. ويقول عبد القاهر يف نفس السياق معلوم أن ليس 

عض. والولم النظم سوى تعليق الولم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من ب
ثالث: اسم، فعل وحرف. وللتعلق فيما بينها طرق معلومة وهو ال يعدو ثالثة 
أقسام. تعلق اسم باسم، وتعلق اسم بفعل، وتعلق حرف هبم. مث ميضي يف تفصيله 
مفرعا عن هذه الصيغ الرتكيبية األصول مجيع الصيغ الرتكيبية املمونة يف النظام 

  11البنيوي املغلق للنحو العريب.

ومن صور الرتكيب يف النحو العريب كذلك تقسيم النحاة للجمل إىل فعلية 
وامسية، فالفعلية ما تصدرها فعل على رأي البصريني أو هي ما حوت فعال تقدم أم 
تأخر على رأي الووفيني، واالمسية ما تصدرها اسم على رأي البصريني أو هي ما ال 

 .على هذا فاجلملة العربيةيوون أحد ركنيها فعال على رأي الووفيني. و 

 

 التراكيب اللغويةالمبحث الثالث: الخريطة الذهنية في مراحل 

. الرتاكيب اللغويةهذا املبحث سيبني عن عالقة بني اخلريطة الذهنية ومراحل 
 وذلك سيبني كما جدول األيت:

 (1،3اجلدول )

 الرتاكيب اللغويةاخلريطة الذهنية يف مراحل 

 اخلريطة الذهنية اللغويةالرتاكيب مراحل 
تقنني لظواهر لغوية الفهام الناس 

 واستخدمها

- 
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أن يوون التعبري والفهم سليمني يف جمال 
 الوتابة واكحديث

- 

حيلل الطالب الناص من التقسيم والتعريف  الرتاكيب اللغويةالفهم إعادة روايتها حمتوى 
 مث يرمسه الطالب على اخلريطة الذهنية 

املعلومات و أقسامها املهمة من يف تعريف 
 النص

حيلل الطالب عن تعريف املعلومات 
وأقسامها املهمة يف النص ويرسها على 

 اخلريطة الذهنية.

 

بناء على اجلدول أن اخلريط الذهنية يف مراحل الرتاكيب اللغوية هي يستطيع  
ف املعلومات الطالب أن يستخدم يف مراحل الرتاكيب اللغوية، منها: الفهم، وتعري

وأقسامها املهمة يف النص. وجبنبها احدى من مزايا اخلريطة الذهنية هي تساعد الطالب 
أن يفهموا املادة الراملة من كل موونات ويعرفوا عالقتها. وذلك اخلريطة الذهنية 

 تستطيع أن تسهل الطالب فهم املادة خصوصا يف فهم الرتاكيب اللغوية.  
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 

 مدخل البحث ومنهجه .أ 
إن منه. البحث الذي يستخدمه الباحث يف هذا البحث هو املنه. 

 (Nonequivalent بالنوع( Quasi Experimental Design) التجرييب يعين شبه جترييب

(Control Grup Design   التجرييب الذي عنده اجملموعة الضابطة هي البحث
قال أمحد بدر إن املنه. التجريب أقرب   11واجملموعة التجريبة وخيرتهاغري عروائية.

ويستخدم الباحث املدخل يف هذا  10مناه. البحوث كحل املرولة بالطريقة العلمية.
البحث املدخل الومي هو املدخل الذي يعتمد على مجيع البيانات ومعاجلتها 

 جرى هذا البحث 16ليلها وتفسري الدرجات بناء على التحليل اإلحصائي.وحت
واجملموعة  (Experimental Group)باستخدام جمموعتني مها اجملموعة التجريبية 

اجملموعة التجريبية هي جمموعة جيري هبا السلوك (. Controlled Group) الضابطة
إذن 10هبا السلوك اخلاص.اخلاص، وأما اجملموعة الضابطة هي جمموعة الجيري 

استخدام اخلريطة الذهنية يف تعليم القواعد النحوية يف اجملموعة التجريبية وال 
تستخدم اخلريطة الذهنية يف  اجملموعة الضابطة. يستخدم الباحث يف هذا البحث 

 االختبار القبلي والبعدي يف كل جمموعتني
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D(Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm. 79  
35

لرتقية كفاءة القراءة )البحث التجريب  (Buzz Groupحممد زين املعارف، استخدام إسرتاتيجية فرقة صغرية ) 
العربية، كلية علوم الرتبية  يف مدرسة "اهلداية" املتوسطة واجاء ماالج( حبث جامعي )ماالق، قسم تعليم اللغى

  0( ص  3510واالتعليم، جامة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اكحوومية،
36

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta,2010), hlm. 354 
37

Ibid., hlm. 12  
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 (1،1اجلدول)

 إجراء االختبار القبلي واالختبار البعدي املنه. التجرييب بتصميم اجملموعتني مع

 االختبار البعدي التجريبة االختبار القبلي اجملموعة الفصل
A  اجملموعة التجريبية O1 X O2 

B اجملموعة الضابطة O3 - O4 

 

 وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق:

 O1 االختبار القبلي للمجموعة التجريبية : 

O2  : االختبار البعدي للمجموعة التجريبية        

O3 االختبار القبلي للمجموعة الضابطة : 

O4 االختبار البعدي للمجموعة الضابطة : 

X تطبيق التجريبة :  
 

 متغيرات البحث .ب 
متغريات البحث اليت يستخدمها الباحث من املتغري املستقبل واملتغري التابع. 

الذي نريد أن نقيس مدى تأثريه على املوقف، أو املتغري فاملتغر املستقبل هو املتغري 
الذي يريد الباحث أن يقيس أثره على املتغري التابع. وأما املتغري التابع هو املتغري 

 10الذي ينت. من تأثري املتغري املستقبل ويسمى النتغري التابع أيضا املتغي النائ..
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اخلريطة الذهنية، واملتغري أما املتغري املستقبل يف هذا البحث هو استخدام 
 التابع هو استعاب القواعد النحوية اليت أثره.

 

 (1،3اجلدول)

 يف هذا البحث متغريات

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية املتغري
 استخدام الإلسرتاتيجية  التقليدسة استخدام اخلريطة الذهنية املستقبل

 استعاب القواعد النحوية التابع
 

 البحث وعينتهمجتمع  .ج 
وأما البيانات اليت مجع الباحث يف هذا البحث فهي الطالب باملدرسة نور 
اجلديد الثانوية اإلسالمية بيطان بربالنجا. والعينة يف هذا البحث هي الطالب يف 
فصل العاشرة باملدرسة نور اجلديد الثانوية اإلسالمية بيطان بربالنجا لسنة الدراسة 

 مجع العينة، فيستخدم الباحث بالعينية اهلدفة م. أما طريقة3510-3510

(Purposive Sampling ) يعين أخذ العينية يناسب بأهداف البحث. وخي رت الباحث
 11الفصل العاشرة "الربنام. اخلاص للدينية فصل األلف" كاجملموعة التجريبية بعدد 

اص للدينية طالبا. وللمجموعة الضابطة خيرت الباحث فصل العاشرة " الربنام. اخل
      طالبا.     10فصل الباء" بعدد 
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 البيانات ومصادرها  .د 
 ومصادر البيانات يف هذا البحث من البيانات األساسية والثانوية هي:

 البيانات األساسية -1
هي البيانات اليت مجعها ومعاجلتها وعرضها الباحث من املصادر األوىل. 

اجلديدة هلا صفة حديثة. فيأخذ وهي تسمى بالبيانات األصلية أو البيانات 
الباحث البيانات األساسية من نتائ. االختبار القبلي والبعدي، ونتائ. 

 االستبانة.
 البيانات الثانوية -3

هي البيانات اليت مجعها ومعاجلتها وعرضها الباحث من املصادر املوجودة. 
 بالبحث.فيأخذ الباحث البيانات الثانوية من اجملالت والوتب وغريمها متعلقة 

 

 (1،1اجلدول)

 مصادر البيانات

 البيانات مصادر البيانات الرقم

1 
 

 الطالب
نتائ. اختبار قبلي وبعدي القواعد النحوية باستخدام اخلريطة 
الذهنية وأحوال تعليم اللغة العربية قبل وبعد تطبيق اخلريطة 

 الذهنية

مدرس يف جمال  3
 املناه.

 واملوقف اجلغرايفالوثائق عن تاريخ تأسيس املدرسة 

 وحالة عدد الطالب واملدرسني
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 أسلوب جمع البيانات .ه 
 يقوم الباحث هبذا البحث باستخدام أسلوب مجع البيانات: 

 املقابلة  .1
املقابلة هي حمادثة موجهة بني الباحث والرخص أو أشخاص اخرين هبدف 

استعمل الباحث هذه الطريقة لنيل  10الوصول إىل حقيقة أو موقف معني.
املعلومات من مصادر البيانات وهو مدرسة اللغة العربية املدرسة األمنة املتوسطة 
اإلسالمية بسوكي ستوبندو عن عملية التعليم اللغة العربية وخصائص الطالب 
لتعلم اللغة العربية. والطالب مقابلة عن عملية تعليم القواعد النحوية باستخدام 

 اخلريطة الذهنية.

 االختبار  .3
هو جمموعة من املثريات )أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم اعدت االخترب 

استخدم الباحث هذه الطريقة  15لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما(.
بالالختبارين يعين االختبار القبلي واالختبار البعدي. واالختبار القبلي هو يقوم 

لذهنية. واالختبار البعدي الباحث قبل تعليم القواعد النحوية بتطبيق اخلريطة ا
 هو االختبار بعد تعليم القواعد النحوية بتطبيق اخلريطة الذهنية.

 ولوصف نتائ. االختبار وتصنيفه، وصع الباحث املعايري االتية:

 

 

 

                                                           
39

M. Soenarji Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung: ITB 

Bandung, 1996) hlm. 30 
40

  100ذوقان عبيدات، املراجع السابق، ص:   



13 
 

 
 

 (1،1اجلدول)

 النسبة املئوية اإلختبارة

 النسبة المئوية )%( مدى الدرجات التقدير
 %155-%06 155-06 جيد جدا

 %00-%00 00-00 جيد
 %01-%65 01-65 مقبول
 %00-%10 00-10 ناقص

 %11-%5 11أقل من  ضعيف
 

 املالظة .1
املالحظة هي وسيلة يستخدمها االنسان العادي يف اكتسابه خلرباته ومعلوماته 

قام الباحث هبذه  11حيث جنمع خرباتنا من خالل ما تراهده أو نستمع عنه.
الطريقة مباشرة على عملية تعليم القواعد النحوية، ذلك كحصول البيانات ما 
تتعلق عن حال الطالب يف عملية التعليم بتطبيق اخلريطة الذهنية باملدرسة األمنة 

 املتوسطة اإلسالمية بسوكي ستوبندو.
    

 أسلوب تحليل البيانات  .و 
لق حبسب أن جييب أسئلة البحث حتليل البيانات يف البحث الومي يتع

 فلذلك يستخدم الباحث يف هذا البحث حتليل 13وجيريب الفرضيات قد قدمتها.

                                                           
41

 116املراجع نفسه. ص:  
42

Ibid, hlm 285 
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اإلحصاء االستداليل، وهو األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات عينة وتطبيق 
  11النتائ. على اجملتمع.

اجملموعة ويستخدم الباحث هذه األساليب ملعرفة مقارنة نتائ. االختبار بني 
التجريبة اليت قد اجراء التجريبية واجملموعة الضابطة. يف هذا البحث يستخدم 

     لتحليل البيانات. t-Test الباحث

-t)ولتحليل ترقية استعاب القواعد النحوية للمجموعتني تقام الرموز التائي

test ):التايل 

 

   
     

√{
∑    ∑    

         
}  

 

  
 

 

  
 

 

 

 

MX   املقياس املعديل من اجملموعة التجريبية = 

MY  املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة = 

 = العدد التنوعي يف كل النتائ. من اجملموعة التجريبية    ∑

∑  = عدد التنوعي النتائ. من اجملموعة الضابطة     

Nx    عدد الطلبة يف اجملموعة التجريبية = 

Ny   اجملموعة الضابطة= عدد الطلبة يف 

                                                           
43

Iqbal hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistic, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara,2004), hlm. 30 
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  أما الفروض من هذا الرمز يعين: 

  بياين يوون فعايل  tإحصائي أكرب من t إذا كان 

  :Ha  

توجد الفرق بني تعليم القواعد النحوية باستخدام خلريطة الذهنية يف الفصل الباء 
اإلسالمية باملدرسة األمنة املتوسطة  وبدون استخدام اخلريطة الذهنية يف الفصل األلف

 بسوكي ستوبوندو

Ho : 

تعليم القواعد النحوية باستخدام اخلريطة الذهنية يف الفصل  ال توجد الفرق بني
الباء وبدون استخدام اخلريطة الذهنية يف الفصل األلف باملدرسة األمنة املتوسطة 

 اإلسالمية بسوكي ستوبوندو
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات و تحليلها

 

 المبحث األول: لمحة عن المدرسة

 تاريخ تأسيس المدرسة .أ 

م  3551أيار 1بين املدرسةاألمنة املتوسطة اإلسالمية بسوكي يف التاريخ 
على بادرة مدير املؤسسة للدعوة اإلسالمية و املعهد األمنة بسوكي. وبدأت برام. 

. وكان عبد الرحيم رئيسا 3551/3553التعليم يف هذه املدرسة على سنة الدرسي 
يف هذه املدرسة. وال متلك هذه املدرسة العمارة التعليمية سنتني. ومتر الدراسة 

 .3551/3551التعليمية يف املسجد الرشاد دور الثاين حىت السنة الدراسية 

حصلت املدرسة على مؤنة من مصرف العامل،  3551/3551وعلى السنة 
. وازدهرت هذه املدرسة كل سنة كان جسديا و طالبا. وهي العمارة التعليمية

وازددت الطالب مجلة كل سنة وحصلت على منجازات ،وهي الفائز األول يف 
 املسابقة اخلطابة للغة اإلجنليزية واإلندونيسية مرحلة املدينة واملقاطعة. 

وكان عبد الرحيم رئيس املدرسة األمنة ثالث فرتة. كما ثبت مدير املعهد 
 نة على حد الفرتة، وهو مخسة سنوات. األم

وكان حممد زين العرفان بادال ملدير املدرسة األمنة اإلسالمية بسوكي القدمي 
حىت األن. وجاءت طالب هذه  3510/3516وهو عبد الرحيم يف سنة الدرسي 

 املدرسة من الدائرة الوثرية يعين بننت، سالوسي، مندوري و سولو. 
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 لمحة عن المدرسة .ب 

 :املدرسة األمنة املتوسطة اإلسالمية بسوكي ستوبوندو املدرسة اسم

 :يف شارع كاغيان كوتاتيمور   العنوان

 : بسوكي  الناحية

 : ستوبوندو  املنطقة

 : صباحا وقت الدراسة 

 3551:   سنة

 amanahbesuki@gmail.com: الربيد اإللورتوين

 501113006100: رقم اهلاتف

 

 موقع جغرفي .ج 

تقع يف شارع كاغيان كوتاتيمو يف قرية بسوكي ستوبوندو جاوا هذه املدرسة 
الررقي. ةهذه املدرسة تقع يف جانب الرمال قرية بسوكي. وهذه املدرسة يف واسعة 

 مرتا. 15،505أراضي 
 

 الرؤية المستقبلة والرسالة .د 

الررؤية من هذه املدرسة هي وجود الطالب أصبح املتقون، املنجزون، و 
 حسن األدب.

  ورسالة هذه املدرسة هي كما يلي:

 تنمية السلوكية و العملية اإلسالمية -1
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 التنمية وترقية اكحماسة يف القراءة والوتابة -3

تنفيذ التعليم والتوفيق فعاليا حىت ينرأ الطالب أمثال، موافقا مبحتمل  -1
 الطالب.

ترقية اجناز الدرجة املعدلة يف االختبار الدراسي الوطين األخري   -1
(UAMBN) 

 تنمية الوفائة اللغة العربية واإلجنليزية للطالب  -0

 تنمي أدوات الدراسة لرتقية اجناز الطالب كان دراسيا أوغري دراسي -6

 تنفيد بيئة املدرسة ملصادر التعليم  -0

 تطبيق مسافة املراركة مع موظف املدرسة وجلنتها -0

 إقامة صورة املدرسة كمراركة اجملتمع املوثوقة -0

 .مينة والصحة والنظيفة واجلميلةاخرتاع بيئة املدرسة األ -15

 

 اإلنجاز المدرسة .ه 

نالت هذه املدرسة اإلجناز من خمتلف املسابقة، واإلجناز هلا يف سنة 
 كما يف اجلدول االتية: 3511-3510

 (1،1اجلدول)
 اإلجناز املدرسة

 المرحلة الفائز نوع اإلنجاز  السنة  الرقم
اإلماطة يف مرحلة املدرسة املتوسطة  3511 1

 اإلسالمية
 ستوبوندو 1

اإلماطة يف جمالة تعليم دراسة  3511 3
 اإلسالمية 

 ستوبوندو 3

 ستوبوندو 3 اخلطابة يف اللغة اإلندونيسية 3511 1
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 باجنواعي 3 قرة اليد 3511 1
 باجنواعي 1 قرة اليد 3511 0
 ستوبوندو 3 حركة اجلسد للبنات 3511 6
 ستوبوندو 1 حركة اجلسد للذكور 3511 0
 ستوبوندو 3 اخلطابة يف اللغة اإلندونيسية للبنات 3510 0
 ستوبوندو 1 اخلطابة يف اللغة اإلندونيسية للذكور 3510 0

 

 عدد المدرسين والموظفين في المدرسة .و 

 . وأنرطة من كلهم كما يف اجلدول األيت: 16عدد املدرسني واملوظفني كلهم 

 
 (1،3اجلدول)

 واملوظفني يف املدرسةعدد املدرسني 
 المدرسين والموظفين الرقم

 اإلناث الذكور 1
15 6 

 

 عدد الطالب في المدرسة .ز 

 10طلبا، وهم يقسمون على  160عدد االطالب يف هذه املدرسة كلهم 
 فصال وذلك سيبني يف اجلدول االيت:
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 (1،1اجلدول)
 عدد الطالب يف املدرسة

 عدد الطالب الفصل الرقم
 الطالبة الطالب

 - 30 ألف 0الفصل  1
 31 - باء 0الفصل  3
 - 10 ألف 0الفصل  1
 10 - باء 0الفصل  1
 10 - جيم 0الفصل  0
 - 11 ألف 0الفصل  6
 10 - باء 0الفصل  0
 10 - جيم 0الفصل  0

 05 00 العدد
160 

 

 أدوات الدراسة .ح 

: الفصول  وكانت أدوات الدراسة املوجودة يف هذه املدرسة تتوون من
وساحة املدرسة وإدارة لرئيس املدرسة وإدارة ملدرسني وإدارة للطالب وإدارة 

 للموظفني وحدة صحية واملوتبة ومعمل اللغة ومسجد ومحام.

 (1،1اجلدول)
 أدوات الدراسة

 عدد أدوات المدرسة رقم
 0 الفصول 1
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 1 ساحة املدرسة 3
 1 إدارة لرئيس املدرسة 1
 1 إدارة ملدرسني 1
 1 إدارة للطالب 0
 1 إدارة للموظفني 6
 1 حدة صحية 0
 1 املوتبة 0
 1 معمل اللغة 0

 1 مسجد 15
 4 محام 11

 

 المبحث الثاني : عرض البيانات ونتائج البحث

 التراكيب اللغويةتطبيق الخريطة الذهنية في تعليم  .أ 
استأذن الباحث إىل مدير املدرسة إلجراء هذا البحث يف املدرسة. مث بدأ 

يف املدرسة. وسأل  الرتاكيب اللغويةالباحث مبقابلة مع معلم اللغة العربية عن تعليم 
الباحث إىل املعلم، هل يستخدم املعلم هذه الطريقة. فواجب املعلم اليستخدم هذه 

اللغة العربية على تطبيق اخلريطة الذهنية يف  الطريقة. مث استأذن الباحث إىل معلم
 . وتوقفنا على إجراء هذا البحث.الرتاكيب اللغويةتعليم 

نوفمرب يف سنة  30نوفمرب حىت  0وبدأ الباحث هذا البحث من تاريخ 
نوفمرب. واللقاء األول إقامة  0. وعمل الباحث املقابلة على املعلم يف التاريخ 3510

واجملموعة الضابطة 3510نوفمبري  11اجملموعة التجريبة يف تاريخ االختبار القبلي يف 
 . أما اجملموعة الضابطة هي الفصل الثامن "أ" وعدد3510نوفمبري  15يف تاريخ 
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طالبا. أما اجملموعة التجريبية هي الفصل الثامن "ب" وعدد  10الطالب فيه 
عرفة قدرة الطالب يف طالبة. وهدف هذا االختبار يف أول اللقاء مل 10الطالب فيه 

قبل تنفيذ عملية التعليم والتعلم يف الدرس اهلادف باملوضوع  الرتاكيب اللغويةتعليم 
 "يومتنا يف املدرسة" باملادة "اجلملة واملفعول به".

  

 ةوالتعلم للمجموعة التجريبعملية التعليم  -0

ة، ناقش الباحث مع معلم لتعليم والتعلم للمجموعة التجريبقبل عملية ا
عملية اللغة العربية عن خطوات التعليم والتعلم باستخدام اخلريطة الذهنية. أما 

بسوكي ستوبوندو  استخدام اخلريطة الذهنية يف املدرسة األمنة املتوسطة اإلسالمية
 فهي كما يلي:

 اللقاء األول (أ 

حث . وعمل البا3510نوفمبري  11وقع اللقاء األول يف يوم السبت 
التعارف مع الطالب. مث أعطى الباحث االختبار القبلي باألسئلة املتنوعة 

عن املادة "اجلملة واملفعول به". وأعطى  الرتاكيب اللغويةاليت تتعلق ب
 الباحث الفرصة ليعملها الطالب ثالثني دقائق.

 

 اللقاء الثاين (ب 

. ويف 3510نوفمبري  10قام الباحث بعملية التعليم والتعلم يف يوم اجلمعة 
. أما الرتاكيب اللغويةهذا اللقاء، استخدم الباحث اخلريطة الذهنية يف تعليم 

 خطواهتا فهي كما يلي: 
شرح الباحث هدف التعليم يف هذا اللقاء. هدفه هو كيف يستطيع  (1

 الطالب أن يفهم اجلملة واملفعول به من تعريف وتقسيم.
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فعول به باستخدام شرح الباحث التعريفات واألقسام من اجلملة وامل (3
 اخلريطة الذهنية. والطالب يستمعون جيدا شرح الباحث.

وقرأ الباحث املادة مرة أخرى مث اتبع الطالب كما قرأ الباحث مجاعة أو  (1
 منفردا. 

 أمر الباحث الطالب واحدا فواحدا ليصنعوا مثال األخر يف السبورة. (1

هل هناك قبل االختتام، عمل الباحث للسؤال واجلواب مع الطالب.  (0
 الطالب اليفهمون املادة.

ويف االختتام خلص الباحث التعليم والتعلم هذا اللقاء. وشرح الباحث  (6
عملية التعليم يف اللقاء التايل، وهي كيف خطوات اخلريطة الذهنية 
وأدواهتا. وأما أدوات اخلريطة الذهنية اليت وجب للطالب إلعدادها 

           فهي الورقة الفرغة واألقالم امللونة. 

 

 اللقاء الثالث  (ج 

نوفمرب  10قام الباحث بعملية التعليم والتعلم يف هذا اللقاء يوم السبت 
. 50،15 – 50،15يف حصة الواحدة والثانية يف الساعة  3510

يف هذا اللقاء  الرتاكيب اللغويةواستخدم الباحث اخلريطة الذهنية يف تعليم 
 باخلطوات كما يلي:

 يف اللقاء املاضى.كرر الباحث املادة  (1

وأمر الباحث الطالب ليعدوا أدوات اخلريطة الذهنية كما شرح الباحث  (3
 يف اللقاء املاضى. 

شرح الباحث كيفية صناعة اخلريطة الذهنية. وأما كيفية صناعة اخلريطة  (1
 الذهنية يف هذا املادة فهي كما يلي:
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 ملفعول وضع الطالب الفورة الرئيسية وتعريفها من املادة )اجلملة وا
به( يف أوسط الورقة. إن الوسط تعطي اكحرية إىل العقل النترار 

 إىل مجيع اجلهات والتعبري اكحر والطبيعي.

  وصل الطالب بني الفورة الرئيسية والفورة الفرعية )اجلملة
 واملفعول به( إىل هلم جرى. ووضع فيها الطالب املثال.

 بداع.ولون الطالب اخلرطة الذهنية بلون متنوع وقفا إل 

 .واستخدم الطالب الصور جلميع اخلريطة الذهنية 

طالبا. مث أمر  1وقسم الباحث الطالب إىل مخسة فرق وكل فرقة توون  (1
الباحث إىل الطالب ليجمعوا مع أعضاء فرقهم. وأما تقسيم الفرقة كما 

 يايل:

 (1،0اجلدول )
 أعضاء الفرقة لصناعة اخلريطة الذهنية

 الثانيةالفرقة  الفرقة األوىل
 بدرية اإلله  -1
 جساريا ريستا  -3
 دالويت  -1

 

 غزية الورى ألجل الرضى -1
 مولدة القرأين فرتي -3
 نور الفضيلة -1

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة
 فردية كورنيا  -1
 إكرما نزليا  -3
 مالوة سافرا سلسبال  -1
1-  

 

 صنتا نورية أيوين -1
 صنتا ستيا ويت -3
 سسوا دوي أغريين -1
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  اخلامسةالفرقة 
 توا كوسوما وردين  -1
 وسيلة الفضيلة  -3
 زلفي فرادال  -1

 

 

وأمر الباحث الطالب ليصنعوا اخلريطة الذهنية بأدواهتا الىت محلها  (0
 الطالب. مث يناقش الطالب مع فرقتهم كي يفهموا جيدا.

ويف االختتام خلص الباحث التعليم والتعلم هذا اللقاء. وشرح عملية  (6
 التايل.التعليم يف اللقاء 

 اللقاء الرابع (د 

نوفمرب  31اجلمعة قام الباحث بعملية التعليم والتعلم يف هذا اللقاء يوم 
. 50،15 – 50،15يف حصة الواحدة والثانية يف الساعة  3510

يف هذا اللقاء  الرتاكيب اللغويةواستخدم الباحث اخلريطة الذهنية يف تعليم 
 باخلطوات كما يلي:

 املاضىكرر الباحث عن املادة  (1

شرح الباحث عملية التعليم والتعلم يف هذا اللقاء يعين أنرطة تقدمي  (3
 وظيفة رسم اخلريطة الذهنية لول الفرقة القدمية يف األمام. 

أعطى الباحث الفرصة إىل كل الفرقة الستعداد النفس يف تقدمي  (1
 وظيفتهم عرر دقائق

نية هلا أمر الباحث كل الطالب من كل الفرقة لترريح اخلريطة الذه (1
 تناوبا

وبعد كل الطالب قد شرح وظيفتهم، وشرح الباحث حمتوى املادة  (0
 باخلريطة الذهنية لترميل فهم الطالب عن اجلملة واملفعول به.
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ويف االختتام خلص الباحث التعليم والتعلم هذا اللقاء وأخرب الباحث  (6
الطالب بأن عملية التعليم والتعلم يف اللقاء التايل هي االختبار 

 لبعدي.ا

 اللقاء اخلامس (ه 

اللقاء اخلامش هو اللقاء األخر يف هذا البحث. قام الباحث االختبار 
للمجموعة  الرتاكيب اللغويةالبعدي بعد تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم 

يف حصة الواحدة والثانية يف  3510نوفمرب  30التجريبة يف يوم السبت، 
رصة ليعملها ثالثني . وأعطى الباحث الف50،15 – 50،15الساعة 

 دقائق.
 

 عملية التعليم والتعلم للمجموعة الضابطة -8

قام الباحث عملية التعليم والتعلم للمجموعة الضابطة. وجرى االختبار 
. وتبدأ عملية التعليم والتعليم يف يوم 3510نوفمرب  11القبلي يف يوم االثنني، 

يف  3510نوفمرب  31، 35، 16اخلامس، ويوم االثنني، ويوم الثالثاء. التاريخ 
 حصة اخلامسة و السادسة.

كما يف اجملموعة التجريبة قام الباحث االختبار القبلي يف اللقاء األول، 
وأعطى الباحث للطالب الفرصة ليعلموه ثالثني دقائق أيضا. واملادة يف دراستها 

م يف اجملموعة باملوضوع "اجلملة واملفعول به" كما يف اجملموعة التجربية. وعملية التعلي
الضابطة بدون استخدام اخلريطة الذهنية، ولون باستخدام الطريقة احملاضرة. وأما 

 خطوات عملية التعليم يف اجملموعة الضابطة كما يايل:

أوال، شرح الباحث عن هدف التعليم يف هذا اللقاء. وهدفه هو يستطيع  (1
 الطالب لفهم حمتوى املادة عن "اجلملة واملفعول به".

 الباحث تعريف اجلملة واملفعول به وتقسيمهما يف السبورة.شرح  (3
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 وأمر الباحث الطالب ليوتبوا املادة الىت يوتبها الباحث يف السبورة. (1
 قرأ الباحث املادة واتبع الطالب قراءة الباحث. (1
 كل املادة   أمر الباحث الطالب ليصنعوا أمثلة (0
 املفعول به(سأل الباحث مفاهم الطالب عن حمتوى املادة )اجلملة و  (6
أمر الباحث الطالب ليعملوا التدريبات يف الوتاب. وبعد انتهاء العمل، دل  (0

 الباحث بعض الطالب ليجيب التدريبات أمام الفصل.
ويف اللقاء األخري قام الباحث االختبار البعدي كما يف اجملموعة التجريبة من 

 33التاريخ  حيث األسئلة وقت ليعلمها. وجرى هذا اللقاء يف يوم األربعاء
 .3510نوفمرب 

         

 التراكيب اللغويةفعالية تطبيق الخريطة الذهنية في تعليم  .ب 
ويف هذا البحث سيررح الباحث حتليل البيانات ونتيجتها يف استخدام 

عند طالب الفصل الثامن باملدرسة األمنة  الرتاكيب اللغويةاخلريطة الذهنية يف تعليم 
. وهناك املبحث 3510-3510ستوبوندو يف سنة الثانوية اإلسالمية بسوكي 

عرض البيانات على وجه مالحظة ونتيجة االختبارين مها االختبار القبلي والبعدي. 
( جملموعتني يعين اجملموعة tوعرض البيانات عن االختبارين باالختبار اإلحصائ )

 يايل:    الضابطة واجملموعة التجريبة. وكل ذلك سيقدم الباحث كما

 المقابلة نتيجة -0

قام الباحث املقابلة مع الطالب بعد االختبار البعدي، بتقسيم الورقة األسئلة عن 
لول الطالب. ومن  الرتاكيب اللغويةعملية التعليم باستخدام اخلريطة الذهنية يف 

 : 44نتيجة املقابلة رأى الباحث معظم الطالب أن تنفيد اخلريطة الذهنية كما يايل

                                                           
 3510نوفامبري  30قامت الباحثة عملية املقابلة مع الطالب يف اجملموعة التجريبة يف يوم السبت، 44
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 باستخدام اخلريطة الذهنية جذابة. الرتاكيب اللغوية .أ 

 أسهل لتعليم اللغة العربية .ب 

 أسهل تورير املادة السابقة .ج 

 ترقية ابتوار الطالب .د 

 

 نتيجة المالحظة -8

 الرتاكيب اللغويةالباحث كل أنرطة الطالب عند عملية تعليم  الحظ

 باستخدام اخلريطة الذهنية. أما حتصيل املالحظة على أحوال الطالب كما يايل:

 سلوك الطالب (أ 

باستخدام اخلريطة الذهنية خلص الباحث أن  الرتاكيب اللغويةبعد عملية تعليم 
. ناقش الطالب مع فرقتهم عن كيفية الرتاكيب اللغويةالطالب رغبا يف تعليم 

صناعة اخلريطة الذهنية ليفهموا املادة فهما جيدا. وضح كل الطالب املادة إىل 
ة ابداع. وهذا جيعل الطالب محاسة ليفهموا املادة اخلريطة الذهنية وتصميمها حبري

ألهنا توجد عناصر اللون.حيث كان التعليم تعليما فرحيا وجذابا ال يواجه 
 الطالب املالل.

         

 كفاءة الطالب (ب 

باستخدام اخلريطة الذهنية وجد الباحث أن  الرتاكيب اللغويةبعد عملية تعليم 
. وهذا بالدليل، أن نتيجتهم الرتاكيب اللغويةالطالب قد زاد كفاءهتم يف تعليم 

يف االختبار البعدي رقي. كان نتيجة اجملموعة التجريبة أكرب من نتيجة اجملموعة 
 الضابطة.

، رأى الباحث أن الطالب يف الرتاكيب اللغويةوبالنظر إىل هدف العام عن 
منها  اللغويةالرتاكيب اجملموعة التجريبة قد حتقق بعض أهداف العام عن تعليم 
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يستطيع الطالب للوتابة والقراءة. ورأى الباحث من مالحظة حني عملية تعليم 
القواعد النحوية باستخدام اخلريطة الذهنية أن كثريا من الطالب يستطيع أن 
يفهموا وحيفظوا املادة سريعا. ألن هناك توجد الفورة الرئسية ترسم باخلريطة 

الب بني الفورة الرئيسية والفورة الفرعية. وتصمم حبرية ابداع. مث يواصل الط
وغري ذلك باستخدام اخلريطة الذهنية جعل الطالب أن يستطيعوا ترريح املادة 

الرتاكيب جيدا. وهذا اكحال يدل أن استخدام اخلريطة الذهنية فعالية يف تعليم 
عند طالب الفصل الثامن باملدرسة األمنة الثانوية اإلسالمية بسوكي  اللغوية

 توبوندو.     س
 

 نتيجة االختبار -3

 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة (أ 

 أما نتائ. االختبار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي:

 (1،6اجلدول )
 نتائ. االختبار القبلي للمجوعة الضابطة )الفصل الثامن األلف(

 التقدير نتيجة االختبار القبلي االسم الرقم
 جيد جدا 155 عبد الورمي نوفل الغفران 1
 جيد جدا 05 أبو سريي 3
 جيد جدا 155 أمحد خريي  1
 جيد 05 أمحد ركي هداية 1
 مقبول 65 أعغا دندي موليونو 0
 ناقص 05 بدر التمام رمضاين 6
 مقبول 05 خري اكحميدي 0
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 ضعيف 15 دماس فري أنديوا 0
 ناقص 05 إمام رفيقي 0

 جيد جدا 155 األلفجنيدي  15
 مقبول 05 جبيدي الباء 11
 جيد جدا 155 كسمية األمري 13
 ناقص 05 لقمان صاحل 11
 ناقص 05 حممد ألف فحرين 11
 جيد جدا 155 حممد دماس سفوترا 10

  1115 جمموعة 
  01 املعدل 

 

كما ذكر يف اجلدول أن نتائ. االختبار للمجموعة الضابطة نالوا درجة 
، ويف مستوى 6. وذلك يتوون الطالب يف مستوى جيد جدا = 01املعدل 

، ويف مستوى 1، ويف مستوى ناقص = 1، ويف مستوى مقبول = 1جيد = 
 . 1ضعيف = 

 وأما نتائ. االختبار البعدي للمجموعة الضابطة كما يلي:

 (1،0اجلدول)
 نتائ. االختبار البعدي للمجوعة الضابطة )الفصل الثامن األلف(

 التقدير نتيجة االختبار القبلي االسم الرقم
 جيد جدا 155 عبد الورمي نوفل الغفران 1
 جيد جدا 155 أبو سريي 3
 جيد جدا 155 أمحد خريي  1
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 جيد جدا 05 أمحد ركي هداية 1
 جيد 05 أعغا دندي موليونو 0
 مقبول 05 بدر التمام رمضاين 6
 جيد جدا 05 خري اكحميدي 0
 ضعيف 15 دماس فري أنديوا 0
 مقبول 05 إمام رفيقي 0

 جيد جدا 155 جنيدي األلف 15
 ناقص 05 جبيدي الباء 11
 جيد جدا 155 كسمية األمري 13
 ضعيف 15 لقمان صاحل 11
 ضعيف 15 حممد ألف فحرين 11
 جيد جدا 155 حممد دماس سفوترا 10

  1105 اجملموعة 
  00 املعدل 

 

كما املذكور يف اجلدول أن نتائ. االختبار البعدي للمجموعة الضابطة نالو 
، ويف مستوى 0. وذلك يتوون الطالب يف مستوى جيد جدا = 00درجة املعدل 

، ويف مستوى ضعيف= 1، ويف مستوى ناقص 3، ويف مستوى مقبول = 1جيد= 
1. 
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 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة مقارنة (ب 

بعد شرح الباحث عن نتائ. االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، 
ففي هذا اجلزء سيقدم الباحث مقارنة االختبارين للمجموعة الضابطة. ومقارنته كما 

 يلي: 

 (1،0اجلدول)
 للمجموعة الضابطةاملقارنة بني االختبار القبلي والبعدي 

فئات  التقدير الرقم
 الدرجات

 االختبار البعدي االختبار القبلي
عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المؤتية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المؤتية

 %01،1 0 %   15 6 155-06 جيد جدا 1
 % 6،0 1 % 6،0 1 00-00 جيد 3
 %11،1 3 % 35 1 01-65 مقبول 1
 % 6،0 1 %36،6 1 00-10 ناقص 1
أقل من  ضعيف 0

11 1 6،0 % 1 35% 

 %155 10 %155 10 العدد
 

بالنسبة إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 
% 36،6% من التالميذ يف الدرجة الضعيفة، و 6،0فظهر أن يف االختبار القبلي 

% يف الدرجة اجليدة و 6،0% يف الدرجة املقبولة، و 35يف الدرجة الناقصة، 
% من 35بعدي ظهر أن % يف الدرجة اجليدة جدا. وأما يف االختبار ال15

% يف الدرجة 11،1% يف الدرجة الناقصة،  6،0التالميذ يف الدرجة الضعيفة، و 
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% يف الدرجة جيدة جدا. وهذا  01،1% يف الدرجة اجليدة، و 6،0املقبولة، و 
 البيان يعين أن نتيجة االختبار البعدي أكرب من نتيجة االختبار القبلي.

 

 واالختبار البعدي للمجموعة التجريبةنتائج االختبار القبلي  (ج 

 أما نتائ. االختبار القبلي للمجموعة التجريبة كما يلي:

 (1،0اجلدول)
 نتائ. االختبار القبلي للمجوعة التجريبة )الفصل الثامن الباء(

 التقدير نتيجة االختبار القبلي االسم الرقم
 جيد جدا 155 بدرية اإلله 1
 مقبول 65 جساريا ريستا 3
 جيد جدا 05 دالويت 1
 ناقص 05 فردية كورنيا  1
 مقبول 65 إكرما نزليا  0
 ضعيف 35 مالوة سافرا سلسبال 6
 جيد جدا 155 غزية الورى ألجل الرضى 0
 جيد جدا 155 مولدة القرأين فرتي 0
 جيد جدا 05 نور الفضيلة 0

 مقبول 05 صنتا نورية أيوين 15
 جيد جدا 05 صنتا ستيا ويت 11
 جيد 05 سسوا دوي أغريين 13
 ضعيف 15 توا كوسوما وردين  11
 جيد جدا 05 وسيلة الفضيلة 11
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 مقبول 65 زلفي فرادال 10
  1155 جمموعة 
  01،1 املعدل 

 

كما املذكور يف اجلدول أن نتائ. االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 
، 0. وذلك يتوون الطالب يف مستوى جيد جدا = 01،1نالو درجة املعدل 

، ويف 1، ويف مستوى ناقص 1، ويف مستوى مقبول = 1ويف مستوى جيد= 
 . 3مستوى ضعيف= 

 أما نتائ. االختبار البعدي للمجموعة التجريبة كما يلي:

 (1،15اجلدول )
 نتائ. االختبار البعدي للمجموعة التجريبة )الفصل الثامن الباء(

 التقدير نتيجة االختبار القبلي االسم الرقم
 جيد جدا 155 بدرية اإلله 1
 جيد جدا 05 جساريا ريستا 3
 جيد جدا 155 دالويت 1
 مقبول 05 فردية كورنيا  1
 جيد جدا 05 إكرما نزليا  0
 ضعيف 15 سافرا سلسبالمالوة  6
 جيد جدا 155 غزية الورى ألجل الرضى 0
 جيد جدا 155 مولدة القرأين فرتي 0
 جيد جدا 155 نور الفضيلة 0

 مقبول 05 صنتا نورية أيوين 15
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 جيد جدا 155 صنتا ستيا ويت 11
 جيد جدا 05 سسوا دوي أغريين 13
 مقبول 65 توا كوسوما وردين  11
 جيد جدا 05 الفضيلةوسيلة  11
 جيد جدا 05 زلفي فرادال 10

  1305 جمموعة 
  06 املعدل 

 

كما املذكور يف اجلدول أن نتائ. االختبار البعدي للمجموعة الضابطة نالو 
، ويف مستوى 11. وذلك يتوون الطالب يف مستوى جيد جدا = 06درجة املعدل 

 . 1، ويف مستوى ضعيف= 5، ويف مستوى ناقص 1، ويف مستوى مقبول = 5جيد= 
  

 للمجموعة التجريبةمقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي  (د 

، التجريبةبعد شرح الباحث عن نتائ. االختبار القبلي والبعدي للمجموعة 
. ومقارنته كما التجريبةففي هذا اجلزء سيقدم الباحث مقارنة االختبارين للمجموعة 

 يل: اي

 (1،11اجلدول)
 املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة

 االختبار البعدي االختبار القبلي الدرجاتفئات  التقدير الرقم
عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المؤتية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المؤتية

 %01،1 11 %16،0 0 155-06 جيد جدا 1
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 - - % 6،0 1 00-00 جيد 3
 %  35 1 %36،6 1 01-65 مقبول 1
 - - % 6،0 1 00-10 ناقص 1
 % 6،0 1 %11،1 3 11أقل من  ضعيف 0

 %155 10 %155 10 العدد
 

بالنسبة إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة 
% 6،0% من التالميذ يف الدرجة الضعيفة، و 11،1فظهر أن يف االختبار القبلي 

% يف الدرجة اجليدة، و 6،0%  يف الدرجة املقبولة و 36،6يف الدرجة الناقصة، و
يف الدرجة  6،0جدا. وأما يف االختبار البعدي ظهر أن % يف الدرجة اجليدة 16،0

% يف الدرجة جيدة جدا. وهذا 01،1% يف الدرجة املقبولة، و 35الضعيفة، و 
 البيان يعين أن النتيجة االختبار البعدي أكرب أيضا من نتيجة االختبار القبلي.

 

 نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين (ه 

الباحث مقارنة بني االختبار البعدي للمجموعة الضابطة و بعد عرف 
اجملموعة التجريبة. فسيررح الباحث نتائ. عدد االحنراف وعدد االحنراف وعدد 

 االحنراف املربع من اجملموعتني.

 (1،13اجلدول)
 نتائ. عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني

 التجريبيةالمـجموعة  المـجموعة الضابطة
 الرقم

Y2 (Y) Y2 Y1 X2 (X) X2 X1 

5 5 155 155 5 5 155 155 1 
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155 15 155 05 055 15 05 65 3 
5 5 155 155 155 15 155 05 1 

155 15 05 05 155 35 05 05 1 
155 35 05 65 055 15 05 65 0 
055 15 05 05 155 35 15 35 6 
155 35 05 05 5 5 155 155 0 

5 5 15 15 5 5 155 155 0 
155 35 05 05 155 15 155 05 0 

5 5 155 155 5 5 05 05 15 
155 35 05 05 155 15 155 05 11 

5 5 155 155 155 15 05 05 13 
155 15 15 05 155 35 65 15 11 
155 15 15 05 5 5 05 05 11 

5 5 155 155 055 15 05 65 10 
305

5 105 110
5 1115 1155 105 130

5 
115

 اجملموع 5

  
  

  
  N 

 السابق اجلدول مايف توضيح يلي وفيما

      بليمناجملموعةالتجريبية1نتائجاإلختبارالق

      نتائجاإلختبارالبعدميناجملموعةالتجريبية

     عدداالحنرافمننتائجاجملموعةالتجريبية
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     ربعمننتائجاجملموعةالتجريبيةعدداالحنرافامل
 

  ∑   جمموععدداالحنرافمننتائجاجملموعةالتجريبية

  ∑   ربعمننتائجاجملموعةالتجريبيةجمموععدداالحنرافامل
 

      نتائجاإلختبارالقبليمناجملموعةالضابطة

      نتائجاإلختبارالبعدميناجملموعةالضابطة

     عدداالحنرافمننتائجاجملموعةالضابطة

     ربعمننتائجاجملموعةالضابطةعدداالحنرافامل
 

  ∑   جمموععدداالحنرافمننتائجاجملموعةالضابطة

  ∑   ربعمننتائجاجملموعةالضابطةجمموععدداالحنرافامل
 

 

 (1،11اجلدول)

 ربع من اجملموعتنيجمموع عدد االحنراف وعدد االحنراف امل

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبة

جمموعة عدد 
االحنراف 

 (∑X2)املربع

جمموعة عدد 
 (∑X)االحنراف

جمموعة عدد 
االحنراف 

 (∑Y2)املربع

جمموعة عدد 
 االحنراف

(Y∑) 

1155 105 3055 105 
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مث قام  1،011اكحسايب =  tمن اجلدول السابق، وجد الباحث أن نتيجة 
 Degree Off)وحبث الباحث أن نتيجة يف القائمة اكحرية  t-tableالباحث بتعيني 

Freedom)  منt-table   ونتيجة يف  1،111% = 1أن نتيجة يف التقدير املعنوي
 1،051% = 0التقدير املعنوي 

 تقرير "ت"

t.test (اكحسايب t)< t.table  (t  = )حصلت التجريبة = مقبولجدوايل 
t.test (اكحسايب t)> t.table  (t  = )مقبولغري فرلت التجريبة = جدوايل 

 1،111% = 1املعنوي  التقدير نتيجة من أكرب 1،011اإلحصائي=  ونتيجة
 أن أو مقبول H0 أن مبعىن 1،051% =  5 املعنوي تقدير نتيجة من أكرب وكذلك

. وخالصتها أن استخدام اخلريطة الذهنة يف تعليم القواعد مقبول البحث هذا فروض
 النحوية عند طالب املدرسة األمنة املتوسطة اإلسالمية بسوكي ستوبوندو فعالية.  
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث
 

 التراكيب اللغوية مناقشة عن تطبيق الخريطة الذهنية في تعليم .أ 

يف  الرتاكيب اللغوية تعليم باستخدام اخلريطة الذهنية يف تعليمال قام الباحث
يتضمن من االختبار القبلي واالختبار البعدي مسة اللقاء الفصل التجريب أسبوعني خب

طة الذهنية سهل . استخدام اخلرياللقاء التعليم والتعلم بثالثةوعملية  اللقائنيفيها ب
 تاج األدوات القليلة. أما أداواهتا:ألن هذه الطريقة حت

 الورقة الفرغية بدون السطر (1
 القلم واملرمسة امللونة (3
 الذهن (1
 خميلة (1

معظم يتم باجملموعات مث  الرتاكيب اللغوية وخطوات اخلريطة الذهنية يف تعليم
 : 45باخلطوات كما يلييعمل 

نقرأ املوضوع الذي نريد أن نرسم له اخلريطة الذهنية، وحندد عناصره  .1
 الرئيسية، والفرعية املعلومات املتعلقة به

ولنأخذ مثاال على ذلك )اجلملة واملفعول به( يف مادة الرتاكيب اللغوية.  .3
 حىت نرسم حبرية أكرب وأحضر أقالما ملونة، وأحضر ورقة كبي رة ولتون

 مثال.
نبدأ من منتصف الورقة ونرسم شوال ما خنتاره واكتب بداخله العنوان  .1

 الرئيس )اجلملة واملفعول به(
                                                           

 100رجع نفسه، ص امل45



61 
 

 
 

نرسم خطوطا خارجة من هذا الرول بعدد األجزاء الفرعية، ومن  .1
املستحسن أن توون بلون خمتلف، وعريضة عند البداية مث يف النحف 

 حىت تصبح مدببة عند النهاية
خط العنوان الفرعي باختصار قدر اإلموان، ما  نوتب عند رأس كل .0

 بذكر باملعلومة فقد.
يتم باجملموعات  الرتاكيب اللغويةفاستخدام اخلريطة الذهنية يف تعليم 

بأول تعيني  الرتاكيب اللغويةللمناقرة وخطوات جعل اخلريطة الذهنية يف تعليم 
يم اخلريطة الذهنية املوضوع مث تصويل الفورة الرئسية والفورة الفرعية مث تصم

 ويرمسها ويلوهنا باإلبداع.

وبالنظر إىل املالحظة عن أنرطة الطالب عند عملية التعليم باستخدام 
. هم يطورون الرتاكيب اللغويةاخلريطة الذهنية هي زادت محاسة الطالب يف تعليم 

ابتوارهم إلبداع اخلريطة الذهنية. وزاد فهم الطالب يف فهم املادة عن اجلملة 
واملفعول به، وذلك ألن البد الطالب يستطيعون أن يتقدم اخلريطة ذهنيتهم إىل 

 أصدقائهم حىت يسمعون ويفهمون شرحهم.

باستخدام  الرتاكيب اللغويةوبنظر إىل املقابلة مع بعض الطالب بعد تعليم 
اخلريطة الذهنية هي رأى معظم الطالب أن التعليم باستخدام اخلريطة الذهنية 

م مفهم املادة ألهنا تقدم املادة بتلخيص. والتعليم هبا جذابة وال ملل أسهل ليفه
ألهنا تطوير األبوار الطالب حبريتهم. وتدريب الطالب لتقدمي وظيفتهم إىل 

 أصدقائهم.
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إعتماد على البيانات السابقة أن اخلريطة الذهنية مناسبة الستخدام يف تعليم 
 16فوائد اخلريطة الذهنية عند طوين بوزان: وهلا كثري الفوائد كما الرتاكيب اللغوية

 تعطيك نظرة شاملة للموضوعات الوبرية  (أ 
 متونك من ختطط طرق/عمل اختيارات من أين أتيت وأين تذهب (ب 
 مجع أكرب قدر من املعلومات والبيانات (ج 
 ترجعك على حالل مرولة بعرض طرق خمتلفة وحلول متنوعة (د 
 متونك لتوون أكثر فعالية (ه 
 للنظر والقراءة والتأمل واملذاكرةيوون الرول ممتع  (و 
 شول جذاب ومريح للعيون وللعقل (ز 
 تسمح لك مبراهدة الصورة الواملة والتفاصل يف نفس الوقت (ح 

 
 مناقشة عن فعلية تطبيق الخريطة الذهنية في تعليم التراكيب اللغوية .ب 

وبالنظر على بيانات االختبار يوجد التفريق بني نتيجة االختبار يف الفصل 
بدون اخلريطة الذهنية والفصل التجرييب باستخدام اخلريطة الذهنية. وأما الضابط 

 الفرق منهما فهو كما يايل:

وللفصل التجرييب هي  01درجة املعدل يف االختبار القبلي للفصل الضابط هي  -1
. ومن هذا أن كفاءة الطالب يف تعليم الرتاكيب اللغوية للفصل الضابط  01،1

 أحسن من الفصل التجرييب.

                                                           
الثقافة يويون زنرية، تعليم مهارة االستماع بأسلوب اخلريطة الذهنية، جمموع حبوث: اللغة العربية أساس 41

اإلنسانية، مقدمة للمتلقي العلمي التاسع للغة العربية واملؤمتر اخلامس الحتاد مدرسي اللغة العربية بإندونيسيا 
 135م ص 3510)ماالق: 
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وللفصل التجرييب هي  06درجة املعدل يف االختبار البعدي للفصل الضابط هي  -3
. ومن هذا أن نتيجة املعدل يف االختبار البعدي للفصل التجرييب الذي 06

 .التعليم فيه باستخدام اخلريطة الذهنية أكرب من الفصل الضابط

وهي أكرب من نتيجة يف التقدير املعنوي  1،011كحسايب( = ا  tأما نتيجة ) -1
. 1،111% = 1. وكذلك أكرب من نتيجة يف التقدير املعنوي %1،051 = 0

أن مقبول مبعىن فروض هذا  H0 . وذلك 1،011>1،111>1،051وكذلك 
البحث مقبول. وخالصتها أن تطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم الرتاكيب اللغوية 

 الطالب يف تعليم اللغة العربية. فعالية وزيادة رغبة 
 تعليم يف بناء على البيانات السابقة ظهر الباحث أن ارتفاع كفاءة الطالب

 الذهنية اخلريطة باستخدام فيها التعليم اليت التجريبة للمجموعة الرتاكيب اللغوية

 التقدير يف نتيجة من أكرب كحسايب(ا  t) ونتيجة. بدوهنا الضابطة اجملموعة من أكرب

% = 1 املعنوي التقدير يف نتيجة من أكرب وكذلك. 1،051% = 0 املعنوي
 بعد فعالية الرتاكيب اللغوية تعليم يف الذهنية اخلريطة استخدام أن فلذلك،. 1،111

 بسوكي اإلسالمية املتوسطة األمنة باملدرسة)الباء(  الثامن الفصل طالب عند جتريبه

 .  ستوبوندو
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 الفصل السادس

 ملخص نتائج البحث والمقترحات

 

 ملخص نتائج البحث .أ 

وبعد انتهى إجراء البحث العلمي عن فعالية اخلريطة الذهنية يف تعليم 
األمنة املتوسطة اإلسالمية بسوكي ستوبوندو، شرح  باملدرسة الرتاكيب اللغوية

 الباحث نتائ. البحث كما يايل:

 كما يايل: الرتاكيب اللغويةتطبيق اخلريطة الذهنية يف تعليم  -1

شرح الباحث هدف التعليم يف هذا اللقاء. هدفه هو كيف يستطيع الطالب  (1
 أن يفهم اجلملة واملفعول به من تعريف وتقسيم.

التعريفات واألقسام من اجلملة واملفعول به باستخدام اخلريطة شرح الباحث  (3
 الذهنية. والطالب يستمعون جيدا شرح الباحث.

وقرأ الباحث املادة مرة أخرى مث اتبع الطالب كما قرأ الباحث مجاعة أو  (1
 منفردا. 

 أمر الباحث الطالب واحدا فواحدا ليصنعوا مثال األخر يف السبورة. (1

ليعدوا أدوات اخلريطة الذهنية كما شرح الباحث يف  وأمر الباحث الطالب (0
 اللقاء املاضى.

شرح الباحث عن التعليم باستخدام اخلريطة الذهنية وهو كيف خطوات  (6
. مث قسم الباحث الطالب الرتاكيب اللغويةصناعة اخلريطة الذهنية يف تعليم 

أشخاص. وأمر الباحث الطالب  1إىل مخسة فرق وكل فرقة تتوون من 
 معوا مع أعضاء فرقهمليج
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وأمر الباحث الطالب ليصنعوا اخلريطة الذهنية بأدواهتا الىت محلها الطالب.  (0
 مث يناقش الطالب مع فرقتهم كي يفهموا جيدا.

شرح الباحث عملية التعليم والتعلم يف هذا اللقاء يعين أنرطة تقدمي وظيفة  (0
 رسم اخلريطة الذهنية لول الفرقة القدمية يف األمام. 

طى الباحث الفرصة إىل كل الفرقة الستعداد النفس يف تقدمي وظيفتهم أع (0
 عرر دقائق

 أمر الباحث كل الطالب من كل الفرقة لترريح اخلريطة الذهنية هلا تناوبا (15
وبعد كل الطالب قد شرح وظيفتهم، وشرح الباحث حمتوى املادة باخلريطة  (11

 الذهنية لترميل فهم الطالب عن اجلملة واملفعول به.
 

فعالية باملدرسة األمنة  الرتاكيب اللغويةأن استخدام اخلرطة الذهنية يف تعليم  -3
(= t)املتوسطة اإلسالمية بسوكي ستوبوندو. وهذا بالدليل نتيجة اإلحصائي 

وكذلك أكرب من  1،111% = 1أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  1،011
مقبول أو أن فروض هذا  H0مبعىن أن  1،051% =  0نتيجة تقدير املعنوي 

 البحث مقبول
 

 البحثتوصيات  .ب 

 بناء على نتائ. البحث يقدم الباحث مقرتحات البحث كما يايل:

يرجى ملدرس اللغة العربية أن يستفيد اخلريطة الذهنية واستخدامها وتطويرها  (1
 الرتاكيب اللغويةيف عملية التعليم والتعلم اللغة العربية خاصة يف تعليم 

 الطالب على تركيب اللغة.ليسهل فهم 

يرجى للباحثني األخرين أن يوون مراجعا لتطوير هذا البحث يف التعليم  (3
 األخرى أو يف املدرسة واملرحلة املختلفة.
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 قائمة المصادر

  توين بوزان، استخدام خرائط العقل يف العمل: كيف حتقيق اقصي استفاد من
 (3556عملك ويظل لديك وقت لإلستماع، )موتبة جرير، 

  حسان بن عبد اهلل الغنيمان، الواضح يف الصرف )جامعة امللك سعود( مجال
 م(3513عبد العزيز، قواعد الصرف )معهد العلوم الررعية، سلطنة عمان، 

  ،م(3551ذوقان عبيدات، البحث العلمي، )رياص: دار أساسية للنرر والتوزيع 

 هجه و أساليه، مصر: رشيد أمحد طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا منا
 1000جامعة املنصورة، 

  كية عارفة، فهم النص العريب و قواعد اللغة العربية من خالل اخلريطة الذهنية، ز
ما هلا  -جمموعة حبوث الندوة الدولة: حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا

 م(3511ق:، مقدمة للندوة الدولية حول تعليم اللغة العربية )ماال-و ما عليها

  ،1000زلويس مالوف اليسوعي، املنجد يف العربية واإلعالم، دار املررف 

  ، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري  3511عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،
 الناطقني هبا

  ، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري  3511عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،
 الناطقني هبا

  مدكور، تدريس فنون اللغة العربية )القاهرة: دار الفور العريب، على أمحد
 م(3556

 )فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية )دار النفاقة اإلسالمية، دون سنة 

  كمال برر، اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم )القاهرة: دار غريب، دون
 السنة(

 دون السنة. حمموؤ فهمي حجازي ، علم اللغة العربية 
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  مرزوق إبراهيم القرشي، الرتاكيب اللغوية يف كتابات تالميذ املرحلة املتوسطة يف
املنطقة الغربية من اململوة العربية السعودية ومطابقتها مع ما درسوه يف مقررات 

 ه(1111قواعد اللغة العربية )اململوة العربية السعودية: جامعة أم القرى، 

  1001إىل علم اللغة األردن الفالح،حممد علي اخلويل، مدخل) 

  حممد حميي الدين عبد اكحميد، عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك،املوتبة
 العصرية، صيدا، بريوت،

 ( حممد زين املعارف، استخدام إسرتاتيجية فرقة صغريةBuzz Group)  لرتقية كفاءة
ماالج( حبث  القراءة )البحث التجريب يف مدرسة "اهلداية" املتوسطة واجاء

جامعي )ماالق، قسم تعليم اللغى العربية، كلية علوم الرتبية واالتعليم، جامة 
 ( 3510موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اكحوومية،

  ،نائف حممود معروف، خصائص العربية و طرائق تعليمها، ليتان: دار النفائس
1001 

 ذهنية، جمموع حبوث: اللغة يويون زنرية، تعليم مهارة االستماع بأسلوب اخلريطة ال
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 االختبار القبلي واالختبار البعدى

 : ___________________   اسم

 : ___________________ رقم القيد

 

 تدريبات

 أجب عن األسئلة األتية باختبار اإلجابة الصحيحة! .أ 
 تقسيم اجلملة ؟ ____ كم -1

 3ج.      1 . أ
 1د.      1 . ب

 بدأت اجلملة االمسية من ____؟ -3
 ج. اسم    فعل . أ

 د. حرف    جار  . ب
 بدأت اجلملة الفعلية من ____؟ -1

 ج. حرف    اسم . أ
 د. جار    فعل . ب

 يرجع املدرس إل الفصل. أي مجلة هذه؟ -1
 ج. فعلية    امسية . أ

 د. مفعول به    حرفية . ب
 الطالب يدرس الدرس الديين. أي مجلة هذه؟ -0

 ج. فعلية    امسية . أ
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 د. متعدي    حرفية . ب
 من هذه الولمات، أين اجلملة الفعلية؟ -6

 ج. أقرأ القصة   أنا أقرأ القصة . أ
 د. حممد يذهب إىل املددرسة بالسيارة  فاطمة تعمل الواجب املنزل . ب

 من هذه الولمات، أين اجلملة االمسية ؟ -0
 ج. حممد يذهب إىل املددرسة بالسيارة  يرجع حممد إىل البيت . أ

 د. يذهب املدرس إىل املدرسة بالدراجة  يتعلم حممد الدرس الديين . ب
 الذي حيتاج إىل املفعول به هو ؟الفعل  -0

 ج. مصدر    املتعدى . أ
 د. املاضي    الالزم  . ب

 الفعل الذي ال حيتاج إىل املفعول به هو ؟ -0
 ج. مصدر    املتعدى . أ

 د. املاضي    الالزم . ب
 املدرس يرجع إىل الصف. أي فعل هذه ؟ -15

 ج. املاضي    الالزم . أ
 املتعدى د.    مصدر . ب

 الفعل املتعدى ، هو ؟  -11
 ج. الفعل الذي حيتاج إىل مفعول به  حيتاج اسم الفعل الذي . أ

 د. الفعل الذي ال حيتاج اسم  الفعل الذي ال حيتاج مفعول به . ب
 يقرأ الطالب القرأن كل يوم. أي فعل هذه؟ -13

 ج. الفعل املتعدى   الفعل الالزم . أ
 د. الفعل املاضى    الفعل املضارع . ب
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  ما هو الفعل الالزم ؟ -11
 الفعل الذي ال حيتاج اسمج.   الفعل الذي حيتاج اسم . أ

 د. الفعل الذي ال حيتاج إىل مفعول به الفعل الذي حيتاج إىل مفعول به . ب
 تعمل فاطمة الواجب املنزيل يف البيت . أين مفعول به من هذه اجلملة؟  -11

 ج. الواجب املنزيل    تعمل  . أ
 د. يف البيت    فاطمة . ب

 إذا كان املفعول به مفردا، يقرأ ____ ؟ -10
 كسرةج.      فتحة . أ

 د. ضمتني    ضمة . ب
 

 أجب عن األسئلة األتية باإلجابة الصحيحة .ب 
 ترجم اجلمل األتية إىل اللغة االندونيسية اجليدة ! -1

 الطالب يدرس الدرس الديين . أ
 يرجع املدرس إىل الفصل . ب

 عنّي اجلملة الفعلية وأمثلته ! -3
 عنّي اجلملة االمسية و أمثلته ! -1
 وأمثلته !عنّي ما هو الفعل املتعدي و الالزم  -1
 غرّي هذه اجلمل األتية إىل اجلملة االمسية ! -0

 يذهب املدرس إىل املدرسة بالسيارة . أ
 يقرأ حممد القرأن كل يوم . ب
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 : ___________________   اسم

 : ___________________ رقم القيد

  

 تدريبات

 !الصحيحة باإلجابة األتية األسئلة عن أجب  .أ 
 امإل الفرغ من اجلملة األتية! .1

 
 

 

 امإل الفرغ من الفعل األيت! .3

 

 

 

 

 

CONTOH: 

……………….. 

CONTOH: 

…………………. 

 الفعل

.......... 

CONTOH 

……………………… 

CONTOH 

………………… 

........ 
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 عني تعريف املفعول به! .1
 

ضع حرف)ص( إذا كانت العبارة صحيح، وحرف )خ( إذغ كانت خطاء ثم  .ب 
 صححها!

 )  (_________    من اسم بدأت اجلملة الفعلية .1
 )  (_________   اجلملة االمسية هي ما بدأت من اسم .3
 )  (_________  الفعل الذي حيتاج إىل مفعول به هو متعدي .1
 )  (_________ الفعل الالزم هو الفعل الذي حيتاج إىل مفعول به .1
 )  (_________ يرجع املدرس إىل اإلدارة ، هذه من اجلملة االمسية  .0

 
 !الصحيحة اإلجابة باختبار األتية األسئلة عن أجب  .ج 

 املدرس يرجع إىل الصف. أي فعل هذه ؟ .1
 املاضيج.     الالزم . أ

 املتعدىد.     مصدر . ب
 الفعل املتعدى ، هو ؟  .3

 ج. الفعل الذي حيتاج إىل مفعول به  الفعل الذي حيتاج اسم . أ
 د. الفعل الذي ال حيتاج اسم  الفعل الذي ال حيتاج مفعول به . ب

 الطالب القرأن كل يوم. أي فعل هذه؟ يقرأ .1
 ج. الفعل املتعدى   الفعل الالزم . أ

 د. الفعل املاضى    الفعل املضارع . ب
  ما هو الفعل الالزم ؟ .1

 ج. الفعل الذي ال حيتاج اسم  الفعل الذي حيتاج اسم . أ
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 د. الفعل الذي ال حيتاج مفعول به الفعل الذي حيتاج إىل مفعول به . ب
 يل يف البيت . أين مفعول به من هذه اجلملة؟تعمل فاطمة الواجب املنز  .0

 ج. الواجب املنزيل    تعمل  . أ
 د. يف البيت    فاطمة . ب

 إذا كان املفعول به مفردا، يقرأ ____ ؟ .6
 ج. كسرة    فتحة . أ

 د. ضمتني    ضمة . ب
 كم تقسيم اجلملة ؟ ____ .0

 3ج.      1 . أ
 1د.      1 . ب

 بدأت اجلملة االمسية من ____؟ .0
 ج. اسم    فعل . أ

 د. حرف    جار  . ب
 بدأت اجلملة الفعلية من ____؟ .0

 ج. حرف    اسم . أ
 د. جار    فعل . ب

 يرجع املدرس إل الفصل. أي مجلة هذه؟ .15
 ج. فعلية    امسية . أ

 د. مفعول به    حرفية . ب
 الطالب يدرس الدرس الديين. أي مجلة هذه؟ .11

 ج. فعلية    امسية . أ
 د. متعدي    حرفية . ب
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 من هذه الولمات، أين اجلملة الفعلية؟ .13
 ج. أقرأ القصة   أقرأ القصةأنا  . أ

 د. حممد يذهب إىل املددرسة بالسيارة  فاطمة تعمل الواجب املنزل . ب
 من هذه الولمات، أين اجلملة االمسية ؟ .11

 ج. حممد يذهب إىل املددرسة بالسيارة  يرجع حممد إىل البيت . أ
 د. يذهب املدرس إىل املدرسة بالدراجة  يتعلم حممد الدرس الديين . ب

 اج إىل املفعول به هو ؟الفعل الذي حيت .11
 ج. مصدر    املتعدى . أ

 د. املاضي    الالزم  . ب
 الفعل الذي ال حيتاج إىل املفعول به هو ؟ .10

 ج. مصدر    املتعدى . أ
 د. املاضي    الالزم . ب
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LEMBAR PEDOMAN OBSERVASI  

METODE MIND MAP DALAM PEMBELAJARAN KAIDAH NAHWU 

NO Aspek yang Diamati Hasil Pengamatan 

 

1 Sikap antusias siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Sikap Responsif Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

3 Sikap pro aktif siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Kondisi dan situasi kelas 
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LEMBAR WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB TENTANG 

PROSES PEMBELAJARAN 

1. Bagaimana tujuan pembelajaran kaidah nahwu di sekolah?  

2. Bagaimana rata-rata kemampuan siswa dalam menerima materi yang anda 

ajarkan?  

3. Apa yang menjadi permasalahan dalam mengajar kaidah nahwu di kelas?  

4. Metode/strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di 

kelas?  

5. Apa faktor yang mendukung dan menghambat dalam pembelajaran bahasa 

Arab?  

6. Menurut anda, bagaimana siswa dikatakan mampu memahami suatu 

kaidah nahwu dalam pembelajaran bahasa Arab?  

 

LEMBAR WAWANCARA DENGAN SISWA TENTANG PROSES 

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH 

1. Menurut Anda, apakah belajar bahasa Arab itu sulit?  

2. Apakah memahami kaidah nahwu itu sulit?  

3. Apa kesulitan Anda saat memahami kaidah nahwu?   

4. Apakah metode/ strategi yang digunakan guru saat mengajar itu menarik?   

5. Bagaimana pendapat anda yang harus dilakukan guru dalam mengajar 

bahasa Arab khususnya dalam memahami kaidah nahwu? 
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LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA METODE MIND MAP DALAM 

PEMBELAJARAN KAIDAH NAHWU UNTUK SISWA 

 

Nama responden : _________________________ 

Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan pendapat terbaik anda!!  

1. Bagaimana pendapat anda tentang pembelajaran kaidah nahwu dengan 

menggunakan mind map?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. Apakah anda senang ketika belajar kaidah nahwu dengan menggunakan 

mind map? Jelaskan alasannya! .  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. Apa kendala anda ketika proses pembelajaran berlangsung? .  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. Apakah belajar menggunakan mind map lebih mudah untuk belajar kaidah 

nahwu? Jelaskan alasannya! 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5. Bagaiman pendapat anda mengenai manfaat dari pembelajaran kaidah 

nahwu dengan menggunakan mind map? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 اتالتوثيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 مناقرة الطالب يف كل الفرقة قائمة االختبار القبلي

 حتصيل اخلريطة الذهنية كل الفرقة
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 حتصيل اخلريطة الذهنية عند الطالب

  

أعطى الباحث اسرتاتيجية تعليم الرتاكيب اللغوية  االختبار البعديقام الطالب 
 باخلريطة الذهنية إىل املدرس
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 المعلومات الشخصية . أ
 حممد عني زماين:  االسم

 1000ديسمبري  3سيتوبوندو، :  املولوداملوان/تارخ 
  : اإلندونيسية اجلنسية

 كلية علوم الرتبية والتعليم/ قسم تعليم اللغة العربية:       كلية/قسم

 كوتاتيمور، بسوكي، سيتوبوندو:  العنوان
 500313056311:  رقم اجلوال
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