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 إهداء
 

 :أمجل أركان حيايت ىذه الرسالة إيلأىدي 

 وغرسا يف حب التعلم والتعليم، ،ربياين وأّدباين أحسن التأديب ناللذيأيب وأمي 

 وسهرا لدعاء إىل جناحي، فقاين كل صعوبة وسهولةاور  

 احلب األكرب خالل حيايت واالذين محل واخيت أخيّ 

 علموين علما نافعاأساتذيت األفاضل الذين 
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 البحث مستخلص
 

تطوير الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية يف معهد م. 1046، ويويك فراستيو نينجسيو
، قسم تعليم اللغة ، رسالة ادلاجستريجاوى الشرقية –فونوروكو  –الرسالة العصري ادلربمج العادلي 

العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرف: 
 .حليمي زىدي( الدكتور 1 ،أمي حممودة ة( الدكتور 4

 
  اخلريطة الذىنية.، مهارة الكالم: التعليم، املفتاحيةالكلمات 

 
ان معهد الرسالة العصري ادلربمج العادلي جعل اللغة العربية كلغة رمسية حيث جتب الطالبات ك

 مطالبة إىل اجلددالطالبات  إن( 4منها:  ،استخدامها كل يوم. ويف تطبيقها واجو ادلعهد بعض ادلشكالت
كان الكتاب التعليمي   (1 .ادلستوعبات باللغة العربية بأسرع ماديكن القدماءتكيف اللغة مع الطالبات 

دلهارة الكالم ادلستخدم يف ىذا ادلعهد مازال تقليديا. وجاءت الباحثة باخلريطة الذىنية حلل ىذه ادلشكلة. 
ألن اخلريطة الذىنية ىي من الطريقة األسهل لتخزين ادلعلومات يف مخ، واستخراجها منو، إهنا وسيلة 

لفهم  ( 4وإن األىداف ذلذا البحث ىي: ألفكار.  خلرائط"إبداعية فعالة لتدوين ادلالحظات اليت "ترسم ا
( لفهم موصفات الكتاب التعلمي دلهارة 1كيفية تطوير الكتاب التعلمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية. 

 الذىنية. ( لفهم مدى فعالية الكتاب التعلمي دلهارة الكالم باخلريطة3الكالم باخلريطة الذىنية. 

وىو طريقة البحث ادلستخدمة  منهج البحث والتطوير لكتابة ىذا البحث.استخدمت الباحثة 
 الباحثة اخلطوات لبورج وجال والمتام ىذا البحث استخدمت للحصول على نتائج معينة وجتربة فعالة.

(Borg and Gall.)   
وتصميم مجع البيانات و  : الدراسة ادلبدئيةيتم ىذا التطوير باخلطوات( 4ونتائج ىذا البحث: 

ونشر  تنقيح ادلنتجو  الصالحية وتعديل ادلنتج وجتربة الفعاليةجتربة و تعديل ادلنتج و اخلرباء  قيوتصد ادلنتج
 ادلفردات وي الكتاب علىحيتو "كلم لنا".  وإمس: ( ومن موصفات ىذا الكتاب التعليمي1. الكتاب

الكتاب التعليمي دلهارة الكالم  إن استخدام (3. التدريبات، و اتاحلوار  األساسية، العبارات ادلهمة،
مبعىن ذلذا الكتاب التعليمي ادلطور . 40,1 على وحتصل نتيجة باخلريطة الذىنية فعالة لرتقية مهارة الكالم

  لنجاح الطالبات يف تعلم مهارة الكالم. أي فعالة  (Significant) أثر كبري
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ABSTRAK 

 

Wiwik Prasetiyo Ningsih 2016. Pengembangan Buku Ajar untuk Kemahiran 

Berbicara dengan Peta Konsep di Pondok Modern Arrisalah Program 

Internasional . (1) Dr. Hj. Umi Mahmudah, M. Pd. (2) Dr. H. Halimi 

Zuhdi, M.Pd. 

 

Kata Kunci : Pengajaran,  kemahiran berbicara, peta konsep. 

 

Pondok Modern Arrisalah Program Internasional menetapkan bahasa Arab 

sebagai bahasa resmi, yang mana semua santriwati diwajibkan untuk 

menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa komunikasi setiap hari. Dalam 

penerapannya Pondok Modern Arrisalah Program Internasional menghadapi 

beberapa permasalahan, di antaranya: 1) Semua santriwati baru dituntut untuk 

beradaptasi secara bahasa secepat mungkin  dengan santriwati lama yang telah 

menguasai bahasa Arab. 2) Buku ajar untuk kemahiran berbicara bahasa Arab 

yang digunakan selama ini masih bersifat konvesional. Dan penulis mencoba 

memecahkan permasalahan ini dengan peta konsep. Karena peta konsep adalah 

cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil 

informasi ke luar dari otak. Peta konsep adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, 

dan secara harfiah akan “memetakan” pikiran-pikiran. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 1) Untuk memahami cara mengembangkan buku ajar 

kemahiran berbicara bahasa Arab dengan peta konsep. 2) Untuk memahami 

karakteristik buku ajar kemahiran berbicara bahasa Arab dengan peta konsep. 3) 

Untuk memahami sejauh mana efektivitas buku ajar kemahiran berbicara bahasa 

Arab. 

Dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan. Yaitu, sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan uji efektivitas. Dan untuk menyelesaikan penelitian ini 

peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian dan pengembangan dari Borg 

dan Gall.   

 

Dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Penelitian ini 

terselesaikan dengan langkah-langkah berikut: penelitian pendahuluan, 

pengumpulan data, desain produk, validasi ahli, revisi produk, uji produk 

kelompok kecil, revisi produk, uji efektivitas, penyempurnaan produk akhir, dan 

diseminasi. 2) Adapun karakteristik dari buku ajar ini adalah: nama “Kallim 

Lanaa”. Buku ini terdiri dari kosakata, ungkapan-ungkapan, dan teks berbicara, 

serta evaluasi. 3) Hasil dari uji efektifitas adalah produk ini sangat efektif dengan 

nilai 10,4 yang artinya buku ajar yang dikembangkan memiliki pengaruh yang 

sangat besar (signifikan) atau sangat efektif untuk keberhasilan pembelajaran 

kemahiran berbicara bahasa Arab.    
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ABSTRAC 

 

Wiwik Prasetiyo Ningsih 2016. Developing Lesson Book For Speaking by Using 

Mind Mapping At Arrisalah Islamic International College - Ponorogo – 

East Java. (1) Dr. Hj. Umi Mahmudah, M. Pd. (2) Dr. H. Halimi Zuhdi, 

M.Pd. 

 

Key Word: Teaching, speaking, mind mapping. 

 

Arrisalah Islamic International College decided Arabic as formal 

language, which all students are obligated to use Arabic as daily language. And in 

implementing, Arrisalah Islamic International College face many problems, such 

as: 1) All new student are obligated to adapt as soon as possible with the old 

students who have mastered Arabic. 2) Lesson book for speaking that is used is 

still conventional. And the researcher tries to solve these problems with mind 

mapping. Because mind mapping  is the easiest way to put the information into 

the brain and take information out of the brain. Mind mapping is how to record a 

creative, effective, and the other word be "mapped" thoughts. The purpose of this 

research are: 1) Understanding the way of developing lesson book for speaking by 

using mind mapping. 2) Understanding the charachteristics of lesson book for 

speaking by using mind mapping. 3) Understanding how effective  lesson book 

for speaking by using mind mapping. 

At this research, researcher used research and development method. That 

is, a method used to produce a product and to test the effectiveness.  And to 

complete this research, researcher used Borg and Gall research and development 

steps. 

And the result of this research are: 1) The research was completed by the 

following steps: preliminary research, data collecting, product design, validation 

experts, product revision, field testing product, product revision, effectiveness test  

final product revision, and dissemination. 2) The charachteristics of this lesson 

book are: by name “Kallim lana”. The lesson book consists of vocabularies, 

phrases, text for speaking, and evaluation. 3) The result of the effectiveness test is 

the product very effective for improving speaking skills that was 10,4 which 

means the lesson book developed has great effect (significant) or very effective 

for successful of learning Arabics speaking. 
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 تقديرال شكر وكلمة ال
 

العادلني والصالة والسالم على أشرف احلمد هلل رب ، بسم هللا الرمحن الرحيم
 األنبياء وادلرسلني وعلى آلو وأصحابو أمجعني، وبعد.

ة أن ريد الباحثلرسالة العلمية للماجستري، وىنا تإنتهاء كتابة ىذه ا ةسر الباحثت  
على   االعميق أجزل الشكر و أمثن التقدير دلن قد ساىم وساعدى تقدم من صميم قلبها

 ، وىم :كتابة ىذه الرسالة
اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم جامعة  مديرموجيا راىرجو، يسور الدكتور احلاج وفالرب  .4

 مباالنج.احلومية 

ولدانا والدكتور احلاج  العليا ، مدير الدراساتحبار الديناج الدكتور احلالربفيسور  .1
اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم جامعة ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية ورغاديناتا

 .مباالنجومية كاحل

، بصفتو حليمي زىدي . والدكتوراألوىل ةصفتو ادلشرف، بأمي حممودة ةالدكتور  .3
بكل اىتمام وصرب  أرشداه وأشرفا عليوالباحث و  وجهاادلشرف الثاين، اللذان 

 وحكمة يف كتابة ىذه الرسالة.

ليمي دلهارة بصفتو خبري تصميمي الكتاب التع ،الدكتور احلاج حممد عبد احلميد .1
الكالم باخلريطة الذىنية الذي أعطى ادلالحظات واالقرتاحات الستكمال وتصحيح 

 الكتاب التعليمي اليت قامت الباحثة بتطويره. 

بصفتو خبري تصميمي خبري اللغة العربية يف تطوير  ،الدكتور احلاج مفتاح اذلدى .5
ى التعليقات واالقرتاحات الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية الذي أعط

 وتصحيح الكتاب التعليمي اليت قامت الباحثة بتطويره.  الستكمال و

عليا احملرتمني، واألصدقاء ومن ال يستطيع الباحث أن ال الدراساتمجيع األساتذة يف  .6
 يذكرىم مجيعا ىنا.



 ل

 

كون رسالة ادلاجستري ىذه ن تكون أعماذلم مقبولة ومثابة، وتأ هللا ىذا، وأسأل
 نافعة ومفيدة للعباد والبالد، آمني.

 
 

 
 م. 1046 مايو 45 ماالنج،

 ،ةالباحث
 
 

 ويويك فراستيو نينجسيو
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 البحث حمتويات

 

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

 ب .........................................................صفحة ادلوضوع

 ج موافقة ادلشرف..........................................................

 د موافقة واالعتماد من جلنة ادلناقشة.........................................

 ه .............................إقرار الطالبة...............................

 و .استهالل..............................................................

 ز ................................إىداء..................................

 ح .............................مستخلص البحث.........................

 ك .....والتقدمي..............................................كلمة الشكر 

 م حمتويات البحث........................................................

 ر .............................قائمة اجلداول.............................

 ت .............................قائمة الرسوم البيانية........................

  تليال



 ن

 

  الفصل األول: اإلطار العام

 4 .خلفية البحث................................................... أ

 1 أسئلة البحث.................................................... ب

 5 .البحث.................................................أىداف  ج

 5 البحث................................................... يةفرض د

 5 .......................حث.............................الب فائدة ه

 6 البحث....................................................حدود  و

 6 ................................حتديد ادلصطلحات............... ز

 8 الدراسة السابقة.................................................. ح

  الفصل الثاين: اإلطار النظري

 45 ....................................................ادلواد التعليمية أ.

 46 .................................................الكتاب التعليمي ب.

 13 ...............................................تعليم مهارة الكالم ج.

 16 ...................................................اخلريطة الذىنية د



 س

 

  الفصل الثالث: منهجية البحث

 34 ...........................................منهجوو مدخل البحث  أ

 33 مواصفات ادلنتج.................................................. ب

 33 .........................................إجراءات البحث والتطوير ج

 38 .......................................................جتربة ادلنتج د

  الفصل الرابع: عرض البيانات وحتليلها

  معهد الرسالة العصري ادلربمج العادلي عنحملة  ادلبحث األول: 

 15 .........................................تأسيس ادلعهد يةتارخينبذة  أ

 16 ...........................................للمعهد ةادلبادئ اخلمس ب

 17 ................................طريقة التعليم والتعّلم يف ادلعهد مزايا ج

 17 ...................................................ترتيب الفصول د

 18 ....................................................منهج الدراسة ه

 18 ..................................................بيئة اللغة العربية و

أىداف منهج تعليم اللغة العربية يف معهد الرسالة العصري ادلربمج  ز
 .......................العادلي للمدرسة ادلتوسطة وادلدرسة الثانوية....
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 ع

 

  : كيفية تطوير الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الدىنية الثاينادلبحث 

 51 ..............................الدراسة ادلبدئية..................... أ

 58 ..........مجع البيانات........................................... ب

 59 .............................تصميم ادلنتج....................... ج

 63 .......................................االنتاج...........تصديق  د

 75 .................................تعديل ادلنتج................... ه

 75 ..................................................الصالحيةجتربة  و

 76 ......................................تعديل ادلنتج.............. ز

 76 .....................................................الفعالةجتربة  ح

 77 .................تنقيح ادلنتج.................................... ط

 77 .................................................نشر الكتاب... ي

 ة الكالم باخلريطة الذىنية: موصفات الكتاب التعليمي دلهار الثالثادلبحث 

 78 ...................................الغالف األممي............... أ 

 79 .......................والتقدمي.....................كلمة الشكر  ب

 79 .......................................................التوطئة.. ج



 ف

 

 79 ............................ء.............................اإلىدا د

 79 .......دليل استخدام الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية ه

 80 ...............................الكتاب.................حمتويات  و

 80 .............................الوحدات.......................... ز

 90 .................................قائمة ادلراجع................... ح

 باخلريطة الذىنية: مدى فعالية الكتاب التعليم دلهارة الكالم الرابعادلبحث 

 94 ....................عرض البيانات االختبار القبلي والبعدي وحتليلها أ 

عرض البيانات من استبانة رغبة تعلم الطالبات بالكتاب التعليمي  ب
 99 ..........................................................ادلطور

 : مناقشة نتائج البحثاخلامسالفصل 

ادلبحث األول: مناقشة كيفية تطوير الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة 

 الذىنية يف معهد الرسالة العصر ادلربمج العادلي

 404 ...........................................مناقشة الدراسة ادلبدئية أ 

 401 .............................................مناقشة مجع البيانات ب

 401 ............................................مناقشة تصميم ادلنتج ج



 ص

 

 405 ............................................مناقشة تصديق اخلرباء د

 406 .............................................مناقشة تعديل ادلنتج ه

 406 ..........................................مناقشة التجربة احملدودة و

 406 ..............................................مناقشة تعديل ادلنتج ز

 406 ...............................................مناقشة جتربة ادلنتج ح

 407 ..............................................مناقشة تنقيح ادلنتج ط

 407 ...............................................مناقشة نشر ادلنتج ي

الكالم باخلريطة ادلبحث الثاين: مناقشة مواصفات الكتاب التعليمي دلهارة 
 الذىنية يف معهد الرسالة العصر ادلربمج العادلي

 408 ..........................................مناقشة الغالف األمامي أ 

 408 ......................................مناقشة كلمة الشكر والتقدمي ب

 408 ..................................................مناقشة التوطئة  ج

 409 ..................................................مناقشة االىداء د

 409 ......................مناقشة دليل استخدام الكتاب التعليمي ادلطور ه

 409 ..........................................مناقشة حمتويات الكتاب و



 ق

 

 409 .................................................الوحداتمناقشة  ز

 441 ادلراجع..................................................مناقشة  ح

باخلريطة ادلبحث الثالث: مناقشة مدى فعالية الكتاب التعليم دلهارة الكالم 
 الذىنية

 443 مناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي............................. أ 

 م الكتاب التعليمي دلهارة الكالممناقشة رغبة الطالبات بعد استخدا ب
 443 ..............باخلريطة الذىنية يف معهد الرسالة العصر ادلربمج العادلي 

 الفصل السادس: خامتة

 441 ملخص نتائج البحث............................................ أ 

 446 توصيات........................................................ ب

 447 اقرتاحات....................................................... ج

  قائمة ادلراجع

  ادلالحققائمة 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ر

 

 اجلداويلقائمة 
 

 8 ............................................قائمة الدراسة السابقة 4.4

 11 .....................................معايري الستبانة رغبة الطالبات 3.4

 13 ..............................معايري نتائج االستبانة لتصديق اخلرباء 3.1

 51 ..حتليل احتياجات الطالبات.........................استبابة نتيجة  1.4

 61 .....(......4لتعليمي )توى الكتاب ابري تصميم وحماخل تصديقنتيجة  1.1

 65 ........الستبانة خبري تصميم وحمتوى الكتاب التعليمي معايري النتائج 1.3

 67 .........( ..1) خبري تصميم وحمتوى الكتاب التعليمي نتيجة تصديق 1.1

 68 ........الستبانة خبري تصميم وحمتوى الكتاب التعليمي معايري النتائج 1.5

 71 .............................نتيجة تصديق خبري اللغة العربية...... 1.6

 71 ة............................اللغة العربيالستبانة خبري  معايري النتائج 1.7

 75 .............................التجربة احملدودة...............نتيجة  1.8

 76 .............................معايري نتائج التجربة احملدودة......... 1.9

 94 .معايري تقومي كفاءة الطلبات يف مهارة الكالم....................... 1.40



 ش

 

 91 والبعدي.............................معايري النتائج االختبار القبلي  1.44

 91 ..........................نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 1.41

 93 التجربة...........................نتيجة االختبار القبلي للمجموعة  1.43

 91 الضابطة.........................للمجموعة  البعدينتيجة االختبار  1.41

 95 التجربة..........................للمجموعة  البعدينتيجة االختبار  1.45

 التجربة..جملموعة وا القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةنتيجة االختبار  1.46
 

96 

بعد استخدام رغبة الطالبات يف تعلم مهارة الكالم  استبانة نتيجة 1.47
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 

 خلفية البحث .أ 
طلب تتو  إىل الكتجب التعليمي اجليد.تج  حت ابةعملية التعليمية اجلذ  ال إن

واجلذاب، ووفقج لسيجق، إىل إبداع ادلعلم يف تصميم الكتجب التعليمي ادلبتكري، 
ادلعلمني يستخدمون الكتجب الواقع كثري من  وولكن والحتيجججت الطلبة.
واحتيجججت  سيجقيجغري منجسب  التعليمي وكجن الكتجبالتعليمي التقليدي. 

ن استخدام إ" ،Andi Prastowo قجل أندي فجرستوو. ، وغري اجلذابةالطلبة 
ثر أثرا ىجمج. تكون تعليمي ادلبتكري يؤ الكتجب ال والكتجب التعليمي التقليدي 

ادلعلم إيل الكتجب التعليمي التقليدي دون  منخفضة عندمج ركزجودة التعليمية 
 1 "أن يبدأ ادلعلم بجإلبداع لتطوير ادلواد التعليمية أو الكتجب التعليمي بجالبتكجر.

إن خريطة العقل أو اخلريطة الذىنية ىي   يف كتجب تو ي بواان بني  
، واستخراجهج منو، إهنج وسيلة إبداعية ادلعلومجت يف مخة األسهل لتخزين الطريق

. وىي طريقة يف غجية حظجت اليت "ترسم اخلرائط" ألفكجرفعجلة لتدوين ادلال
تعد أيضج أداة متميزة للذاكرة، حيث تسمح  ريطة الذىنيةاخل. كمج أن البسجطة

. وىذا يعين بتنظيم احلقجئق واألفكجر بنفس الطريقة الفطرية اليت يعمل هبج العقل
فجعلية  أن تذكر واستحضجر ادلعلومجت يف وقت الحق سيصري أمرا أسهل، وأكثر

 وىذه اسرتاتيجية  مقجرنة بجستخدام األسجليب التقليدية لتدوين ادلالحظجت.

                                                           
1
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif , terj. Susi Purwoko 

(Yogyakarta: Diva Press, 2014), 19 
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عربية  اللغة ال اتلبالتحفيز احلوار لكي تتكلم الطمطابق حلفظ ادلفردات وكذلك 
 1 كثريا عند احلوار.
الرمسية، مها اللغة العربية  سالة العصرى ادلربمج العادلي لغيتدلعهد الر 

استخدام كلىت اللغة يف  الطالباتالرسالة  معهدأوجب اإلصلليزية. حيث و 
ويبدو أن معهد الرسالة العصري ادلربمج العادلي على علم تام هبذا  .هتنايومي

من الصف األول إىل   طالباتوعملية احملادثة مقررة على صبيع الاألمر، فجعل 
عملية احملادثة على إشراف قسم اللغة ادلركزي الالصف اخلامس. قامت ىذه 

مج العادلي الفرصة خاصة شرفة اللغة. أعطى معهد الرسالة العصري ادلرب وم
اجلديدات قدر ثالثة أشهر ألجل التكيف. جاز ذلن استخدام اللغة  للطالبات

وبعد ثالثة أشهر وجب عليهن استخدام قدر ثالثة أشهر فقط.  ةاإلندونيسي
 اللغة الرمسية.

ة هارة الكالم أمهيتها كبري دل ، إن الكتاب التعليميوىلاألفادلشكلة  
 للطالباتب لكل اجلديدات، وذلك ألهنا ذب لتحسني مهارة الكالم للطالبات

مع التلميذات القدديات ادلستوعبات باللغة  ع ما ديكنبأسر اجلديدات التكيف 
 ادلواد ادلناسبة لًتقية مهارهتن الكالم.إىل اجلديدات حيتجن  . فالطالباتالعربية

ة، إن طالبات الفصل األول مل تستوىل كثريا من ادلفردات مع أهنن وادلشكلة الثاني
، كان الكتاب لثةدلشكلة الثافا ألجل التكلم. الكثرية ادلفرداتإىل حيتجن 
كان اجلديدات مازال تقليديا،   ادلستخدم ذلؤالء الطالبات هارة الكالمدل التعليمي

وحيتاج عند التعلم.  الطالبات نالكتاب غري ملون وليس فيو الصورة حيت يسئم
التعليمي مبتكرا وجذابا و مناسبا باحتياجات  إىل تطوير ليكون الكتاب

وادلشكلة الرابعة، رابعا، مل  تعلمهن مهارة الكالم.ل وكذلك تسهيال التلميذات
يوجد الغرض اخلاص من تعلم مهارة الكالم  يف الكتاب التعليمي القدمي، مع أن 

                                                           
1
  8-6(،2009)ادلملكة العربية السعودية: مكتبة جرير، الكتاب األمثل خلرائط العقل ، توين بوزان 
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العملية التعليمية لتعرف ادلدرسات مااليت ذبب الغرض اخلاص من أمر مهم يف 
 الطالبات الوصول إليها.

التعليمي كتاب ال تأليفمن الضرورة ب افمن ىذا ادلنطلق، ترى الباحثة أهن
 احلواراتو اجلديدات. وحيتوى الكتاب على ادلفردات  لطالباتخاص ذلؤالء ا

 تيجية خرييطة الذىنيةاسًتاهتن. وتستخدم الباحثة اادلستخدمة يف يوميادلوضوعية 
ب ألهنا أداة وتقنية تساعد على وضع األفكار حول ايف تصميم ىذا الكت

توي وحي .موضوع ما بطريقة متسلسلة ومنظمة وفنية رباكي عمل الدماغ البشري
ادلنعشة ألن ذكر العبارة ادلأثورة: "الصورة تساوي آالف  ىذا الكتاب على الصور

الكلمات"، ىو أن الصورة توظف نطاقا واسعا من مهارات قشرة ادلخ وىي: 
الشكل، واخلط، والبعد، وادللمس، واإليقاع البصري، وخاصة اخليال. و ، اللون

لى لذلك، فإن الصورة سبون عادة أكثر إحياء من الكلمات، وأكثر دقة وقدرة ع
حفز نطاق واسع من التدعيات، وبالتايل فهي تعمل على دعم التفكري اإلبداعي 

يف كتاب توين  (Leonardo Da Vinci) ليونردو دا فنس قال وكذلك 2والذاكرة.
اللغة بشكل الكلمات تقع يف موقع الثاين بعد اللغة  نإ(Tony Buzan) بوزان 

لصق، لشإشارة، أو مستخدمة دل. فأما اللغة بشكل الكلمات بشكل الصورة 
 وكما بنّي   3ىي اللغة بشكل الصورة.تو األساسية وأما اإلبداع آل .الفكرة لشرح

" قام ىابر بالتجارب عن (Tony Buzan)يف كتاب خريطة العقل ل "توين بوزان 
على ذلك قائال: "ىذه التجارب اليت تقوم على  "ىابرقوة الصورة وقد عّلق "

تثبت أن مهارة التعرف على الصور تعد من ادلهارات ادلثالية يف ادلثريات البصرية 
  4األساس."

                                                           
2
 88، خريطة العقل ، وباري بوزانتوين بوزان  

3
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif , terj. Susi Purwoko, 9-10 

4
 87، خريطة العقل، توين بوزان وباري بوزان 
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وان تساعد وتكون ادلواد يف ىذا الكتاب التعليمي ملّونة ألن األل
ث عن األلوان يقيس قيمة ي. البحث احلدادلفردات فظح الطالبات يف سرعة

اللفظية والذاكرة  يف االختبار الذاكرةاإلشارة لألوان يف التعلم والذاكرة.  نسبية
األلوان ظهرت النتيجة أن ادلتعلم أحسن ذاكرة يف األلوان. وعند قيام التجارب 

  5مرة أخرى تبقى النتيجة على األرجح ثابتة أن ذاكرة األلوان من أقوى الذاكرة.
األلوان ادلتعددة  لذلك حيتوى ىذا الكتاب التعليمي على الصور ادلنعشة و

ذاكرهتن يف الدروس، وليكون ىذا الكتاب شلتعا ، وتقوية لتعلم الطالبات تسهيال
  للتعلم.

البحث بادلوضوع "تطوير الكتاب التعليمي ومن ىذه كلها حبثت الباحثة 
 -ريطة الذىنية يف معهد الرسالة العصري ادلربمج العادلي اخلدلهارة الكالم ب

 جاوى الشرقية". –فونوروكو 
 

 أسئلةالبحث .أ
ربسن الباحثة أن تبنّي ربديد ادلسألة األطروحة يف لتوضيح ىذه ادلسألة 

ىذا البحث ليكون كشفا علمّيا ال خيرج من حّدىا. فادلسألة اّليت تدفع الباحثة 
 لكتابتها زلدودة بأمور اآلتية:

يف معهد  ريطة الذىنيةاخلب دلهارة الكالم ميييتم تطوير الكتاب التعلكيف  .1
 ؟جاوى الشرقية –فونوروكو –رسالة العصري ادلربمج العادلي لا

الذىنية يف معهد باخلريطة مي دلهارة الكالم يالكتاب التعل صفاتامو ما  .2
 ؟ جاوى الشرقية –فونوروكو –الرسالة العصري ادلربمج العادلي 

الذىنية يف معهد  باخلريطةمي دلهارة الكالم يالكتاب التعل مدى فعاليةما  .3
 ؟جاوى الشرقية  –فونوروكو –الرسالة العصري ادلربمج العادلي 

                                                           
5
  Eric Jensen, Brain-Based Learning (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 88 
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 أهدافالبحث .ب
 ومن ىذا البحث اّلذي قدمتها الباحثة تريدىا حصول األىداف التالية:

الذىنية يف معهد  باخلريطةمي دلهارة الكالم يتطوير الكتاب التعل كيفيةلفهم   .1
 .جاوى الشرقية –فونوروكو –الرسالة العصري ادلربمج العادلي 

الذىنية يف معهد  باخلريطةمي دلهارة الكالم يالكتاب التعل صفاتامو لفهم  .2
 .جاوى الشرقية –فونوروكو –الرسالة العصري ادلربمج العادلي 

الذىنية يف معهد  باخلريطةمي دلهارة الكالم يالكتاب التعلفعالية مدى لفهم  .3
 .جاوى الشرقية –فونوروكو –الرسالة العصري ادلربمج العادلي 

 
البحثيةد.فرض

رتقي ت الذىنية كان باخلريطةإن إنتاج تطوير الكتاب التعلمي دلهارة الكالم 
حيلل ادلشكالت اليت تواجو الطالبات يف معهد الرسالة و  مهارة الكالم للطالبات
 .، وكذالكجاوى الشرقية –فونوروكو –العصري ادلربمج العادلي 

 
البحثفائدةه.

نظرية: فائدة. 1
 تعليم اللغة العربية اإلسهام يف دراسةأ( 

 والقارئني زيادة دلعرفة الباحثةأن تكون البحث ب( 
:تطبيقية فائدة.2

دلهارة الكالم  ث تدريبا يف تطوير الكتاب التعليمييعترب ىذا البح (أ 
 .الذىنيةباخلريطة 

إن تطوير ادلادة اجليدة تساعد ادلدرسات على القيام بعملية الوصول إىل  (ب 
 يف تعليم مهارة الكالم.أىداف ادلرجوة ادلقرر 
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دبعهد الرسالة العصري ادلربمج  للطالباتأن يكون البحث مساعدا  (ج 
 .جاوى الشرقية –فونوروكو  – العادلي

 
و.حدودالبحث

 احلدود ادلوضوعية .1
 الكتاب التعليميربدد الباحثة احلدود ادلوضوعية ذلذا البحث وىي تطوير 

دلهارة الكالم  الكتاب التعليمي. وتطوير الباحثة خبريطة الذىنيةدلهارة الكالم 
. ومن ناحية مهارة الذىنية باخلريطةمن ناحية ادلادة وتدريبها، وصورهتا 
 الكالم تركز الباحثة يف التعبري الشفهي.

 احلدود ادلكانية  .2
ربدد الباحثة احلدود ذلذا البحث للصف األول دبعهد الرسالة العصري ادلربمج 

 العادلي.
 احلدود الزمانية .3

 م2016 من شهر يناير إىل مايو لعام الدراسييف ام الباحثة بالبحث وتقو 
 

ز.حتديداملصطلحات
 تطوير .1

وادلراد  6.العملية ادلستخدمة لتحسني أو تطوير و تعديل ادلنتج التطوير ىو 
 .الذىنية باخلريطةدلهارة الكالم  الكتاب التعليميىنا ىو تطوير 



 

                                                           
6
 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), 277 
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 مهارة الكالم .2
مهارالكالم ىو فّن نقل االعتقاد والعواطف واالذباىات وادلعاين واألفكار 

 7واألحداث من ادلتكلم إىل السامع.
  الذىنية خلريطةا .3

ىي األسلوب البديل الذي يستخدم صبيع أجزاء ادلخ بدال   الذىنية اخلريطة
من التفكري اخلطي التقليدي، فهي بأخذ ادلتعلم يف كل االذباىات، وتلتقط 

 8األفكار من أية زواية.
 
 
 

                                                           
7
)ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اللغة العربية ومشكالت تعليمها سيف ادلصطفى،  

 95م(، 2014اإلسالمية احلكومية دباالنج، 

8
 3، ط العقلالكتاب األمثل خلراش، توين بوزان 
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الدراساتالسابقةح.
ت دلقد قامت الباحثة باالطالع على عدة الدراسات السابقة، ووج

الدراسات ادلعينة تستفاد منها يف جوانب موضوع البحث، وستعرض الباحثة 
 بعض األمثلة على تلك الدراسات. ومن تلك الدراسات:

 
 1.1القائمة للدراسات السابقة 

 
وسنةالرقم الباحث

الدراسة
منهجالبحثعنوان

البحث
نتيجةالبحث

 ،عرفان 1
جامعة جاميب  

اإلسالمية 
)يف  احلكومية

رلالت "الرباءة" 
Vol. 4, 2013) 

مادة قواعد تطوير 
اللغة العربية عرب 
الطريقة خريطة 

 الذىنية يف اجلامعة

بحث ال
  والتطوير

يتم تطوير ادلواد التعليمية  .1
من خالل طريقة خريطة 
الذىنية مع اخلطوات 
التالية: ربليل، وتصميم، 
وتطوير وتقييم، 

 ومراجعة.
مواد التدريس باستخدام  .2

طريقة التعيني يرد  العقل
يف شكل خريطة منط مع 
سلتلف األشكال 
 والرسوم والتوضيحية
ادللونة اليت لديها موضوع 
كبري )االلتدائي( متصل 
موضوع ادلشتقات، 
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فضال عن التواصل 
 بعضهم البعض باألمثلة.

التطوير من البحث و   .3
ادلواد التعليمية لقواعد 
اللغة العربية مع مراعاة 
طريقة التعيني مفيد جدا 
ويسهل التالميذ يف 

 التعلم.
الئودي عبد  2

 الوىاب،
جامعة كينداري  

اإلسالمية 
، احلكومية

)رلالت "العزة" 
Vol. 9 No 2, 

2014) 

تطوير ادلادة 
التعليمية لقواعد 
اللغة العربية خبريطة 
الذىنية يف جامعة  
كينداري اإلسالمية 

 احلكومية

بحث ال
 تطويرالو 

خطوات تطوير ادلادة  .1
التعليمية لقواعد اللغة 
العربية خبريطة الذىنية  
كما يلي: ربليل، 
وزبطيط، وتطوير، 

 وتقومي، وتعديل. 
ادلواد التعليمية ادلطورة  .2

خبريطة الذىنية مقدمة 
بشكل الصور واأللوان 

الكبري الذي لو ادلوضوع 
ادلتسلسل بعضها بعضا 

 .مع األمثلة
كان البحث والتطوير  .3

من ادلواد التعليمية 
لقواعد اللغة العربية فعاال 
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لًتقية التحصيل ودافعية 
امعة كينداري الطلبة جب

 اإلسالمية احلكومية
 ،فاطمة 3

جامعة سونان 
أمفيل اإلسالمية 

احلكومية 
 سورابايا

فعالية تطوير كتاب 
على  منت األجرومية

الشكل خرائط 
ادلفاىيم لتنمية فهم 
النحو يف مدرسة 
منبع الصاحلني 
ادلتوسطة اإلسالمية 

 بغرسيك

البحث 
 والتطوير

قَدم تصميم ادلواد  .1
النحوية بشكل الكتاب 
التعليمي للصف األول 
دبدرسة منبع الصاحلني 
ادلتوسطة اإلسالمية 
بغرسيك ربت العنوان 
"منت األجرومية على 

فاىيم". شكل خرائط ادل
يتكون الكتاب من شبانية 
أبواب وكل باب حيتوي 
على القسمني، عرض 
القاعدة النحوية 
وادلفردات اجلديدة يف 
القسم األول 

والتدريباتادلتعلقة 
بالقاعدة النحوية يف 

 القسم الثاين.
نظرا إىل نتائج التحكيم  .2

من اخلرباء يكون تقدير 
 االكتاب ادلصمم جيد
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 ا.وصادق
جاىيانا، جوجو  4

م، 2013
جامعة سونان  

كاليجاكا 
 احلكومية
 اإلسالمية
 يوجياكرتا

يف  خريطة الذىنية
تدريس ادلفردات 
 العربية: بذل اجلهد

نشاطات لتحسني 
 ربسنيالتعلم و 

التعلم  نتائج
الطالب الصف 

( VII-B) السابع
مسجد  بادلدرسة

الشهداء ادلتوسطة 
اإلسالمية ادلتكاملة 
يوجياكرتا يف فًتة 

  م2013م/2012

البحث 
اإلجرائي 

 صفيال

إن طريقة خريطة الذىنية 
تستكمل نشاط التعلم لدي 
الطالب وربسني نتائج 

 تعلمهم.

زلمد عميق  5
 م،2012إحلق، 

جامعة سونان  
كاليجاكا 
احلكومية 
اإلسالمية 
 يوجياكرتا

زيادة الدوافع 
يف تعليم  الطالب
ربية بطريقة عاللغة ال

يف  اخلرائط الذىنية
لفصل األول ه ا

ماغوىارجو السنة 
الدراسية 
 م.2012م/2011

البحث 
 اإلجرائي

زادت دوافع الطالب بعد 
تعليم اللغة الربية  إجراء

 بطريقة اخلرائط الذىنية

إن استخدام اسًتاتيجية البحث استخدام رزقي جوناوان،  6
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 م،2014
جامعة شريف 
ىداية هللا 

اإلسالمية 
احلكومية 

 جاكرتا

اسًتاتيجية اخلريطة 
الذىنية يف تعليم 

 اللغة العربية

اخلريطة الذىنية يف تعليم  التجرييب
 اللغة العربية فعالية

ثانية ، عزة  7
 م2015

جامعة ماالنج 
 احلكومية

إجراء اسًتاتيجية 
اخلريطة الذىنية 
 لًتقية مهارة الكتابة

 Xلطلبة الصف 

IPA 1  دبدرسة
الثانوية احلكومية 

 ماالنج

البحث 
 اإلجرائي

إن اسًتاتيجية اخلريطة  .1
الذىنية فعالة مهارة 

 Xالكتابة لطلبة الصف 

IPA 1  دبدرسة الثانوية
 احلكومية ماالنج.

إن اسًتاتيجية اخلريطة  .2
الذىنية تؤثر أثرا إجيابيا 
لنتائج الطلبة دبدرسة 
الثانوية احلكومية 

 ماالنج.
 

، فضيلة العظيمة 8
 م،2012

جامعة ماالنج 
 احلكومية

اسًتاتيجية إجراء 
 اخلريطة الذىنية
لًتقية مهارة كتابة 
اإلنشاء العريب 

 X-1الطلبة الصف  
الثانوية دبدرسة 

البحث 
 اإلجرائي

إن اسًتاتيجية اخلريطة 
الذىنية فعالة لًتقية مهارة  
كتابة اإلنشاء العريب الطلبة 

الثانوية دبدرسة  X-1الصف  
 ادلعارف سينغوساري ماالنج
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ادلعارف 
 سينغوساري ماالنج 

 
من البيانات يف القائمة السابقة ظهرت أن البحث األول الذي كتبو 

 ، حيث تطور الباحث مادة قواعد اللغة العربيةالباحثةعرفان خيتلف مع حبث 
تطورت الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الباحثة باخلريطة الذىنية، وأما 

 الذىنية. 
حبث و الئودي عبد الوىاب، خيتلف مع والبحث الثاين الذي كتب

، حيث تطور الباحث مادة قواعد اللغة العربية باخلريطة الذىنية، وأما الباحثة
 الباحثة تطورت الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية. 

حيث  ، الباحثةحبث مع  الثالث اليت كتبتو فاطمة، خيتلفوالبحث 
وأما الباحثة تطورت الكتاب تطورت فاطمة منت األجرومية لتنمية فهم النحو 

 التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية. 
، الباحثةحبث خيتلف مع ، جوجو جاىيانا و توالبحث الرابع اليت كتب

ىنية يف تدريس ادلفردات وذلك من حيث حبثت جوجو جاىيانا خريطة الذ
دلهارة الكالم  البحث اإلجرائي الصفي. وأما الباحثة تطورت الكتاب التعليمي

  باخلريطة الذىنية، وىو من البحث والتطوير.
، الباحثةحبث خيتلف مع  زلمد عميق إحلق، والبحث اخلامس اليت كتبو

ربية عتعليم اللغة الزلمد عميق إحلق عن زيادة الدوافع الطالب يف  حيث حبث
وأما الباحثة تطورت  بطريقة اخلرائط الذىنية، وذلك من البحث اإلجرائي.

 الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية، وىو من البحث والتطوير.
 



14 
 

14 
 

، الباحثةحبث خيتلف مع  والبحث السادس الذي كتبو رزقي جوناوان ،
اسًتاتيجية اخلريطة الذىنية يف تعليم رزقي جوناوان عن استخدام  حيث حبث

اللغة العربية وىو من البحث التجرييب. وأما الباحثة تطورت الكتاب التعليمي 
 دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية، وىو من البحث والتطوير.

، حيث الباحثةحبث خيتلف مع  والبحث السابع الذي كتبتو عزة ثانية ،
يجية اخلريطة الذىنية لًتقية مهارة الكتابة، وذلك إجراء اسًتات عزة ثانية عن حبثت

وأما الباحثة تطورت الكتاب التعليمي دلهارة الكالم  من البحث اإلجرائي.
 باخلريطة الذىنية، وىو من البحث والتطوير.

، الباحثةحبث خيتلف مع  والبحث الثامن الذي كتبتو فضيلة العظيمة ،
اتيجية اخلريطة الذىنية لًتقية مهارة  فضيلة العظيمة عن إجراء اسًت  حيث حبثت

كتابة اإلنشاء العريب وذلك من البحث اإلجرائي. وأما الباحثة تطورت الكتاب 
 التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية، وىو من البحث والتطوير.

من البيانات يف القائمة السابقة ظهرت أن البحث الباحثة ال ديثلو حبثا 
ادلوضوع تطوير الكتاب التعليمي عن البحث  تبحثأن آخر. فيهم الباحثة 

 -دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية يف معهد الرسالة العصري ادلربمج العادلي 
 جاوى الشرقية". –فونوروكو 
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 الفصل الثاين

 طار النظرياإل

 

 املواد التعليمية .أ 
يتعلمو التالميذ يف علم ما، وتتنوع  ادلضمون الذي ىي ادلواد التعليمية

صور ىذا احملتوى التعليمي فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب أو ادلقررات 
 1التعليمية أو على لوحات أو سبورات أو مصلقات.

ورأى طعيمة أن ادلواد التعليمية ىي رلموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق 
جتاىات والقيم اليت يراد تنميتها وادلعلومات اليت يرجى تزويد الطلبة هبا واال

عندىم، أو ادلهارات احلركية اليت يراد إكساهبم إياىا هبدف حتقيق النمو الشامل 
 2ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداف ادلقررة يف ادلنهج.

وتتنوع صور احملتوى التعليمي، فقد يكون مادة مطبوعة يف الكتب 
ات أو ملصقات، وقد يكون مادة وادلقررات التعليمية أو على لوحات أو السبور 

مصورة كالصور الثابتة أو األفالم، وقد يكون يتخذ أشكاال أخرى من البسيط 
إىل العقد، وقد تكون غري مألوفة للطلبة وادلعلمني على حد سواء. فتعني ادلواد 

 ادلوجودة حيتاج إىل اختيارىا وتنظيمها.
رب جانبا من العقل. وكل مادة ذلا تركيبها وطرائقها وأساسيتها اليت تد

 وهبذا ينظم العقل تنظيما يساعده على التعامل مع مشكالت احلياة ادلختلفة.

                                                           
)القاىرة: مؤسسة اإلسالمي دروس الدورات التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغري ناطقني هبا، عبد الرمحن،  1

 111(، 1121ومشروع العربية للسمع: 
، (1991)القاىرة: دار الفكر العريب،  مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشيد طعيمة ،  2

202 
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وادلواد ذلا إسهاماهتا الفردية يف التعلم، ليس فقط فيما خيتص بادلعلومات 
ولكن أيضا يف اكتساب منط التفكَت الذي يستخدم فيها، وادلنطق اخلاص هبا، 

 1دارس ذلا.وكل ىذا لو تأثَته على ذىن ال
والقيمة ادلعرفة والنشاطات وتستخلص الباحثة بأن ادلواد التعليمية ىي 

وكان شكل ادلواد اليت ذبب الطالبات دراستها لتحصل إىل األىداف ادلرجوة. 
التعليمية كثَتة، منها الكتاب التعليمي، كراسات التدريبات، الشريط، اجمللة، وما 

الكتاب التعليمي وىي نوع من ادلواد  حثةإىل ذلك. ويف ىذا البحث ستطور البا
  التعليمية ادلطبوعة.

 
 الكتابالتعليمي .ب

( ادلواد ادلطبوعة،  1قسم أند فارستووو ادلواد التعليمية إىل أربعة أنواع: 
( ادلواد السمعية،  2وما إىل ذلك.  ملزمة،  كالكتاب، والصورة، والكراسة،

رية، كاألفالم، صالسمعية الب ( ادلواد3كالشريط، والراديو، وما إىل ذلك. 
ألقراص ادلدرلة ( ادلواد التعليمية التفاعلية، كا4وما إىل ذلك.  والفيديو

 أما ادلواد التعليمية اليت ستطور الباحثة ىي الكتاب التعليمي. 2التفاعلية.
مفهومالكتابالتعليمي .1

إن الكتاب التعليمي يشمل قال طعيمة يف كتاب عبد هللا غايل، 
عرفة واليت صاحبة اليت يتلقي الطالب منها دلالكتب واألداوات ادلسلتلف 

يوظفها ادلعلم يف الربنامج التعليمي مثل أشرطة التسجيل، وادلذكرات، 

                                                           
6
 161(، 1991)القاىرة: دار ادلعارف، ادلنهج وعناصره إبراىيم بسيوين عمَتة،  

2
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Yogyakarta: Diva Press, 

2014), 40 
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وادلطبوعات اليت توزع على الطالب، وكرّاسة التدريبات، وكرّاسة االختبار 
 3ادلوضوعية ومرشد ادلعّلم.

يعٍت: ذلك الكتاب الذي  والكتاب التعليمي يف الدراسة احلالية
يشتمل على رلموعة من ادلعلومات األساسية اليت تتوخي ربقيق األىداف 
تربوية زلددة سلفا. )معرفية أو وجدانية، أو احلركية( وتقدم ىذه ادلعلومات 
يف شكل علمي منظم، تدريس مادة معينة، يف مقرر دراسي معُت، ولفًتة 

 4زمنية زلددة.
لكتاب التعليمي ىو اجملموعة من ادلعلومات وتستلخص الباحثة بأن ا

وادلواد التعليمية ادلنظمة على شكل الكتاب، يستخدم يف مادة ما ولو 
 األىداف ادلقررة .

 
 أسسإعدادالكتابالتعليمي .2

أصبح لزاما على ادلؤلفُت  ،بُت ناصر عبد هللا وعبد احلميد
 :اآلتيةومقرري الكتاب التعليمية لتعليم العربية لألجانب مراعاة األسس 

 األسس الًتبويةو األسس السيكولوجية و األسس الثقافية واالجتماعية 
 وسيأيت بياهنا تفصيليا فيما يلي: 5األسس اللغوية.و 
 األسس الثقافية واالجتماعية (أ 

ىي القوى االجتماعية ادلؤثرة يف وضع ادلنهج  األسس االجتماعية
وتنفيذه وتتمثل يف الًتاث الثقايف للمجتمع والقيم وادلبادئ اليت 

                                                           
3
 Abdullah Al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab 

(Padang: Akademia, 2012), xi 
4
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى زلمود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  

  21م(، 1983)مكة ادلكرمة: جامعة أم القرى،  تقوديو–ربليلو –إعداده 

5
)دون مكان الطابع: أسس إعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية ناصر عبد هللا وعبد احلميد،  

 191دار االعتصام، دون السنة(، 
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تسوده واحلاجات وادلشكالت اليت يهدف إىل حلها واألىداف اليت 
 6.حيرص على ربقيقها

إن غاية الًتبية ىي  7يقال يف كتاب "علم مناىج الًتبية"
إعداد الفرد اإلعداد الشامل  ادلتكامل الذى يكفل لو التفاعل 
والتكيف مع اجملتمع الذى يعيش فيو دبا حيقق خالفة اإلنسان هلل يف 
األرض على مراد هللا فيعمروىا دبا حيقق لو السعادة  يف الدارين الدنيا 

 .واآلخرة
واألسالب وكذلك يذكر يف كتاب "دراسات يف ادلناىج 

العامة" أن مفهوم األسس االجتماعية ىي القوى االجتماعية ادلؤثرة 
يف وضع ادلنهج وتنفيذه. وتتمثل يف الًتاث الثقايف للمجتمع، والقيم 
وادلبادئ اليت تسوده، واحلاجات وادلشكالت اليت يهدف إىل حلها، 

 8واألىداف اليت حيرص على ربقيقها.
ة االجتماعية أو النظام وىذه القوى تشكل مالمح الفلسف

االجتماعي ألي رلتمع من اجملتمعات، ويف ضوئها ربدد فلسفة 
الًتبية اليت بدورىا ربدد زلتوى ادلنهج وتنظيمو واسًتاتيجيا التدريس 
والوسائل واألنشطة اليت تعمل كلها يف إطار متسق لبلوغ األىداف 

 9االجتماعية ادلرغوب يف ربقيقها.
مفهوم من االسس االجتماعية للمنهج واستنبطت الباحثة أن 

ىو إعداد التالميذ يف مجيع اجلوانب العقلية، والثقافية، واالجتماعية، 

                                                           
6
 http://www.edutrapedia.illaf.net 

 165 (،2116)مصر: دار الكلمة للنشر والتوزيع، علم مناىج الًتبية فؤاد زلّمد موسى،  7
 41(، 1995)عمان: دار الفكر، دراسات يف ادلناىج واألسالب العامة صاحل ذياب و عليان ىشام،  8
 41دراسات يف ادلناىج واألسالب العامة، صاحل ذياب و عليان ىشام،  9
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واجلسمية، والنفسية، والفنية دبا يتفق مع متطالبات احلياة يف اجملتمع 
 جبوانبها.

وىناك رلموعة من األسس ذبعل من الثقافة جزءا اساسيا من 
 11تعلم اللغة األجنابية منها:

أن القدرة على التفاعل مع الناطقُت باللغة ال تعتمد فقط على  (1
إتيان مهارات اللغة، بل تعتمد أيضا على فهم ثقافة أىل اللغة 

 وعاداهتا وآماذلا وتطالعاهتما.
أن فهم الثقافة اللغة األجنبية والتفاعل معها أمر مهم يف حد  (2

ية ذاتو، فالتفاىم العادلى أصبح اآلن من األىداف األساس
 للتعليم يف أي بلد من بلدان العامل.

أن الدارسُت أنفسهم عادة ما يكونون مشغوفُت بالناس الدين  (3
ن معرفة أشياء كثَتة عنهم: يتكلمون اللغة اليت يتعلموهنا، ويريدو 

 كيف يعيشون.  من ىم، ما طبيعة حياهتم،
أن العادات الثقافية تشبو إىل حد كبَت ادلهارات اللغوية،  (4

 اللغة يتصرف بشكل معُت وطريقة اإللتقائية.فادلتحدث ب
أن للدارسُت أغراضا من تعلم اللغة والثقافة، ولكن ألصحاب  (5

اللغة أيضا اغراض من تعليم لغتهم ونشر ثقافتهم، لذا فاحلرص 
 يف ادلادة على ربقيق اجلانبُت امر مهم.

ومن ىذه كلها استنبطت الباحثة بأن يف إعداد الكتاب 
وىي أن ينظم احملتوى الثقايف من  يفاة اجلانب الثقعراالتعليمي لزوم ادل

                                                           
60
–الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات آخر إعداده زلمود الناقة ورشيد أمحد طعيمة،  

 41-41، تقوديو–ربليلو 
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القريب إىل البعيد، أو من احلاضر إىل ادلستقبل، أو من األنا إىل 
   اآلخرين، أو من األسرة إىل اجملتمع األوسع.

 األسس السيكولوجية  (ب 
إن السلوك ىو زلصلة عاملُت مها: الوراثة، والبيئة، ومن تفاعل 

عنها من منو مع البيئة، ومع ما ينتج عنها من تعلم الوراثة، وما ينتج 
 .حيدث السلوك الذي نرغب فيو يف الطالب ادلتعلم

 لتصميم الكتاب التعليم كما يلي: الشروط السيكولوجية
 أن يكون الكتاب مناسبا دبراحل التفكَت الطلبة. (1
 أن يقوم الكتاب دبراعة الفرق الفردية. (2
الطلبة حىت يسّهلهم يف اكتساب أن يقوم الكتاب بتحفيز فكرة  (3

 اللغة الثانية.
 ة مناسبة بإمكانيات وقدرة الطلبة.صممادلادلواد ادلختارة  (4
 أن يعزز الكتاب دافعية الطلبة يف تعلم اللغة الثانية. (5
السيكولوجية ويستفيد  أن يكون ادلؤلف مستوعب خبصائص (6

 االستنتاجات من البحوث ذلذا اجملال.
 .الطلبة أن يراعي ادلؤلف أعمار (7
 .أن حيتوي الكتاب على ادلشكالت التعلم وربليلها (8
 ادلدروسة.أن يقوم الكتاب يف تشجيع الطلبة الستخدام اللغة  (9

 أن حيتوي الكتاب على األنشطة اليومية. (11
 11 أن يساعد الكتاب يف بناء سلوك الطلبة. (11

ومن ىذه كلها استنبطت الباحثة بأن يف إعداد الكتاب 
ة اجلانب السيكولوجي وىي أن يناسب ادلادة التعليمي لزوم ادلراع
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دبراحل التالميذ إما من عدد ادلفردات ونوعها، أو من الًتاكيب 
وصعوبتها، ومن حيث عموميتها وضيقها  طوذلا وقصرىا وسهولتها
 وزبصصها وما إىل ذلك.

 األسس الًتبوية  (ج 
وضع ادلادة  ينبغي أن تراعي من الشروط وادلبادئ عند

 12أساسية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا:التعليمية 
 أن تقدم ادلواد مدى متعدد من األنشطة اللغوية والثقافية. (1
أن تنظم بالشكل الذي تتكامل فيو ادلهارات اللغوية وادلعلومات  (2

 الثقافية.
أن تضبط فيها عدد ادلفردات حبيث تقدم العدد الذي يكفي  (3

 أو أكثر.لتقدمي النص ادلطلوب دون تقليلي 
 أن تضبط نوعية ادلفردات حبيث تتحرك من احلسي إىل اجملرد. (4
 أن تقدم ادلفردات حبيث يرافق معناىا تعرفها. (5
أن خيصص يف ادلادة التعليمية جزء معُت للجانب الصويت حبيث  (6

 يكون برنارلا منظما لتعليم األصوات.
أن يتكامل الربنامج الصويت مع بقية عناصر مادة تعليم اللغة  (7

 مهارهتا.و 
أن تستمد الًتاكيب اللغوية يف ادلادة من الًتاكيب الشائعة  (8

 ادلألوفة االستخدام.
 أن تتحرك الًتاكيب من البسيط إىل ادلعقد (9

أن جيتنب تقدمي القواعد بطريقة مباشرة مع تفادي الشرح   (11
 حنوى ادلعقد.
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ومن ىذه كلها استنبطت الباحثة بأن يف إعداد الكتاب 
ادلراعة اجلانب الًتبوي ىي مناسبة ادلادة لتحقيق التعليمي لزوم 

األىداف اليت وضعت من أجلها، ومناسبتها لتحقيق تعلم فّعال 
 دلهارة اللغة.

 د( األسس اللغوية
تعد ادلادة التعليمية أساسا لتعليم اللغة. واللغة اليت ينبغي أن تقوم 

ة اليت تقوم عليها ادلادة ىي اللغة العربية الفصحى ادلعاصرة، تلك اللغ
على أساس لغة الكالم واحلديث واأللفاظ الفصيحة الشائعة فيها، 
ومن فصحى الًتاث ألفظها السهلة البسيطة وادلألوفة الشائعة ادلتواترة 

 13االستخدام يف احلياة احلديثة.
ومن ادلبادئ واألسس والشروط اللغوية اليت ينبغي أن تراعي يف إعداد 

 لغة العربية لغَت الناطقُت هبا:ادلواد األساسية لتعليم ال
 أن تعتمد ادلادة اللغة العربية الفصحى ذلا. .1
أن تراعي الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من ادلعلومات لغوية  .2

 )مجع الضمائر مثال(.
أن تكون اللغة ادلقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست لغة مصطنعة،  .3

 أي تقدم اللغة صحيحة يف بنائها وتراكيبها. 
 أن تعتمد ادلادة على الًتاكيب الشائعة االستعمال.  .4
أن ذبتنب ادلادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة  .5

 االستخدام.
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 14أن هتتم بعالمات الًتقيم من أجل اظهار التنغيم. .6
ومن الشرح السابق استنبطت الباحثة بأن يف إعداد 

مؤلف ي لزوم مراعاة اجلانب اللغوي وىي ذبب للالكتاب التعليم
أن تسعى إىل الكتابة باللغة الفصحى وإىل إعتماد اللغة على 
األلفاظ السهلة، شلا حيقق مساعدة الدارسُت على القراءة 

 واالطالع.
 

 مهارةالكالمتعليم .ج
الكالم:مفهوم .1

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة، وعند ادلتكلمُت 
عنو بألفاظ، يقال نفسي كالم، ويف ىو: ادلعٌت القائم بالنفس الذي يعرب 

جاء الشتاء. أما التعريف  :اصطالح النحاة: اجلملة ادلراكبة ادلفيدة حنو
يعرب بو ادلتكلم عما االصطالحي للكالم فهو: ذلك الكالم ادلنطوق الذي 

: ىاجسو، أو خاطره، وماجيول خباطره من مشاعر وإحساسات، يف نفسو من
فكر، وما يريد أن يزود بو غَته من معلومات، ومايزخر بو عقلو من: رأي أو 
 األداء اب، مع صحة يف التعبَت وسالمة يفأو حنو ذلك، يف طالقة وانسي

وديكن تعريف الكالم بأنو: ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب بو عن .
 .شيئ لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسامع، أو على األقل يف ذىن ادلتكلم

قدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف وقيل أن الكالم ىو ال
حياة اإلنسان. ففيها تعبَت عن نفسو، وقضاء حلاجتو، وتدعيم دلكانتو بُت 
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واالذباىات وادلعاين والكالم ىو فّن نقل االعتقاد والعواطف  15 .الناس
 16واألفكار واألحداث من ادلتكلم إىل السامع.
أنشطة االتصال بُت البشر، وىو الكالم أيضًا نشاط أساسي من 

الطرف الثاين من عملية االتصال الشفوي، وإذا كان االستماع وسيلة 
لتحقيق الفهم، فإن الكالم وسيلة لإلفهام. والفهم واإلفهام طرفا عملية 
االتصال، ويتسع احلديث عن الكالم ليشمل نطق األصوات وادلفردات 

 17واحلوار والتعبَت الشفوي.
 

 الكالمتعليميفاملهمةاجلوانببعض .2
 النطق (أ 

من أىم ىذه اجلوانب اجلانب الصويت، إذ يرى الًتبويون 
األمهية الكربى لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا. فالنطق 
أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغيَته أو تصحيحو بعد تعلمو بشكل 

 ئ.خاط
وليكن واضحا يف األذىان أنو ليس ادلطلوب يف النطق أن 
ينطق الدارس بشكل كامل تام، أي يسيطر على النظام الصويت للغة 
سيطرة متحدثيها، ولكن السيطرة ىنا تعٍت القدرة على إخراج 
األصوات بالشكل الذي ديكن ادلتعلم من الكالم مع أبناء اللغة 
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)ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اللغة العربية ومشكالت تعليمها سيف ادلصطفى،  

 95م(، 2114اإلسالمية احلكومية دباالنج، 
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 41السعودية: جامعة أم القرى، دون السنة(، 
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راج أصواهتم ونرباهتم بصرف النظر عن الدقة الكاملة يف إخ
 وتنغيمهم.

 ادلفردات (ب 
تعد تنمية الثورة اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة 
أجنبية، ذلك أن ادلفردات ىي أدوات محل ادلعٌت كما أهنا يف ذات 
الوقت وسائل للتفكر، فبادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم 

يف اللغة ا تكتسب ادلفردات فكره إىل كلمات ربمل ما يريد. وعادة م
األجنبية من خالل مهارات االستقبال وىي االستماع والقراءة، مث 
تأيت مهارة الكالم والكتابة فتفسحان يف اجملال لتنميتهما والتدريب 

إال من خالل ها، معٌت ىذا أن الكلمات التعلم على استخدام
السياق، أي من خالل استخدامها يف مواقف شفوية أو يف 

ضوعات للقراءة، ولذلك يفضل تقدمي الكلمات للدارسُت من مو 
خالل موضوعات يتكلمون فيها حبيث تتناول ىذه ادلوضوعات 

 جوانب مهمة من حياهتم. 
 القواعد (ج 

إىل  ادلهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارةكثَت ما يهمل 
ىا سباما. أما ادلتعلمون اللغة األجنبية القواعد، بل نرى بعضهم ينكر 

بأن القواعد ليست ضرورية يف تعلم استخدام  فكثَتا ما يصرحون
اللغة،  أي ليست ضرورية للتحدث باللغة. ومهما يكن األمر فثمت 
حقيقة ال ديكن إنكارىا وىي أن اللغة ربكمها رلموعة من القواعد 
اليت ينبغي أن يعرفها جيدا ادلتكلم هبا واليت جيب أيضا أن يعرفها 
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سواء مت ذلك يف وقت مبكر أو وقت متأخر، الراغب يف تعلمها 
 18 وسواء مت بوعي أو بغَت وعي.

 
 ذهنيةيرطةةالاخل .د

 الذهنيةيرطةةاخلمفهوم .1
اخلريطة الذىنية ىي طريقة رائعة تعتمد على رسم كل ما تريده 

كلمات برسوم تدل يف ورقة واحدة بشكل منظم يتم فيها استبدال ال
التذكر. وىي أداة وتقنية تساعد على تصرة ومجيلة وسهلة عليها بطريقة سل

وضع األفكر حول موضوع ما بطريقة متسلسلة ومنظمة وفنية رباكي 
 19عمل الدماغ البشري.

إن خريطة العقل أو اخلريطة الذىنية ىي الطريقة األسهل لتخزين 
ادلعلومات يف مخ، واستخراجها منو، إهنا وسيلة إبداعية فعالة لتدوين 

اخلرائط" ألفكار. وىي طريقة يف غاية البساطة.   ادلالحظات اليت "ترسم
كما أن اخلريطة الذىنية تعد أيضا أداة متميزة للذاكرة، حيث تسمح 
 بتنظيم احلقائق واألفكار بنفس الطريقة الفطرية اليت يعمل هبا العقل.

وىذا يعٍت أن تذكر واستحضار ادلعلومات يف وقت الحق سيصَت أمرا 
نة باستخدام األساليب التقليدية لتدوين أسهل، وأكثر فاعلية مقار 

 21 ادلالحظات.
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واستنبطت الباحثة بأن اخلريطة الذىنية ىي من أمسى الطريقة 
السراع التعلم وىي من الطريقة األسهل لتخزين ادلعلومات يف ادلخ 

 واستخرجها منو، وىي من ادة شليزة للذاكرة.
 

 اخليرطةةالذهنيةمزاطا .2
 معقولة ومتنامية عن ذاتو.رؤية موضوعية نح الشخص سب (أ 
باستخدام كل مهارات القشرة ادلخيفة، سبنح ىذه اخلرائط الشخص  (ب 

 صورة كاملة وواقعية عن نفسو.
سبد الشخص برؤية شاملة، ويف نفس الوقت مفصلة ودقيقة عن  (ج 

نفسو، دبعٌت أهنا تضم الصورة الواسعة جنبا إىل جنب مع كل 
 التفاصيل الصغَتة ذات األمهية.

مة التخطيط للمستقبل، وذبعلها أكثر دقة بوضع اخلريطة تسهل مه (د 
 يف سياق حالة الشخص احلالية.

تعد دبثابة سجل دائم يسمح دلعد خريطة العقل باكتساب رؤية أكثر  (ه 
 مصداقية على ادلدى الطويل.

 تستخدم يف مساعدة اآلخرين على ربليل أنفسهم. (و 
ه اخلرائط من خالل استخدام األلوان والصور والشفرات، تسهل ىذ (ز 

 21مهمة التعبَت عن ادلشاعر وذبسيدىا من خالل التحليل الذايت.
 

 فوائداخليرطةةالذهنية .3
للخريطة الذىنية فوائد كثَتة تنبع ىذه الفوائد من خالل استخدام 
الشخص ذلا وتوظيفها يف شىت رلاالت احلياة، فعند استخدام اخلريطة 

                                                           
 235(، 2117، خريطة العقل )ادلملكة العربية السعودية: مكتبة جرير،توين بوزان وباري بوزان 21



01 
 

01 
 

الذىنية يف الدراسة فإن أغلب الفائدة ستنصب على اجلانب الدراسي 
وعلى سبيل ادلثال فمن الناحية الدراسية يسخدم ادلعلمون اخلرائط 

 كمعلمُت يف:  استخداماالذىنية 
 إثارة دافعية الطلبة حنو التعلم. (أ 
 الرفع  من مستوى التذكر الًتكيز لدى الطالب. (ب 
 يف الصف.نوع من أنواع التعلم التشاركي  (ج 
 تلخيص زلتوى ادلادة بشكل زلبب. (د 
 عرض ادلادة بطريقة مشوقة ومجيلة. (ه 
 22 تشغيل أقسام الدماغ وتفعيلها. (و 

 
 اخليرطةةالذهنيةخةوات .4

ألن البدء من من منتصف صفحة بيضاء مطوية اجلوانب. البداية  (أ 
احلرية لالنتشار يف مجيع االذباىات، والتعبَت عن  ادلنتصف يعطى ادلخ

 نفسو بشكل طبيعى ودبزيد من احلرية.
الصورة  ادلركزية. ألن عن األفكارصورة تعرب الأو  ام الشكلاستخد (ب 

دلركزية . والصورة اتعٍت عن ألف كلمة، تساعد على استخدام اخليال
 .الذىنعلى الًتكيز. وتصفى  أكثر أمهية: ألهنا تساعد

مثل الصور.  ادلخم األلوان أثناء الرسم. ألن األلوان تثَت اتخداس (ج 
قدرا أكرب من احلياة على خريطة العقل. وتضيف  واأللوان تضفي
 اإلبداعي، كما أهنا شلتعة. التفكَتطاقة ىائلة إىل 

ادلستوى الثاين. والثالث  ةوصلالفروع الرئيسية بالصورة ادلركزية،  ةصل (د 
ألن ادلخ يعمل بالربط ادلستويُت األول والثاين، وىكذا. من الفروع ب
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الذىٍت. فهو حيب الربط بُت شيئُت )أو ثالثة. أو أربعة أشياء( معا. 
بسهولة شديدة.  الطلبة تذكريفهم و يفإذا وصل بُت الفروع، فسوف 

. وىذا ألفكارالرئيسية خيلق ىيكال أساسيا ل إن الربط بُت الفروع
نبثق هبا فروع شجرة من اجلذع. وتنبثق من الفروع يشبو الطريقة اليت ت

الرئيسية فروع أخرى ثانوية. فإذا كانت ىناك فجوات بُت اجلذع 
والفروع الرئيسية أو بُت ىذه الفروع الرئيسية والفروع الثانوية 
واألغصان، فلن تسَت الطبيعة بشكل طيب، ويبدو الًتابط بُت فروع 

تعلم(. الو  ةذاكر ال)وخاصة خريطة العقل، فسوف ينهار كل شيء 
 أن تصل بينها مجيعا. على الكاتبلذا جيب 

جعل الفروع متعرجة، وليست على الشكل خطوط مستقيمة. ألن  (ه 
اخلطوط ادلستقيمة تصيب ادلخ بادللل. أما الفروع ادلتعرجة بشكل 

 عُت.لبية وإهبارا لطبيعي، مثل فروع األشجار. فأكثر جاذ
يف كل سطر. ألن استخدام كلمات  استخدام كلمة رئيسية ومفردة (و 

رئيسية مفردة سبنح خريطة العقل القوة ادلرونة. وكل كلمة أو صورة 
مفردة سبثل مضاعفا يولد سلسلة من الروابط والعالقات الذىنية. 

م كلمات رئيسية مفردة. فإن كل واحدة منها سوف استخدا وعند
خواطر تكون أكثر حرية، ومن مث أكثر قدرة على توليد أفكار و 

جديدة، أما العبارات أو اجلمل فإهنا تعوق ىذا التأثَت احملفز. 
وخريطة العقل اليت هبا عدد أكرب من الكلمات الرئيسية تشبو اليد 

خريطة العقل اليت هبا  اليت تعمل هبا مجيع مفاصل األصابع، أما
 عبارات أو مجل فتشبو يدا يابسة لعدم وجود مفاصل باألصابع.

عند رسم الفروع. ألن كل صورة، شأهنا شأن  الصورم ااستخد (ز 
 الطلبة الصورة ادلركزية، تغٍت أيضا عن ألف كلمة. لذا إذا كان لدي
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دونت   أهنمعشر صور على خريطة العقل خلاصة بك، فهذا يعٍت
 23مالحظات تتكون من عشرة آالف كلمة.

                                                           
03
 18-17(، 2119)شللكة العربية السعودية: مكتبة جرير، الكتاب األمثل خلرائط العقل توين بوزان،  
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 منهجه البحثمدخل  .أ 
يعترب البحث بادلدخل البحث والتطوير، فهذا ادلدخل هو طريقة البحث 

وقيل أيضا يف كتاب  1ادلستخدمة للحصول على نتائج معينة وجتربة فعالة.
سوغيونو، إن البحث والتطوير هو البحث ادلستخدم للحصول إىل ادلنتج ادلعيني، 

 2وجتربة فعالية ذلك ادلنتج.
 

 مواصفات املنتج .ب 
ت اجلديدات. وحيتوى الكتاب تاب التعليمي خاص ذلؤالء الطالباالك

الباحثة  على ادلفردات واحلوارات ادلوضوعية ادلستخدمة يف يوميتهن. وتستخدم
اسرتاتيجية خرييطة الذهنية يف تصميم هذا الكتاب ألهنا أداة وتقنية تساعد على 
وضع األفكار حول موضوع ما بطريقة متسلسلة ومنظمة وفنية حتاكي عمل 
الدماغ البشري. وحيتوي هذا الكتاب على الصور ادلنعشة ألن ذكر العبارة 

ن الصورة توظف نطاقا واسعا ادلأثورة: "الصورة تساوي آالف الكلمات"، هو أ
والشكل، واخلط، والبعد، وادللمس، واإليقاع من مهارات قشرة ادلخ وهي: اللون، 

البصري، وخاصة اخليال. لذلك، فإن الصورة متون عادة أكثر إحياء من 
 الكلمات، وأكثر دقة وقدرة على حفز نطاق واسع من التدعيات، وبالتايل فهي 

                                                           
م(، 1992)عمان: دار الفكر، البحث العلمي: مفهومه وأدواته وأساليبه قان عبيدات وآخرون، و ذ 1

282 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 
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قال ليونردو دا فنس  وكذلك 1داعي والذاكرة.تعمل على دعم التفكَت اإلب
(Leonardo Da Vinci)  يف كتاب توين بوزان (Tony Buzan) إن اللغة بشكل

الكلمات تقع يف موقع الثاين بعد اللغة بشكل الصورة . فأما اللغة بشكل 
الكلمات مستخدمة دللصق، لإلشارة، أو لشرح الفكرة. وأما اإلبداع آلتو 

وكما بُتن يف كتاب خريطة العقل ل "توين   2اللغة بشكل الصورة.األساسية ىي 
" قام ىابر بالتجارب عن قوة الصورة وقد علنق "ىابر" على (Tony Buzan)بوزان 

ذلك قائال: "ىذه التجارب اليت تقوم على ادلثَتات البصرية تثبت أن مهارة 
  3التعرف على الصور تعد من ادلهارات ادلثالية يف األساس."

وتكون ادلواد يف ىذا الكتاب التعليمي ملوننة ألن األلوان تساعد 
الطالبات يف السرعة حفظ ادلفردات. البحث احلديث عن األلوان يقيس قيمة 
نسبية اإلشارة لألوان يف التعلم والذاكرة. يف االختبار الذاكرة اللفظية والذاكرة 

وان. وعند قيام التجارب األلوان ظهرت النتيجة أن ادلتعلم أحسن ذاكرة يف األل
  4مرة أخرى تبقى النتيجة على األرجح ثابتة أن ذاكرة األلوان من أقوى الذاكرة.

لذلك حيتوى ىذا الكتاب التعليمي على الصور ادلنعشة و األلوان ادلتعددة 
تسهيال لتعلمهن، وتقوية لذاكرهتن يف الدروس، وليكون ىذا الكتاب شلتعا 

 للتعلم.
 
 
 
 

                                                           
1
 88(، 2007، خريطة العقل )ادلملكة العربية السعودية: مكتبة جرير،توين بوزان وباري بوزان 

2
 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 9-10 

2
 87، خريطة الع رقل، توين بوزان وباري بوزان 

4
  Eric Jensen, Brain-Based Learning (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 88 
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 البحثوالتطويرإجراءات .ب
( عشر خطوات يف البحث والتطوير. Borg and Gallلبورج وجال ) 

( لبحثها، Borg and Gallمن بورج وجال ) خطوات عشراستخدمت الباحثة و 
 5:وتسَت خطوات حبثها كما يلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                           

5
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT, 2015), 169-170 
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إجراءاتتطويراملوادالتعليمةالىتيقومهباالباحثكمايلي:

 والتجربية)دمجمناألمناط(الكتابالتعليمي:إجراءاتتطوير1.3رسم

اخلطوةاألويل
  وادليدانيةادلبدئية ادلالحظة 

حتليل احتياجات الطالبات 
 وادلدرسُت ورغبتهم.

الثانيةاخلطوة
 مجع البيانات والدراسة ادلكتبية ، تطلع الباحثة الكتب بالبحث  

 .للمواد التعليمية ادلتعلقة بادلنتجاتو الكتب 

الثالثةاخلطوة
تصميم الكتاب التعليمي : كتابة ادلخطط الكتايب  
)ادلقدمة، التوطئة، ادلنهج، ادلغزي أو احملتوى(. تعيُت وحدة 

 ادلفردات،، الكفاية ادلستهدفة، عمن الوحدات )ادلوضو 
 (.، التدريباتاحلوارات العبارات،

الرابعةاخلطوة
)التصميم، احملتوى،  االنتاجإقامة تصديق 

اللغة( و التعليقات، والوصايا، وادلقًتحات. 
 التجربية احملددة والتجربية ادليدانية.

اخلامسةاخلطوة
التعديالت والتصحيحات من اخلرباء. مث 

 والتنقيح األولحتليل البيانات 

السادسةاخلطوة
. بعد أن دتت الباحثة صالحية االنتاججتربة 

التعديالت والتصحيحات قامت الباحثة 
التجربة احملدودة بأربع  الطالبات يف ىذه 

 اخلطوة.
السابعةاخلطوة

والتصحيحات ادلنتج تأسيسا على التعديالت 
 جتربة احملددة.

الثامنةاخلطوة
: االختبار القبلي والبعدي، واألنشطة فعالية االنتاجالتجربة 

 التعليمية لتجربية ادلواد التعليمية.
 

العاشرةاخلطوة
( والتعاون بدار Disseminationالنشر )
 النشر.

التاسعةاخلطوة
والتصحيحات ادلنتج تأسيسا على التعديالت 

 جتربة ادليدانية
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:1.3صورةاملالحظةلل

 اخلطوة األويلأ. 

 الدراسة ادليدانية . 1

البحث العلمي جلمع  كانت الدراسية ادليدانية ىي اخلطوة األوىل يف
إجراء البحث وما  عملية دلساعدة تكون مفيدة اليت األساسية ادلعلومات

اليت  احملتملة ادلشاكل أو الوضع،  صورة تعرف الدراسات ادليدانية ومن بعدىا،
ويف ىذه اخلطوة قامت  كمرجع للبحوث وتطوير ادلنتجات. ميكن استخدامها

تعرف س وهبذه الدراسة الباحثة بادلالحظة وادلقابلة مع مدرسات اللغة العربية.
من  معهد الرسالة العصري ادلربمج العادليأ( ادلعلومات عن  :ما يلي  الباحثة

يتم ذلك  .دلعلم ادلتاحة وادلرافق، وادلناىج الدراسية، وادلوارد حيث البنية التحتية
أنشطة   عملية وادلقابالت. ب( ادلعلومات عن الحظة ادلباشرةادل عن طريق

توزيع وادلقابالت و  ادلالحظة يتم ذلك عن طريق .اليت تواجهها وادلشاكل التعلم
 البحث.  يف منتج تنفيذىا اليت سيتم ادلواد التعليمية ج( ادلعلومات عن .االستبانة

 حتليل احتياجات الطلبات وادلدرسات .2

لبات لتعليم مهارة ااالستبانة دلعرفة احتياجات الط مث تقوم الباحثة
الكالم، والوسائل أو الطريقة ادلستخدمة الستيعاهبا بأسرع ما ميكن، وهبذا 
ستحصل الباحثة على : أ( ادلعلومات العامة عن كفاءات الطلبة يف تعلم مهارة 

ات الكالم. و ب( ستعرف الباحثة نسبة احتياجات الطلبة يف استخدام التعبَت 
يف مهارة الكالم. و ج( ستحاول الباحثة جعل تعليم اللغة العربية تعليما سارا 

 وجذابا.
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 ب. اخلطوة الثانية
 الدراسة ادلكتبية.  1

دعم البحث، الىت ت جلمع النظريات ليس فقطادلكتببية  دراسةكانت ال
ىذه  ألن. للمواد التعليمية ادلتعلقة بادلنتجات رلموعة ادلعلومات ولكن

 رلموعة ادلعلومات تطوير ادلنتجات، وأنو حيتاج إىل تركز على الدراسة
وقد مت احلصول . اإلجراءات ادلالئمة أو تطويرال، و ادلنتج خطوات حول
شلاثلة من األحباث  أو قاالتادلالكتب واجملالت والصحف، و  من ىذا على
، وىذه الدراسة تعليم مهارة الكالمبالدراسة العميقة عن  ةالباحث ت. ودرسقبل

 . الكثَتةليست بسيطة، لكن حيتاج اىل اطالع الكتب 

 . حتليل أىداف التعليم2

أىداف تعليم الكالم يف معهد الرسالة العصري ادلربمج العادلي عن 
النظريات وادلعلومات ادلتعلقة بالكالم وتطبيقها يف الكالم . وأسست الباحثة 

 دلهارة الكالم، واحتياجات الطلبة.يف ىدف تعليم مهارة الكالم على ادلنهج 

 اخلطوة الثالثة ج. 

 تصميم الكتاب التعليمي . 1

خططت الباحثة ادلوضوعات لتعليم مهارة تعيُت ادلواد التعليمية. و 
صفحة ادلوضوع، أىداف :أقسام  وىي الكالم. لكل موضوع يتكون من أربعة

، ومعرض احلوار، ادلفردات ادلهمة، والعبارات األساسيةتقدمي  التعليم،
وكلمة الشكر . نظمت الباحثة مقوامات الكتاب التعليمي : الغالف، والتدريبات

 ، وزلتويات البحث،اإلىداء، دليل استخدام الكتاب ،والتقدمي، والتوطئة
 . ةونبذة الكاتبوالوحدات، وادلراجع، 
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 اخلطوة الرابعة د. 

اخلرباء مطابقا جملاذلم التعليمية  تصديقعلى  ةقوم الباحثت اخلرباءاإلنتاج من  تصديق
 منها وخبَت تصميم ادلواد التعليمية، خبَت اللغة العربية وخربهتم األكادميية

 بطريقة االستبانة. ةالباحث تواستخدم
 اخلطوة اخلامسةه. 

ة نتائج االستبانة من اخلرباء الباحث تما حصل بعد التعديالت والتصحيحات
 االستبانة. كما ادلفروض من  ةصحح الباحثفت

 اخلطوة السادسة. .و 
للكتاب  التجربة األوىل، تقوم الباحثة / جتربة الفعالة، التجريبة احملدودةجتربة الصالحية

إىل حصول على االقًتاحات  ىذه التجربة، ويهدف الطالباتالتعليمي على 
 وادلدخالت اجليدة يف إنتاج ادلواد التعليمية أو الكتاب ادلقرر.

 اخلطوة السابعة  .ز 
يمي تعديالت والتصحيحات، بعد ما أقامتها الباحثة، حتسن الباحثة الكتاب التعلال

 احملدود. ادلطور بكل جهد تأسيسا من حتكيم اخلرباء والتجربة

 اخلطوة الثامنة .و 

. لتجربة الكتاب التعليمي: االختبار القبلي والبعدي، واألنشطة التعليمية  جتربة الفعالة
 والتنقيح األخَت.مث حتليل البيانات 

 اخلطوة التاسعة  .ز 
 تعديالت والتصحيحات، بعد ما أقامتها الباحثة، حتسن الباحثة الكتاب التعليميال

 بكل جهد تاسيسا من التحكيم اخلرباء والتجريب اادليدانية. ادلطور
تطوير الكتاب التعليمي دلهارة الكالم قامت الباحثة بالنشر والتعاون  تبعد ان دتن  . ح

 بدار النشر. 
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 جتربةاملنتج .ج
 التجربةطختطي .3

 6وتأيت ختطيط التجربة كمايلي: ةباستخدمت الباحثة منهج شبو التجر 
 تعيُت ميدان البحث (أ 
ة ة عينت الباحثة اجملموعة التجربطالب 26. من تعيُت أفراد التجربة  (ب 

 واجملموعة الضابطة.
 ة واجملموعة الضابطة.الختبار القبلي للمجموعة التجربتنفيذ ا (ج 
 إقامة التجربة للمجموعة التجريبية. (د 
 ة واجملموعة الضابطة.جربتنفيذ االختبار البعدي للمجموعة الت (ه 
 حتليل البيانات لتعيُت نتائج التعلم بعد تنفيذ التجربة. (و 

 
 أفرادالتجربة .2

 يف ىذا البحث، كما يلي:ومن أفراد التجربة 
 مهارة الكالممدرسات  (أ 
الرسالة  بكلية ادلعلمات اإلسالمية معهد ولالطالبات من الصف األ (ب 

 طالبة. 26العصري ادلربمج العادلي عدد ىا 
تتكون الطالبات من العينات غَت االحتمالية ألن كفاءة مهارة  
كالمهن سلتلفة. فأخدت الباحثة العينة بأسلوب العينة الفرضية أوالعقدية 

(Purposive Sample)  من العينات أو اذلدفية. وحتتار الباحثة ىذا النوع
لتحقيق غرضها، حبيث تقدر حاجتو من ادلعلومات، وتقوم باختيار عينة 

لدراسة اختيارا حرا، على أساس أهنا حتقق أغراض الدراسة من خالل ا

                                                           
6
 Mohammad Adnan Latief, Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa 

(Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2014), 128-129 
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توافر البيانات الالزمة للباحثة يف أفراد ىذه العينة، أي أن ىذا النوع من 
 7العينات اليكون شلثال ألحد بل توفر للباحثة البيانات الالزمة لدراستها.

   
 نوعالبيانات .1

 حتصل إىل البيانات اآلتية: وتصديق اخلرباء ةمن التجرب
رباء يف اللغة العربية ومنهج تعليمها وكذلك آراء اخلخالصة من آراء  ( أ

عن طريقة اختيار احملتوى ادلناسب  الكتاب التعليميرباء يف تصميم اخل
للكتاب التعليمي وتنظيمو بصورة جديدة. وكذلك آراءىم حول كتاب 

 .دلهارة الكالمالنموذج ومدى فعاليتو 
 الطالبات من االختبار على الشكل الكمية. نتيجة ( ب

 

 أدواتمجعالبيانات .4
إليها،  اتتستخدم الباحثة أربعة أنواع من األدوات جلمع البييانات احملتاج

 وىي ما يلي: 
 ادلالحظة (أ 

تستخدم الباحثة ادلالحظة دلالحظة العملية التعليمية يف ادلعهد، وذلك 
التعليمية. تشمل ىذه ادلالحظة عن طريق ادلشاركة الفعلية يف العملية 

 مايلي:
 مالحظة الدارسات عند تعلم مهارة الكالم (1
 الكتاب التعليمي.مالحظة سَت التعليم باستخدام  (2

 
                                                           

3
(، 2008)دمشق: دار الفكري، البحث العلمي أساسية النظرية وشلارستو العملية رجاء وحيد دويدري،  

315 
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 ادلقابلة (ب 
موجهة بُت الباحث والشخص  زلاورةتعترب ادلقابلة استبيانا شفويا، فهي )

أو أشخاص آخرين هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معُت، تسعى 
الباحثة للتعرف عليو من أجل حتقيق أىداف الدراسة( وإذا كانت ادلقابلة 
الشخصية واحدة من أكثر الوسائل الفعالة يف احلصول على البيانات 

جلمع البيانات  تقوم الباحثة بعدة مقابالت 8وادلعلومات الضرورية.
 ، وتتلخص ىذه ادلقابالت فيما يلي:الكتاب التعليميوتصميم 

 . هتدف ىذه ادلقابلة إىل الكشف اللغة العربية مدرساتادلقابلة مع  (1
مشكلة التعليمية واحتياجات الطالبات إىل الكتاب التعليمي  عن

طريقة اختيار احملتوي ادلناسب للكتاب وكذلك  دلهارة الكالم
 وتنظيمو بصورة جيدة.التعليمي 

 االستبانة ( ج
دلعرفة احتياجات الطالبات يف تعلم  الطالبات، إىلوزعت ورقة االستبانة 

مدى صالحية ، وذلك دلعرفة اءوكذلك اخلرب  مهارة الكالم ورغبتهن.
 الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية.

 االختبار ( د
االختبار يف ىذا البحث نوعان، مها االختبار القبلي واالختبار البعدي. 
تستخدم الباحثة االختبار القبلي للوقوف على مستوى الدارسات يف 

ج، وأما االختبار البعدي قبل استخدام الكتاب النموذ  الكالم
بعد  مهارة الكالمالباحثة للكشف عن تطوراهتن يف  فتستخدمها

 النموذج.تخدامهن الكتاب سا
 

                                                           
3
  323، البحث العلمي أساسية النظرية وشلارستو رجاء وحيد دويدري،   
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 أسلوبحتليلالبيانات .5
 حتليلالبياناتالوصفية (أ

إىل  ندلعرفة احتياجاهت مدرسات اللغة العربيةحتليل نتائج ادلقابلة ادلفتوحة مع 
ا وطرق التعليمية فيها ووسائله الباتى الطدل الكالمالكتب الىت ترقى مهارة 

والتقومي  عهدادل ايف ىذ ادلدرسةعند  المالكومشكالت التعليم خاصة دلهارة 
فيو. كذلك حتليل نتائج االستبانة ادلفتوحة اليت حتتوي على تعليقات اخلرباء 

. وأسلوب حتليل ىذه البيانات ىو األسلوب الكتاب التعليميعند تصديق 
 .(Analysis Descriptive)الوصفي 

 

 حتليلالبياناتالكمية (ب
 رغبة الطالبات ستبانةاحتليل البيانات من  (1

  
 

 
       

pنسبة إجابة الطلبة = 
f درجة إجابة الطلبة = 

Nاجملوع الكلى = 
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أما ادلوصفات ادلستخدمة وادلعتربة يف ىذه االستبانة يعٍت 
 مقياس ليكرت كما يلي:

  3.1اجلدول رقم 
 رغبة الطلباتمعايَت النتائج الستبانة 

املؤشراتالتقديرفئاتالنسبة
كانت رغبة الطالبات ضعيفة  ضعيف جدا % 20,00 -% 00,00

 جدا
 كانت رغبة الطالبات ضعيفة ضعيف % 40,00 -% 21,00
 كانت رغبة الطالبات كفاية مقبول 60,00% - 41,00%0
 كانت رغبة الطالبات قوية جيد 80,00% -% 61,00
كانت رغبة الطالبات قوية  جيد جدا 100,00% -% 81,00

 جدا
 

 تصديق اخلرباءحتليل البيانات من  (2
  

 

 
       

pنسبة إجابة اخلرباء = 
f درجة إجابة اخلرباء = 

Nاجملوع الكلى = 
ل تصديق اخلرباء بطريقة االستبانة أيضا. يبتحص ةقوم الباحثت
من ادلؤىلُت ادلتخصصُت كما يأيت: اخلبَت يف تعليم اللغة  واخلبَتان

. احلصول على البيانات تصميم الكتاب التعليميالعربية واخلبَت يف 
ادلرجوة تستخدم استبانة التصديق للخرباء. وادلقياس ادلستخدم ىو 

 .(Skala Likert)مقياس ليكرت 
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ويكون االستبانة ادلغلقة بأربع درجات يف التقومي. أما ادلعايَت 
 لكل الدرجة فهي:

 مبعٌت إذا كان احملكم يعطى التقومي راسبا 1درجة  -1
 احملكم يعطى التقومي مقبوالمبعٌت إذا كان  2درجة  -2
 مبعٌت إذا كان احملكم يعطى التقومي جيدا 3درجة  -3
 مبعٌت إذا كان احملكم يعطى التقومي جيدا جدا 4درجة  -4

وللحصول على نتائج تصديق اخلرباء للوحدة التعليمية ادلعدة 
 9على ادلعايَت التالية: ةعتمد الباحثت، الكالملتعليم مهارة 

  3.2اجلدول رقم 

 تصديق اخلرباءلالستبانة انتائج معايَت 

 ادلؤشرات التقدير فئات النسبة
مردود  % 20,00 -% 00,00

 بالضبط
 ال جيوز استخدامو

 ال جيوز استخدامو مردود % 40,00 -% 21,00
جيوز استخدامو بعد تعديل  مقبول 60,00% - 41,00%0

 بكثَت
جيوز استخدامو بعد تعديل  جيد 80,00% -% 61,00

 بقليل
 شلتاز الستخدام جيد جدا 100,00% -% 81,00

 

                                                           
9
 Sa'dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2015), 82 



33 
 

33 
 

 حتليل البيانات االختبار (3
   

     

√[
∑        

        
 ][

 

  
 
 

  
]

  

 

لتحديد   (t- Test)ت  –تستخدم الباحثة أسلوب اختيار 
الفروق اذلامة بُت معدل نتيجة العينة يف اإلختبارين القبلي والبعدي، 

 وذلك باخلطوات اآلتية:
 حتديد ادلعدل ورلموع ادلربعات لكل من النتيجتُت (أ 
 (t- ratio)ت  –حتديد نسبة  (ب 

 (df)حتديد درجة احلرية  (ج 

تشَت   ت -إدخال اجلدول ادلناسب لتحديد ما إذا كانت نسبة  (د 
 إىل الفروق الكبَتة بُت معدل النتيجتُت.
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 الفصل الرابع

  هاحتليلعرض البيانات و 

 
عرض البيانات وحتليلها إجابة األسئلة البحث اليت ذكرهتا الباحثة يف الفصل  

دلهارة  الكتاب التعليمياألول. وعرضت الباحثة البيانات األولية دلعرفة كيفية تصميم 
كيف يتم   الكالم باخلريطة الذىنية. وادلبحث األول إلجابة أسئلة البحث األوىل

التطوير الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية، وادلبحث الثاين ما موصفات 
الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية، وادلبحث الثالث ما مدى فعالية 

 هارة الكالم باخلريطة الذىنية.الكتاب التعليمي دل

 معهد الرسالة العصري املربمج العاملي عنحملة  املبحث األول: 
 تأسيس املعهد يةتارخينبذة  .أ 

ب تيلّوون العلم إن مبدأ التاريخ برجل عامل )كياىى( فأتاه بعده طال
عددىم آنا بعد أوان إىل أن ضاق هبم ادلسكن يف بيت كياىى  منو. مثو ازداد

فيلمع يف أذىاهنم إبتكار إلقامة االكواخ )ادلسكن( حواىل بيت كياىى 
يسكنون ويتعلمون فيها، مثو تتحسن بتطور الزمان الطويل وتكون معهدا كما 

 اليوم. رأينا

بابتكار كياىى ر الطالب ال ومن مثو يظهر لنا بأن تأسيس ادلعهد بإبتكا
استدعاء  بتكاره وىو ينشر نشرة ويعلن إعالنا يلصق على احليطاناولو ب

 معهدا. وعلى رغم يدفع كلهم  ارا الطلبة فسمي فندوقا الواستحض
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 Self Berduifingادلصروفات ادلفروضة سد احلاجة ادلعهد وامتثاال لشعارنا 

System 1 .أي كلنا مفروض بدفع ادلصروفات وكلنا مستخدمها 
 

 للمعهد ةاخلمس املبادئ  .أ 
اّلىت تسبب احلياة  ةجيب على ادلعهد وساكنو امتالك ادلبادئ اخلمس

 والتقّدم:

 روح اإلخالص .ٔ
معناىا: الرباءة من احلاجة إىل ادلدح وال لتناول سعادة الدنيا فحسب بل 

 .هلل تعاىل وللعبادة

 .الدنيويةأساس اإلخالص: القيام بالعمل هلل تعاىل وال للمواد 
 روح البساطة .ٕ

معناىا: عدم التبذير والقدرة على تقدير قوة النفس ليست البساطة 
 مسكنة وفقرا بل تعويد النفس على مواجهة مشكالت احلياة.

   .وأساس البساطة: ىو التعويد يف استيالء النفس
 روح االعتماد على النفس .ٖ

إىل مساعدة معناىا: مترين االعتماد على النفس وعدم اسناد احلياة 
  .األخر ورمحتو

النفس واجتناب اسناد احلياة ىو القيام ب :أساس االعتماد على النفس
  إىل غَت هللا.

 روح األخوة اإلسالمية .ٗ
 معناىا: األخوة ادلؤسسة على الدين الواحد ىو اإلسالم

                                                           
1
  Secretary of Pondok Modern Arrisalah Program International, A Glance of Pondok 

Modern (Ponorogo: Risalah Press, 1991), 2 
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تقوية ادلصاحبة يف اإلديان والدين الواحد يف  :أساس األخوة اإلسالمية
 .أّي مكان كانت

 روح احلرّية .٘
احلرّية غَت مربوط بشخص أو رأية الذى مل يكن مصيبا وليست حرية 

 فائقة من اجلهة واألمل أو ادلبدإ بل ليست باحلزم والنظام.
 ٕأساس احلرّية: احلرّية يف التفكَت والعمل وتقرير سبيل احلياة واجلهاد.

 
 طريقة التعليم والتعّلم يف املعهد  مزايا .ب 

 التناسب بُت العلوم الكونية والعلوم الّدينية  .ٔ
 إستعمال اللغة العربية واإلصلليزية .ٕ
 ٖىؤالء الطلبة يقيمون يف حرم ادلعهد ويطيعون جبميع النظم .ٖ

 
 ترتيب الفصول .ج 

طة والثانوية دبعهد الّرسالة العصر ادلربمج سترتيب الفصول دلدرسة ادلتو 
 وادلعّلمات اإلسالمية، كما يلى:العادلى أو نسّميها كّلية ادلعّلمُت 

 الفصل األول .ٔ
الفصل األّول التكثيفي )يتعّلم التالميذ يف ىذا الصف الدروس ادلقرر  .ٕ

 للصّف األول والثاىن(

 الفصل الثاىن .ٖ

 الفصل الثالث .ٗ

                                                           
2
  Secretary of Pondok Modern Arrisalah Program International, A Glance of Pondok 

Modern, 4 
3
 Secretary of Pondok Modern Arrisalah Program International, A Glance of Pondok 

Modern, 13 
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الفصل الثالث التكثيفي )يتعّلم التالميذ يف ىذا الصف الدروس ادلقرر  .٘
 للصّف الثالث والرابع(

 الفصل الرابع .ٙ

 لفصل اخلامسا .ٚ

 الفصل السادس .ٛ

ست إىل حيتاج التالميذ الذين يبدئون دراستهم من ادلدرسة ادلتوسطة 
دلعهد. وحيتاج التالميذ الذين يبدئون اسنوات النتهاء دراستهم يف ىذا 

 دراستهم من ادلدرسة الثانوية أربع سنوات النتهاء دراستهم يف ىذا دلعهد.
 

 منهج الدراسة .د 
 يف ىذا ادلعهد ىو ادلنهج ادلنفصلخدم أما ادلنهج الذى يست

(Separated Curriculum) . وىو ادلنهج الذي تنظم فيو اخلربات الًتبوية يف
ادلطالعة و الصرف و مواد ادلنفصلة عن بعضها البعض مثل النحو  صورة

 اإلنشاء وغَتىا. ويعد ىذا التنظيم من أقدم التنظيمات ادلعروفة للمنهج.و 
 باللغة العربية. و يُلقى علوم غَت الدين باإلصلليزية.يلقى علوم الّدينية 

 
 بيئة اللغة العربية .ه 

أسبوع العريب وأسبوع  ولولمعهد بيئة اللغة العربية واإلصلليزية. ل
وجب على كّل التالميذ أن ينطق  ومشرفة اللغة.زلرّكة اللغة  تنظمواإلصلليزى. 

بالعرىب أو اإلصلليزى، ومن ينطق غَت العرىب واإلصلليزى ينال العقاب. ومن 
العقوبات دلتجاوز اللغة يعٌت: صناعة اإلنشاء، حفظ القرآن، تنظيف، أي 

 يكون جسوسة ألصحابو الذين اليتكلمون العربية أو اإلصلليزية.
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 ىذا ادلعهد ىي: ومن النشاطات الىت تؤيد اللغة يف
 إلقاء ادلفردات .ٔ

إلقاء ادلفردات مرّة يف اليوم. ومرّتُت للتالميذ اجلديدة. ولكل لقاء ثالث 
 ربية واإلصلليزية و اإلندونيسية(يف ثالث اللغات )الع مفردات

 احملادثة .ٕ
احملادثة باللغة العربية واإلصلليزية مرّتُت يف األسبوع يعٌت يف يوم الثالثاء 

 ا. واجلمعة صباح
 احملاضرة .ٖ

س مرّتُت يف األسبوع، يف يوم اخلمي يذهاخلطابة ادلنبارية تنف ياحملاضرة أ
أن خيطب باللغة العربية واإلصلليزية  طالباتهنارا ومساء. وجب على كّل 

 وكذلك اإلندونيسي.
 االستماع .ٗ

 االستماع إىل احملادثة أو أغنية العربية واإلصلليزية مرّة يف األسبوع.
 ادلناظرة .٘

 .مسابقة اجملادلة باللغة العربية واإلصلليزية مرة واحدة من كّل ثالثة أشهر
 متثيل ادلسرح .ٙ

 .متثيل ادلسرح باللغة العربية واإلصلليزية مرة واحدة من كّل ثالثة أشهر
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للمدرسة  ياملربمج العامل يمعهد الرسالة العصر تعليم اللغة العربية يف أهداف  . ز
 الثانوية املتوسطة واملدرسة

 هدف الرتبية يف املعهد العصرى .1
 كما يلى:  يومن ىدف الًتبية يف ادلعهد العصر 

 اإلجتماعية (أ 
أية نشاطة سيوجهها الطلبة يف اجملتمع ترىب يف ادلعهد العصر قصدا 
جلعلهم غَت مرتكبُت يف اجملتمع إّما أن يصَتوا أساتذة أو رجال ادلنظمة أو 

أشبو ذلك وغَت موقرين يف مواجهة دعاة أو عظماء أو موظفُت، وما 
ظواىر احلياة لكسب الرزق كالزراعة والتجارة وشركة التجارة وغَت ذلك 

 حسب ما يالقيهم.
 العيش البسيط  (ب 

ليس البسيط دبعٌت الفقَت وليس كذلك دبعٌت تربية الفقَت وتعليمو ضلو 
الطلبة بل عكس ذلك. أّما العيش الفاخر ادلتجاوز عن احلّد يؤّدى إىل 

 اذللك وعدم معرفة ادلروءة والشكر.
 عدم التحزيب أو عدم اإلشًتاك ضلو احلزب ( ج

مل تتعلق تربية ادلعهد باحلزب السياسى أو االجتماعية بل صار ادلعهد 
 .موحدا للألمم فوق وجلميع الطوائف

الغرض األقصى من حضور الطلبة إىل ادلعهد لطلب العلم للعبادة وليس  ( د
 ليصَتوا موظفُت

قصى إىل ادلعهد ىو طلب العلم سللصا للعبادة إطاعة ألوامر الغرض اال
الذين أّما كون الطلبة موظفُت يف مستقبلهم أو مل يكونوا فهو ليس من 

 فكرتنا وال حسابنا.
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ولعّل الطلبة ال يصَتون موظّفُت فحسب بل ديتلكون للموظفُت بروح 
أو رياسة  ادلعهد القوية، واألفضل القدرة على رياسة العمل أو ادلنظمة

  ٗمن حيتاج إىل رياسة.
 

 األهداف اخلاصة .ٕ
 .طالقة اللسان وسالسة الكالم مع فصاحتو يف اللغة العربية (أ 
 .ادلهارات األربعة طالباتيستوعب ال (ب 
القدرة على فهم الكتب الًتاث ادلدونة باللغة العربية لتعميق الدين  (ج 

 .اإلسالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Secretary of Pondok Modern Arrisalah Program International, A Glance of Pondok 

Modern, 6 
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 ملهارة الكالم باخلريطة الذهنية يالكتاب التعليمتطوير كيفية  : الثايناملبحث 

ب اليت أجرهتا يف عملية تطوير الكتا فيما يأٌب تعرض الباحثة اخلطوات 
 التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية، وىي كما يلي:

 املبدئية الدراسة . أ
 املالحظة امليدانية .1

قامت الباحثة دبالحظة العملية التعليمية يف الفصل األول ادلتوسطة 
م إىل ديسمرب ٕٙٔٓدبعهد الّرسالة العصري ادلربمج العادلي خالل اكتوبر 

م. وىذه العملية للحصول على ادلعلومات والبيانات عن أحوال  ٕٙٔٓ
وسطة تعليم اللغة العربية اخلاصة تعليم مهارة الكالم يف الفصل األول ادلت

 دبعهد الرسالة العصري ادلربمج العادلي. 
 يدانية ومناقشتهاحتليل البيانات عن املالحظة امل ( أ

بعد أن الحظت الباحثة عملية التعليمية دلهارة الكالم مجعت 
 الباحثة البيانات كما يلي:

إن تعليم مهارة الكالم من األنشطة اإلضافية حيث يسَت تعليمها  (ٔ
 خارج الفصل. 

مهارة الكالم تنفيذه مرتُت يف األسبوع وىي يوم اجلمعة إن تعليم  (ٕ
 صباحا ويوم الثالثاء صباحا.

ذبب لكل الطالبة مشاركة ىذه األنشطة أي مشاركة تعليم مهارة  (ٖ
 الكالم.

هارة الكالم ربت اإلشراف مشرفة اللغة دل يةتعليمالعملية التقوم  (ٗ
 وقسم اللغة ادلركزي.

 تقليديا وليس فيو الصورة واأللوان.كان الكتاب التعليمي ادلستخدم  (٘
 كان بعض الطالبات يسئمن أثناء تعلم مهارة الكالم. (ٙ
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 مقابلة املدرسات .2
قامت الباحثة دبقابلة مع مشرفة اللغة وقسم اللغة ادلركزي يف معهد 
الرسالة العصري ادلربمج العادلي. وىذه لكشف ادلشكالت ادلوجودات 

 علم مهارة الكالم.وكذالك لكشف احتياجات الطالبات يف ت
 حتليل البيانات عن املقابلة املدرسني ( أ

وبعد أن قامت الباحثة بعملية ادلقابلة مع مشرفة اللغة وقسم اللغة 
ادلركزي يف معهد الرسالة العصري ادلربمج العادلي، مجعت الباحثة  

 البيانات كما يلي:
إن أىداف تعليم مهارة الكالم عامة جلعل الطالبات تتكلم. وأما  (ٔ

  يف الكتاب التعليمي دلهارة الكالم.ُّت اخلاص مل تعاألىداف 
إن الطالبات الفصل األول مل تستويل كثَتا من ادلفردات مع أهنن  (ٕ

 حيتجن كثَتا من ادلفردات ألجل التكلم.
تكيف اللغة جيب الطالبات اجلديدات )طالبات الفصل األول(  (ٖ

بأسرع ماديكن. وقد أعطى الوقت للطالبات اجلديدات ألجل 
تكيف اللغة قدر ثالثة أشهر. وبعد ثالثة أشهر ذبب للطالبات 

ومن جاوزت عن  استخدام اللغة الرمسية )اللغة العربية واإلصلليزية(.
 النظام فلها العقاب.

 
إىل  نالبات وحاجاهتعرض البيانات عن نتيجة استبانات رغبة الط .3

 هارة الكالم وحتليلها مل يالكتاب التعليم
فصل األول ادلتوسطة ال طالباتوزعت الباحثة االستبانات إىل 

 ٖٔم ، وردىا الطالبات ٕٙٔٓفرباير  ٙيف التاريخ  استبانة ٖٙحول 
 م. وفيما يلي ٕٙٔٓفرباير  ٜاستبانة إىل الباحثة بعد ثالثة أيام يف التاريخ 
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استبانة رغبتهن واحتياجاهتن إىل كتاب التعليم دلهارة البيانات عن نتيجة 
 الكالم:

كتاب الإىل بانات رغبة الطالبات واحتياجاهتن حتليل البيانات عن نتيجة است ( أ
 تعليم ملهارة الكالمال

 ٔ.ٗاجلدول رقم 
 استبابة ربليل احتياجات الطالباتنتيجة  

 جمموع بنود األسئلة إسم منرة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

حنيفة خَت  ٔ
 النسآء

ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕٓ 

سندي  ٕ
فوسفيتا 

 ساري

ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٔ ٖ ٔ ٔ ٔٚ 

زلفى مألفة  ٖ
 األمة

ٕ ٕ ٕ ٖ ٖ ٔ ٗ ٔ ٔ ٜٔ 

 ٕٔ ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ فازلنا نور ٗ
ندلة مولدنا  ٘

 فريدةو 
ٔ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٔ ٕ ٕٓ 

تريا نور وديا  ٙ
 ساري

ٕ ٕ ٔ ٕ ٕ ٔ ٔ ٕ ٔ ٔٗ 

رمحا دوي  ٚ
 نفيسة

ٕ ٕ ٔ ٖ ٕ ٔ ٗ ٔ ٔ ٔٚ 

 ٕٕ ٕ ٕ ٗ ٕ ٕ ٖ ٖ ٕ ٕنوفيتا   ٛ
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كرسديستو 
 ٌب

ألك علمينا  ٜ
 كملة

ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕٕ 

 ٛٔ ٔ ٔ ٗ ٔ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ فاطمة ٓٔ
ناديا أمرة  ٔٔ

 احلق
ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ ٕ ٜٔ 

ملديف  ٕٔ
فجتوريا 

 أصلون

ٕ ٕ ٕ ٔ ٕ ٕ ٖ ٔ ٕ ٔٚ 

أستا موكت  ٖٔ
 سلما راشيدة

ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٗ ٖ ٖ ٕٙ 

ملة حنيفية  ٗٔ
 مسحة

ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕٕ 

 ٕٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕ عارفة ملياين ٘ٔ
سينتا نورية  ٙٔ

 أسنور
ٔ ٕ ٖ ٖ ٖ ٔ ٖ ٔ ٔ ٔٛ 

 ٕٕ ٖ ٕ ٕ ٔ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ فرمينيا قلتيانا ٚٔ
 ٕٔ ٕ ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ زينا ألفيت ٛٔ
ألف بنت  ٜٔ

 نور نكمة
ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕٓ 

أدمسا فوتري  ٕٓ
 دياه مونيجا

ٕ ٕ ٕ ٖ ٖ ٔ ٖ ٕ ٕ ٕٓ 
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نور خالص  ٕٔ
 أفريليانيت

ٕ ٕ ٔ ٕ ٖ ٔ ٕ ٔ ٔ ٔ٘ 

أوليا عزيزة  ٕٕ
 فطرياواطي

ٔ ٔ ٔ ٕ ٕ ٔ ٖ ٔ ٔ ٖٔ 

 ٜٔ ٕ ٕ ٖ ٔ ٖ ٖ ٔ ٕ ٕ ريفاين لطيفة ٖٕ
 ٖٕ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕ فيفي روسيتا ٕٗ
 ٕٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ راتنا ويتا ٕ٘
 ٙٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ عفنا رمضاين ٕٙ
 ٛٔ ٔ ٔ ٗ ٔ ٖ ٖ ٕ ٔ ٕ نرومي أننتا ٕٚ
مرغيليتا  ٕٛ

فوترينينجتيا
 س

ٕ ٔ ٕ ٔ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ ٔٛ 

ودييا جيجا   ٜٕ
 ىارمونيس

ٕ ٕ ٔ ٖ ٖ ٕ ٕ ٔ ٖ ٜٔ 

رشدة  ٖٓ
 األصفيا

ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٔ ٖ ٕ ٔ ٔٚ 

 ٛٔ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ يونيزار ويند ٖٔ
 595 56 53 89 49 81 79 66 66 62 جمموع

 

  
 

 
         

نتيجة بنود األسئلة يف االستبانة للنمرة األوىل عن رغبة الطلبة يف 
جة إىل أن نصف من الطالبات % . دلت النتيٓ٘تعلم مهارة الكالم ىي 

يف تعلم مهارة الكالم.   مهارة الكالم ونصف منهن اليرغنبيف تعلم  يرغنب
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عن الكتاب التعليمي  ةاألسئلة يف االستبانة للنمرة الثانيونتيجة بنود 
أن الكتاب التعليمي  علىدلت النتيجة  %.ٗ,ٛٗادلستخدم من قبل ىي 

. ونتيجة بنود األسئلة يف االستبانة للنمرة فعالة بقليلادلستخدم من قبل 
 على%. دلت النتيجة ٕٕ,ٖ٘عن سهولة ادلواد القددية للتعلم ىي  ةالثالث

ونتيجة بنود األسئلة يف االستبانة  واد التعليمية كاد يصعب للتعلم.أن ادل
. ٚٓٚ,ٖٙعن رغبة الطلبات يف الصورة عند التعلم ىي  ةللنمرة الرابع

أن الطالبات يرغنب يف استخدام الصورة عند التعلم.  علىدلت النتيجة 
يف ونتيجة بنود األسئلة يف االستبانة للنمرة اخلامسة عن رغبة الطلبات 

%. دلت النتيجة إىل ٕٕٖ,٘ٙاستخدام األلوان يف الكتاب التعليمي ىي 
ونتيجة بنود  يف استخدام الكتاب التعليمي ادللون. يرغنبأن الطالبات 

مهارة الكالم دلساعدة  تعليماألسئلة يف االستبانة للنمرة السادسة عن فعالية 
تعليم  أن على%. دلت النتيجة ٙٔ٘,ٜٖمهارة الكالم الطالبات ىي 

ونتيجة بنود األسئلة يف االستبانة  مهارة الكالم فعالة دلساعدة مهارة الكالم.
للنمرة السابعة عن رغبة الطالبات يف ادلوضوعا ادلتعلقة بأنشطتهن اليومية 

يف ادلوضوعا ادلتعلقة  يرغنب. دلت النتيجة إىل أن الطالبات ٛ,ٔٚىي 
االستبانة للنمرة الثامنة عن بأنشطتهن اليومية. ونتيجة بنود األسئلة يف 

دلت  %.ٔٗٚ,ٕٗىي فعالية ادلواد التعليمي القددية لزيادة معرفة الطالبات 
ادلواد التعليمي القددية يساعد معرفة الطالبات بقليل. ونتيجة  النتيجة إىل أن
اىتمام الطالبات يف تعلم مهارة  االستبانة للنمرة التاسعة عن بنود األسئلة يف

دلت النتيجة إىل أن الطالبات كادا يسئمون %. ٔٙٔ,٘ٗالكالم ىي 
 عند التعلم مهارة الكالم.
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قرأت وحللت الباحثة مجيع االستبانات للتحليل احتياجات وبعد أن 
الطالبات عينت الباحثة ادلوضوعات لتطوير الكتاب التعليمي دلهارة الكالم 

 باخلريطة الذىنية على الًتتيب التايل:

 التعارف (ٔ
 سةيف ادلدر  (ٕ
 يف غرفة النوم (ٖ
 يف ادلطعم (ٗ
 يف احلمام (٘
 يف غرفة الضيافة (ٙ
 يف مركز االتصاالت (ٚ
 يف ادلستشفى (ٛ
 يف ادلكتبة (ٜ

 يف السوق (ٓٔ
  

  مجع البيانات . ب
قامت الباحثة يف ىذه اخلطوات دبطالعة الكتب وادلصادر ادلتعلقة 

تطوير الكتاب التعليم. وأما الكتب ع اليت ربتاج إليها الباحثة عند عملية بادلوضو 
البحث و  ،ٙاختبارات اللغةو  ٘مهارة التدريس، ة أكثر ىي:اليت طالعتها الباحث

 Panduan Kreatif Membuat Bahan ٚالعلمي أساسيتو النظرية وشلارستو العملية،

                                                           
7
المية احلكومية )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسمهارات التدريس أوريل حبر الدين،  
 م (ٕٔٔٓدباالنج، 

8
 (ٜٜٙٔ)ادلملكة العربية السعودية، اختبارات اللغة زلمد عبد اخلالق زلمد،  

4
)دمشق: دار الفكري، البحث العلمي أساسية النظرية وشلارستو العملية رجاء وحيد دويدري،  

ٕٓٓٛ) 
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8
Ajar Inovatif،   9

Metodologi Pengajaran Bahasa Arab  ،Menyusun Buku 

10
abBuku Ajar Bahasa Ar،  أشبح ذلك  وما  11 ،العقلالكتاب األمثل خلرائط و

 .من الكتب ادلتعلقة هبذا البحث
، وادلؤشرات، والكفاءة األساسية ،ٍب عينت الباحثة معيار الكفاءة

واألىداف، وكذلك عينت الباحثة ادلواد ادلناسبة باحتياجات الطالبات بفصل 
 األول ادلتوسطة دبعهد الرسالة العصري ادلربمج العادلي.

 
 املنتج تصميم . ج

 خطوات التطوير ادلنتج كما يلي:ومن 
 حتليل منهج التعليم .1

بعد مقابلة مع مدّرسات اللغة العربية نالت الباحثة اخلرب بأن ليس 
الكالم يف  ةمهار تعليم ت ذلذا الدرس "مهارة الكالم" منهج التعليم. وكان

ىذا ادلعهد من األنشطة اإلضافية. فطورت الباحثة الكتاب التعليمي حسب 
 لطالبات اليت قد حللتها الباحثة يف الدراسة ادلبدئية.احتياجات ا

 
 تعيني إسم الكتاب التعليمي املطور .2

قدمت الباحثة إسم الكتاب "ربدث"  ٕٙٔٓيناير  ٖٔيف التاريخ 
األستاذ حليمي زىدي، وطلب منو ادلدخالت عن اإلسم إىل مشرفها 

الكتاب. فأرشدىا مشرفها األستاذ حليمي زىدي األمساء لكتاهبا ادلطور 

                                                           
8
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Yogyakarta: Diva 

Press, 2014) 
9
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2012) 

10
 Abdullah Al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab 

(Padang: Akademia, 2012) 
55
 (ٜٕٓٓ)ادلملكة العربية السعودية: مكتبة جرير،الكتاب األمثل خلرائط العقل توين بوزان،  



85 
 

85 
 

منها، "كلم لنا"، و"تكّلم معنا". فاختارت الباحثة "كلم لنا" إلسم ىذا 
 الكتاب ادلطور.

 
 ختطيط املنتج .3

كلم لنا"، ىذه ىي الصورة العامة للمنتج ادلطور. إسم الكتاب "
 تتكون من عشر ادلوضوعات كما يلي:

 

 
 

 ٔ.ٗ رسم
 موضوعات الكتاب التعليمي رسم

  

 كلّم لنا

 التعارف

في 
 المدرسة

في غرفة 
 النوم

 في المطعم

 في الحمام

في غرفة 
 الضيافة

في مركز 
 االتصاالت

في 
 المستشفى

 في المكتبة

 في السوق
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ولكل ادلوضوع تتكون من صفحة ادلوضوع، وأىداف التعليم، 
 وادلفردات األساسية، والعبارات ادلهمة، ومعرض احلوار، والتقوًن.

 

 
 ٕ.ٗ رسم

 زلتوى الكتاب التعليمي رسم

 

صفحة 
 الموضوع

أهداف 
 التعليم

المفردات 
 األساسية

العبارات 
 المهمة

معرض 
 الحوار

 التقويم

 التعارف
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 املراجع كمصادر الكتابةمجع  .4
قرأت الباحثة الكتب احملتاجة إىل تطوير ىذا الكتاب التعليمي. وأما 

، ٕٕٔالكتب اليت طالعتها الباحثة أكثر ىي: سلسلة تعليم اللغة العربية تعبَت 
dasar -Dasar، ٙٔأحكام القرآنو ، ٘ٔعُت العربو ، ٗٔتكّلمو ، ٖٔال تسكتو 

17
penguasaan bahasa Arab  ، ٔدروس اللغة العربية و  ٛٔادلنور،قاموس و.ٜٔ 

 
 كتابة الكتاب التعليمي املطور .5

يف كتابة ىذا الكتاب ادلطّور إىتمت الباحثة إىل أسس يف كتابة 
الكتاب التعليمي، منها األسس الًتبوي، األسس الثقايف، األسس اللغوي، 

" Sakkal Majallaواألسس النفسي. وأما أشكال الكتابة، إختارت الباحثة "
 ٕٔقياسها " Comic Sans MS، و"لكتابة األحرف العربية ٛٔقياسها 

ووضعتها يف ٍب اختارت الباحثة األلوان ادلناسبة  لكتابة األحرف الالطنية.
  ادلواضع ادلناسبة حىت يكون الكتاب التعليمي جذابا.

 
 
 

                                                           
55
جامعة اإلمام زلمد ابن سعود ادلملكة العربية السعودية: ) سلسلة تعليم اللغة العربيةهناد ادلوسى،  

 (ٕٜٜٔاإلسالمية، 
13

 Misbah Khoiruddin Zuhri dan Muhammad Shobirin Suhail, La Taskut (Semarang: 

Pustaka Nuun, 2014) 
14

 Asep Muhidin, Takallam (Jakarta: PT. Khazanah Mimbar Plus, 2015) 
15

 Halimi Zuhdy, ‘Ainul Arab (Malang: UIN Maliki Press, 2012) 
16

 https://www.youtube.com 
17

 Azhar Arsyad, Dasar-dasar Penguasaan Bahasa Arab (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007) 
18

 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Al-Munawir Kamus Indonesia 

Arab (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007) 
54
 )فونوروكو: ترديورٌب، دون السنة(دروس اللغة العربية على الطريقة احلديثة إمام زركشي وإمام شباين،  
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 تفتيش الكتابة بقراءهتا مرارا .6
الباحثة صاحبتها بعد الكتابة فتشت الباحثة كتابتها ٍب طلبت 

 لتفتيش كتابتها مرة ثانية حىت ال تكون األخطاء يف ىذا الكتاب ادلطور.
 

 اصالح الكتابة .7
حثة مجيع الكتابات البا أصلحتبعد تفتيش كتابة الكتاب التعليمي 

 ادلخطئة، حيت تكون الكتابة صحيحة.
 

 وضع الصورة املنعشة .8
حبث من بكل  ادلتعلقة ةاختارت الباحثة الصورة ادلنعشة ادلناسب

 الصورة ادلنعشةتلك وضعت الباحثة و البحوث يف الكتاب التعليمي ادلطور. 
 يف الكتاب التعليمي ادلطور ليكون ىذا الكتاب جذابا.

 
 اإلنتاج تصديق .ح 

 م.ملهارة الكال يف تصميم الكتاب التعليمياإلنتاج  تصديق نتيجة .1
اخلبري يف تصميم الكتاب التعليمي  اإلنتاج من تصديقنتيجة  ( أ

 باخلريطة الذهنية. ملهارة الكالم
الًتتيب األول دلعرفة احلاصالت أو النتائج للكتاب التعليمي 
ادلطور ىو من ناحية التصميم، قدمت الباحثة االستبانة إىل الدكتور 

زلمد  ، وقام الدكتور ٕٙٔٓأبريل  ٔزلمد عبد احلميد يف التاريخ 
بالتصديق دبا قررت الباحثة البنود يف االستبانة وأعطى  عبد احلميد

 الدكتور زلمد عبد احلميد النتيجة ٍب يلحق ادلقًتحات والتوصيات.
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 ٕ.ٗاجلدول رقم  
 (ٔ) توى الكتاب التعليميوزلخبَت تصميم  تصديقنتيجة 

 النتيجة املؤشرات العناصر للتحكيم الرقم

1 

 مالئمت املادة

 التربىي 

الخعليم مىافقت ملسخىي ن أهداف إ

 اللغت لدي الطلبت

1 

 1 ن أهداف الخعليم معقىلتإ

ن أهداف الخعليم مىافقت لحاحت إ

 الطلبت

1 

 الثقافي

 2 سعت املىاد ودقتها

 3 الصلت بين املىاد

 4 مىطىعاث املىاد

 اللغىي 

 3 الخدرج

 4 صدق املىاد الخعليميت

 4 الكالمالخناسب بمهارة 

 4 عدد املفرداث

الخناسب هص الحىار ملسخىي 

 الطلبت

3 

 1 أشكال الخقىيم

  

 النفس ي

 3 السهىلت في الخعلم 

 1 املعاملت بين الطالباث

 2 مالئمت بحاحت الطالباث

 1 ألاسئلت لقياس قدرة الطالباث

 عرض املادة 2
 1 الىطىح في دليل الخعلم

 3 في جقدًمهالترجيب 
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 2 الطريقت املسخخدمت

 جصميم الاهخاج 3

اسخخدام الحروف وهىعها 

 ومقياسها

4 

 4 الترجيب في الكخابت

 4 الصىرة

 4 ألالىان

 06 مجموع النتيجة

 

  
 

 
         

  

  
×ٔٓٓ =ٙ٘,ٕٔ % 

أما ادلوصفات ادلستخدمة وادلعتربة يف ىذه االستبانة يعٍت مقياس 
 ليكرت كما يلي:

 ٖ.ٗاجلدول رقم 
 الستبانة خبَت تصميم وزلتوى الكتاب التعليمي معايَت النتائج 
 ادلؤشرات التقدير فئات النسبة

مردود   %ٓٓ,ٕٓ - %ٓٓ,ٓٓ
 بالضبط

 ال جيوز استخدامو

 ال جيوز استخدامو مردود  %ٓٓ,ٓٗ - %ٓٓ,ٕٔ
جيوز استخدامو بعد تعديل  مقبول %ٓٓ,ٓٙ - ٓ%ٓٓ,ٔٗ

 بكثَت
جيوز استخدامو بعد تعديل  جيد %ٓٓ,ٓٛ - %ٓٓ,ٔٙ

 بقليل
 شلتاز الستخدام جيد جدا %ٓٓ,ٓٓٔ - %ٓٓ,ٔٛ



88 
 

88 
 

% إىل قائمة  ٕٔ,٘ٙوبعد التحليل أدخلت الباحثة النتيجة 
وتظهر  الستبانة خبَت تصميم وزلتوى الكتاب التعليمي معايَت النتائج

 أن النتيجة تقديرىا جيد.
والتعليقات من الدكتور زلمد عبد احلميد وأما االقًتاحات 

 الذي جيب تعديلها كما يلي:
أن تكتب الباحثة األىداف والكفاءة ادلنشودة جلميع ادلواد  (ٔ

 الدراسة
 أن تصلح الباحثة دليل استخدام الكتاب  (ٕ
 أن تشرح الباحثة يف الكتاب ادلعاملة بُت الطالبات (ٖ

الكتاب  يف تصميم خلبَتوبعد أن فتشت الباحثة استبانة ا
يف مجيع البنود يف االستبانة  التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية

%  ٕٔ,٘ٙوحللت الباحثة النتيجة، فكانت النتيجة   ٗ.ٕاجلدول 
بعد تعديل  وز استخدام الكتاب التعليمي ادلطورجيتقديره جيد دبعٌت 

 . وتستمر الباحثة تعديل الكتاب التعليمي ادلطور حىّت حيصلبقليل
 الكتاب التعليمي ادلطور إىل النتيجة ادلرجوة.

وبعد تعديل الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية، 
قدمت الباحثة االستبانة إىل الدكتور زلمد عبد احلميد للمرّة الثانية يف 

، وقام الدكتور بالتصديق دبا قررت الباحثة  ٕٙٔٓمايو  ٖالتاريخ 
عطى الدكتور زلمد عبد احلميد النتيجة ٍب يلحق البنود يف االستبانة وأ

 ادلقًتحات والتوصيات.
 
 
 



84 
 

84 
 

 ٗ.ٗ اجلدول رقم
 (ٕتوى الكتاب التعليمي )تصميم وزلخبَت  تصديقنتيجة  

 النتيجة املؤشرات العناصر للتحكيم الرقم

1 

 مالئمت املادة

 التربىي 

إن أهداف الخعليم مىافقت ملسخىي 

 اللغت لدي الطلبت

3 

 3 أهداف الخعليم معقىلتإن 

إن أهداف الخعليم مىافقت لحاحت 

 الطلبت

4 

 الثقافي

 3 سعت املىاد ودقتها

 3 الصلت بين املىاد

 3 ىطىعاث املىادم

 اللغىي 

 3 الخدرج

 4 صدق املىاد الخعليميت

 4 الخناسب بمهارة الكالم

 4 عدد املفرداث

ملسخىي الخناسب هص الحىار 

 الطلبت

3 

 4 أشكال الخقىيم

  

 النفس ي

 3 السهىلت في الخعلم 

 3 املعاملت بين الطالباث

 4 مالئمت بحاحت الطالباث

 3 ألاسئلت لقياس قدرة الطالباث

 عرض املادة 2
 4 الىطىح في دليل الخعلم

 3 الترجيب في جقدًمه
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 4 الطريقت املسخخدمت

 الاهخاججصميم  3

اسخخدام الحروف وهىعها 

 ومقياسها

4 

 4 الترجيب في الكخابت

 4 الصىرة

 4 ألالىان

 18 مجموع النتيجة

 

  
 

 
         

  

  
×ٔٓٓ% =ٛٛ,ٓٗ% 

أما ادلوصفات ادلستخدمة وادلعتربة يف ىذه االستبانة يعٍت 
 مقياس ليكرت كما يلي:

 ٘.ٗاجلدول رقم 
 الستبانة خبَت تصميم وزلتوى الكتاب التعليمي معايَت النتائج 

 ادلؤشرات التقدير فئات النسبة
مردود  % ٓٓ,ٕٓ -% ٓٓ,ٓٓ

 بالضبط
 ال جيوز استخدامو

 ال جيوز استخدامو مردود % ٓٓ,ٓٗ -% ٓٓ,ٕٔ
جيوز استخدامو بعد تعديل  مقبول %ٓٓ,ٓٙ - ٓ%ٓٓ,ٔٗ

 بكثَت
تعديل جيوز استخدامو بعد  جيد %ٓٓ,ٓٛ -% ٓٓ,ٔٙ

 بقليل
 الستخدام شلتاز جيد جدا %ٓٓ,ٓٓٔ -% ٓٓ,ٔٛ
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وبعد أن فتشت الباحثة استبانة اخلبَت يف تصميم الكتاب 
يف مجيع البنود يف االستبانة  التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية

% ٗٓ,ٛٛوحللت الباحثة النتيجة، فكانت النتيجة  ٗ.ٗ اجلدول 
الحيتاج إىل التعديل، وكان الكتاب التعليمي تقديره جيد جدا، دبعٌت 

، أْي بعبارة أخرى كان الكتاب التعليمي ادلطور جيد جدا لالستخدام
 ادلطور جيدة وصادقة بالضبط.

حتليل البيانات من خبري تصميم الكتاب التعليمي ملهارة الكالم  ( ب
 .ومناقشتها باخلريطة الذهنية

بَت تصميم الكتاب وضعت الباحثة عرض البيانات من خ وبعد أن (ٔ
 السابق فحللت الباحثة عنها كمايلي: ٕ.ٗالتعليم يف اجلدوال

 مالئمة ادلادة من جهة الًتبوي ( أ)
قسمت الباحثة مالئمة ادلادة من جهة الًتبوي إىل ثالث 
مؤشرات، وقد أعطى اخلبَت للمؤشرة األوىل مردود/غَت 

غَت مناسب، وللمؤشرة مردود/مناسب، وللمؤشرة الثانية 
 غَت مناسب.مردود/الثالثة 

 مالئمة ادلادة من جهة الثقايف  ( ب)
قسمت الباحثة مالئمة ادلادة من جهة الثقايف إىل ثالث 
مؤشرات، وقد أعطى اخلبَت للمؤشرة األوىل مقبول، 

 وللمؤشرة الثانية جيد، وللمؤشرة الثالثة جيد جدا.
 مالئمة ادلادة من جهة اللغوي (ج )

قسمت الباحثة مالئمة ادلادة من جهة اللغوي إىل ست 
مؤشرات، وقد أعطى اخلبَت للمؤشرة األوىل جيد، وللمؤشرة 
الثانية جيد جدا، وللمؤشرة الثالثة جيد جدا، وللمؤشرة 
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الرابعة جيد جدا، وللمؤشرة اخلامسة جيد، وللمؤشرة 
 السادسة مردود/غَت مناسب.

 مالئمة ادلادة من جهة النفسي (د )
مت الباحثة مالئمة ادلادة من جهة النفسي إىل أربع قس

مؤشرات، وقد أعطى اخلبَت للمؤشرة األوىل جيد، وللمؤشرة 
الثانية مردود/غَت مناسب، وللمؤشرة الثالثة مقبول، 

 وللمؤشرة الرابعة مردود/غَت مناسب.
 عرض ادلادة (ه )

قسمت الباحثة عرض ادلادة إىل ثالث مؤشرات، وقد أعطى 
شرة األوىل مردود/غَت مناسب، وللمؤشرة الثانية اخلبَت للمؤ 

 جيد، وللمؤشرة الثالثة مقبول.
 تصميم االنتاج (و )

قسمت الباحثة تصيمم االنتاج إىل أربع مؤشرات، وقد 
أعطى اخلبَت للمؤشرة األوىل جيد جدا، وللمؤشرة الثانية 
جيد جدا ، وللمؤشرة الثالثة جيد جدا، وللمؤشرة الرابعة 

 جيد جدا.
 

وضعت  أن متت الباحثة تصحيح الكتاب التعليمي ادلطور، وبعد (ٕ
الباحثة عرض البيانات من خبَت تصميم الكتاب التعليم يف 

 لسابق فحللت الباحثة عنها كمايلي:ا ٗ.ٗ اجلدوال
 مالئمة ادلادة من جهة الًتبوي ( أ)
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قسمت الباحثة مالئمة ادلادة من جهة الًتبوي إىل ثالث 
، وللمؤشرة جيدمؤشرات، وقد أعطى اخلبَت للمؤشرة األوىل 

 .جيد جدا، وللمؤشرة الثالثة جيدالثانية 
 مالئمة ادلادة من جهة الثقايف  ( ب)

قسمت الباحثة مالئمة ادلادة من جهة الثقايف إىل ثالث 
، وللمؤشرة جيدمؤشرات، وقد أعطى اخلبَت للمؤشرة األوىل 

 الثانية جيد، وللمؤشرة الثالثة جيد.
 مالئمة ادلادة من جهة اللغوي (ج )

قسمت الباحثة مالئمة ادلادة من جهة اللغوي إىل ست 
د، وللمؤشرة مؤشرات، وقد أعطى اخلبَت للمؤشرة األوىل جي

الثانية جيد جدا، وللمؤشرة الثالثة جيد جدا، وللمؤشرة 
الرابعة جيد جدا، وللمؤشرة اخلامسة جيد، وللمؤشرة 

 .جيد جداالسادسة 
 مالئمة ادلادة من جهة النفسي (د )

قسمت الباحثة مالئمة ادلادة من جهة النفسي إىل أربع 
شرة مؤشرات، وقد أعطى اخلبَت للمؤشرة األوىل جيد، وللمؤ 

، وللمؤشرة الرابعة جيد جدا، وللمؤشرة الثالثة جيدالثانية 
 .جيد

 عرض ادلادة (ه )
قسمت الباحثة عرض ادلادة إىل ثالث مؤشرات، وقد أعطى 

، وللمؤشرة الثانية جيد، جيد جدااخلبَت للمؤشرة األوىل 
 .جيد جداوللمؤشرة الثالثة 
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 تصميم االنتاج (و )
مؤشرات، وقد قسمت الباحثة تصيمم االنتاج إىل أربع 

أعطى اخلبَت للمؤشرة األوىل جيد جدا، وللمؤشرة الثانية 
جيد جدا ، وللمؤشرة الثالثة جيد جدا، وللمؤشرة الرابعة 

 جيد جدا.
 

خبري اللغة العربية لكتاب التعليمي ملهارة اإلنتاج من  تصديق نتيجة .2
 الكالم

خبري اللغة العربية لكتاب التعليمي  اإلنتاج من تصديق نتيجة  ( أ
 باخلريطة الذهنية  ملهارة الكالم

الًتتيب الثاين دلعرفة احلاصالت أو النتائج للكتاب التعليمي 
ادلطور ىو من ناحية اللغة العربية، وقدمت الباحثة االستبانة إىل الدكتور 

ا ، وقام الدكتور بالتصديق دب ٕٙٔٓأبريل  ٔمفتاح اذلدى يف التاريخ 
قررت الباحثة البنود يف االستبانة وأعطى الدكتور مفتاح اذلدى النتيجة ٍب 

 يلحق ادلقًتحات والتوصيات.
 ٙ.ٗاجلدول رقم 

 خبَت اللغة العربية تصديقنتيجة 
 النتيجة املؤشرات الرقم

 املفردات والعبارات أ
 ٕ ادلفردات ادلستخدمة متنوعة ٔ
 ٖ ادلفردات ادلستخدمة صحيحة ٕ
 ٗ ادلفردات ادلستخدمة واضحة ٖ
 ٖ العبارات ادلستخدمة متنوعة ٗ
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 ٗ العبارات ادلستخدمة صحيحة ٘
 ٖ العربات ادلستخدمة واضحة ٙ

  الرتاكيب ب
 ٕ الًتاكيب ادلستخدمة متنوعة ٔ
 ٗ الًتاكيب ادلستخدمة صحيحة ٕ

  اإلمالء ج
 ٕ كتابة احلروف العربية صحيحة ٔ
 ٕ عالمة الًتقيم صحيحاستخدام  ٕ

 31 جمموع النتيجة
 

  
 

 
         

  

  
×ٔٓٓ = %ٚٚ,٘% 

 
ملهارة الكالم باخلريطة  اللغة العربيةحتليل البيانات من خبري  ( ب

 .الذهنية
يف  اللغة العربيةوبعد أن وضعت الباحثة عرض البيانات من خبَت  (ٔ

 السابق فحللت الباحثة عنها كمايلي: ٙ.ٗاجلدوال
 ادلفردات والعبارات (أ )

مؤشرات، وقد  ستإىل ادلفردات والعبارات قسمت الباحثة 
، جيد، وللمؤشرة الثانية مقبولأعطى اخلبَت للمؤشرة األوىل 

جيد جدا، وللمؤشرة الرابعة جيد، وللمؤشرة وللمؤشرة الثالثة 
 اخلامسة جيد جدا، وللمؤشرة السادسة جيد.

 الًتاكيب  (ب )
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، وقد أعطى اخلبَت ُتإىل مؤشرات الًتاكيبقسمت الباحثة 
  جدا. للمؤشرة األوىل مقبول، وللمؤشرة الثانية جيد

 )ج( اإلمالء
قسمت الباحثة اإلمالء إىل مؤشراتُت، وقد أعطى اخلبَت 

 للمؤشرة األوىل مقبول، وللمؤشرة الثانية مقبول.
أما ادلوصفات ادلستخدمة وادلعتربة يف ىذه االستبانة يعٍت مقياس 

 كما يلي:ليكرت  
 ٚ.ٗاجلدول رقم 

 اللغة العربيةالستبانة خبَت  معايَت النتائج
 ادلؤشرات التقدير فئات النسبة

مردود  % ٓٓ,ٕٓ -% ٓٓ,ٓٓ
 بالضبط

 ال جيوز استخدامو

 ال جيوز استخدامو مردود % ٓٓ,ٓٗ -% ٓٓ,ٕٔ
جيوز استخدامو بعد تعديل  مقبول %ٓٓ,ٓٙ - ٓ%ٓٓ,ٔٗ

 بكثَت
جيوز استخدامو بعد تعديل  جيد %ٓٓ,ٓٛ - %ٓٓ,ٔٙ

 بقليل
 الستخدام شلتاز جيد جدا %ٓٓ,ٓٓٔ -% ٓٓ,ٔٛ

 

 % إىل قائمة معايَت النتائج٘,ٚٚوبعد التحليل أدخلت الباحثة النتيجة 
اللغة العربية وتظهر أن النتيجة الستبانة خبَت  معايَت النتائجالستبانة خبَت 
 تقديرىا جيد.
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من الدكتور زلمد عبد احلميد  وأما االقًتاحات والتعليقات
 الذي جيب تعديلها كما يلي:

 أن تكثر الباحثة ادلًتادفات (أ )
  بربنامج اوتوكوريك تأكد الباحثة من صحة الكتابةأن  (ب )
 تًتجم الباحثة كامال يف احلوارأن  (ج )
 التنوع يف استخدام ادلخاطبة )مثٌت ومجعها( (د )

 
 تعديل املنتج .ه 

وبعد تقدًن الكتاب التعليمي ادلطور إىل اخلرباء، تقوم الباحثة بتعديل 
الكتاب التعليمي ادلطور كما أرشدىا اخلرباء يف رلال تصيمم الكتاب التعليمي 

 وزلتواه، وكذلك اخلبَت يف اللغة العربية. 
 

 جتربة الصالحية .و 
ىذه  أربع الطالبات لتجربة احملدودة. وحصلت الطالبا يفأخذت الباحثة 

 التجربة احملدودة النتيجة التالية:
 ٛ.ٗ اجلدول

 التجربة احملدودةنتيجة 
 اجملموعة الضابطة اإلسم الرقم

 ٜ سوكما رمحدة ٔ
 ٛ فَتمينيا قلتيانا ٕ
 ٛ فاطمة ٖ
 ٚ رشدة األصفي ٗ

 32 جمموعة النتائج
 8 املعدل
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ٍب . 8ومعدذلا  32يف القائمة السابقة تظهر أن نتيجة التجربة ادلنتج 
أدخلت الباحثة النتيجة إىل قائمة معايَت نتائج التجربة احملدودة التالية وتظهر أن 

 تقديره جيد جدا. 8نتيجة معدل 
 ٜ.ٗ اجلدول

 نتائج التجربة احملدودةمعايَت 

 التقدير النتيجة الرقم
 راسب ٗ-ٓ ٔ
 مقبول ٙ،٘-٘ ٕ
 جيد ٚ،٘-ٙ،ٙ ٖ
 جيد جدا ٛ،٘-ٚ،ٙ ٗ
 شلتاز ٜ-ٛ،ٙ ٘

 
 تعديل املنتح .ز 

بعد ذبربة احملدودة، وجدت الباحثة بعض األخطاء. ٍب أصلحت الباحثة الكتاب 
 التعليمي حسب ارشادات اخلبَت والتجربة احملدودة.

 
 الفعالةجتربة  .ح 

بالطالبات الفصل  ٕٙٔٓيف شهر مارس  الفعالةتقوم الباحثة بتجربة 
األول من مدرسة ادلتوسطة دبعهد الرسالة العصري ادلربمج العادلي. يف ىذه 
العملية قامت الباحثة باالختبار القبلى حيث تتبعها مجيع الطالبات الفصل 

قبل تطبيق التتجربة. ٍب طبقت الباحثة األول دلعرفة قدرهتن يف مهارة الكالم 
الكالم بالكتاب التعليمي اجلديد ادلطور قدر أربع لقاءات. وبعد تعليم مهارة 
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انتهاء تطبيق، قامت الباحثة باالختبار البعدي دلعرفة مدى فعالية الكتاب 
 التعليمي ادلطور.

 
 تنقيح املنتج .ط 

بعد ذبربة ادلنتج أي الكتاب التعليمي ادلطور، وجدت الباحثة بعض 
الباحثة األخطاء من الكتابة حىت يكون األخطاء من ناحية الكتابة. ٍب أصلحت 

 الطالبات. لتعلمالكتاب صحيحا وشلتازا 
 

 نشر الكتاب .ي 
بعد تنفيذ مجيع اخلطوات لتطوير الكتاب التعليمي دلهارة الكالم 

 باخلريطة الذىنية، أخذت الباحثة التعاون على دار النشر لنشر كتاهبا ادلطور.
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 ملهارة الكالم باخلريطة الذهنية يالتعليمموصفات الكتاب  :الثالثاملبحث 

وتعرض الباحثة الكتاب التعليمي ادلطور يف ملحق ىذا البحث، وتتحدث 
ووصف الكتاب التعليمي دلهارة  الباحثة باالجياز وصف مظاىر الكتاب التعليمي.

 الكالم يتخلص يف اآلٌب:
 الغالف األمامي . أ

"ويويك فراستيو نينجسيو"  مؤلفة الكتابإسم يف الغالف كتبت الباحثة 
. وبينت الباحثة زلتوى الكتاب بصورة عامة ىذا الكتاب وىو "كّلم لنا"وإسم 

ووضعت  تتحّدثان. رأتُتعلى شكل اخلريطة الذىنية. ووضعت الباحثة صورة ادل
 Belajar cepat berbicaraالباحثة كلمة التشجيع لتعلم اللغة العربية ىي "

bahasa Arab لغالف ىذا الكتاب التعليمي ادلطور  ان ادلستخدة". أما األلو
األصفر ىو أول لون يعرف بو كما قال إيريك جنسُت، "أكثرىا أصفر ألن  

ولكن أعطى اللون  إلجهاد، واالىتمام، واالجابات،العقل. لألصفر ارتباط با
والرجاء، والتوازن. وشلتاز لالستخدام جلميع اإلحساس بالتفاؤل،  األصفر احلفز

لكتاب ربفيزا غالف ىذا ااألصفر لاللون فاختارت الباحثة  ٕٓفصل."يف ال
 م.يف التعل اتبالىتمام وتفائل الطال

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 Eric Jensen, Brain-Based Learning (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 89  
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 ٖ.ٗ رسم
 غالف الكتاب التعليمي ادلطور رسم

 
 كلمة الشكر والتقدمي . ب

قدمت الباحثة جزيل شكرىا إىل هللا سبحانو وتعاىل وخاًب األنبياء زلمد 
 كتابة ىذا الكتاب.  ها يفويشجع ىاووالديها ودلن يساعدصلى هللا عليو وسلم 

 
 التوطئة . ج

خلفية كتابة ىذا الكتاب التعليمي ادلطور، ىذه التوطئة تتكون من 
 والوحدات ادلعدة.وطريقة كتابتها 

 
 هداءاإل . د

 يف صفحة االىداء كتبت الباحثة إىل من اىدي ىذا الكتاب.
 

 الكالم باخلريطة الذهنيةملهارة دليل استخدام الكتاب التعليمي  .ه 
وسياق التعليم، وشروط ، تعليميف ىذه صفحة كتبت الباحثة أىداف ال

دلن أراد استخدام  وتكون ىذه الصفحة مهمة جدا التعليم، وخطوات التعليم.
 تعليمي ادلطور. ىذا الكتاب ال
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 حمتويات الكتاب .و 
لتسهيل تعد مهما يف تأليف الكتاب. وذلك يهدف إىل إرشاد القارئُت 

 البحث يف ادلواد ادلرادة.
 

 الوحدات . ز
 وحدات وىي: الوحدة األوىل تبحث عنىذه النقطة تتكون من عشر 

الوحدة الثانية تبحث عن ادلوضوع "يف ادلدرسة"، الوحدة و "التعارف"، ادلوضوع 
الوحدة الرابعة تبحث عن ادلوضوع و  الثالثة تبحث عن ادلوضوع "يف غرفة النوم"،

الوحدة و الوحدة اخلامسة تبحث عن ادلوضوع "يف احلمام"، و  "يف ادلطعم"،
الوحدة السابعة تبحث عن و السادسة تبحث عن ادلوضوع "يف غرفة الضيافة"، 

الوحدة الثامنة تبحث عن ادلوضوع "يف و ادلوضوع "يف مركز االتصاالت"، 
ة الوحدة العاشر و الوحدة التاسعة تبحث عن ادلوضوع "يف ادلكتبة"، و ادلستشفى"، 

 تبحث عن ادلوضوع "يف السوق".
 تة أجزاء وىي كما يلي:ولكل واحد من الوحدات تتناول س

 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

45 
 

 صفحة ادلوضوع .ٔ
 يف أول الوحلة صنعت الباحثة صفحة ادلوضوع كما يلي:

 

 
 ٗ.ٗ رسم

 (ٔصفحة ادلوضوع ) رسم
 

وبعد تقدًن ىذه الصفحة إىل ادلشرف ونالت االرشادات، تقوم 
دلوضوع كالصورة االباحثة بعملية التعديل. ٍب اصلحت الباحة صفحة 

 اآلتية:

 
 ٘.ٗ رسم

 (ٕصفحة ادلوضوع ) رسم
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إىل ادلشرف أرشدىا ادلشرف إىل تعديل   الثانيةمرة لوبعد تقدًن ل
 كما يلي، وتكون ىذه الصورة آخر التعديل من صفحة ادلوضوع:

 

 
 ٙ.ٗ رسم

 (ٖصفحة ادلوضوع ) رسم
 

 أىداف التعليم .ٕ
 كتبت الباحثة األىداف اليت ذبب الطالبات وصوذلا
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 ادلفردات األساسية .ٖ
األساسية كما يف أول الوحلة صنعت الباحثة صفحة ادلفردات 

 يلي:

 
 ٚ.ٗ رسم

 (ٔصفحة ادلفردات ) رسم
 

وبعد تقدًن ىذه الصفحة إىل ادلشرف ونالت االرشادات، تقوم 
  ادلفردات األساسيةالباحثة بعملية التعديل. ٍب اصلحت الباحة صفحة 

 كالصورة اآلتية:
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 ٛ.ٗ رسم

 (ٕصفحة ادلفردات ) رسم
 

وبعد تقدًن دلرة ثالثة إىل ادلشرف أرشدىا ادلشرف إىل تعديل كما 
 :ادلفردات األساسيةيلي، وتكون ىذه الصورة آخر التعديل من صفحة 

 
 ٜ.ٗ رسم

 (ٖصفحة ادلفردات ) رسم
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 العبارات ادلهمة .ٗ
 يف أول الوحلة صنعت الباحثة صفحة العبارات ادلهمة كما يلي:

 
 ٓٔ.ٗ رسم

 (ٔ) العباراتصفحة  رسم
 

وبعد تقدًن ىذه الصفحة إىل ادلشرف ونالت االرشادات، تقوم 
  العبارات ادلهمةالباحثة بعملية التعديل. ٍب اصلحت الباحة صفحة 

 كالصورة اآلتية:
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 ٔٔ.ٗ رسم

 (ٕصفحة العبارات ) رسم
 

إىل ادلشرف أرشدىا ادلشرف إىل تعديل   الثانيةللمرة وبعد تقدًن 
 :العبارات ادلهمةكما يلي، وتكون ىذه الصورة آخر التعديل من صفحة 

 
 ٕٔ.ٗ رسم

 (ٖصفحة العبارات ) رسم
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 معرض احلوار .٘
 كما يلي:  معرض احلواريف أول الوحلة صنعت الباحثة صفحة 

 
 ٖٔ.ٗ رسم

 (ٔصفحة معرض احلوار ) رسم
 
 
 
 
 



44 
 

44 
 

الصفحة إىل ادلشرف ونالت االرشادات، تقوم وبعد تقدًن ىذه 
الباحثة بعملية التعديل. ٍب اصلحت الباحة صفحة دلوضوع كالصورة 

 اآلتية:

 
 ٗٔ.ٗ رسم

 (ٕصفحة معرض احلوار ) رسم
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إىل ادلشرف أرشدىا ادلشرف إىل تعديل   للمرة الثانيةوبعد تقدًن 
 :معرض احلواركما يلي، وتكون ىذه الصورة آخر التعديل من صفحة 

 

 
 ٘ٔ.ٗ رسم

 (ٖصفحة معرض احلوار ) رسم
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 التدريبات .ٙ
يف ىذا الكتاب التعليمي ادلطور. ٍب  التدريباتيف أول الوحلة مل يوجد 

كما أرشد ادلشرف لصناعة التقوًن يف كل ادلوضوع. فتكون الصورة التقوًن  
 يلي:

 

 
 ٙٔ.ٗ رسم

 (ٔصفحة معرض احلوار ) رسم
 

 قائمة املراجع .ح 
 تقدم فيها ادلراجع اليت تستخدمها الباحثة لكتابة ىذا الكتاب ادلطور.
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 الكتاب التعليم ملهارة الكالم باخلريطة الذهنية: مدى فعالية الرابعاملبحث 

 وحتليلها عرض البيانات االختبار القبلي والبعدي .أ
تعرض الباحثة يف ىذا ادلبحث بيانات من تنفيذ االختبار القبلي 

دلهارة الكالم والبعدي. وىذه دلعرفة مدى فعالية استخدام الكتاب التعليمي 
 الذىنية.باخلريطة 

 االختبارنتيجة عرض  .1
قبل ربليل نتائج االختبار البد للباحثة ادلراعاة إىل معايَت تقوًن 

يف مهارة  كفاءة الطلباتيف مهارة الكالم. أما معايَت تقوًن   الطالباتالكفاءة 
 الكالم كما يلي:

 ٗ.ٓٔ اجلدول
 يف مهارة الكالم اتمعايَت تقوًن كفاءة الطلب

 املؤشرات معاير النتائج الرقم

صحت الكالم واملطابقت بين النبر  الكالمفصاحت  1

 والخنغيم.

ثالث الكالم وأن ال حسكت الطالبت  طالقت اللسان 2

 أكثر من دقيقت واحدة.

أن حسخخدم الطالباث املفرداث  اسخخدام املفرداث 3

مفرداث من  15املخعددة، على ألاقل 

 كل مىطىع.

 والصرف.صحت الكالم من حهت النحى  التراكيب الصحيحت 4

 أن ًكىن الكالم مطابقا باملىطىع. مطابقت باملىطىع 5

 

 ٗ.ٔٔ اجلدول



45 
 

45 
 

 معايَت النتائج االختبار القبلي والبعدي

 التقدير النتيجة الرقم
 راسب ٗ-ٓ ٔ
 مقبول ٙ،٘-٘ ٕ
 جيد ٚ،٘-ٙ،ٙ ٖ
 جيد جدا ٛ،٘-ٚ،ٙ ٗ
 شلتاز ٜ-ٛ،ٙ ٘

 

 نتيجة االختبار القبلي ( أ
 مجموعة الضابطةللنتيجة االختبار القبلي   (1

 ٗ.ٕٔ اجلدول
 نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 اجملموعة الضابطة اإلسم الرقم
 ٘ أليك علميانا كميلة ٔ
 ٖ ناديا أمَتة احلق ٕ
 ٗ أسيت موكت سلما رشيدة ٖ
 ٖ ملة حنيفية مسحة ٗ
 ٗ إديلييا تاروما ٘
 ٘ عارفة ميالين ٙ
 ٘ أوليا عزيزة فطرياواٌب ٚ
 ٗ فيفي راسيتا ٛ
 ٘ عفنا رمضاين ٜ
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 ٗ مرغيليتا فوطرينينجتياس ٓٔ
 ٖ ويديا جيجا ىارمونيس ٔٔ
 ٗ يونيزار وندي ٕٔ

 49 جمموعة النتائج
 4,68 املعدل

 
 التجربةنتيجة االختبار القبلي للمجموعة  (2

 ٔ.ٖٗ اجلدول
 التجربةنتيجة االختبار القبلي للمجموعة 

 اجملموعة التجربة اإلسم الرقم
 ٖ تريا نور وديا ساري ٔ
 ٗ رمحا دوي نفيسة ٕ
 ٗ فاطمة ٖ
 ٘ سوكما رمحدة ٗ
 ٘ سينتا نورية أسنور ٘
 ٘ فَتمينييا ضلتيانا ٙ
 ٘ ألف بنت نور نكمة ٚ
 ٗ لطفية رشيدة ٛ
 ٘ نور خالص أبريليانيت ٜ

 ٗ ريفاين لطيفة ٓٔ
 ٗ نارومي أننت ٔٔ
 ٘ األصفي رشدة ٕٔ
 ٘ نيا زىرى رزق رمضان ٖٔ
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 ٘ راتنا ويتا ٗٔ
 63 جمموعة النتائج

 4,5 املعدل
 

من تلك القائمة تظهز أن معدل االختبار القبلى للمجموعة 
التجربة  ومعدل االختبار القبلى للمجموعة 4,68الضابطة  ىي 

أن قدرة الطالبات يف مهارة الكالم متساوية يف البداية.  دبعٌت 4,5
 بتها.وجيوز للباحثة باستمرار ذبر 

 
 البعدينتيجة االختبار  ( ب

 نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة (ٔ
 ٔ.ٗٗ اجلدول

 الضابطةللمجموعة  البعدينتيجة االختبار 
 اجملموعة الضابطة اإلسم الرقم

 ٘ أليك علميانا كميلة ٔ
 ٗ ناديا أمَتة احلق ٕ
 ٘ أسيت موكت سلما رشيدة ٖ
 ٘ ملة حنيفية مسحة ٗ
 ٘ إديلييا تاروما ٘
 ٘ عارفة ميالين ٙ
 ٘ أوليا عزيزة فطرياواٌب ٚ
 ٗ فيفي راسيتا ٛ
 ٘ عفنا رمضاين ٜ
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 ٘ مرغيليتا فوطرينينجتياس ٓٔ
 ٖ ويديا جيجا ىارمونيس ٔٔ
 ٗ يونيزار وندي ٕٔ

 55 جمموعة النتائج
 4,6 املعدل

 
 نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجربة (ٕ

 ٔ.ٗ٘ اجلدول
 التجربةللمجموعة  البعدينتيجة االختبار 

 اجملموعة التجربة اإلسم الرقم
 ٜ تريا نور وديا ساري ٔ
 ٛ رمحا دوي نفيسة ٕ
 ٜ فاطمة ٖ
 ٜ سوكما رمحدة ٗ
 ٜ سينتا نورية أسنور ٘
 ٜ لتياناقفَتمينييا  ٙ
 ٛ ألف بنت نور نكمة ٚ
 ٛ لطفية رشيدة ٛ
 ٛ نور خالص أبريليانيت ٜ

 ٜ ريفاين لطيفة ٓٔ
 ٛ نارومي أننت ٔٔ
 ٚ رشدة األصفي ٕٔ
 ٛ نيا زىرى رزق رمضان ٖٔ
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 ٜ راتنا ويتا ٗٔ
 118 جمموعة النتائج

 8,43 املعدل
 

من تلك القائمة تظهز أن معدل االختبار البعدي للمجموعة الضابطة  ىي 
دبعٌت ىناك فرق   8,43ومعدل االختبار البعدي للمجموعة التجربة  6،4

الضابطة واجملموعة التجربة بعد استعمال الكتاب كبَت بُت نتيجة اجملموعة 
 التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية.

ار القبلي والبعدي ملعرفة مدى فعالية الكتاب التعليم حتليل نتائج االختب .3
 ملهارة الكالم باخلريطة الذهنية

 ٔ.ٗٙ اجلدول
 التجربةجملموعة وا القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةنتيجة االختبار 

 اجملموعة التجربة اجملموعة الضابطة
االختبار  الرقم

 القبلي
(x1) 

االختبار 
 البعدي

(x2) 

 الفرق
(x) 

االختبار  الرقم
 القبلي

(y1) 

االختبار 
 البعدي

(y2) 

 الفرق
(y) 

1 ٘ ٘ ٓ 1 ٖ ٜ ٙ 
2 ٖ ٗ ٔ 2 ٗ ٛ ٗ 
3 ٗ ٘ ٔ 3 ٗ ٜ ٘ 
4 ٖ ٘ ٕ 4 ٘ ٜ ٗ 
5 ٗ ٘ ٔ 5 ٘ ٜ ٗ 
6 ٘ ٘ ٓ 6 ٘ ٜ ٗ 
7 ٘ ٘ ٓ 7 ٘ ٛ ٖ 
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8 ٗ ٗ ٓ 8 ٗ ٛ ٗ 
9 ٘ ٘ ٓ 9 ٘ ٛ ٖ 

16 ٗ ٘ ٔ 16 ٗ ٜ ٘ 
11 ٖ ٖ ٓ 11 ٗ ٛ ٗ 
12 ٗ ٗ ٓ 12 ٘ ٚ ٕ 

- 49 55 6 13 ٘ ٛ ٖ 
- - - - 14 ٘ ٜ ٗ 
- - - - - 63 118 55 

 

 التجربة عةو اجملم عة الضابطةو اجملم
 Mx    =  ٙ=  ٓ,٘  

             ٕٔ  
 

∑
  ∑   (∑  )  

                   ̅
   

 
= ٛ - ٕٙ 

ٕٔ 
= ٛ – ٖٙ 

ٕٔ 
= ٖ – ٛ  
= ٘ 

 My    =  ٘٘= ٖ,ٜٕ  
             ٔٗ  

 

∑
  ∑   (∑  )  

                   ̅
   

 
= ٕٕٜ - ٕ٘٘ 

ٔٗ 
=  ٕٕٜ– ٖٕٓ٘ 

ٔٗ 
= ٕٕٜ – ٕٔٙ,ٓٚ 
= ٕٔ,ٜٖ 

 
 ( التايل:t-test) tوبالرمز اختبار



44 
 

44 
 

   
     

√[
∑        

        
 ][

 

  
 
 

  
]

   

 
= |ٓ,٘ – ٖ,ٜٕ| 

t = √(       

       
) (

 

  
 

 

  
) 

=  ٖ, ٕٗ 

√
      

  
 
  

  
  

      

    
  √      

    

    
 

      
 

فأخذت الباحثة نتيجة  ٗ,ٓٔ تظهر نتائج االختبار ادلعدل احلقيقي :
، مع يتم ٕٗ= ٕ -ٗٔ+ ٕٔ = (Nx + Ny -2) = (dfاحلرية )درجة 

يف اللوحة دبستوى الداللية خبمسة يف ادلائة  ٕٗاحلصول على مدافع من 
 وىذه تدل إىل أن النتيجة: ٛٓ,ٕ%(: ٘و) ٓٛ,ٕ %( :ٔ)

 
 

 (t.s0,05أكرب من ) 2,08( t.s0,01أكرب من )10,4( t0أي أن النتيجة )
لنجاح   (Significantدبعٌت ذلذا الكتاب التعليمي ادلطور أثر كبَت )2,08

الطالبات يف تعلم مهارة الكالم. وبذالك كان استخدام الكتاب التعليمي 
 دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية فعالة يف تنمية مهارة الكالم. 

 

 

10,4 > 2,80> 2,08: t0 > t.s0,01> t.s0,05 
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 لم الطالبات بالكتاب التعليمي املطورعرض البيانات من استبانة رغبة تع . ب
 م باخلريطة الذىنيةالتعليمي دلهارة الكال بعد تنفيذ ذبربة ادلنتج أي الكتاب

كتاب لوزعت الباحثة االستبانة لكشف رغبة الطالبات يف تعلم مهارة الكالم با
 التعليمي ادلطور.

 ٚٔ.ٗاجلدول رقم 
 يف تعلم مهارة الكالم اتلبارغبة الط استبانة نتيجة

 بعد استخدام الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية 
 النتيجة اإلسم الرقم
 ٖٛ تريا نور وديا ساري ٔ
 ٕٖ رمحا دوي نفيسة ٕ
 ٖٛ فاطمة ٖ
 ٖٚ سوكما رمحدة ٗ
 ٖٗ سينتا نورية أسنور ٘
 ٖٚ فَتمينييا ضلتيانا ٙ
 ٖٚ ألف بنت نور نكمة ٚ
 ٖٖ لطفية رشيدة ٛ
 ٖٛ نور خالص أبريليانيت ٜ
 ٖٔ ريفاين لطيفة ٓٔ
 ٖٚ نارومي أننت ٔٔ
 ٖٙ رشدة األصفي ٕٔ
 ٖٗ زىرى رزق رمضاننيا  ٖٔ
 ٖٗ راتنا ويتا ٗٔ

 496 جمموعة النتائج
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×ٔٓٓ = %ٛٛ,ٙ% 

 
أما ادلوصفات ادلستخدمة وادلعتربة يف ىذه االستبانة يعٍت مقياس ليكرت  

 كما يلي:
 ٛٔ.ٗاجلدول رقم 

 رغبة الطلباتالستبانة  معايَت النتائج
 املؤشرات التقدير فئات النسبة

كانت رغبة الطالبات ضعيفة  ضعيف جدا % ٓٓ,ٕٓ -% ٓٓ,ٓٓ
 جدا

 كانت رغبة الطالبات ضعيفة ضعيف % ٓٓ,ٓٗ -% ٓٓ,ٕٔ
 كانت رغبة الطالبات كفاية مقبول %ٓٓ,ٓٙ - ٓ%ٓٓ,ٔٗ
 كانت رغبة الطالبات قوية جيد %ٓٓ,ٓٛ -% ٓٓ,ٔٙ
كانت رغبة الطالبات قوية  جيد جدا %ٓٓ,ٓٓٔ -% ٓٓ,ٔٛ

 جدا
 
رغبة الطالبات يف تعلم مهارة  القائمة السابقة تظهر أن نتيجة استبانة يف

 ٜٙٗ الكالم بعد استخدام الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية
%، تقديره جيد جدا. تدل على أن استخدام الكتاب ٙ,ٛٛبالنسبة ادلئوية 

غبة الطالبات يف تعلم مهارة التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية شلتاز لًتقية ر 
 الكالم. 
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  الفصل اخلامس 

  مناقشة نتائج البحث  

 

املبحث األول: مناقشة كيفية تطوير الكتاب التعليمي ملهارة الكالم باخلريطة 
 املربمج العاملي يالذهنية يف معهد الرسالة العصر 

 مناقشة الدراسة املبدئية .أ 
تنفيذ ادلالحظة ادليدانية وادلقابلة مع مدرسات اللغة العربية وجدت بعد 

الباحثة بعض ادلشكالت، منها أوال، جتب الطالبات اجلديدات )الفصل األول( 
تكيف اللغة مع الطالبات القدميات بأسرع ماميكن. ألن بعد ثالثة أشهر من 

لرمسية وىي اللغة جميئهن يف ادلعهد، جتب الطالبات اجلديدات استخدام اللغة ا
طالبات الفصل الطالبات القدميات. ثانيا، إن  العربية واإلجنليزية عند االتصال مع

األول مل تستوىل كثريا من ادلفردات مع أهنن حيتجن كثريا من ادلفردات ألجل 
لصورة وكان التكلم. ثالثا إن الكتاب التعليمي القدمي مازال تقليديا ليس فيو ا

رابعا، مل يوجد الغرض  أثناء التعلم. اتبالسئم الطىت تالكتاب غري ملون ح
يف الكتاب التعليمي القدمي، مع أن الغرض  اخلاص من تعلم مهارة الكالم 

 جتب الطالبات ة التعليمية لتعرف ادلدرسات مااليتعمليالاخلاص من أمر مهم يف 
 الوصول إليها.

ىذه  بناء على ادلشكالت ادلوجودات بذلت الباحثة جهدىا حلل
الكتب ادلتعلقة بالنظريات التعليمية و طريقة تعليم فتطالع الباحثة شكالت. ادل

على وكذلك تقوم الباحثة  مهارة الكالم وما إىل ذلك حلل ىذه ادلشكالت.
  لميها وأصحاهبا حلل ىذه ادلشكالات. إن العملية التعليمية كرحلة عادلناقشة مع م
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. معرف بعد السور استعد   افحموواتت من  طويلة لوصول إىل القصد ادلعُت. وقيل يف 
كل األشيتء اليت ذلت االرتبتط بتلعهلية التعليهية، كأىداف فه  الواجب استعداد  

التعليهية، وزبطيط التدريس، وطرائق التدريس، والكتتب التعليهي، والوستئل التقوميية، 
 وأستليب التقومي ونت أشبح ذلك. 

نت البتحثة بأن اخلريطة الذىنية قتدرة عل استيقكتب شىت نطتلعة  وبعد  
ذبب الطتلبتت اجلديدات )الوصل األول(  ،فتدلشكلة األوىل .ادلشكالتىذه حل 

قتل نتيكل نيتشتلكو يف  تكيف اللغة نع الطتلبتت القدميتت بأسرع نتميك . و 
ريطة اخلكتتب توين بوزان ربت ادلوضوع الكتتب األنثل خلرائط العقل، بأن 

ىي األسلوب البديل الذي يستخدم مجيع أجزاء ادلخ بدال ن  التوكَت  الذىنية
تأخذ يف كل االذبتىتت، وتلتقط األفكتر ن  آية  اخلط التقليدي، )فهي(

طريقة األسهل لتخزي  ىي ال اخلريطة الذىنيةخريطة العقل أو إن و  1زاوية.م
لتدوي  ادلالحظتت  ادلعلونتت يف ادلخ، واستخراجهت ننو، إهنت وسيلة إبداعية فعتلة

واالستنبتط ن  ىذه  وىي خريطة يف غتية البستطة. 2اليت مترسم اخلرائطم ألفكتر.
أن اخلريطة الذىنية ن  أمسى الطريقة إلسراع التعل م كهت كتن ليونردو دا  ،كلهت

(، البَتت Sir Isaac Newton(، سَت إستك نيوفون )Leonardo da Vinciفنث )
(، غتليليو Thomas Edison(، طتنس إيديسون )Albert Einsteinإينستُت )

(Galileoونت إىل ذلك إلسراء تعلههم. وىذ نطت ،) بقت حلل ادلشكلة األوىل اليت
ربتتج الطتلبتت إىل إسراع التعلم يف نهترة الكالم ألجل تكيف اللغة نع 

 الطتلبتت القدميتت.
كثَتا ن  ادلوردات. طتلبتت الوصل األول مل تستوىل  فتدلشكلة الثتنية، إن 

إن اخلريطة الذىنية تعد أيضت أداة نتهيزة للذاكرة، حيث تسهح بتنظيم احلقتئق و 
                                                           

  3(، 2009)ادلهلكة العربية السعودية: نكتبة جرير،الكتتب األنثل خلرائط العقل توين بوزان،  1
1
 6، الكتتب األنثل خلرائط العقلتوين بوزان،  
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واألفكتر بنوس الطريقة الوطرية اليت يعهل هبت العقل. وىذا يعٍت أن تذكر 
واستحضتر ادلعلونتت يف وقت الحق سيصَت أنرا أسهل، وأكثر فتعلية نقترنة 

وىذ نطتبقت حلل ادلشكلة  3ة لتدوي  ادلالحظتت.بتستخدام األستليب التقليدي
 على حوظ كثَت ن  ادلوردات. الطتلبتت  بالثتنية اليت ذب

فتدلشكلة الثتلثة، إن الكتتب التعليهي القدمي نتزال تقليديت ليس فيو 
وكل اخلريطة أثنتء التعلم.  لصورة وكتن الكتتب غَت نلون حىت تسئم الطتلبتتا

، حيث تستخدم األلوان يف كل اخلرائط، ومجيعهت تتكون الذىنية هبت شيء نشًتك
ن  فروع تتشعب ن  ادلركز، وهبت خطواط نتعرجة ورنوز وكلهتت وصور نوضوعة 
طبقت جملهوعة ن  القواعد البسيطة، وادلتوائهة نع العقل. وبتستخدام اخلريطة 

ظم الذىنية ميك  ربتول قتئهة طويلة ن  ادلعلونتت ادلهلة إىل شكل نلون نن
وىذ  4يسهل تذكره يكون نتوافقت نع الطريقة الطبيعية اليت يعهل هبت العقل.

القدمي التقليدي إىل تطوير ربتتج الكتتب التعليهي نطتبقت حلل ادلشكلة الثتلثة اليت 
وربسُت حىت تكون الكتتب جذابت. وبعد نشرت البتحثة االستبتنة لتحليل 

بنود األسئلة يف االستبتنة للنهرة  كتنت نتيجة االحتيتجتت الطتلبتت ورغبته 
. دلت النتيجة 63,707الرابعة ع  رغبة الطتلبتت يف الصورة عند التعلم ىي 

أن الطتلبتت يرغنب يف استخدام الصورة عند التعلم. ونتيجة بنود األسئلة يف  على
االستبتنة للنهرة اخلتنسة ع  رغبة الطلبتت يف استخدام األلوان يف الكتتب 

يف استخدام  ت النتيجة إىل أن الطتلبتت يرغنب%. دل65,322ىي  التعليهي
 الكتتب التعليهي ادللون.

مل يوجد الغرض اخلتص ن  تعلم نهترة الكالم  يف فتدلشكلة الرابعة، 
الكتتب التعليهي القدمي. إن ن  أىم األىداف اليت يصبو إليهت ندرسة اللغة أثنتء 

                                                           
1
 7، الكتتب األنثل خلرائط العقلتوين بوزان،  

4
 ادلرجع نوسو 
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( ىي أن تصل بتلطتلبتت إىل نستوى تدريس نهترة الكالم  )التعبَت الشوهي
نعقول ن  الطالقة، أي القدرة على التعبَت بصورة نوهونة وسليهة ودون تلعثم أو 
تردد. وللوصول إىل ىذا اذلدف ينبغي االنتقتل بتلطتلبتت ن  نرحلة افحمتكتة 

فعينت البتحثة األىدف   5افحمضة إىل نرحلة يستطيعون فيهت التعبَت ع  أفكترىم.
م نهترة الكالم يف ىذا الكتتب ادلطور يعٍت الكتتب مكل م لنتم، أوال التدريب لتعلي

على عنتصر اللغة  وبصورة ختصة ادلوردات والًتاكيب، مث ثتنيت التدريب على 
استعهتل اللغة يف نواقف التعبَت ع  ادلعتين الشخصية أي التعبَت ع  أفكترىم 

قة. وسيأيت بيتهنت توصيليت يف حىت تصل الطتلبتت إىل نستوى نعقول ن  الطال
 اآلتية. فالبحث ع  األىدا

 
 مناقشة مجع البيانات .أ 

اخلطوة مجعت البتحثة ادلعلونتت، وادلراجع ادلتعلقة ببحثهت يعٍت يف ىذه 
تطوير الكتتب التعليهي دلهترة الكالم بتخلريطة الذىنية يف نعهد الرستلة العصري 

جتوى الشرقية. ومجعت البتحثة الكتب ادلتعلقة  –ادلربنج العتدلي فونوروكو 
نظريتت التعليم والتعلم، والكتب ادلتعلقة بحث والتطوير، والكتب ادلتعلقة ببتل

 بتخلريطة الذىنية ونت إىل ذلك ن  الكتب ادلتعلقة ببحثهت.
 

 مناقشة تصميم ادلنتج .ب 
البتحثة خطوات تطوير الكتتب التعليهي  يف تصهيم ادلنتج استخدنت

 6:(، كهت يليAndi Prastowoندي فترستووو )أل
 ربليل ننهج التعليم .1

                                                           
5
 167(، 1996)ادلهلكة العربية السعودية، اختبترات اللغة زلهد عبد اخلتلق زلهد،  

6 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2011), 176-190 
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 تعيُت إسم الكتتب التعليهي ادلطور .2
 زبطيط ادلنتج .3
 مجع ادلراجع كهصتدر الكتتبة .4
 كتتبة الكتتب التعليهي ادلطور .5
 توتيش الكتتبة بقراءهتت نرارا .6
 اصالح الكتتبة .7
 وضع الصورة ادلنعشة .8

 
 االنتاجمناقشة تصديق  .ج 

وقدنت البتحثة استبتنة تصديق اخلرباء يف تصهيم الكتتب التعليهي  إىل 
، وقتم الدكتور بتلتصديق  2016أبريل  1الدكتور زلهد عبد احلهيد يف التتريخ 
وأعطى الدكتور زلهد عبد احلهيد نتيجة دبت قررت البتحثة البنود يف االستبتنة 

وادلعٌت تلك النتيجة يف   مث يلحق ادلقًتحتت والتوصيتت. مجيدم% أي  65,21
جيوز استخدانو  أن الكتتب التعليهي ادلطور (،Sa’dun Akbarكتتب سعد أكرب )
وبعد تعديل قدنت البتحثة استبتنة تصديق اخلرباء يف  7 .بعد تعديل بقليل

تصهيم الكتتب التعليهي  إىل الدكتور زلهد عبد احلهيد دلرة ثتنية،  وأعطى 
وادلعٌت تلك  م.جيد جدام % أي88,04 نتيجةالدكتور زلهد عبد احلهيد 
(، أن الكتتب التعليهي ادلطور شلتتز Sa’dun Akbarالنتيجة يف كتتب سعد أكرب )

 8لالستخدام.
، قدنت البتحثة استبتنة تصديق  2016أبريل  1وكذلك يف التتريخ 

  دىنوتتح اذلاخلرباء يف اللغة العربية  إىل الدكتور نوتتح اذلدى، وأعطى الدكتور 

                                                           
7
 Sa'dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2015), 82 
8
 ادلرجع نوسو 
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 Sa’dunوادلعٌت تلك النتيجة يف كتتب سعد أكرب ) م. جيد%، م77,5 نتيجة

Akbar 9.جيوز استخدانو بعد تعديل بقليل(، أن الكتتب التعليهي ادلطور 
 

 تعديل ادلنتجمناقشة  .د 
تقوم البتحثة تعديل ادلنتج حسب نت ارشدىت الدكتور زلهد عبد احلهيد 
بصوتو اخلبَت يف تصهيم الكتتب التعليهي دلهترة الكالم بتخلريطة الذىنية. وكذلك 

 اللغة العربية يف تصهيم ىذا ادلنتج. عندالدكتور نوتتح اذلدى بصوتو اخلبَت 
 

 جتربة الصالحيةمناقشة  .ه 
بعد تعديل ادلنتج ن  تصديق اخلرباء، قتنت البتحثة بتلتجربة افحمدودة. 
وأخذت البتحثة أربع طتلبتت ذلذه التجربة افحمدودة. وكتنت نتيجة ن  ىذه 

دبعٌت جتزت للبتحثة االستهرار إىل خطوات . 8بتدلعدل  23التجربة افحمدودة ىي 
 بعدىت ذلذا البحث.

 
 مناقشة تعديل ادلنتج .و 

بعد تنويذ التجربة افحمدودة، قتنت البتحثة بتلتعديل ادلنتج تأسيست على 
 التجربة افحمدودة. 

 
 الفعاليةجتربة مناقشة  .ز 

بعد أن مت البتحثة تعديل ادلنتج، قتنت البتحثة ذبربة ادلنتج. وقتنت البتحثة 
ىذا ( وكتنت اجملتهع Quasi Experiment Researchالتجربة بتدلنهج شبو التجرييب )

 –دلي تالبحث، الطتلبت ن  الوصل األول يف نعهد الرستلة العصري ادلربنج الع
                                                           

9
 ادلرجع نوسو 
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جتوى الشرقية. إن العينتت يف ىذه التجربة ن  العينتت غَت  –فونوروكو 
ألن كوتءة نهترة كالنه  سلتلوة. (، No Probability Sampleاالحتهتلية )

 (Purposive Sample)عقدية العينتت بأسلوب العينة الورضية أوالالبتحثة فأخذت 

أو اذلدفية. وربتتر البتحثة ىذا النوع ن  العينتت لتحقيق غرضهت، حبيث تقدر 
حتجتهت ن  ادلعلونتت، وتقوم بتختيتر عينة الدراسة اختيترا حرا، على أستس أهنت 
ربقق أغراض الدراسة ن  خالل توافر البيتنتت الالزنة للبتحثة يف أفراد ىذه 

ىذا النوع ن  العينتت اليكون شلثال ألحد بل توفر للبتحثة  العينة، أي أن
طتلبة للهجهوعة الضتبطة  12مث أخذت البتحثة  10البيتنتت الالزنة لدراستهت.

(Controlled Group) طتلبة للهجهوعة التجربة 14، و (Experimental Group) 

 .ذلذه التجربة
 

 تنقيح ادلنتجمناقشة  .ح 
عند التجربة وجدت البتحثة بعض األخطتء يف الكتتبة للكتتب التعليهي 

ذبربة ادلنتج قتنت البتحثة بتنقيح وبعد دلهترة الكالم بتخلريطة الذىنية ادلطور. 
 ادلنتج. وتكون ىذه العهلية تنقيح اآلخر يف ىذه البحث.

 
 نشر ادلنتجمناقشة  .ط 

التعليهي دلهترة الكالم بتخلريطة بعد تنويذ مجيع اخلطوات لتطوير الكتتب 
 الذىنية، أخذت البتحثة التعتون على دار النشر لنشر كتتهبت ادلطور.

 

 
                                                           

20
)دنشق: دار الوكري، البحث العلهي أستسية النظرية وشلترستو العهلية رجتء وحيد دويدري،  

2008 ،)315 
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ادلبحث الثاين: مناقشة مواصفات الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة 
 .ادلربمج العادلي ييف معهد الرسالة العصر   الذهنية

 الغالف األماميمناقشة  .أ 
البتحثة إسم نؤلوة الكتتب مويويك فراستيو نينجسيوم يف الغالف كتبت 

وإسم ىذا الكتتب وىو مكل م لنتم. وبينت البتحثة زلتوى الكتتب بصورة عتنة 
على شكل اخلريطة الذىنية. ووضعت البتحثة صورة ادلرأتُت تتحد ثتن. ووضعت 

 Belajar cepat berbicara bahasaالبتحثة كلهة التشجيع لتعلم اللغة العربية ىي م

Arab م. أنت األلوان ادلستخدة لغالف ىذا الكتتب التعليهي ادلطور أكثرىت أصور
ألن كهت قتل إيريك جنسُت، ماألصور ىو أول لون يعرف بو العقل. لألصور 
ارتبتط بتإلجهتد، واالىتهتم، واالجتبتت، ولك  أعطى اللون األصور احلور جلهيع 

 11. وشلتتز لالستخدام يف الوصل.ماإلحستس بتلتوتؤل، والرجتء، والتوازن
فتختترت البتحثة اللون األصور لغالف ىذا الكتتب ربويزا الىتهتم وتوتئل الطلبة 

 يف التعلم.
 

 كلمة الشكر والتقدميمناقشة   .ب 
قدنت البتحثة جزيل شكرىت إىل هللا سبحتنو وتعتىل وختمت األنبيتء زلهد 

ويشجعهت يف كتتبة ىذا يستعدىت  صلى هللا عليو وسلم ووالديهت وإىل ن 
 الكتتب.

 
 التوطئةمناقشة  .ج 

ىذه التوطئة تتكون ن  خلوية كتتبة ىذا الكتتب التعليهي ادلطور، وطريقة  
 كتتبتهت والوحدات ادلعدة.

                                                           
11 Eric Jensen, Brain-Based Learning (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 89  
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 االهداءمناقشة  . د
 يف صوحة االىداء كتبت البتحثة إىل ن  اىدي ىذا الكتتب.

 
 دليل استخدام الكتاب التعليمي ادلطورمناقشة  .ه 

الواجب أن تكتب البتحثة دليل استخدام الكتتب التعليهي دلهترة ون  
، حىت ال تتخَت ادلعلهة عند استخدام الكالم بتخلريطة الذىنية بأوضح نت ميك 

. يف ىذه صوحة كتبت البتحثة أىداف التعليم، وسيتق التعليم، ىذا الكتتب
دل  أراد  وشروط التعليم، وخطوات التعليم. وتكون ىذه الصوحة نههة جدا

 تعليهي ادلطور. استخدام ىذا الكتتب ال
 

 حمتويات الكتابمناقشة  .و 
تعد نههت يف تأليف الكتتب. وذلك يهدف إىل إرشتد القترئُت لتسهيل 

 البحث يف ادلواد ادلرادة.
  

 الوحداتمناقشة  .ز 
أجزاء، وىي: صوحة ادلوضوع، وأىداف ن ىذه الوحدات ن  ست تكو 

التعليم، وادلوردات األستسية، والعبترات ادلههة، ونعرض احلوار، والتقومي. كهت يلي 
 بيتن عنهت توصيليت: 

 صفحة ادلوضوعمناقشة  .1
الصوحة كتبت البتحثة ادلوضوع ادلعُت والصورة ادلتعلقة  يف ىذه

ة ادلأثورة: مالصورة تستوي بتدلوضوع لتحويز رغبة الطتلبتت. ألن ذكر العبتر 
آالف الكلهتتم، ىو أن الصورة تواف نطتقت واسعت ن  نهترات قشرة ادلخ 

الشكل، واخلط، والبعد، وادللهس، واإليقتع البصري، وختصة و وىي: اللون، 
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اخليتل. لذلك، فإن الصورة سبون عتدة أكثر إحيتء ن  الكلهتت، وأكثر دقة 
دعيتت، وبتلتتيل فهي تعهل على دعم وقدرة على حوز نطتق واسع ن  الت

 12التوكَت اإلبداعي والذاكرة.
 أهداف التعليممناقشة  .3

ن  أىم قتل زلهد عبد اخلتلق زلهد يف كتتب ماختبترات اللغةم إن 
األىداف اليت يصبو إليهت ندرسة اللغة أثنتء تدريس نهترة الكالم  )التعبَت 

إىل نستوى نعقول ن  الطالقة، أي القدرة الشوهي( ىي أن تصل بتلطتلبتت 
على التعبَت بصورة نوهونة وسليهة ودون تلعثم أو تردد. وللوصول إىل ىذا 
اذلدف ينبغي االنتقتل بتلطتلبتت ن  نرحلة افحمتكتة افحمضة إىل نرحلة 

 13ن  خالل: أفكترىميستطيعون فيهت التعبَت ع  
 ادلوردات والًتاكيب.التدريب على عنتصر اللغة وبصورة ختصة  ( أ

 التدريب على استعهتل اللغة يف نواقف التعبَت ع  ادلعتين الشخصية. ( ب
وتبعت على نتقتلو زلهد عبد اخلتلق زلهد يف كتتب ماختبترات اللغةم 
فعينت البتحثة األىدف لتعليم نهترة الكالم يف ىذا الكتتب ادلطور يعٍت 

وبصورة ختصة ادلوردات  أوال التدريب على عنتصر اللغة الكتتب مكل م لنتم، 
والًتاكيب، مث ثتنيت التدريب على استعهتل اللغة يف نواقف التعبَت ع  ادلعتين 
الشخصية أي التعبَت ع  أفكترىم حىت تصل الطتلبتت إىل نستوى نعقول 
 ن  الطالقة. وعينت البتحثة األىداف للكتتب ادلطور مكلم لنتم، كهت يلي:

 .الطتلبة قتدرة على تلو ظ ادلوردات اجلديدات بلوظ صحيح (أ 
 حوظ ادلوردات اجلديدات ادلعينة.الطتلبة قتدرة على  (ب 
 الطتلبة قتدرة على استخدام ادلوردات اجلديدات يف مجلة نويدة. (ج 

                                                           
21
 88(، 2007، خريطة العقل )ادلهلكة العربية السعودية: نكتبة جرير،توين بوزان وبتري بوزان 

 167(، 1996)ادلهلكة العربية السعودية، اختبترات اللغة زلهد عبد اخلتلق زلهد،  13
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 الطتلبة قتدرة على تل وظ نتدة احلوار أي التعبَت الشوهي بتنغيم صحيح. (د 
 حلوارالطتلبة قتدرة على فهم نتدة ا (ه 
الطتلبة قتدرة على تطبيق نتدة احلوار بكالم فصيح وصحيح نزدوجة نع  (و 

 صتحبتهت  .
ع  ادلوضوع ادلعُت بإجتبة الطتلبة قتدرة على إجتبة األسئلة شوهيت  (ز 

 صحيحة.
 ادلفردات األساسيةمناقشة  .2

نوردة لكل ادلوضوع.  20كتبت البتحثة ادلوردات األستسية قدر 
يعتهبت قبل استهرار درسهت إىل حوظ العبترات وجبت للطتلبتت حوظهت واست

 ادلههة.
 العبارات ادلهمةمناقشة  .4

ت يف ادلعهد. يف يونية الطتلبتكتبت البتحثة العبترات ادلههة ادلستخدنة 
هت أنتم الطتلبتت بلوظ وتنغيم وحركة صحيح. مث ووجبت ادلدرسة تلو ظ

  ادلدرسة.بقهت كهت نثلهت وظ  الطتلبتت العبترات ادلههة وتطحي
 معرض احلوارمناقشة  .5

كتبت البتحثة نعرض احلوار يف ىذا الكتتب التعليهي ألجل تدريب 
البد ، (Ahmad Fuad Effendy)نهترة الكالم. وكهت قتل أمحد فؤاد إيوندي 

ن  كتتبة احلوار نالئهة نستوى الطتلبتت، ونوقعيت اليت تأخذ نتدتو ن  
 14لسوق ونت أشبح ذلك.اأنشطة اليونية، نثل يف البيت، يف ادلدرسة، يف 

 حسب احلتلة اليونية للطتلبتت.فكتبت البتحثة نعرض احلوار 
 
 

                                                           
14

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 

2012), 155 
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 التقومي مناقشة  .6
بية تقومي وزنو، ويف الًت مي يف اللغة أي إعطتؤه قيهة، وقوم الشيء التقو 

يعٍت إعطتء ىذا األداء قيهة ووزنت، وىو بصورة عتنة  ادلعلم ألداء الطتلبتت
وقيل   15يتضه  إصدار احلكم على األشيتء أو األشختص أو األفكتر.

الديب يف كتتب نهترة التدريس م أن التقومي ىو عهلية إلصدار أحكتم 
والوصول إىل قرارات حول قيهة خربة ن  اخلربات، وذلك ن  خالل التعرف 
على نواحي القوة والضعف فيهت على ضوء األىداف الًتبوي ادلقبولة بقصد 

 16ربسُت عهلية التعليم والتعلم.
أي لقيتس ن التقومي ىو أدات دلعرفة ن  ادلوهوم الستبق يعرف بأ

ربصيل الطتلبتت يف نتدة نعينة ألجل ربسُت عهلية التعليم والتعلم. إذان، 
يصبح التقومي عهلية نستهرة، التقف عند رلرد إعطتء درجة أو تقدير، بل 

 ربسُت عهلية التعليم والتعلم حىت ربصل الطتلبتت إىل األىداف ادلرجوة.
حىت يكون البتحثة التقومي بأحس  نت ميك   ون  ذلك ادلنطلق صنعت

 التقومي نتقنت يف ىدفو وشكلو ونضهونو.
 

 مناقشة ادلراجع .ح 
 كتبت البتحثة الكتب ادلستخدنة لتطوير ىذا الكتتب التعليهي.

 
 

                                                           
م( 1994)بريطتنيت: دار ايالف، ندخل إىل قيتس الًتبوي والنوسي فتروق عبد السالم وآخرون،  15

182 
)نتالنج: نطبعة جتنعة نوالنت نتلك إبراىيم اإلسالنية نهترات التدريس يل حبر الدي ، أور  16

 197م (، 2011احلكونية دبتالنج، 
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ادلبحث الثالث: مناقشة مدى فعالية الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة 
 .ادلربمج العادلي ييف معهد الرسالة العصر   الذهنية

 االختبار القبلي والبعدي نتائج مناقشة . أ
فأخذت البتحثة نتيجة  10,4 تظهر نتتئج االختبتر ادلعدل احلقيقي :

، نع يتم احلصول 12 +14- 2 =24 = (Nx + Ny -2) = (dfدرجة احلرية )
 2,80 %( :1يف اللوحة دبستوى الداللية خبهسة يف ادلتئة ) 24على ندافع ن  

 وىذه تدل إىل أن النتيجة: 2,08 %(:5و)
 
 

 2,08( t.s0,05أكرب ن  ) 2,08( t.s0,01أكرب ن  ) 10,4( t0أي أن النتيجة )

لنجتح الطتلبتت يف   (Significantدبعٌت ذلذا الكتتب التعليهي ادلطور أثر كبَت )
تعلم نهترة الكالم. وبذالك كتن استخدام الكتتب التعليهي دلهترة الكالم 

 بتخلريطة الذىنية فعتلة يف تنهية نهترة الكالم. 

 
دلهارة الكالم باخلريطة  بعد استخدام الكتاب التعليميمناقشة رغبة الطالبات  . ب

  يف معهد الرسالة العصر ادلربمج العادلي الذهنية
رغبة الطتلبتت يف تعلم نهترة  القتئهة الستبقة تظهر أن نتيجة استبتنة يف

 496 الكالم بعد استخدام الكتتب التعليهي دلهترة الكالم بتخلريطة الذىنية
. تدل أي أن رغبته  قوية جدا " جيد جدام%، تقديره 88,6بتلنسبة ادلئوية 

على أن استخدام الكتتب التعليهي دلهترة الكالم بتخلريطة الذىنية شلتتز لًتقية 
 رغبة الطتلبتت يف تعلم نهترة الكالم. 

 

10,4 > 2,80> 2,08: t0 > t.s0,01> t.s0,05 
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 السادسالفصل 

  خامتة

 
تابة حبثها باملوضوع تطوير الكتاب التعليمي ملهارة الكالم متت الباحثة ك 

جاوى الشرقية.  –املربمج العايل فونوروكو  يباخلريطة الذهنية يف معهدالرسالة العصر 
ويف هذا البحث تكتب الباحثة ثالث نقاط وهي: نتائج البحث والتوصيات 

 واالقرتاحات. 

 ملخص نتائج البحث .أ 
 يتم هذا التطوير باخلطوات اآلتية: .1

،  يف هذه اخلطوة قامت الباحثة مبالحظة سري التعلم الدراسة املبدئية  (أ 
كان الكتاب   ملهارة الكالم فوجدت الباحثة بعض املشكالت، منها:

التعليمي املستخدم مازال تقليديا وبعض الطالبات يسئمن أثناء التعلم 
مهارة الكالم. مث قامت الباحثة باملقابلة مع مدرسات مهارة الكالم 
فوجدت الباحثة بعض املشكالت وهي جتب الطالبات تكيف اللغة 

األهداف بأسرع ماميكن وإن يف الكتاب التعليمي القدمي مل تعني 
ستبانة لتحليل احتياجات الطالبات، حثة االاآلخر وزعت الباو  ا.. اخل

وظهرت بأن الطالبات يرغنب  استخدام الصورة واأللوان يف الكتاب 
 التعليمي.

، يف هذه اخلطوة مجعت البينات من مجع البيانات تصميم املنتج  (ب 
 الكتب املختلفة املتعلقة باملوضوع.
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، كانت النتيجة األوىل من خبري تصميم الكتاب التعليمي اخلرباء حتكيم (أ
% 77,43كانت النتيجة الثانية  % تقديره جيد، و54,12ىي  

% 66,44تقديره جيد جدا. مث كانت نتيجة من خبري اللغة العربية 
 تقديره جيد. وقد أصلحت الباحثة ادلنتج ولكن مل تتقدم إىل اخلبري

 تقصري الوقت.اللغة العربية دلرة ثانية بسبب 
، يف ىذه اخلطوة أصلحت الباحثة ادلنتج كما أرشده تعديل ادلنتج  (ب

 اخلرباء يف ورقة ادلالحظات. 
، أخذت الباحث أربع طالبات أو جتربة الصالحية التجربة احملدودة  (ج

، مبعىن جاز الباحثة 7بادلعدل  21لتجربة احملدودة. وحصل عل النتيجة 
فعالية ادلنتج وجاز الباحثة استمرار إىل استخدام ىذا الكتاب إىل جتربة 

 اخلطوة التالية.
يف ىذه اخلطوة أصلحت الباحثة ادلنتج مؤسسا على  تعديل ادلنتج،  (د

 جتربة حمدودة. 
يف ىذه اخلطوة قامت الباحثة باالختبار ،أو جتربة الفعالة جتربة ادلنتج  (ه

القبلي مث تطبيق تعليم مهارة الكالم بالكتاب "كلم لنا" مث االختبار 
 البعدي. 

يف ىذه اخلطوة أصلحت الباحثة ادلنتج مؤسسا على  تنقيح ادلنتج،  (و
 جتربة الفعالة.

، يف ىذه اخلطوة أخذت الباحثة التعاون على دار ونشر الكتاب ادلطور  (ز
 لنشر كتاهبا ادلطور. النشر 

 كتبت الباحثة إسم "كّلم لنا"ومن خصائص الكتاب التعليمي ادلطور ىي    .1
 أرشدىا مشرفها "كلم لنا" لتسمية ىذا الكتاب. .يف الغالف ىذا الكتاب

ألنو أول لون يعرف بو العقل، ويعطى وكان الغالف من ىذا الكتاب أصفرا 
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والتوازن وممتاز لالستخدام يف احلفز جلميع اإلحساس بالتفائل، والرجاء 
على عشر موضوعات وىي التعارف، يف ادلدرسة، الكتاب  حيتوي الفصل.

يف غرفة النوم، يف ادلطعم، يف احلمام، يف غرفة الضيافة، يف ادلركز 
كتبت الباحثة ادلواد يف . االتصاالت، يف ادلستشفى، يف ادلكتبة، ويف السوق

ية. صمم ىذا الكتاب خاص ىذا الكتاب على شكل اخلريطة الذىن
 للنسآء. 

يف تظهر ىي فعالة. مدى فعالية استخدام الكتاب ادلطور كانت نتيجة  .2
فأخذت الباحثة نتيجة درجة احلرية  24,3 نتائج االختبار ادلعدل احلقيقي :

(df) = (Nx + Ny -2) = 21 +23- 1 =13 مع يتم احلصول على ،
 1,74 %( :2خبمسة يف ادلائة )يف اللوحة مبستوى الداللية  13مدافع من 

 وىذه تدل إىل أن النتيجة: 1,47%(: 4و)
3.  

 
( t.s0,05أكرب من ) 2,08( t.s0,01أكرب من ) 10,4( t0أي أن النتيجة )

لنجاح   (Significantمبعىن ذلذا الكتاب التعليمي ادلطور أثر كبري ) 2,08
الطالبات يف تعلم مهارة الكالم. وبذالك كان استخدام الكتاب التعليمي 

 دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية فعالة يف تنمية مهارة الكالم. 

 

 توصيات .أ
عليها الباحثة من نتائج البحث ومناقشتها وحتليلها بناء على ما حصلت 

 السابق حتسن ذلا أن تقدم توصيات كما يلي:
استخدام اللغة العربية الفصحى يف تعليم  حثة إىل كل مدرسةرجى البات .2

 مهارة الكالم.

10,4 > 2,80> 2,08: t0 > t.s0,01> t.s0,05 
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دلهارة رجى الباحثة إىل كل مدرسة أن تقرأ دليل استخدام الكتاب التعليمي ت .1
 قبل استخدامو. الكالم باخلريطة الذىنية

رجى الباحثة إىل كل مدرسة أن تتبع مجيع اخلطوات يف ىذا الكتاب ادلطور ت .2
 استخدامو يف تعليم مهارة الكالم.عند 

رجى الباحثة إىل كل مدرسة أن تكثر ادلدرسة التدريبات يف تعليم مهارة ت .3
 الكالم.

 يرجى الباحثة إىل كل مدرسة أن تعلم مهارة الكالم بطريقة جذابة. .4
 

 اقرتاحات .ب
بسبب تقصريات الكاتبة، يرجى أن يهتم الباحثني ببحث الكاتبة بكل 

صان من ىذا البحث كما قيستمر ويكمل الباحثني النحرف ونقصان، وأن 
يلي:

أن يطور الباحثني الكتاب التعليمي دلهارة الكالم باخلريطة الذىنية بأحسن  .2
 ما ميكن.

 أن يزيد الباحثني ادلفردات والعبارات ادلهمة لتعليم مهارة الكالم. .1
األغنية دلهارة الكالم على شكل أن يضيف الباحثني ادلواد التعليمية  .2

 وادلسرحية وما إىل ذلك من األنشطة اجلذابة.
 
 

 ______  وإلى هللا قصد السبيل_____  
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 قائمة املراجع

 

 أ.املراجع العربية

)ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم مهارات التدريس  .الدين حبر أوريل
 م (3122 .اإلسالمية احلكومية دباالنج

)ادلملكة العربية السعودية: مكتبة جرير. الكتاب األمثل خلراشط العقل  .بوزان توين
311: ) 

 (3118. خريطة العقل )ادلملكة العربية السعودية: مكتبة جرير.توين بوزان وباري بوزان

 .)عمان: دار الفكردراسات يف ادلناىج واألسالب العامة  .ذيابعليان ىشام و صاحل 
2::6) 

)القاىرة: دروس الدورات التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغري ناطقني هبا  .الرمحنعبد 
 ( 2535 .مؤسسة اإلسالمي ومشروع العربية للسمع

 .)فونوروكو: ترميوريتدروس اللغة العربية على الطريقة احلديثة  .زركشيإمام وإمام شباين 
 دون السنة(

)ادلملكة اتصاليا بني ادلناىج واسرتاتيجيةتعليم اللغة  .الناقةوحممود كامل  طعيمة رشدي
 العربية السعودية: جامعة أم القرى. دون السنة(

)القاىرة: دار الفكر مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي .طعيمة أمحد رشيد
 ( 9::2 .العريب

 .)بريطانيا: دار ايالفمدخل إىل قياس الرتبوي والنفسي  .وآخرون  عبد السالمفاروق 
 م( 5::2

)دون أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني بالعربية عبد هللا وعبد احلميد. ناصر 
 مكان الطابع: دار االعتصام. دون السنة(
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 .)عمان: دار الفكرالبحث العلمي: مفهومو وأدواتو وأساليبو  .عبيدات وآخرونقان و ذ
 م(3::2

 (2::2)القاىرة: دار ادلعارف. ادلنهج وعناصره  .عمريةإبراىيم بسيوين 

)ادلملكة العربية السعودية: تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى  .كامل الناقة حممود
 (2:96جامعة أم القرى. 

 (3117 .)مصر: دار الكلمة للنشر والتوزيععلم مناىج الرتبية  .حمّمد موسىفؤاد 

 (7::2 .العربية السعودية )ادلملكةاختبارات اللغة  .عبد اخلالق حممد حممد
)ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك اللغة العربية ومشكالت تعليمها  .ادلصطفى سيف

 م(3125إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج. 

)ادلملكة العربية السعودية: جامعة اإلمام حممد  سلسلة تعليم اللغة العربية .ادلوسىهناد 
 (3::2 .ابن سعود اإلسالمية

الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات الناقة ورشيد أمحد طعيمة. حممود 
 ( 2:94)مكة ادلكرمة: جامعة أم القرى. تقوميو –حتليلو –آخر إعداده 

)دمشق: دار البحث العلمي أساسية النظرية وممارستو العملية   .وحيد دويدري رجاء 
  (3119 .الفكري

 

 اجملاالتب. املراجع من 

تطوير ادلادة التعليمية لقواعد اللغة العربية خبريطة الذىنية يف جامعة   .عبد الوىابالئودي 
 (3125) 3. : العزة.كينداري اإلسالمية احلكومية. 

 5 .. الرباءةتطوير مادة قواعد اللغة العربية عرب الطريقة خريطة الذىنية يف اجلامعة عرفان.
(3124)  
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 حبث العلميج.  املراجع من 
 

 X IPA 1إجراء اسرتاتيجية اخلريطة الذىنية لرتقية مهارة الكتابة لطلبة الصف  .ثانيةعزة 
ماالنج: جامعة ماالنج اإلسالمية. ) دبدرسة الثانوية احلكومية ماالنج

3126 ) 
خريطة الذىنية يف تدريس ادلفردات العربية: بذل اجلهد لتحسني جاىيانا، جوجو. 

( VII-Bوحتسني نتائج التعلم الطالب الصف السابع )نشاطات التعلم 
 بادلدرسة مسجد الشهداء ادلتوسطة اإلسالمية ادلتكاملة يوجياكرتا يف فرتة

م )يوجياكرتا: جامعة سونان كاليجاكا احلكومية 3124م/3123
 (3124اإلسالمية يوجياكرتا. 

جاكرتا: ) اللغة العربيةاستخدام اسرتاتيجية اخلريطة الذىنية يف تعليم جوناوان، رزقي. 
 (3125جامعة شريف ىداية هللا احلكومية اإلسالمية. 

إجراء اسرتاتيجية اخلريطة الذىنية لرتقية مهارة كتابة اإلنشاء العريب الطلبة  .العظيمةفضيلة 
ماالنج: ) الثانوية دبدرسة ادلعارف سينغوساري ماالنج X-1الصف  

 ( 3123جامعة ماالنج اإلسالمية. 
زيادة الدوافع الطالب يف تعليم اللغة الربية بطريقة اخلرائط الذىنية يف  .عميق احلقحممد 

 م3123م/3122الفصل األول ه ماغوىارجو السنة الدراسية 
)يوجياكرتا: جامعة سونان كاليجاكا احلكومية اإلسالمية يوجياكرتا. 

3123) 
دلفاىيم لتنمية فهم فعالية تطوير كتاب منت األجرومية على الشكل خرائط ا فاطمة.

)سورابايا:  النحو يف مدرسة منبع الصاحلني ادلتوسطة اإلسالمية بغرسيك
 جامعة سونان أمفيل اإلسالمية احلكومية(

 
 
 



 
 

4 
 

 املراجع األجنبية . د

 

Akbar, Sa'dun. Instrumen Perangkat Pembelajaran (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 2015) 

Al-Gali, Abdullah dan Abdul Hamid Abdullah. Menyusun Buku Ajar Bahasa 

Arab (Padang: Akademia. 2012) 

Arsyad, Azhar. Dasar-dasar Penguasaan Bahasa Arab (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 2007) 

Buzan, Tony. Buku Pintar Mind Map (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

2012) 

Effendy, Ahmad Fuad. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat. 

2012) 

Hamid, Abdul dkk. Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Malang Press. 

2008) 

Jensen, Eric. Brain-Based Learning (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008) 

Latief, Mohammad Adnan. Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran 

Bahasa (Malang: UM Press. 2014) 

Muhidin, Asep. Takallam (Jakarta: PT. Khazanah Mimbar Plus. 2015) 

Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz. Al-Munawir Kamus 

Indonesia Arab (Surabaya: Pustaka Progressif. 2007) 

Prastowo, Andi. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Yogyakarta: 

Diva Press. 2014) 

Secretary of Pondok Modern Arrisalah Program International. A Glance of 

Pondok Modern (Ponorogo: Risalah Press. 1991) 

Setyosari, Punaji. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: 

Prenadamedia Group. 2015) 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta. 2015) 

Syaodih Sukmadinata, Nana.  Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: 

PT. 2015) 

Zuhdy, Halimi. ‘Ainul Arab (Malang: UIN Maliki Press. 2012) 



 
 

5 
 

Zuhri, Misbah Khoiruddin dan Muhammad Shobirin Suhail. La Taskut 

(Semarang: Pustaka Nuun. 2014) 

 

 ه. املراجع من شبكة الدولية
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