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 البحث اجلامعي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ﴾ٕ: يوسفسورة  ﴿ِإنَّا أّنْ َزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن 

 

 

ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُىْم  ۚ  ْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل اللَِّو َوِإن ُتِطْع َأْكثَ َر َمن ِفي اْلَ 
 ِإالَّ َيْخُرُصوَن ﴿ سورة النعام: ٙٔ﴾
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 أمي المحبوبة: الحاجة روضة الجنة

ُب الدنيا،  ةعسى اهلل أف يغفر ذلا كيرمحها كجيعل اجلنة مثواىا كيقبل كل عملها الصاحل
أمي الىت ربتٍت منذ صغَتم، اليت قد نصتحٍت كعلمٍت  عل قربىا ركضة من رياض اجلنةكجي

 كل العلـو كاألشياء الكثَتة

 

 أبي المحبوب: الحاج صادق الماجستير 

 عسى اهلل أف يرمحو َب الدنيا كاآلخرة كيعطيو طواؿ العمر كالصحة دائما

 ل قد رباىن منذ صغَتمالذل علمٌت كل شيء، الذل علمٌت عن زلافظة النفس، الذ
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 شكر والتقديركلمة ال

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذم أنعم على العباد فصب ادلاء صبا، كشق األرض شقا، كرزقهم  
خَتات، كأطعمهم فاكهة كأبا، أمحده سبحانو كأشكره على نعامو اليت ال تعّدة كال 

 كحده ال شريك لو القائل كحتبوف ادلاؿ حبا اما، أما حتصى، كأشهد أف ال إلو أال اهلل
 بعد.

أشكر شكرا إىل اهلل عّز كجّل على نعمة القوة كالصحة كالفرصة حىت قد انتهيت  
من البحث اجلامعى بادلوضوع "استخداـ اخلريطة الذىنية ُب تعليم اللغة العربية لطالب 

كقد انتهيت كتابة ىذا البحث  ماالنج". سنن كاليجوغوادلدرسة السنوية اإلسالمية 
 اجلامعي كال ديكن امتامو بدكف مساعدة اآلخر، كلذلك أقدـ الباحثة الشكر إىل:

فضيلة الدكتور احلاج عبد احلارس ادلاجستَت، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  .ٔ
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

كلية علـو الًتبية فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميموف ادلاجستَت، عميدة الكلية   .ٕ
 كالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتورة احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  .ٖ
 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

، مشرؼ على كتابة ىذا فضيلة الدكتور زلمد عبد احلميد احلاج ادلاجستَت .ٗ
البحث. كأقوؿ شكرا على كل ما قدموه مساعدة من نعمة من اهلل سبحانو 
كتعاىل حىت يتسٌت جلميع األشياء اجليدة الىت حتصل على مكافأة من اهلل سبحانو 
تعاىل. كتوجيو ُب كل مراحل إعداد ىذ البحث اجلامعي منذ بداية فكرة الباحثة 

 حىت االنتهائي منو.



 ن
 

األساتيذ كاألستاذات ُب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك اميع  .٘
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج.

ادلدرسة ادلتوسطة  رئيس، ك الدكتور فاريد كدج سيف الّلو ادلاجستَتفضيلة  .ٙ
 اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج.

نن كاليجوغو اميع التالميذ كالتلميذات ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية س .ٚ
 ماالنج, كخصوصا األستاذة رىزة احلسنة كمدرسة الّلغة العربية.

جبامعة موالنا  ٕ٘ٔٓاميع أصحاىب ُب قسم تعليم اللغة العربية مرحلة السنة  .ٛ
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

عسى اهلل أف دين علينا رمحتو الحد ذلا كأف يثيبنا حبسن الثواب. كأخَتا، أدرؾ 
لباحث أف كتابة ىذا البحث اجلامعي كىناؾ بالتأكيد الضعف أك القصور، تتوقع التقرير ا

انتقادات كاقًتاحات بناء من أم طرؼ دلزيد من التحسُت، كىذا قد يكوف البحث 
 اجلامعي مفيدة يل كلنا اميعا. أمُت يا رب العادلُت. جزاكم اهلل أحسن اجلزاء.

 

        ٕٚٔٓديسمرب  ٕٗماالنج،  

 اإلقرار ةتوقيع صاحب

 
 

 ليلي فتحية السعدية
    ٖٖٔٓ٘ٔ٘ٔرقم القيد:  
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 مستخلص البحث

 
درسة ادلتوسطة استخداـ اخلريطة الذىنية ُب تعليم اللغة العربية لطالب ادل .2ٕٔٓليلي فتحية الّسعدية. 

لًتبية حبث جامعي. قسم تعليم اللغة العربية، كلية علـو ا اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج.
كالتعليم، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرؼ: الدكتور زلمد عبد 

 احلميد احلاج ادلاجستَت.

 اخلريطة الذىنية, تعليم اللغة العربية. :ساسّيةالكلمات أ

 

وؿ على تعليم الّلغة العربية ىو عملية يقـو هبا ادلعلم ُب توجيو كإعطاء كتوجية الطالب للحص
درسة ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ادلخربات تعليم اللغة العربية. ككما يعرؼ أف الطالب ُب 

ماالنج يتعلموف اللغة العربية, بل يواجو الطالب الصعوبة كيشعركف بادللل. كلذلك ادلشكالت جربت 
دلتوسطة سنن كاليجوغو ماالنج. الباحثة كىي استخداـ اخلريطة الذىنية ُب تعليم اللغة العربية بادلدرسة ا

دلعرفة استخداـ اخلريطة الذىنية  ُب تعليم الّلغو العربية لطالب ادلدرسة ( ٔك أما أىدؼ البحث فهي 
( دلعرفة تأثَت استخداـ اخلريطة الذىنية  ُب تعليم الّلغو ٕادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج. 

 مية سنن كاليجوغو ماالنج. العربية لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسال

الباحثة ُب ىذا البحث ادلنهج التجرييب يعٍت شبو  تكلتحقيق األىداؼ ادلذكورة فاستخدام
ىي  (Nonequivalent Control Group Design)بالنوع  (Quasi Experimental Design)جترييب 

ىا غَت عشوائية. قامت الباحثة البحث التجرييب الذم عنده اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبة كخيًت 
االختبار القبلي دلعرفة فدرة الطالب ُب تعليم اللغة العربية. ٍب قامت الباحثة االختبار البعدم دلعرفة تأثَت 

ادلقابلة,  اختبار, ك ادلالحظة, كاستخداـ اخلريطة الذىنية. كاألدكات جلمع البيانات ُب ىذا البحث ىي 
 لتحليل البيانات. t-testستخداـ الباحثة ك االستبانة, ك الوثائق. كا

ء بتعيُت الفكرة الرئيسية كاتصاذلا داأف تطبيق اخلريطة الذىنية يب( ٔكنتائج ىذا البحث ىي: 
 t  ( ك نتيجة اإلحصائيٕ.مع الفكرة الفرعية. كىذا تصميم باخلريطة الذىنية اليت خالصت أماـ الفصل

% ٔ. ككذالك أكرب من نتيجة ُب التقدير ادلعنوم ٜٚٙ,ٔ% = ٘أكرب من نتيجة ُب التقدير ادلعنوم 
ىذا البحث مقبوؿ. كخالصة ىذا البحث ىي أف  ضيةمقبوؿ أك فر   Ho. فلذلك, مبعٌت أف ٚ٘ٗ,ٕ= 

بعد جتريبو عند طالب الفصل السابع )الباء(  مؤثرنية ُب تعليم اللغة العربية استخداـ اخلريطة الذى
 نن كاليجوغو ماالنج.بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية س
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ABSTRAK 

 

Sa’diyah, Lely Fathiyatus. 1029. Penggunaan Mind Mapping dalam 

pembelajaran bahasa arab Siswa di MTs Sunan Kalijogo Malang. Skripsi. 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 

Dr. H. M.Abdul Hamid, M.A 

Kata Kunci: Mind Mapping, Pembelajaran Bahasa Arab 

 Pembelajaran Bahasa Arab adalah suatu upaya pendidik terhadap peserta 

didik dalam interaksi belajar bahasa Arab, sehingga  pembelajaran bahasa arab 

menjadi menarik dan bersifat praktis. Siswa di Madrasah Tsanawiyah Sunan 

Kalijogo Malang mempelajari Bahasa Arab, akan tetapi mereka mengalami 

kesulitan dalam pemahaman atau penangkapan materi, sehingga sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk 

memberika solusi pada masalah ini dengan penggunaan Mind Mapping. Tujuan 

dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana penggunaan Main 

Mapping kepada siswa di MTs Sunan Kalijogo Malang. 2) untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan Main Mapping kepada siswa di MTs Sunan Kalijogo 

Malang. 

 Untuk mencapai tujuan diatas, peneliti menggunakan penelitian 

eksperimen (Quasi Eksperimental Design) jenis (Nonequivalent Control Grup 

Design) yakni sebuah penelitian yang terdapat kelas control dan kelas eksperimen 

dan tidak dipilih secara acak. Sebelum uji coba, peneliti memberikan pre-test 

terhadap siswa untuk mengetahui kemampuannya dalam pembelajaran bahasa 

arab dan memberikan post-test setelah melakukan uji coba umtuk mengetahui 

efektifitas dari Mind Mapping. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, tes dan angket. Serta 

menggunakan t-test dan spss untuk menganalisis data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa 1) Penggunaan Mind Mapping 

dalam pembelajaran bahasa arab diawali dengan menentukan ide-ide pokok, 

kemudian menyambungkan kepada bagian-bagiannya. Hal itu didesain dalam 

bentuk Mind Mapping yang mana semua materi dijelaskan di depan kelas. 2) 

Berdasarkan nilai t-hitung = 19,06 dan lebih besar dari t-tabel dengan analisis 

kesalahan 11 yakni 2,452 dan juga lebih dari t-tabel dengan analisis kesalahan 51 

yakni 1,602. Sehingga Ho pada penelitian ini diterima, yang berarti hipotesis dari 

penelitian ini diterima. Maka kesimpulannya bahwa penggunaan Mind Mapping 

dalam meningkatkan pembelajaran bahasa arab siswa adalah berpengaruh. 
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ABSTRACT 

 

 Sa’diyah, Lely Fathiyatus. 1029. The use of Mind Mapping at Junior High 

School for Students of Sunan Kalijogo Malang. Thesis. Department of 

Arabic Language Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching Training, 

State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. 

H. M.Abdul Hamid, M.Pd 

Keywords: Mind Mapping, Arabic Learning 

Arabic learning is an effort of educator on students in the interaction of 

arabic aducation, and that arabic learning becomes interesting and practical. The 

students at junior high school of sunan kalijogo malang, they learn arabic, 

however, they experience difficulties in understanding or capturing material, it is 

very influential on student learning outcomes. So that, this research’s trying to 

give solution for this problem by implementing Mind Mapping. The purpose of 

this research are; 1) to know how the use of mind mapping for students in arabic 

leraning at junior high school sunan kalijogo malang, 2) to know the effect use of 

mind mapping for students in arabic learning at junior high school sunan kalijogo 

malang.    

To achieve the purpose above, researcher use experimental research, 

Quansi Experimental Design type Nonequivalent Control Group Design 

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

students to know their ability in learning arabic langguage principle and gave 

them post-test after trial to know the effectiveness of the use of mind mapping. In 

this research, the instrument og data collection are observation, interview, test, 

questionnaire and documentation. T-test is used for data analysis 

 The result of this research show that 1) the use of mind mapping in arabic 

learning begins to determine main idea and connect to parts of it, then connect the 

heads of parts. This is desaigned in the form of mind mapping, where all the 

material is explained in front of the class. 2) as the t-count = 19,06 and bigger 

than t-table with error analysis 11 or 2,452 and also bigger than t-table with error 

analysis 51 or 1,602. So Ho this research is received, it shows that the hypothesis 

of this research is received. Conclusion of this research is the use of Mind 

Mapping in Arabic Learning is take effect. 
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 محتويات البحث
 أ   ........................................................... كرقة مواقة 
 ب  ............................................................ استهالؿ 

 ج  .............................................................. إىداء 
 ق  ..................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ك  ........................................................ تقرير ادلشرؼ 
 ز  ...................................................... مواعد اإلشراؼ

 ح  ................................................... تقرير جلنة ادلناقشة 
 ط  ..................................... تقريرعميد كلية علـو الًتبية كالتعليم

 م  .......................................................... إقرار الطالبة
 ؾ  ................................................. كلمة الشكر كالتقدير

 ؿ  .......................................  مستخلص البحث باللغة العربية
 ـ  .................................. مستخلص البحث باللغة اإلندكنيسية 

 ف  ..................................... مستخلص البحث باللغة اإلصلليزية 
 س  ..................................................... زلتويات البحث 

 ر  ........................................................ قائمة اجلدكؿ 
 ت  ................................................... قائمة الرسم لبيانية 

 
 الول : اإلطار العام فصلال

 ٔ  ..................................................... خلفية البحثأ. 
 ٗ  .................................................... أسئلة البحث ب.
 ٘  ................................................... أىداؼ البحث ج.

 ٘  ..................................................... أمهية البحث  . د
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 ٙ  .................................................... البحث  فركض . ق
 ٙ  .................................................... حث حدكد الب . ك
 ٚ  ................................................ حتديد ادلصطلحات  . ز

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

 الثاني : اإلطار النظري فصلال
 ٕٔ  ................................... ادلبحث األكؿ: مفهـو اخلريطة الذىنية

 ٕٔ  ....................................... تعريف اخلريطة الذىنية أ.
 ٖٔ  ...................................... أنواع اخلريطة الذىنية ب. 
 ٘ٔ  ..................................... عناصر اخلريطة الذىنيةج. 

 ٙٔ  .................................... اخلريطة الذىنية خطواتد.  
 ٙٔ  ...................................... لذىنيةمزايا اخلريطة اق. 

 ٚٔ  ................................ ادلبحث الثاين: مفهـو تعليم اللغة العربية 
 ٚٔ  .................................... تعريف تعليم اللغة العربية أ. 
 ٛٔ  .................................... منمج تعليم اللغة العربية ب. 
 ٜٔ  .................................... طريقة تعليم اللغة العربية ج. 
 ٕٔ  ...................................... أمهية تعليم اللغة العربية د. 
 ٕٕ  .................................... كسائل تعليم اللغة العربية ق. 

 
 الثالث : منهج البحث فصللا

 ٖٕ  .......................................... ل البحث كمنهجو مدخ . أ
 ٕٗ  ............................................. رلتمع البحث كعينيو  . ب
 ٕ٘  ................................................. متغَتات البحث  . ج



 ف
 

 ٕٙ  ............................................... البيانات كمصادرىا . د
 ٕٚ  ..................................... أسلوب امع البيانات كأدكاهتا  . ق
 ٜٕ  ........................................... أسلوب حتليل البيانات  . ك
 

 الرابع : عرض البيانات و تحليلها فصلال
سة ادلتوسطة البحث األكؿ : استخداـ اخلريطة الذىنية ُب تعليم الّلغو العربية لطالب ادلدر 

  اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج

 ٖٖ  ...................... تطبيق اخلريطة الذىنية ُب التعليم الّلغة العربيةأ.
 ٖٗ  ..................... عملية التعليم كالتعلم للمجموعة التجريبة. ٔ
 ٔٗ  ..................... عملية التعليم كالتعلم للمجموعة الضابطة. ٕ
 ٔٗ  ...................... اخلريطة الذىنية ُب التعليم الّلغة العربية أثَتتب. 

 ٔٗ  .............................................. قابلةنتيجة ادل. ٔ
 ٕٗ  ............................................ نتيجة ادلالحظة. ٕ
 ٕٗ   ............................................ نتيجة االستبانة. ٖ

 
البحث الثاين : تأثَت استخداـ اخلريطة الذىنية ُب تعليم الّلغو العربية لطالب ادلدرسة 

 ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج
 ٙٗ  .............................................. نتيجة االختبارأ. 

 ٙٗ  .............. نتائج االختبار القبلي ك البعدم  للمجموعة الضابط. ٔ
 مقارنة نتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم للمجموعة. ٕ
 ٓ٘  ......................................................    الضابطة 
 ٔ٘  .............. نتائج االختبار القبلي ك البعدم  للمجموعة التجربية. ٖ
 مقارنة نتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم للمجموعة. ٗ
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 ٘٘  ......................................................    التجربية 
 نتائج عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ ادلربع من. ٘
 ٙ٘  ....................................................... موعتُتاجمل 

 
 الخامس : مناقشة نتائج البحث فصلال

 مناقشة عن استخداـ اخلريطة الذىنية ُب تعليم أ. 
 ٖٙ  ....................................................... الّلغة العربية

 مناقشة عن تأثَت استخداـ اخلريطة الذىنية ُب تعليم ب.
 ٗٙ  ...................................................... الّلغة العربية 

 
  ملخص نتائج البحث والمقترحاتالسادس :  فصلال

 ٙٙ  ............................................ ملخص نتائج البحثأ. 
 ٙٙ  .............................................. مقًتحات البحث. ب

 
 6ٙ  ...................................................... قائمة المراجع 

 ٛٙ  ........................................................ ادلراجع العربية
 ٜٙ  ................................................... ادلراجع اإلندكنيسية
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 الفصل الول

 اإلطار العام

 

 خلفية البحث - أ
يُت. كيعد تعريف اللغة عند ابن جٍت للغة تعريفات كثَتة عند اللغو 

ق( من التعريفات الدقيقة على حد بعيد. قاؿ ابن جٍت: حد اللغة  ٜٖٔ)ادلتوَب 
كذكر اخللي أف اللغة ىي نسق صوٌب  1أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم.

من الرموز اليت يستخدمها كل فرد أك قـو دلتبادؿ األفكار كالذائقة. كقاؿ أيضا 
د أهنا حركة مستخدمة كل األنساف يعربهبا عن أفكارىم كذائقتهم عبد اجملي

كلذالك كاف تعريف اللغة اصطالحا نسق من الرموز  2كشعورىم كإرادهتم.
كاإلشارات اليت يستخدمها اإلنساف هبدؼ التواصل مع البشر كالتعبَت عن 

ل مشاعره كاكتساب ادلعرفة كتعّد اللغة احدل كسائل التفاىم بُت الناس داخ
 اجملتمع كلكل رلتمع لغة خاصة بو.

ُب اللغة العربية ىناؾ غناصر اللغة كادلهارات اللغوية. كعناصر اللغة 
الثالثة، كىي: األصوات كادلفردات كالًتكيب أك القواعد. كىذا العناصر ىي ادلادة 

يسيطر عليها ال  احلقيقة اليت تعينها ادلعلم على تعليم مهارات اللغة، كمن مل
كأما مهارات اللغة  3ن السيطرة على مهارات اللغة مبستوياهتا ادلتعددة.يتمكن م

أربعة فهي: االستماع، كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة. كالوسيلة اليت تنقل مهارة 
الكالـ ىي الصوت عرب االتصاؿ ادلباشر بُت ادلتكلم كادلستمع. كأما مهارتا 

 احلياة كانت اللغة يستخدمها ُب 4القراءة كالكتابة، فوسيلتهما احلرؼ ادلكتوب

                                                           
1
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اإلنساف دلواصلة عن أغراضهم أم كسيلة االتصاؿ بُت الناس. بالنظر إىل تلك 
عناصر، نعرؼ أف تعليم ادلفردات مهما لتعلمي اللغة العربية كاألساس لتعليم 
اللغة العربية كتطويرىا. ككاف استعاب مفردات اللغة العربية جيدا تؤثر تأثَتا إجيابيا 

 اتصاؿ اللغة العربية.على 
إف تعليم مهارات اللغة العربية األربع كالطريقة التعليمية دلساعدة الطالب 
ُب استعاهبا. كمهمة خدا دلساعدة ادلعلم اللغة العربية يستخدـ االسًتاتيجية 

 كطريقة التعليم البسيطة دلساعدة ادلعلم ُب شرح ادلواد التعليمية.
يقـو هبا ادلعلم ُب توجيو كإعطاء كتوجية تعليم اللغة العربية ىو عملية 

الطالب للحصوؿ على خربات تعليم اللغة العربية. ككما يعرؼ أف الطالب ُب 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج يتعلموف اللغة العربية، بل 
يواجو الطالب الصعوبة كيشعركف بادللل. كلذلك ادلشكالت جربت الباحثة كىي 

اخلريطة الذىنية ُب تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة سنن كاليجوغو  استخداـ
 ماالنج.

اخلريطة الذىنية ىي طريقة التدريس احلديثة الشائعة ليسهل أف يفهم 
ادلوضوعات شاملة. قاؿ توين بوزاف أف اخلريطة الذىنية ىي عبارة عن أشكاؿ 

شخص كاحد أك رلموعة من مرئية ملونة ألخذ ادلالحظات, ديكن أف يقـو هبا 
الناس. ك يوجد ُب قلب الشكل فكرة مركزية أك صورة, ك يتم بعد ذلك 
استكشاؼ ىذه الفكرة عن طريق الفركع اليت متثل األفكار الرئسية, ك اليت تتصل 

اخلريطة الذىنية ىي طريقة جذب الطالب ليعَت الفكرة  5اميعا بالفكرة ادلركزية.
 اجلدكؿ ك استغالؿ اإلبتكار ُب تصميم اجلدكؿ. عن ادلوضوع ُب ادلقركء إىل

                                                           
5
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ككاف  6كاخلريطة الذىنية ىي إسًتاجتية التلفت بُت عملية التعليم كالذىنية.
. كقاؿ طواين بوزاف أف ٜٓٚٔطواين بوزاف معلفا ىذه اإلسًتاجتية ُب أكؿ سنة 

طالب اخلريطة الذىنية ىي إسًتاجتية كتابة ادلادة اخلالقة كالنافدة بأف خيرط ال
 أفكارىم.

كبعض مزايا من اخلريطة الذىنية ىي يساعد الطالب أف يفهم ادلادة 
شاملة من كل ادلكونات ك يعرؼ عالقتها كجلب انتباه العُت كال ملل. لذا راءت 

 الباحثة أف اخلريطة الذىنية معاجلة عن ادلشكالت ادلذكورة.
و ماالنج حالة الطالب ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغ

كىو تواجو عوائق ُب تعليم الّلغة العربية. كىذا يدؿ على حقيقة أنو ال يزاؿ 
العديد الطالب الذين يسجلوف أقل من معايَت الكماؿ اليت ًب حتديدىا من قبل 
كزارة التعليم الفقَتة ُب ادلدينة. باإلضافة إىل الظركؼ البيئية اليت تكوف أقل دعما 

 ذلك ألف الطالب الذين يعيشوف ُب منطقة القرية. لتعليم الّلغة العربية, 
ُب اختيار طرؽ التعليم جيب أف يكوف كفقا ألىداؼ ادلناىج الدراسية 
كإمكانات الطالب. ألف سلتارة الطريقة التعليم ذلا تأثَت كبَت على صلاح الطالب 

 كسلرجات تعلمهم كاجلودة ُب عملية التعليم كالتعلم.
شاكل القائمة ك لًتكية تعليم الّلغة العربية كبالتايل, للتغلب على ادل

للطالب يوصى باستخداـ الطريقة الذىنية ك ىي الطريقة التعليم ُب عملية 
التعليم الّلغة العربية.  تشمل الطالب بنشاط, كالتفكَت بشكل خالؽ, كدقيق, 

 كمبتكر.
قد الحظت الباحثة ُب الدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو 

كعرفت الباحثة بأف خلفية تربية الطالب ُب ىذه ادلدرسة اإلبتدائية ماالنج 
اإلسالمية. كما قد عرفنا أف الطالب ادلتخرجوف ُب ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 

                                                           
6
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ىم يواخهوف الصعوبة ُب تعليم اللغة العربية، ألف تعليم ُب تلك ادلدرسة قليلة. 
ضعيفة. كىذا سلتلف بالطالب حىت تكوف قدرهتم ُب فهم تعليم اللغة العربية 

ادلتخرجوف ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية، بأهنم يتعلموف تعليم اللغة العربية كثَتا 
 فيها.

كعرفت الباحثة بعد اف يالحظ تعليم اللغة العربية ُب ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج، أف ادلشكلة ليست ىناؾ إسًتاجتية التعليم. 

ُب ىذه ادلدرسة تعليما تاثَتا بتحسُت  ادلعلم ليكوف تعلبم اللغة العربية كيرجو
عملية التعليم باستخداـ اإلسًتاجتية اجلابة. فوجدت الباحثة االسًتاجتية يعٍت 
إسًتاجتية اخلريطة الذىنية لتساعد الطالب ُب فهم تعليم اللغة العربية هبذه 

 اإلسًتاجتية.
" استخدام ثة ىذا البحث بادلوضوع كهبذه ادلشكلة فاخًتات الباح

الخريطة الذىنية في تعليم اللغة العربية لطالب المدرسة المتوسطة 
كترجو الباحثة هبذا البحث دلساعد اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج " 

الطالب بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج ُب تسهيل فهم 
 تعليم اللغة العربية.

 
 لبحثأسئلة ا  - ب

 بناء علي خلفية البحث تكوف أسئلة البحث كما يلي :
ا. كيف استخداـ اخلريطة الذىنية  ُب تعليم الّلغو العربية لطالب ادلدرسة 

 ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج ؟
.ما تأثَت استخداـ اخلريطة الذىنية ُب تعليم الّلغو العربية لطالب ادلدرسة ٕ

 سنن كاليجوغو ماالنج ؟ادلتوسطة اإلسالمية 
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 أىداف البحث -ج

 بالنظر إىل أسئلة البحث السابقة فأىداؼ ىذا البحث ىي :
ا. دلعرفة استخداـ اخلريطة الذىنية  ُب تعليم الّلغو العربية لطالب ادلدرسة 

 ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج.
لغو العربية لطالب ادلدرسة . دلعرفة تأثَت استخداـ اخلريطة الذىنية  ُب تعليم الّ ٕ

 ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج. 
 

 أىمية البحث -د

إف ذلذا البحث فوائد تعود إىل كجهتُت, كجهة النظرية ك كجهة التطبيقية. كاألكىل 
تعويد إىل النظرية, فهي إرتفاء معارؼ الطالب ُب تعليم الّلغة العربية باستخداـ 

 اخلريطة الذىنية.
 ثاين تعود إىل تعود إىل تطبيقية, ىي:فال
. للباحثة : يرجى ىذا البحث العلمي جيعل الباحثة أف تعرؼ على تعليم ٔ

 باخلربطة الذىنية يقـو هبا تعليم الّلغة العربية.
. للمعلم : يرجى ىذا البحث العلمي باستخداـ اخلريطة الذىنية يعطي ادلعلم ٕ

 داعية ك اجلذابة ُب تعليمها.ُب تعليم الّلغة العربية زيادة االبت
. للطالب : يرجى ىذا البحث العلمي بتطبيق اخلريطة الذىنية سيسهل ٖ

 الطالب ُب فهم تعليم الّلغة العربية.  
 
 
 
 



6 
 

 
 

 فروض البحث -ه

الفركض ىي حلوؿ مؤقتة أك تفسَتات مؤقتة يضعها الباحث حلل مشكلة 
لبحث الذم قدمت أف فركض ا 2البحث, فهو إجابة زلتملة السئلة البحث.

 الباحثة فهي كما يايل:
بالنظر الدراسة السابقة أف تطبيق اخلريطة الذىنية على الطالب ُب ادلدرسة  .ٔ

سنن كاليجوغو ماالنج لًتكية تعليم الّلغة العربية يسهل ادلتوسطة اإلسالمية 
 الطالب أف يفهموا عن تعليم الّلغة العربية.

لغة العربية الذين يتعلموف بتطبيق ىناؾ الفرؽ كفاءة الطالب ُب تعليم الّ  .ٕ
 اخلريطة الذىنية مع الطالب الذين يتعلموف بدكف تطبيق اخلريطة الذىنية.

 
 حدود البحث - ك

تركز الباحثة لًتقية تعليم الّلغة العربية للطالب باستخداـ  حدكد موضوعية :
 اخلريطة الذىنية.

السنة الدراسية حدكد زمانية : قامت الباحثة بإجراء عملية ىذا البحث ُب 
 رحلة األكىل.ـ ُب ادل ٕٛٔٓ-ٜٕٔٓ

بادلدرسة  سابعةفصل الالحدكد مكانية : خيتار الباحثة احلدكد ادلكانية ُب 
ألف ُب ىذا الفصل كفاءة الطالب  سنن كاليجوغو ماالنجادلتوسطة اإلسالمية 

ية ُب اخلريطة الذىنُب فهم تعليم الّلغة العربية ناقص ك مل علمت ادلدرسة بتطبيق 
 تعليم الّلغة العربية.

 

 
                                                           

2
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 تحديد المصطلحات -ز
يستخدـ ُب ىذا البحث عدد من ادلصطاحات, كلتسهيل البحث سيعرؼ 

 الباحثة ادلصطلحات ادلستخدمة كما يلي:
اخلريطة الذىنية ىي الطريقة جذب الطالب ليعرب الفكرة عن ادلوضوع ُب  .ٔ

 اجلدكؿ.ادلقركء إىل اجلدكؿ ك استغالؿ اإلبتكار ُب تصميم 
تعليم الّلغة العربية ىو عملية يقـو هبا ادلعلم ُب توجيو كإعطاء كتوجية  .ٕ

 الطالب للحصوؿ على خربات تعليم اللغة العربية.
 
 

 الدراسة الّسابقة -ح
 فيما يايل تعرض الباحثة بعض الدراسات اليت تتعلق هبذا البحث, كىي:

 (ٔ,ٔاجلدكؿ )
 الدراسة السابقة

 
 نتائج                  المكان         سنة         الباحث        الموضوع        النمرة     

فعالية استخداـ  ٔ
اخلريطة الذىنية 
ُب تعليم 
الًتاكيب 
اللغوية 
بادلدرسة 
ادلتوسطة 

ُب ادلدرسة ادلتوسطة  ٕٛٔٓ زلمد عُت زماف
اإلسالمية 
األمنة 
بسوكي 
 ستوبوندك

ف تطبيق أ-
اخلريطة 
الذىنية 
يبدأ 
بتعيُت 
الفكرة 
الرئيسية 
كاتصاذلا 
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اإلسالمية 
األمنة بسوكي 
 ستوبوندك

مع الفكرة 
 الفرعية.

كنتيجة -
اإلحصائي 

(t)  =
ٔ,ٛٗٗ 

أكرب من 
نتيجة 
التقدير 
ادلعنوم 

ٔ =%
ٔ,ٖٖٔ 

ككذلك أكرب من نتيجة تقدير 
%= ٘ادلعنوم 

 Hoمبعٌت أف  ٔٓٚ,ٔ
مقبوؿ أك أف فركض 
 ىذا البحث مقبوؿ.

 تطوير الوسائل .ٕ
التعليمية ُب 
علم العركض 
على أساس 

جبامعة موالنا مالك  ٕٚٔٓ سيت راضية
إبراىيم 
اإلسالمية 
احلكومية 

النتيجة كجود التأثَت بناءعلى -
احملصولة من االختبار 
القبلي 
كاالختبارالبعدم 
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اخلريطة الذىنية 
اإللكًتكنية 
بقسم اللغة 
العربية كأدهبا 
ُب كلية العلـو 
اإلنسانية 
جبامعة موالنا 
مالك إبراىيم 
اإلسالمية 
احلكومية 
 ماالنج

كذلك أف ادلتوسط من  ماالنج
(Md)االختبار 

كأما قيمة  ٖٖٓٓٗىو
t   ٍب ٜٛٓٔفهو ,

 db/nuحسبت الباحثة 
 ٔ-N)بالرموز  

كحصل على قيمة 
(ٖٔ-ٔ-ٕٔ .)

-tفتحصل على قيمة 

test   با لنسبة
فتفسر ىذه ٜٛٓٔإىل

القيمة جبدكؿ بالدرجة 
فتجد %  ٔ% ك ٘

%  ُ٘ب درجة الداللة 
ىي  ٖٔلعدد العينة  
, فعرفت ٛٚٓٔ

حساب   tالباحثة أف 
  tأكرب من قيمة 

ادلوجودة ُب اجلدكؿ 
(ٔ.ٚٛ>ٔ.ٜٛ.) 
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كلذا, اعتمادا على حساب 
النتيجة األخَتة أف 
الفرض ادلذكور السابق 
 مقبوؿ.

تطوير الكتاب  ٖ
التعليمي دلادة  
اللغة العربية 
علي شكل 

لذىنية اخلريطة ا
)مدرسة نور 
اذلدل 
ادلتوسطة 
اإلسالمية 
 مباالنق(

مدرسة نور اذلدل  ٕٙٔٓ ليليس فكريا أشلي
ادلتوسطة 
اإلسالمية 
 مباالنق

بالنسبة إىل   t-testأف قيمة -
ىذا فتفسر ىذه 

جيدكؿ  ٗٛ,ٛالقيمة 
% ٔ% ك ٘بالدرجة 

فتجد ُب درجة الداللة 
 ٖٓ% لعدد العينة ٘

ك ُب  ٗٓ,ٕىي 
فتعريف  ,٘ٚ,ٕدرجة 

 t-testبامقرنة بُت 
 <٘ٚ,ٕاحملصولة ىي

. ألف ٗٓ,ٕ  ٗٛ,ٛ
أكرب من   t-oقيمة 
فالفرض  t-tabelقيمة 

 ( مردكدHoالصفر)
( Haكالفرض البديل)

 مقبوؿ.
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أما الفرؽ البحث السابق كالبحث الذل قامت بو الباحثة فإف البحث  (ٔ
، كأما اللغوية استخداـ اخلريطة الذىنية ُب تعليم الًتاكيبالسابق قامت ب

اللغة لذىنية ُب تعليم استخداـ اخلريطة االباحثة ُب ىذا البحث قامت ب
 العربية.

أما الفرؽ البحث السابق كالبحث الذل قامت بو الباحثة فإف البحث  (ٕ
تطوير الوسائل التعليمية ُب علم العركض على أساس اخلريطة السابق قامت 

استخداـ اخلريطة الذىنية ُب ت ب، كأما الباحثة ُب ىذا البحث قامالذىنية
 اللغة العربية.تعليم 

أما الفرؽ البحث السابق كالبحث الذل قامت بو الباحثة فإف البحث  (ٖ
تطوير الكتاب التعليمي دلادة  اللغة العربية علي شكل اخلريطة السابق قامت 

استخداـ اخلريطة الذىنية ُب ، كأما الباحثة ُب ىذا البحث قامت بالذىنية
 اللغة العربية. تعليم
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 
 المبحث الول : مفهوم الخريطة الذىنية

 
 تعريف الخريطة الذىنية - أ

اخلريطة الذىنية ىي طريقة التدريس احلديثة الشائعة ليسهل أف يفهم 
ادلوضوعات شاملة. قاؿ توين بوزاف أف اخلريطة الذىنية ىي عبارة عن أشكاؿ 

ألخذ ادلالحظات, ديكن أف يقـو هبا شخص كاحد أك رلموعة من  مرئية ملونة
الناس. كيوجد ُب قلب الشكل فكرة مركزية أك صورة. ك يتم بعد ذلك 
استكشاؼ ىذه الفكرة عن طريق الفركع اليت متثل األفكار الرئسية, ك اليت تتصل 

البيانية اليت كاألخر, تعريف اخلريطة الذىنية ىي التوضحة  8اميعا بالفكرة ادلركزية.
 0تشَت إىل مفهـو كاحد على جهة توصل مفاىيم أخرل ُب نفس الفئة.

كمن تلك تعريفات أف اخلريطة الذىنية ىي عملية تعبَت الفكرة عن  
ادلفاىيم أف يرسم ُب شكل اجلدكؿ. ك اخلريطة الذىنية ىي امع من حتطيط ك 

خلريطة الذىنية ألواف ك الرموز ك كلمات كصور اليت تًتابط بعض ببعض. كبا
 ليسهل الطالب أف يفهم عن ادلادة ألهنا يتضمن كلها راكزا ك كجيزا.

ك اخلريطة الذىنية دلساعدة اإلنشاء أك لرسم عن قدرة ادلفاىيم. ك تلك 
ىي االسًتاتيجية ادلثالية الرتفعت فكرة الطالب. استخدمت اخلريطة الذىنية 

                                                           
8
4جٛٔيبٛصاْاٌّشاجغاٌسابكص: 

0
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-progesif, (Jakarta:Prenada Media, 2919) hlm. 
158 
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ك تقرير ك التنقيحات ك  لشكل ك تصوير ك تصميم ك حتطيط ك حل ادلشكالت
 19توضيح ادلوضوع, من ذلك يستطيع الطالب أف يعملوا الوظائف الكثَتة.

 
 أنواع الخريطة الذىنية -ب

يرسم اخلريطة الذىنية بأشكل سلتلفات, كمن كل شكل لو الوظيفة. ك 
 ىذا أنواع اخلريطة الذىنية منها:

 اخلريطة الذىنية العنكبوتية  (ٔ
 
 
 

 

 
 

 (: صورة اخلريطة الذىنية العنكبوتيةٕ,ٔ)الرسم البياين 
 

تستخدـ اخلريطة الذىنية العبكبوتية لتقايض الفكرة, ىذه تبدأ 
من الفكرة الرئيسية ٍب يبُت كل الرأس عن ادلوضوع كلو ال يتعلق 
بعض ببعض. لذا, ىذا النوع ال يتصل بُت الفكرة الفرعية ك لكن 

 يتصل إىل الفكرة الرئيسية كحدا.
 الذىنية اذلرميةاخلريطة   (ٕ

                                                           
19

 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan Paradigmatis, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2913) hlm. 392 
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 (: صورة اخلريطة الذىنية اذلرميةٕ,ٕالرسم البياين )
 

ىذا النوع يستخداـ ُب متّكن الطالب من التصنيف االستنباطي 
كاالستقرائي. كتبدأ رمسها بتحديد الفكرة الرئيسية ُب حيط األعى, 
كتكتب األفكار الفرعية بأسفاذلا, كأسفل فركع التصنيف تكتب 

 ددة لكل فرع, ك ديكن إجراء تفريعات متعددة.التفاصيل احمل
 اخلريطة الذىنية التوضحي  (ٖ

 
 (: صورة اخلريطة الذىنية التوضحيٕ,ٖالرسم البياين )

 
ىي خريطة ليستحدـ أف يبُت عن احلادث الًتتييب أك العملية أك 
احلطوات, ىذا النوع يبذأ من كتابة أكؿ احلادث الذم يوجد, ٍب 

 وجد النتيجة األخر.احلادث التايل حىت ي
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 اخلريطة الذىنية الدائرية  (ٗ

 
 (: صورة اخلريطة الذىنية الدائريةٕ,ٗالرسم البياين )

 
ُب ىذا النوع يشبو بشكل الوضحي كلكن ىذا ال يوجد نتيجة 
األخر اليت خصائصها, حيث ما نتيجة األخَت يتصل إىل األكىل 

 أيضا كمتكررا.
 

 عناصر الخريطة الذىنية -ج
د استخداـ اخلريطة الذىنية, أف يهتم ادلعلم بعناصر اخلريطة الذىنية. كالبد عن

 11كأما عناصر اخلريطة الذىنية فهي كما يايل:
 مركز اخلريطة الذىنية, كىي الفكرة الرئيسية 
 الفركع الرئيسية, الفرع األكؿ ادلباشر يتعلق مبركز اخلريطة الذىنية 
 الفركع الثانية, تواصل إىل الفركع الرئيسية 
 الكلمات, لكل الفرع يتضمن كلمة مفتاح 
 الصور 
 األلواف 

                                                           
11

 Maurizal Alamsyah, Kiat Jitu Meningkatkan Prestasi dengan Mind Maping (Yogyakarta: Mitra 
Pelajar, 2990) hlm. 25-39 
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 خطوات الخريطة الذىنية - د

بدأ من الوسط. ألنو اعطاء احلرية للدماغ لالنتشار ُب اميع االجتاىات   (ٔ
 ك التعبَت عن نفسو حبرية أكرب ك بطبيعة احلاؿ.

استخداـ الصور اك الصور. ألف الصورة تعٍت ألف كلمة كتساعدنا على   (ٕ
داـ اخلياؿ. الصورة ادلركزية جاذبية، كاصلنا الًتكيز، كساعدنا على استخ

 الًتكيز كتفعيل عقولنا.
استخداـ اللواف. ألف يصنع اخلريطة الذىنية أضف طاقة للتفكَت   (ٖ

 اإلبداعي كادلرح.
قم بتوصيل الفركع الرئيسية بالصورة ادلركزية كقم بتوصيل الفركع الثالثة ك  (ٗ

 كالثاين كما إىل ذلك.  الثانية بادلستول األكؿ
اصنع خط ربط منحنيا، كليس خطا مستقيما. ألف اخلط ادلستقيم   (٘

 سوؼ ديل الدماغ.
استخداـ كلمة أساسية كاحدة لكل سطر. ألف الكلمات الرئيسية   (ٙ

 12ادلفركدة تتطي ادلزيد من القوة كادلركنة لرسم اخلريطة الذىنية.
 

 مزا يا الخريط الذىنية – ه
ريطة الذىنية تسهيل الطالب ُب تفهيم ادلادة كليدفع كاف استخداـ اخل

الطالب ُب تذكَت ادلادة. ألهنا تعرب ادلادة شاملة بشكل اجلدكؿ جذابة. ك ىذه 
 13بعض ادلزيا من اخلريطة الذىنية كما يلي:

                                                           
12

 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2995), Hal 15-16 
13

,جؼٍيُاٌمٛاػذاٌشفيةباسحشاجيجيةاٌخشيطةاٌزٕ٘ية,ِجّٛػةاٌبحٛخاٌؼٍَٛاإلٔسأيةٚاٌثماففةِسحمبٍٙاٚجحذيحٙاصويةػاسفة 
25(ص:2919)ِاالٔك:ِٚساّ٘حٙا
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يساعد الطالب أف يفهموا ادلادة الشاملة من كل ادلكونات كيعرؼ   (ٔ
من الفكرة الرئسية إىل فكرة الفرعية  عالقتها. ألهنا تضخ ادلادة الشاملة

 متصال بوصيلة خطية.
اخلريط الذىنية  ترقية ابداعي الطالب. كما قد بُّت من النظرية قبلها أف أنواع   (ٕ

كثَتا. كىذا ليجعل ادلثاؿ ُب صناعة اخلريط الذىنية. ك ىنا ادلعلم يسأؿ 
 الطالب ليبداعوا عند عملية الصناعية.

ذكَت. ألهنا يتألف من جدكؿ ك حتطيط ك احملتول سهل على التكرير ك الت  (ٖ
يتكّوف من الرمز ادلهم من كل ادلادة, كىذا جعل فكرة الطالب دار على 

 الرمز ادلهم.
جلب انتباه العُت كال شلل. اخلريطة الذىنية يستطيع أف يعطى ألواف, كىذا   (ٗ

 لتدليل العُت كيدافع أف يكرر ال شلل.
تخداـ اخلريطة الذىنية يساعد ادلعلم أف يعلم باس 14لتقوًن لعملية التعليم.  (٘

تنمية الطالب على ادلادة, ألف لصنعة اخلريطة الذىنية حيتاج إىل الفهم 
 الشاملة.

 
 

 المبحث الثاني: مفهوم تعليم الّلغة العربية
 تعريف تعليم الّلغة العربية - أ

ية تعليم الّلغة العربية ىو عملية يقـو هبا ادلعلم ُب توجيو كإعطاء كتوج
 الطالب للحصوؿ على خربات تعليم اللغة العربية.

 
 منهج تعليم اللغة العربية  - ب

                                                           
14

 R.W. Dahar, Teori-teori Belajar, (Jakarta: Erlangga 1006), hlm. 156 
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 (Humanistic Approach)منهج إنساين  .ٔ
ىو منهج الذم يعطي االنتباه للمتعلم كإنساف, كاليعتربه شيئا يسجل 
رلموعة من ادلعرفة. يهدؼ تعلم اللغة كفقا ذلذا ادلنهج إىل تعزيز العالقة 

 تلف الثقافات ك اخلربات.بُت البشر ك سل
 

 (Media-Based Approach)منهج طريقة  .ٕ
ىو منهج قائم على استخداـ كسائل اإلعالـ التعليمية كالتقنيات 
التعليمية. يهدؼ ىذا ادلنهج إىل توفَت كسيلة لشرح معٌت الكلمات, 
الًتاكب, كادلفاىيم الثقافية اجلديدة باستخداـ الصور كاخلرائط ك 

 أمثل حقيقية, بطاقات, كما إىل ذلك ديكن أف تساعد اللوحات, كتقدًن
 ُب فهم الطالب حوؿ رسائل الكلمات باللغة األجنبية.

 
 Analytical and Non Analitycal)منهج التحليل ك يستند التحليل  .ٖ

Approach) 
التحليل ىو منهج قائم على رلموعة من التعبَتات اللغوية كاالفًتاضات 

بينما يستند التحليل إىل مفهـو علم اللغة  ك علم اللغة االجتماعي.
 النفسي كمفهـو التعليم ليس على ادلفاىيم اللغوية.

 
 (Communicative Approach)منهج التواصل   .ٗ

تدريس اللغة بتواصل ىو التدريس على أساس نظرية التواصل أك كظائف 
اللغة. يهدؼ إىل تطوير ادلهارات التواصلية كإجراءات التدريس للمهات 
اللغة األربعة )مهارة اإلستماع, كمهارة الكالـ, كمهارة قراءة, كمهارة 

 15الكتابة( اليت تعتمد على بعضها البغض بُت اللغة ك التواصل.
                                                           
15

 M. Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN-Malang Press,2998)hlm.5-0 
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 طريقة تعليم اللغة العربية -ج
 الطرؽ اليت تطورت ُب تعليم اللغة العربية, كىو:

 (Grammar and Translation Method)طريقة النحو ك الًتامة  .ٔ
 ذلا مزايا ك عيوب, كما التايل:  طريقة النحو ك الًتامة

 من بُت مزايا الطريقة كىو:
 .ديكن تدريس الفصوؿ الكبَتة 
 .ديكن استخداـ ادلعلمُت الذين الجييد اللغة العربية 
  ,مناسبة جلمع مستويات لغويات الطالب )مبتدأ, متواسطة

 متقدـ(.

 كمن عيوب الطريقة كىو:

  ّبُت لغويا.ىناؾ حاجة إىل مدر 
 .معظم ادلواضيع اليت ال تتعلق بأشخاص معينُت 
 .ليست مناسبة لألميُت 

 
 (Metode Langsung/Direct Method)طريقة ادلباشرة  .ٕ

 طريقة ادلباشرة ذلا مزايا ك عيوب, كما التايل:
 من بُت مزايا الطريقة كىو:

 .إعداد ادلعرفة اليت تفيد الكالـ ُب السياؽ 
 تويات اللغوية للطالب.مناسبة ك مالئمة للمس 
 .يعض مظهر كعرض لتوجية عفوم 
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 كمن عيوب الطريقة كىو:

 .ديكن تطبيقها على اجملموعات الصغَتة 
  من الصعب توفَت رلموعة متنوعة من األنشطة ادلثَتة

لالىتماـ ك ىي ُب الواقع موافق حقيقية ُب الفصل 
 الدراسي.

 قة.حباجة ماسة إىل ادلعلمُت ادلهرة ك ادلتحدثُت بطال 
 

 (Audio-lingual Method)طريقة السمعية الشفوية  .ٖ
 طريقة السمعية الشفوية ذلا مزايا ك عيوب, كما التايل:

 من بُت مزايا الطريقة كىو:
 .ديكن تطبيقو على فصوؿ ادلتوسطة 
  إعطاء الكثَت من ادلمارسة ُب جوانب مهارات اإلستماع ك

 التحديث.
 .مناسبة للمستول اللغوم 

 ريقة كىو:كمن عيوب الط

 .حاجة ماسة للمعلمُت ادلهرة ك احلاذقُت 
 

 (Reading Method)طريقة القراءة .ٗ
(Cognitive Code-Learning Theory)طريقة ادلعرفية  .٘

16 
 

 أىمية تعليم اللغة العربية - د

                                                           
16

 M. Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN-Malang Press,2998)hlm.12-33 
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ىناؾ حرص على تعليم كتدريس اللغة العربية؛ دلا ذلذه اخلطوة من أمهية  
تمع ككل، كالتايل بعض من األسباب اليت قصول تعود بالنفع على الفرد كاجمل

  :جتعل من تعليم اللغة العربية ضركرة ال ديكن االستغناء عنها
  تضييق الفجوة احلاصلة بُت اللغة العربية كبُت اللهجة العامية اليت

  .يتداكذلا كثَت من الناس
  زيادة الصلة بتاريخ كحضارة األمة كتارخيها السابق، فاللغة العربية ىي

ة القومّية لألمة كعليها جتتمع، كىي اللغة اليت محلت الدين اللغ
اإلسالمّي كلغة الًتاث العريّب، كىي ىوية األّمة كثقافتها كتارخيها، 
بضياعها تضيع األمة كتنهار؛ ألنّو ال مستقبل ألّمة ال ماضي كال 

  .ىوية ذلا
  صقل ادلواىب األدبية اليت من ادلمكن أف تظهر لدل دارسي اللغة

عربية، كتوجيو مواىبهم إىل فنوف اللغة العربّية ادلختلفة من شعر كنثر ال
  .كقصص قصَتة كغَتىا الكثَت

  ،إثراء الرصيد العلمي كادلعرُب لدل طالب كدارسي اللغة العربية
كتعميق صلتهم بتارخيهم السابق، كجعلهم قادرين على فهم قصص 

  .السابقُت كلغتهم كأمناط حياهتم
 ة العربية ُب قلوب طالهبا كدارسيها، كزيادة فخرىم تنمية حّب اللغ

كاعتزازىم بلغتهم ، كمعرفتهم أّف لغتهم العربية ىي أعظم لغة ُب 
  .الوجود

  محاية الشباب العريب من الذكباف ُب اللغات األخرل كاحلضارات
كالثقافات األخرل، كما حيصل حاليان لدل لعض الشباب الذم 

كاللغة اإلصلليزية دكف أف يدرؾ أنّو ابن ينجر كراء احلضارة الغربية 
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حلضارة كلغة عربية قوية تضاىي احلضارات كاللغات األخرل بقوهتا 
  .كعراقتها كأصالتها

  إحداث التوازف لدل شخصية الطالب العريب، كإكسابو شعوران
  .بالفخر كالقوة ألف اللغة العربية ىي لغتو األـ، كلغة آبائو كأجداده

 
 اللغة العربية وسائل تعليم –ه 

من ادلمكن استخداـ بعض الوسائل ادلساعدة لتعليم اللغة العربية،  
  :كمنها

البطاقات كاللوحات اليت حتمل الكلمات كاجلمل ُب اللغة، من شأف   (ٔ
ىذه الطريقة ترسيخ الكلمات ادلهّمة لدل الطالب خصوصان ُب 

  .ادلراحل األساسية
  .لقصائد كاألناشيد العربيةالتسجيالت اليت حتوم الشعر العريب كا  (ٕ
  األخطاء. األفالـ العربية اذلادفة كاليت تنطق بلغة سليمة خالية من  (ٖ
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 الفصل الثالث

 البحث منهج

 مدخل البحث منهج - أ

إف منهج البحث الذم تستخدمها الباحثة ذلذا البحث ىو ادلنهج 
ادلعُت على ادلتغَت  التجريب، كىو حياكؿ ُب ىذا البحث أف يأخذ تأثَتا من ادلتغَت

اآلخر مبراقبة جيدة. كىذا البحث يدؿ على البحث التجرييب بالنوع تصميم شبو 
 Nonequivalent Control Groupبالنوع  ((Experimental Quasi designالتجرييب 

Design تصميم البحث التجرييب بالنوع تصميم شبو التجرييب يدؿ على البحث ،
اخلارجي اليت ادلؤثر بادلتغَت التابع. لذا النتيجة من التجرييب  احلقيقي ألف ىناؾ ادلتغَت

ىو ادلتغَت التابع اليت مل يؤثر بادلتغَتات ادلستقلة. ُب ىذا التصميم ىناؾ نوعاف من 
رلموعات سلتارة عشوائية ٍب تقدًن اإلختبار القبلي دلعرفة احلالة األكلية فيها الفرؽ بُت 

 17الضابطة.اجملموعة التجريبة كاجملموعة 

ك طريقة الذم تستخدمها الباحثة ُب البحث التجرييب ىي تقسيم 
حتتاج الباحثة إىل اجملموعة  18التلميذات إىل فصلُت، فصل للتجرييب ك للضابط.

ىي اليت تتعرض للمتغَت التجرييب أك ادلتغَت ادلستقل  (Class Experiment)التجريبة
ىي اجملموعة  (Control   Class)  موعة الضابطةدلعرفة تأثَت ىذا ادلتغَت عليها. كأما اجمل

كمن ذكر ما سبق، إذف  19اليت ال تتعرض للمتغَت التجرييب كتبقى حتت ظركؼ عادية.
لًتقية  اخلريطة الذىنيةُب ىذا البحث اجملموعة التجريبة يعٍت اجملموعة اليت تستخدـ 
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 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D). (Bandung: Alfabeta. 2915). Hal: 114 
18

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi Universitas Gajah Mada. 1005). Hal:55 
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اليت تستخدـ طريقة ادلباشرة تعليم اللغة العربية. كأما اجملموعة الضابطة فهي اجملموعة 
 ُب تعليم اللغة العربية. كىي ستكوف ادلقارنة للمجموعة التجريبة.

ك تستخدـ الباحثة ادلدخل الكمي. ُب ىذا البحث متغَتاف، مها متغَتة  
احلرية )اجملموعة التجريبة( كادلتغَتة الرابطة) اجملموعة الضابطة(, حتتاج اجملموعة 

 21ا، ىل معادلة اجليدة أك ال. التجريبة دلقارنة بينهم

.  لًتقية تعليم اللغة العربية اخلريطة الذىنيةكُب ىذا ادلنهج تستخدـ الباحثة 
 ُب ىذا الفرصة أردت الباحثة معرفة ما تغَت ُب التجريبة أك فعاليتها ُب التعليم.

 

 مجتمع البحث و عينيو -ب

سنن  وّسطة اإلسالمية ُب الصف السابع ُب مدرسة ادلت أ.رلتمع البحث : الطالب
 ـ. ٕٛٔٓ/ٜٕٔٓأف ُب عاـ الدراسي كاليجوغو ماالنج 

 سنن كاليجوغو ماالنجب. عّينة البحث : الطالب ُب مدرسة ادلتوّسطة اإلسالمية 
 (Control Class)للمجموعة الضابطة  عشركفأ "  كاحد بعدد -ُب فصل " السابع 
للمجموعة  ب" الثاين بعدد تسعة عشر تالميذ –كفصل " السابع

أما ادلتغَت ادلستقل فهو تعليم اللغة العربية باستخداـ  . (Experiment Class)التجريبة
كادلتغَت التابع ىو نتيجة التعليم لدل الطالب قبل التجريبة كبعد اخلريطة الذىنية 

     purposive )طريقة أخذ غارض ادلعينة  التجريبة ُب ترقية تعليم اللغة العربية.
sampling) .ألف اجملموعة التجريبة كاجملموعة الضابطة ليس سلتار بطريق عشوائي 

 

 متغيرات البحث -ج
                                                           

29
 Emzir. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. (Jakarta: Rajawali Press. 

2990). Hal:60-29 
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ادلتغَت ادلستقل ىو العامل الذم نريد أف نقيس مدل تأثَته على ادلوافق. 
كادلتغَت ادلستقل ُب ىذا  21كيسمى أيضا العامل التجرييب أك  بالتغَت التجرييب.

 تعليم اللغة العربيةأما ادلتغَت التابع فيو فهو ية  اخلريطة الذىنالبحث ىو استخداـ 
 لدل الطالب ُب ىذه ادلعلمة. 

 إف ىذا البحث يوجد متغَتين كمها:
  (Variable Independent)ادلتغَت ادلستقل  -ٔ

يسمى ادلتغَت ادلستقل دافع أك ُب اللغة اإلندكنيسية معركؼ بادلتغَت 
ليم اللغة العربية باستخداـ تع"ادلتغَت ادلستقل ُب ىذا البحث ىو 22احلر

 (Xيسمى ب) متغَت اخلريطة الذىنية  
 (Variable Dependent)ادلتغَت التابع  -ٕ

ادلتغَت التابع ىو ادلسبب، أما ُب اللغة اإلندكنيسي يسمى بادلتغَت ادلقيد. 
ادلتغَت التابع ُب ىذا البحث  23جعل ادلتغَت ادلقيد ادلسبب من ادلتغَت ادلستقبل.

 (.Yيسمى ب )متغَت تعليم اللغة العربية ة ىو ُب ترقي
 

 (ٖ,ٔاجلدكؿ )
 متغَتات البحث

 رلتمع البحث ادلتغَت رقم

 اخلريطة الذىنية   (x)ادلستقل  ٔ
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 تعليم اللغة العربيةترقية  (Y)   التابع ٕ

 

 

 و مصادرىا  البيانات -د

لى معرفة البيانات ىي حقيقة تصف احلدث باإلضافة إىل منوذج مازاؿ غَت قادر ع
 24الكثَت حىت حيتاج إىل مزيد من ادلعاجلة من خالؿ منوذج إلنتاج ادلعلومات.

 (ٖ,ٕاجلدكؿ )
 البيانات ك مصادرىا

 مصادر البيانات البيانات رقم

 حالة تعليم اللغة العربية ُب فصل الثامن- ٔ

 طريقة تعليمية اللغة العربية-

 مدرس

رس اللغة العربية ك مد عملية التعليم كتعلم اللغة العربية ٕ
 مدير ادلدرسة

 الطالب ُب الفصل السابع نتيجة الطالب ُب اختبار القبلي كالبعدم ٖ

ادلعلومات كبيانات كحقائق مرتبطة بواقع معُت من  ٗ
 الطالب

 الطالب ُب الفصل السابع

 الطالب ُب الفصل السابع الصور الطالب ُب عملية تعليمية االختبار  ٘
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 البيانات وأدواتها أسلوب جمع -ق

الطريقة اليت استخدامها الباحثة لنسل البيانات ىي من البايانات السابقة 
 يستعمل الباحثة حسب احتياجو أدكات امع البيانات اليت تتكوف من :

 ادلالحظة ( أ
ادلالحظة ىي طريقة التحليل كالتسجيل ادلربمج كادلرتب عن أحواؿ 

ك يعرفها البعض ىي  25ادلباشرة.الطالب أك األفراد كاجلماعات بالطريقة 
كسيلة يستخدمها الباحثوف العاديوف ُب اكتساهبو خلباتو كمعلوماتو على أف 

كاستخداـ الباحثة ادلالحظة ُب ىذا  26يتبع الباحث ُب ذلك منهجا معينا.
البحث ىي جلمع البيانات عن سلوؾ التالميذ كعملية التعليم كالتعلم ك ُب 

 ك اىتمامهم هبذه العملية التعليمية.  أنشطة الطالب من اشًتاكهم
 

 اختبار ( ب

االختبار ىو األلة أك اإلجراء األنشطة ادلعقدة لتناكؿ قدرة كسلوؾ 
االختبار  27الشخص كاليت تصور الكفاءة اليت ديلكها ُب مادة دراسة معية.

االختبار ادلستخدـ ُب ىذا ادلستخدـ ُب ىذا البحث لقياس قدرة الطالب . 
بار القبلي يعٍت اختبار يعطي قبل إجراء التجريبة للفصل البحث ىو االخت

التجرييب كالضابط كاالختبار البعدم يعٍت اختبار يعطى بعد إجراء التجرييب 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta, Rineka 
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كالضابط. أما معيار صلاح التالميذ ُب االختبار كمؤشراتو فكما الرسم البياف اآلٌب 
: 

ُب ىذا  كالضبط كما كجد معيار من النتيجة الطالب لفصل التجرييب
 اجلدكؿ 

 (ٖ,ٖاجلدكؿ )

 معيار من النتيجة الطالب لفصل التجرييب كالضبط

 تقدير نتيجة الرقم

 شلتاز ٓٓٔ-ٜٓ ٔ

 جيد جدا ٜٛ-ٓٛ ٕ

 جيد ٜٚ-ٙٚ ٖ

 مقبوؿ ٘ٚ-ٓٚ ٗ

 ضعيف ٜٙ-ٓ ٘

 

 ج( ادلقابلة 

سؤكؿ جلمع ادلقابلة ىي الطريقة االتصالية ادلباشرة احلرية بُت الوسائل كادل               
كتعترب ادلقابلة  28( البيانات اليت حيتاج إليها.ةادلعلومات، كيسجل السائل )الباحث

استبيانا شفويا من خاللو الباحث جبمع ادلعلومات ك بيانات شفوية من 
احملصوص. كادلقابلة أداة ىامة للحصوؿ على ادلعلومات من خالؿ مصادرىا 
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 ىذا البحث ىي جلمع البيانات عن كادلقابلة تستخدمها الباحثة ُب29البشرية.
ادلشكالت الواقعة ُب تعليم اللغة العربية اخلاص ُب فصل الثامن، كىناؾ مشكلة 

 ُب فهم تعليم اللغة العربية.

 د( االستبانة 

االستبانة ىي أدة مالئمة للحصوؿ على معلومات كبيانات كحقائق 
مرتبطة بوقت معُت، كيقدـ اإلستبانة بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة 

ك االستبانة أدة مفيدة مة أدكات البحث  31عنها من قبل عدد من األفراد ادلعينُت.
ى الظركؼ العلمي للحصوؿ على احلقائق، كالتوصل إىل الواقع كالتعرؼ عل

ك تستخدـ الباحثة االستبانات 31كاألحواؿ كدراسة ادلوافقة كاالجتاىات كاآلراء.
ُب تعليم اللغة اخلريطة الذىنية لوجود رأم الطالب أك االستيبانات ُب استخداـ 

 العربية مبدرسة متوّسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج.

 ق( الوثائق

يقة األشياء مكتوبة مثل ادللفات الوثائق ىو طريقة امع البيانات عن طر 
كاألرشفات كالكتب ادلكتوبة عن األراء أك نظريات أك األحكم كاألشياء األخرل 
اليت تتعلق بالبحث ادلكتوبة مثل الدفتار كاجمللة كالنظم كسلضر اإلجتماع كاذلامش 

ىذه البيانات ديكن اف تكوف مفيدة للباحثة كتستطيع الباحثة 32اليومي كغَتىا. 
 ديد كاف جيمع البيانات بشكل النص اك الصورة.اف حت
 

 أسلوب تحليل البيانات  -و
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ُب ىذا البحث تستخدـ الباحثة حتليل البيانات حتليالف كمها التحليل 
 الكيفي كالتحليل الكمي ستبينهما الباحثة كما يلي:

 التحليل الكيفي .ٔ
خلريطة ا تستخدـ الباحثة حتليل البيانات الكيفي لتبُت استخداـ كسييلة

ُب اجملموعة التجريبية. منوذج البحث على طريقة  ادلقابلة مع مدرس اللغة  الذىنية
 العربية كادلالحظة.

 التحليل الكمي .ٕ

تستخدـ الباحثة ىذا التحليل دلعرفة فعالية تعليم اللغة العربية باستخداـ 
 سنن كاليجولطالب فصل الثامن مبدرسة متوسطة اإليالمية  اخلريطة الذىنية

 غو ماالنج.كوندانج لكى  ٔ حلكومية ا

 " T-testأما رموز ادلستخدـ ىو رموز ادلاءكية ك إختبار "
 رموز ادلائوية . أ

( لتحليل البيانات عن تطبيق كسيلة دييوراما اليت حصل عليها pرموز ادلائوية )
 33الباحثة بطريقة االستبيانات كىي:

 

 
 البياف: 

P  النسبة ادلائوية : 
F  بة: تكرار اإلجا 
N عدد ادلستجيبُت : 

 (T-test)رمز اإلحصائي  .ٔ
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استخدمت الباحثة ُب ىذا البحث بطريقة امع البيانات الكمية. طريقة امع 
البيانات الكمية هتدؼ دلعرفة احلصوؿ االختبار القبلي كاالختبار البعدم. ك 

، كىو  (T-test)اإلحصائي   Tحتليل البيانات ُب ىذا البحث باستخداـ الرموز
 :  34ايلكما ي

 
 

Mxادلقياس ادلعديل من اجملموعة التجريبية = 

Myادلقياس ادلعديل من اجملموعة الضابطة = 

∑xٕ =رلموع عدد اإلضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبية 

∑yٕ =رلموع عدد اإلضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

Nxعدد الطالب من اجملموعة التجريبية= 

Nyالب من اجملموعة الضابطة= عدد الط 

 

 أما الفرؤض من ىذا الرمز يعٍت:

 بياين يكوف فعايل tإحصائي أكرب من  tإذا كاف 
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Ha: 

توجد الفرؽ بُت تعليم القواعد النحوية باستخداـ اخلريطة الذىنية ُب الفصل الباء كبدكف 
 ماالنج استخداـ اخلريطة الذىنية ُب الفصل األلف بادلدرسة ادلتوسطة سنن كاليجوغو

Ho: 

التوجد الفرؽ بُت تعليم اللغة العربية باستخداـ اخلريطة الذىنية ُب الفصل الباء كبدكف 
 استخداـ اخلريطة الذىنية ُب الفصل األلف بادلدرسة ادلتوسطة سنن كاليجوغو ماالنج
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

ية في تعليم الّلغو العربية لطالب المدرسة بحث الول : استخدام الخريطة الذىنمال
 المتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج

 أ.تطبيق الخريطة الذىنية في التعليم الّلغة العربية

الباحثة  تالباحثة إىل مدير ادلدرسة إلجراء ىذا البحث ُب ادلدرسة. ٍب بدأ تاستأذن   
الباحثة إىل  تة العربية ُب ادلدرسة. كسألمبقابلة مع معلم اللغة العربية عن التعليم اللغ

ادلعلم, ىل يستخدـ ادلعلم ىذه الطريقة. فواجب ادلعلم ال يستخدـ ىذه الطريقة. ٍب 
استأذف الباحثة إىل معلم اللغة العربية على تطبيق اخلريطة الذىنية ُب تعليم اللغة العربية. 

 كتوقفنا على إجراء ىذا البحث.

. ٜٕٔٓمايو ُب سنة  ٕماريش حىت  ٕٛالبحث من تاريخ الباحثة ىذا  ئتكبدا   
. كاللقاء األكؿ إقامة ٜٕٔٓماريش  ٕٛالباحثة ادلقابلة على ادلعلم ُب التاريخ  تكعمل

كاجملموعة الضابطة ُب  ٜٕٔٓأبريل  ٕ٘االختبار القبلي ُب اجملموعة التجريبة ُب تاريخ 
فصل السابع "أ" كعدد الطالب . أما اجملموعة الضابطة ىي الٜٕٔٓأبريل  ٓٔتاريخ 

طالبا. أما اجملموعة  ٚٔطالبا ك الفصل السابع "ب" كعدد الطالب فيو  ٘ٔفيو 
طالبا. كىدؼ ىذا االختبار  ٚٔالتجريبة ىي الفصل السابع "ب" كعدد الطالب فيو 

 ُب أكؿ اللقاء دلعرفة قدرة الطالب ُب تعليم اللغة العربية.

 جموعة التجريبة. عملية التعليم والتعلم للمٔ

قبل عملية التعليم كالتعلم للمجموعة التجريبة, ناقش االحثة مع معلم اللغة      
العربية عن خطوات التعليم كالتعلم باستخداـ اخلريطة الذىنية. أما عملية استخداـ 
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اخلريطة الذىنية ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج فهي كما 
 يلي:          

      

 أ(  اللقاء الول

قت التدريس . ك ٜٕٔٓ ابريل ٗ تاريخ من سميكؿ ُب يـو اخلاللقاء األ ُب
دقائق( ُب الساعة اخلامسة حيت الساعة الستة ىو ُب الساعة  ٓٗ×ٕ) ٕكأنشطو التعليم 

 ٚٔ. كعدد الطالب من الفصل سابع "الباء" كىو ٓٓ.ٕٔحيت الساعة  ٖٓ.ٓٔ
طالبة. كلكن، شخصاف طالب ال حيضراف ُب ادلدرسة  ٜ طالب ك ٛطالبا، يتكوف من 

بسبب مرض، كمها امحد جورم كساٌب ضياة. أقامت الباحثة التعرؼ مع الطالب ُب 
تلك الفصل ٍب أمرت الباحثة الطالب لعمل االختبار القبلي. كحاؿ طالب اليـو نشيط 

 جيدا، كلكن مزالت تستطيع الباحثة أف يراتب الطالب.

حيت الساعة  ٓٓ.ٖٔلسابعة حيت الساعة الثامنة ىو ُب الساعة كُب الساعة ا
 ٜطالبا، يتكوف من  ٘ٔ. كعدد الطالب من الفصل السابع "الف" كىو ٘ٔ.ٗٔ

طالبة. ككذالك قامت الباحثة بعمل ما ُب الفصل السابق. كىو تعرؼ ٍب  ٙطالب ك 
ُب اشًتاؾ  يعمل الطالب االختبار القبلي. كحالة طالب ُب ىذا الفصل أهنم صعب

تعليم اللغة العربية.ألف عدد الطالب أكثر من الطالبة. كتساعد الباحثة مع أستاذة 
 فاطمة الزىرة ىي اليت معلم الدرس اللغة العربية لتلك الفصل.
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 ُب الفصل السابع الباءيعمل الطالب االختبار القبلي 

 

 
 

 ُب الفصل السابع ألفيعمل الطالب االختبار القبلي 
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 ب( اللقاء الثاني

 الباحثة خذت. أٜٕٔٓأبريل  ٓٔيـو األربعاء قامت الباحثة اللقاء الثانية ُب  
كمن حالة الطالب ُب الفصلُت السابقُت، فاخًتات الباحثة  االختبار القبلى من نتائج

الفصل السابع "الباء" كاجملموعة التجريبة. كالفصل السابع "ألف" كاجملموعة الضابطة. 
دقائق( ُب الساعة اخلامسة حيت الساعة  ٓٗ×ٕ) ٕقت التدريس ك أنشطو التعلم كأما ك 

. كعدد الطالب من الفصل ٓٓ.ٕٔحيت الساعة  ٖٓ.ٓٔالتاسعة ىو ُب الساعة 
طالبة. كلكن، شخصا من  ٜطالب ك  ٛطالبا، يتكوف من  ٚٔالسابع "الباء" كىو 

 م.طلبة ال تذىبُت إىل ادلدرسة بسبب مرض، كىي ديفي اناد

ُب ىذا الوقت، أعطت الباحثة الفرصة ثالثُت دقيقة لطالباف اللذاف مل تقم 
باالختبار القبلي ُب اللقاء األكؿ. كتشجع الباحثة إىل األخر عن اسًتاتيجية اليت 

 ستستخدمها الباحثة ُب عملية التعليم. كىذا عمل لدفع رغبتهم عن تعليم اللغة العربية.

الب أف يهتم ُب تعليم اللغة العربية القتها الباحثة كبعد ثالثُت دقيقة، بدع الط
أماـ الفصل باخلريطة الذىنية. رمست الباحثة اخلريطة الذىنية تتعلق بادلوضوع "العنواف" 
كادلوضوع "البييت". كطالب يتحمسوف كيشجعوف ُب عملية التعليم. أما خطواهتا فهي  

 كما يلي:

. ىو كيف يستطيع شرحت الباحثة ىدؼ التعليم ُب ىذا اللقاء  (ٔ
 الطالب أف يفهم بادلوضوع "العنواف" كادلوضوع "البييت".

سألت الباحثة إىل الطالب ادلعارؼ عن مفردات اليت تتعلق بادلوضوع  (ٕ
 "العنواف" كادلوضوع "البييت".

شرحت الباحثة عن ادلوضوع "العنواف" كادلوضوع "البييت" باخلريطة  (ٖ
 ماـ هبا كيفهم جيدا.الذىنية. كأمرت الباحثة الطالب لالىت
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كُب االختتاـ خلصت الباحثة تعليم كتعلم ىذا اللقاء كشرحت عملية  (ٗ
 التعليم ُب اللقاء التايل.

 

 

 

 وضوع "العنواف" كادلوضوع "البييت"شرحت الباحثة عن ادل

 

 

 ج( اللقاء الثالث

. كُب ىذا ٜٕٔٓريل أب ٕ٘س  يمقامت الباحثة بعملية تعليم كتعلم ُب يـو اخل 
". أما من يومية األسرةعن " لثالثةة اخلريطة الذىنية ُب الباب االباحث تمللقاء, استخدا

 خطواهتا فهي كما يلي:

. ادلوضوع ادلاضي، كاستمرات بادلوضوع "من يومية األسرة"لباحثة أكال, شرحت ا (ٔ
 .من يومية األسرةأف يفهم  يستطيع الطالب ىو تعليم ُب ىذا اللقاء ىدؼ
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من يومية فردات اليت تتعلق بالباب " الطالب ادلعارؼ عن مسألت الباحثة إىل (ٕ
 ".األسرة

الباحثة ت الذىنية. كأمر  ريطةباخل دلوضوع "من يومية األسرة"شرحت الباحثة عن ا (ٖ
 الطالب لالىتماـ ك يفهم جيدا.

اء كشرحت عملية التعليم ُب تعلم ىذا اللقكُب االختتاـ خلصت الباحثة تعليم ك  (ٗ
 التايل. ءاللقا

 

 

 

 كتبت الباحثة خالصة عن كل ادلادة أماـ الفصل  

 

 د( اللقاء الرابع

. كُب ىذا ٜٕٔٓ مايو ٖ معة، تاريخُب يـو اجل اللقاء األخرقامت الباحثة 
دقيقة(  ٓٗ) ٕ أعطت الباحثة االختبار البعدم. كقت التدريس ك أنشطو تعليماللقاء, 

. كعدد الطالب من الفصل ٓ٘.ٛٓ حيت الساعة ٓٔ.ُٛٓب الساعة الثانية ىو الساعة 
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طالبا كىو اجملموعة الضابظة. كُب فقت التدريس ك أنشطو تعليم خصة  ٘ٔسابع "ألف" 
. كعدد ٖٓ.ٜٓحيت الساعة  ٓ٘.ٛٓدقيق( ُب الساعة  ٓٗ×ٕالثالثة ك خصة الرابعة )

 طالبا كىو اجملموعة التجريبية. ٚٔالطالب من الفصل سابع "الباء" 

جريبية أعطت الباحثة االستبانة دلقياس تأثَت استخداـ اخلريطة كُب اجملموعة الت
الذىنية ُب تعليم اللغة العربية لطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو 

 ماالنج.

 

 
 

 يعمل الطالب االختبار البعدم للمجموعة التجربية
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 يعمل الطالب االستبانة للمجموعة التجربية
 

 
 

 لسابع الباءالطالب ا
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 . عملية التعليم والتعلم للمجموعة الضابطةٕ

قاـ الباحثة عملية التعليم كالتعلم للمجموعة الضابطة. كجرل االختبار القبلي 
. كتبدأ عملية التعليم كالتعلم ُب يـو األربعة ك ٜٕٔٓأبريل  ٓٔاألربية   ُب يـو

 اخلامسة, التاريخ

  

 عليم الّلغة العربيةالخريطة الذىنية في التتأثير ب. 

كُب ىذا البحث ستشرح الباحثة حتليل البيانات كنتيجتها ُب استخداـ اخلريطة 
الذىنية ُب تعليم اللغة العربية عند طالب الفصل السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

. كىناؾ ادلبحث عرض البيانات على ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓسنن كاليجوغو ماالنج ُب سنة 
ة االختبارين مها االختبار القبلي كالبعدم. كعرض البيانات عن كجو مالحظة كنتيج

( جملموعتُت يعٍت اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبة. tاالختبارين باالختبار اإلحصائ )
 ككل ذلك سيقدـ الباحثة كما يايل :

 . نتيجة المقابلةٔ

ورقة األسئلة عن قاـ الباحثة ادلقابلة مع الطالب بعد االختبار البعدم, بتقسيم ال
عملية التعليم باستخداـ اخلريطة الذىنية ُب تعليم اللغة العربية لكل الطالب. كمن نتيجة 

 ادلقابلة رآل الباحثة معظم الطالب أف تنفيد اخلريطة الذىنية كما يايل :  

 ( تعلم اللغة العربية باستخداـ اخلريطة الذىنية جذابة.ٔ
 ( أسهل لتعليم اللغة العربيةٕ
  ترقية ابتكار الطالب   (ٖ
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 . نتيجة المالحظةٕ

الحظ الباحثة كل أنشطة الطالب عند عملية تعليم اللغة العربية باستخداـ اخلريطة 
  الذىنية. أما حتصيل ادلالحظة على أحواؿ الطالب كما يايل : 

 أ( سلوؾ الطالب

احثة أف بعد عملية تعليم اللغة العربية باستخداـ اخلريطة الذىنية خلصت الب
الطالب رغبا ُب تعليم اللغة العربية. يركز الطالب على االىتماـ صناعة اخلريطة 
الذىنية ليفهموا ادلادة جيدا. كىذا الطريقة جيعل الطالب محاسة, حيث كاف 

  التعليم تعليما فرحيا كجذابا اليواجو الطالب ادلالؿ.     

 ب( كفاءة الطالب

باستخداـ اخلريطة الذىنية كجدت الباحثة أف بعد عملية تعليم اللغة العربية  
الطالب قد زاد كفاءهتم ُب تعليم اللغة العربية. كىذا بالدليل, أف نتيجتهم ُب 
االختبار البعدم رقي. كاف نتيجة اجملموعة التجريبة أكرب من نتيجة اجملموعة 

 الضابطة.

ـ اخلريطة كرأت الباحثة من مالحظة حُت عملية تعليم اللغة العربية باستخدا
الذىنية أف كثَتا من الطالب يستطيع أف يفهموا كحيفظوا ادلادة جيدا كسريعا. كىذا احلاؿ 
يدؿ أف استخداـ اخلريطة الذىنية فعالية ُب تعليم اللغة العربية عند الطالب الفصل 

 السابع بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج.

 

 . نتيجة االستبانةٖ

 االستبانة البعدم للمجموعة التجريبة تنظر من : أما نتيجة
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 (Validitas)االستبانة الصالحية  (ٔ
 البعدم للمجموعة التجربية كما يلي: (Validitas)أما االستبانة الصالحية 

 (ٗ,ٔاجلدكؿ )
 البعدم للمجموعة التجربية (Validitas)نتائج االستبانة ر الصالحية 

 )الفصل السابع ب(
 

 اجملموع ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ النمرة

ٔ ٖ ٗ ٗ ٗ ٘ ٘ ٘ ٖ ٘ ٗ ٕٗ 

ٕ ٘ ٕ ٖ ٖ ٘ ٗ ٘ ٘ ٖ ٖ ٖٛ 

ٖ ٘ ٖ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗ ٘ ٗٙ 

ٗ ٗ ٔ ٗ ٖ ٗ ٘ ٗ ٖ ٕ ٖ ٖٜ 

٘ ٕ ٔ ٘ ٗ ٖ ٘ ٘ ٕ ٗ ٘ ٖٙ 

ٙ ٖ ٕ ٖ ٔ ٗ ٘ ٗ ٖ ٕ ٖ ٖٓ 

ٚ ٘ ٗ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗٚ 

ٛ ٘ ٕ ٖ ٕ ٗ ٗ ٘ ٘ ٘ ٖ ٖٛ 

ٜ ٖ ٗ ٖ ٖ ٘ ٗ ٘ ٖ ٕ ٖ ٖٙ 

ٔٓ ٗ ٖ ٗ ٘ ٘ ٖ ٘ ٗ ٘ ٗ ٕٗ 
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ٔٔ ٘ ٖ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗٙ 

ٕٔ ٖ ٕ ٗ ٘ ٗ ٕ ٕ ٖ ٕ ٗ ٖٔ 

ٖٔ ٘ ٕ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗ٘ 

ٔٗ ٘ ٔ ٕ ٗ ٗ ٘ ٗ ٘ ٗ ٕ ٖٙ 

ٔ٘ ٗ ٘ ٗ ٖ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗ ٗٗ 

ٔٙ ٖ ٗ ٘ ٔ ٗ ٕ ٘ ٖ ٕ ٘ ٖٗ 

ٔٚ ٘ ٗ ٘ ٗ ٘ ٗ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗٙ 

 
 
 
 
 



45 
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  (Relialibilitas)االستبانة الموثوقية (ٕ
 البعدم للمجموعة التجربية كما يلي: (Relialibilitas)أما االستبانة ادلوثوقية 

 (ٗ,ٕاجلدكؿ )
 البعدم للمجموعة التجربية (Relialibilitas)نتائج االستبانة ادلوثوقية 

 )الفصل السابع ب(

Reliability Statistics 

Cronbac
h's Alpha 

Cronbac
h's Alpha 
Based on 
Standardi
zed Items 

N of 
Items 

.ٕٚٗ .ٜٚٗ ٔٓ 
 

كما ادلذكور ُب اجلدكؿ أف ادلنهج البحث حصل علي صفة "مهّم" ىو الذم حيصل 
 %.٘ٚعلى درجة 

 

البحث الثاني : تأثير استخدام الخريطة الذىنية في تعليم الّلغو العربية لطالب 
 المدرسة المتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج

  ختبارأ. نتيجة اال

  ( نتائج االختبار القبلي و البعدي  للمجموعة الضابطة ٔ

 أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي :
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(ٗ,ٖاجلدكؿ )  

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة )الفصل السابع األلف(

 الرقم نتيجة االختبار القبلي التقدير
 ٔ ٗٗ ضعيف
 ٕ ٕٖ ضعيف
 ٖ ٕٓ ضعيف
 ٗ ٕٗ ضعيف
 ٘ ٕٓ ضعيف
 ٙ ٕٓ ضعيف
 ٚ ٕٛ ضعيف
 ٛ ٕٓ ضعيف
 ٜ ٖٛ ضعيف
 ٓٔ ٕٓ ضعيف
 ٔٔ ٕٓ ضعيف
 ٕٔ ٓٙ مقبوؿ
 ٖٔ ٛٗ ناقص
 ٗٔ ٛٙ مقبوؿ
 ٘ٔ ٙ٘ ناقص

 اجملموع ٕٓ٘ 
 ادلعدؿ ٜٖ 
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كما ادلذكور ُب اجلدكؿ أف نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة نالوا درجة ادلعدؿ 

 , كُبٕناقص = , كُب مستول ٕكذلك يتكوف الطالب ُب مستول مقبوؿ =  .ٜٖ
 ٔٔمستول ضعيف = 

 أما نتائج االختبار البعدم  للمجموعة الضابطة كما يلي :

 (ٗ,ٗاجلدكؿ )

 نتائج االختبار البعدم للمجموعة الضابطة )الفصل السابع األلف(

 الرقم نتيجة االختبار القبلي التقدير
 ٔ ٛٙ مقبوؿ

اقصن  ٕ٘ ٕ 
 ٖ ٕٖ ضعيف
 ٗ ٓٗ ضعيف
 ٘ ٛٗ ناقص
 ٙ ٖٙ ضعيف
 ٚ ٓٗ ضعيف
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 ٛ ٕٖ ضعيف
 ٜ ٙ٘ ناقص
 ٓٔ ٛٗ ناقص
 ٔٔ ٗٗ ضعيف
 ٕٔ ٙٚ جيد
 ٖٔ ٓٙ مقبوؿ
 ٗٔ ٕٚ مقبوؿ
 ٘ٔ ٗٙ مقبوؿ

 اجملموع ٛٙٚ 
 ادلعدؿ ٔ٘ 

 

 
لوا درجة ادلعدؿ كما ادلذكور ُب اجلدكؿ أف نتائج االختبار البعدم للمجموعة الضابطة نا

, كُب ٗ, كقي مستول مقبوؿ = ٔ. كذلك يتكوف الطالب ُب مستول جيد = ٖ٘
  ٙمستول ضعيف =  , كُبٗناقص = مستول 
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 ( مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة         ٕ

مجموعة كبعد شرحت الباحثة عن نتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم لل  
الضابطة, ففي ىذا جزء ستقدـ الباحثة مقارنة االختبارين للمجموعة الضابطة. كمقارنتو  

 كما يايل :

(ٗ,٘اجلدكؿ )  

 ادلقارنة بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة
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بالنسبة غلى بياف ادلقارنة بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة 

% ُب ٖٔ% من التالميذ ُب الدرجة الضعيف, كٗٚتبار القبلي فظهر أف ُب االخ
% ُب الدرجة مقبوؿ. كأما ُب االختبار البعدم طهر أف ٖٔالدرجة ناقص, ك

% ُب الدرجة ٕٚ% ُب الدرجة ناقص, كٕٚ% ُب الدرجة الضعيف, كٓٗ
% ُب الدرجة اجليد. كىذا البياف يغٍت أف نتيجة االختبار البعدم أكرب ٙادلقبوؿ, ك

 ن نتيجة االختبار القبلي.م
 

 ( نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجربيةٖ

 أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربية كما يلي :

(ٗ,ٙاجلدكؿ )  

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربية )الفصل السابع الباء(

 الرقم نتيجة االختبار القبلي التقدير
 ٔ ٗٗ ضعيف
 ٕ ٛٗ ناقص
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 ٖ ٕٗ ضعيف
 ٗ ٕٓ ضعيف
 ٘ ٓٗ ضعيف
 ٙ ٕ٘ ناقص
 ٚ ٙٔ ضعيف
 ٛ ٛٙ مقبوؿ
 ٜ ٕٓ ضعيف
 ٓٔ ٛٗ ناقص
 ٔٔ ٓٗ ضعيف
 ٕٔ ٕٛ ضعيف
 ٖٔ ٛٙ مقبوؿ
 ٗٔ ٕٛ ضعيف
 ٘ٔ ٗٗ ضعيف
 ٙٔ ٓٗ ضعيف
 ٚٔ ٖٙ ضعيف

 اجملموع ٗٙٙ 
 ادلعدؿ ٖ٘ 
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تبار القبلي للمجموعة التجريبة نالوا درجة ادلعدؿ كما ادلذكور ُب اجلدكؿ أف نتائج االخ

, كُب ٖناقص = , كُب مستول ٕ. كذلك يتكوف الطالب ُب مستول مقبوؿ = ٜٖ
  ٕٔضعيف =  مستول

 أما نتائج االختبار البعدم للمجموعة التجربية كما يلي:

(ٗ,ٚاجلدكؿ)  

 نتائج االختبار البعدم للمجموعة التجربية )الفصل السابع الباء(

 الرقم نتيجة االختبار القبلي التقدير
 ٔ ٕٜ جيد جدا
 ٕ ٜٙ جيد جدا
 ٖ ٛٛ جيد جدا

 ٗ ٓٛ جيد
 ٘ ٗٛ جيد

 ٙ ٕٜ جيد جدا
 ٚ ٓٛ حيد
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 ٛ ٓٓٔ جيد جدا
 ٜ ٗٛ جيد

 ٓٔ ٜٙ جيد جدا
 ٔٔ ٕٜ جيد جدا
 ٕٔ ٛٛ جيد جدا
 ٖٔ ٓٓٔ جيد جدا

 ٗٔ ٗٛ جيد
 ٘ٔ ٜٙ جيد جدا
 ٙٔ ٕٜ جيد جدا

 ٚٔ ٗٛ جيد
 اجملموع ٕٛ٘ٔ 
 ادلعدؿ ٜٓ 
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كما ادلذكور ُب اجلدكؿ أف نتائج االختبار البعدم للمجموعة التجريبة نالوا درجة 
, كُب مستوم جيد = ٔٔ. كذلك يتكوف الطالب ُب مستول جيد جدا = ٜٓادلعدؿ 

ٙ 

 ( مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجربية  ٗ

شرحت الباحثة عن نتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم  كبعد 
للمجموعة التجربية, ففي ىذا جزء ستقدـ الباحثة مقارنة االختبارين للمجموعة 

 التجربية. كمقارنتو كما يايل :

(ٗ,ٛاجلدكؿ )  

 ادلقارنة بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجربية
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بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجربية  بالنسبة على بياف ادلقارنة

% ُب ٛٔ% من التالميذ ُب الدرجة الضعيف, كٓٚفظهر أف ُب االختبار القبلي 
% ُب الدرجة مقبوؿ. كأما ُب االختبار البعدم طهر أف ٕٔالدرجة ناقص, ك

% ُب الدرجة اجليد جدا. كىذا البياف يغٍت أف ٘ٙ% ُب الدرجة اجليد, كٖ٘
 الختبار البعدم أكرب من نتيجة االختبار القبلي.نتيجة ا

 

 ( نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين٘

بعد عرفت الباحثة مقارنة بُت االختبار البعدم للمجموعة الضابطة ك اجملموعة 
التجربية فستشرح الباحثة نتائج عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ ادلربع من 

 ىي كما يايل :اجملموعتُت. ك 

(ٗ,ٜاجلدكؿ )  

 نتائج عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت
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 كفيما يلي توضيح ماُب اجلدكؿ السابق :
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: نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبة         x  

: نتائج االختبار البعدم من اجملموعة التجريبة         x  

نتائج اجملموعة التجريبة : عدد االضلراؼ من          )x( 

  )x(       : عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبة 

: رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبة         ∑) x( 

: نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة         y  

لضابطة: نتائج االختبار البعدم من اجملموعة ا         y  

: عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة الضابط          )y( 

: عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة         )y(  

: رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة     ∑ )y( 

بعد كضحت الباحثة اجلدكؿ السابقة, فتلخص الباحثة عرض البيانات التايل ىي 
موع عدد االضلراؼ كرلموع عدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت. كىي ستبُت كما رل

 ُب اجلدكؿ التايل :

(ٗ,ٓٔجدكؿ )  

 رلموع عدد االضلراؼ كرلموع عدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت
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كاخلطوة التايل ىي حتسب الباحثة النتائج السابقة بادخاؿ إىل الرموز اإلخصائ ) 

tكما يأٌب ): 
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t-Test: Paired Two 
Sample for Means 

  
     ٗٛ ٕٗ 
Mean ٘ٔ ٔٗ 
Variance ٔٓٚ,ٖٖٖٚ ٙٛ,ٕٙٙٙٚ 
Observations ٔٙ ٔٙ 
Pearson Correlation -ٓ,ٖٖٓٚٔ 

 Hypothesized Mean 
Difference ٓ 

 Df ٔ٘ 
 t Stat ٔٓ,ٜ٘ٛٗ٘ 
 P(T<=t) one-tail ٚ,ٗE-ٜٓ 
 t Critical one-tail ٔ,ٖٚ٘ٓ٘ 
 P(T<=t) two-tail ٔ,ٗٛE-ٓٛ 
 t Critical two-tail ٕ,ٖٔٔٗ٘   

. ٍب  ٜ٘ٗٛ٘,ٓٔاحلسايب =  tمن اجلدكؿ السابقة, كجدت الباحثة أف نتيجة    
. ٍب حبثت الباحثة بنتيجة ُب القائمة احلربية t-table  قامت الباحثة بتعُت 
Degree of Freedomمن t-table فوجدت الباحثة أف نتيجة ُب التقدير ادلعنوم .

. كذلك بتقرير  ٚ٘ٗ,ٕ% ىئكنتيجة ُب التقدير ادلعنوم  ٜٚٙ,ٔ% ىي  ٘
 كما يايل:
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 t-test (t احلسايب)<t-table  (t اجلدكيل)= حصلت التجربية = مقبوؿ 
 t-test (t احلسايب)>t-table  (t اجلدكيل)= فشلت التجربية = غَت مقبوؿ 

 

% = ٘عنوم كىي أكرب من نتيجة ُب القدر ادل ٜ٘ٗٛ٘,ٓٔكنتيجة اإلحصائي = 
. كذلك ٚ٘ٗ,ٕ% = ٔ. كذلك أكرب من نتيجة ُب القدر ادلعنوم ٜٚٙ,ٔ

أف مقبوؿ مبعٌت فركض ىذه  Ho . كذلكٜٚٙ,ٔ<  ٚ٘ٗ,ٕ<  ٜ٘ٗٛ٘,ٓٔ
البحث مقبوؿ. كخالصتها أف استخداـ اخلريطة الذىنية ُب تعليم اللغة العربية عند 

 نج تأثَت.الطالب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماال
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث

 أ.مناقشة عن استخدام الخريطة الذىنية في تعليم الّلغة العربية

قامت الباحثة التعليم باستحداـ اخلريطة الذىنية ُب تعليم اللغة العربية 
الفصل التجريب بثماف اللقاء يتضمن من االختبار القبلي كاالختبار البعدم فيها 

اللقائُت كتعرؼ باللقاء كاالستبانة باللقاء ك عملية التعليم كالتعلم بأربعة اللقاء. ب
استخداـ اخلريطة الذىنية سهل ألف ىذه الطريقة حتتاج األدكات القليلة. أما 

 أدكاهتا:

 ( السبورة النظيفةٔ
 ( القلم ك ادلمحةٕ
 ( الذىنٖ
 ( سليلةٗ
 

 لعريب كما يايل:كخطوات اخلريطة الذىنية ُب تعليم اللغة ا

 بدأ من الوسط. (ٔ
 استخداـ كلمة أساسية كاحدة لكل سطر. (ٕ
 .باستخداـ اخلريطة الذىنيةباحثة عن ادلادة كررت ال   (ٖ
 عن ادلادة.الطالب  أف يفهمىو ك  شرحت الباحثة ىدؼ التعليم ُب (ٗ
 سألت الباحثة إىل الطالب ادلعارؼ عن مفردات اليت تتعلق عن ادلادة. (٘
الذىنية. كأمر الباحثة الطالب لالىتماـ ك  ريطةادة باخلشرحت الباحثة عن ادل (ٙ

 يفهم جيدا.
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تعلم ىذا اللقاء كشرحت عملية التعليم ُب كاالختتاـ خلصت الباحثة تعليم ك  (ٚ
 اللقام التايل.

كبالنظر إىل ادلقابلة مع بعض الطالب بعد تعليم اللغة العربية باستخداـ 
تعليم باستخداـ اخلريطة الذىنية اخلريطة الذىنية ىي رأل معظم الطالب أف ال

 أسهل ليفهم مفهم ادلادة ألهنا تقدـ ادلادة بتلخيص.

كبالنظر إىل ادلالحظة عن أنشطة الطالب عند عملية التعليم باستخداـ 
 اخلريطة الذىنية ىي زادت محاسة الطالب ُب تعليم اللغة العربية.

 كبالنظر إىل االستبانة 

 لخريطة الذىنية في تعليم الّلغة العربيةب. مناقشة عن تأثير استخدام ا

كبالنظر على بيانات االختبار يوجد التفريق بُت نتيجة االختبار ُب الفصل 
الضابط بدكف اخلريطة الذىنية كالفصل التجرييب باستخداـ اخلريطة الذىنية. كأما الفرؽ 

 منهما فهو كما يايل:

ك للفصل التجربييب ىي  ٜٖىي درجة ادلعدؿ ُب االختبار القبلي للفصل الضابط  .ٔ
. كمن أف كفاءة الطالب ُب تعليم اللغة العربية للفصل الضابط أحسن من ٖ٘

 الفصل التجرييب.

ك للفصل التجربييب ىي  ٔ٘. درجة ادلعدؿ ُب االختبار البعدم للفصل الضابط ىي ٕ
م . كمن ىذا أف نتيجة ادلعدؿ ُب االختبار البعدم للفصل التجرييب الذم تعليٜٓ

 فيو بالستخداـ اخلريطة الذىنية أكرب من الفصل الضابط.

كىي أكرب من نتيجة ُب القدر ادلعنوم  ٜ٘ٗٛ٘,ٓٔ. أما نتيجة اإلحصائي = ٖ
. ٚ٘ٗ,ٕ% = ٔ. كذلك أكرب من نتيجة ُب القدر ادلعنوم ٜٚٙ,ٔ% = ٘

أف مقبوؿ مبعٌت  Ho . كذلكٜٚٙ,ٔ<  ٚ٘ٗ,ٕ<  ٜ٘ٗٛ٘,ٓٔكذلك 
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. كخالصتها أف تأثَت استخداـ اخلريطة الذىنية ُب فركض ىذه البحث مقبوؿ
 تعليم اللغة العربية كزيادة رغبة الطالب.

بناء علي البيانات السابقة ظهرت الباحثة أف ارتفاع كفاءة الطالب ُب 
تعليم اللغة العربية للمجموعة التجربية اليت تعليم فيها باستخداـ اخلريطة الذىنية 

بدكهنا. ك نتيجة اإلحصائي أكرب من نتيجة ُب التقدير أكرب من اجملموعة الضابطة 
% = ٔ. ككذالك أكرب من نتيجة ُب التقدير ادلعنوم ٜٚٙ,ٔ% = ٘ادلعنوم 
. فلذلك, أف استخداـ اخلريطة الذىنية ُب تعليم اللغة العربية تأثَت بعد ٚ٘ٗ,ٕ

ن  جتريبو عند طالب الفصل السابع )الباء( بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سن
 كاليجوغو ماالنج.
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 الفصل السادس

 ملخص نتائج البحث والمقترحات

 أ.ملخص نتائج البحث

كبعد انتهى إجراء البحث العلمي عن تأثَت اخلريطة الذىنية ُب تعليم اللغة العربية 
بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سنن كاليجوغو ماالنج, شرحت الباحثة نتائج البحث كما 

 يايل:

 طبيق اخلريطة الذىنية ُب تعليم اللغة العربية كما يايل:.تٔ

 بدأ من الوسط.( ٔ

 ( استخداـ كلمة أساسية كاحدة لكل سطر.ٕ

 .الطالب عن ادلادةأف يفهم ىو  كشرحت الباحثة ىدؼ التعليم ( ٖ

 .داـ اخلريطة الذىنيةشرحت الباحثة عن التعليم باستخ( ٗ

ليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سنن  . أف استخداـ اخلريطة الذىنية ُب تعٕ
كاليجوغو ماالنج. كىذا بالدليل نتيجة نتيجة اإلحصائي أكرب من نتيجة ُب التقدير 

  ٚ٘ٗ,ٕ% = ٔ. ككذالك  أكرب من نتيجة ُب التقدير ادلعنوم ٜٚٙ,ٔ% = ٘ادلعنوم 
 مقبوؿ أك أف فركض ىذا البحث مقبوؿ.Ho       مبعٌت أف 

 ترحات البحثب. مق

 بناء على نتائج البحث تثدـ الباحثة مقًتحات البحث كما يايل :
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.يرجى دلدرسُت الّلغة العربية أف يستفيد اخلريطة الذىنية كاستخدمها كتطويرىا لًتقية ك ٔ
 يسهل فهم الطالب ُب عملية التعليم كالتعلم الّلغة العربية.

ك ر ىذا البحث ُب التعليم األخرل أ.يرجى للباحثُت األخرين أف يكوف مراجعا لتطويٕ
 ُب ادلدرسة كادلرحلة ادلختلفة.
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 . االختبار القبلي واالختبار البعديٗ

 :  االسم

 :  الفصل

 : رقم التسجيل

 ِاْخَتر َأَصّح َأْجوِبَة ِفيَما يَْأِتي بَ ْيَن )أ، ب، ج، د( !

َواُنَك ؟ . . . َشارِع "سوكوددم" َرْقم  -ٔ  ٗماَ ُعنػْ
َواُنكَ  - أ َواُنكِ  -ب  ُعنػْ َوانُوُ  -د  عُعْنوَاينْ  -ج  ُعنػْ  ُعنػْ

 َما ِمْهَنُة أُمِّك ؟ . . . ُمَدرَِّسةه  -ٕ
 ِمْهَنُتكِ  -د  ِمْهَنتُػَها -ج  ِمْهَنُتوُ  -ب ِمْهَنيِتْ  - أ

 َما ِمْهَنُتك يَا َحَسن ؟ ِمْهَنيِتْ . . .  -ٖ
 ُمَدرَِّسةه  -د  ُمَوظََّفةه  -ج  طَاِلبه -ب   طَالَِبةه  -أ

 . . .ٜٔبَػْييِتْ َرْقم  -ٗ
 ِتْسَعة َعَشر -د ََثَانِية َعَشر -ج  َعة َعَشرَسبػْ -ب  ِستَّة َعَشر  - أ

 َٕٖٗ٘ٔٙرْقم تِْلُفْوينْ  -٘
 اْثناَف –أَْربَػَعة  –ََخَْسة  –ثالَثَة  –َكاِحد  –ِستَّة  - أ

 أَْربَػَعة –اْثنَاف  –ََخَْسة  –ثالَثَة  –َكاِحد  –ِستَّة  -ب

 ِستَّة –أَْربَػَعة  –ََخَْسة  –ثالَثَة  –َكاِحد  –اْثنَاف  -ج

 ِستَّة –ََخَْسة  –أَْربَػَعة  –ثالَثَة  –َكاِحد  –اْثنَاف  -د

 طَالِبنا ُٕٛب الَفْصِل  -ٙ
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َعة َك ِعشُرْكفَ  - أ             ِتْسَعة َك ِعشُرْكف  -ج   َسبػْ

 ََثَانِية َك ِعشُرْكفَ  -د   ِستَّة  َك ِعشُرْكفَ  -ب

ٚ- ٗ  +ٖ = 
َعة - أ  ةأَْربَػعَ  -د       ِستَّة  -ج        ََخَْسة -ب  َسبػْ

َفة ؟ . . . ُب َشارِع َأمْحَد يَاين. -ٛ  أَْيَن بَػْيُت َحَسن يَاَحِنيػْ
 بَػْييِتْ  -د  بَػْيُتُكمْ   -ج  بَػْيتُوُ  -ب  بَػْيُتكَ  - أ

 َٖ٘رْقُم بَػْييِتْ  -ٜ
 ََخَْسة َك أَْربَػُعْوف  -ج   ََخَْسة َك َثالَثُػْوف - أ

 ََخَْسة َك ِعْشُرْكف -د    اِثْػَناف َك ََخُْسْوفَ  - ب
ـَ  َماَذا -ٓٔ ـَ البَػْيِت . . .أََما  البَػْيِت؟ أََما

 ِخزَانَةه  -ج     ِمْنَضَدةه  - أ

 ِمْلَعَقةه  -د       َحِديْػَقةه  -ب

َذاَكَرِة . . . -ٔٔ
ُ
َذاَكَرِة؟ ُب ُغْرَفِة ادل

ُ
 َماَذا ُب ُغْرَفِة ادل

 َمْطَبخه  -ج      ِكَتابه  - أ
 َصْحنه  -د      ُسْوره  - ب

 جلُُلْوِس َأمْحَُد.. . . ُب ُغْرَفِة اجلُُلْوِس؟ ُب ُغْرَفِة ا -ٕٔ
 َمنْ  -د  َما  -ج  َكمْ   -ب  َىلْ -أ

ـَ ُب . . . -ٖٔ ـَ؟ َتْطَبُخ أُمِّْي الطََّعا  أَْيَن َتْطَبُخ أُمِّْي الطََّعا
 َمْطَبخه  -ج      مَحَّاـِ  - أ

 َمْكَتبِ  -د      َحِديْػَقةه  -ب

 . . . َىِذِه الِوَساَدُة؟ َىِذِه الِوَساَدُة أُلْخيِت  -ٗٔ
 ِلَمنْ  -د  َمنْ   -ج  اَماذَ  -ب  أَْينَ  - أ
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ٔ٘- Di ruang tamu ada kursi dan vas  . . . ُب الّلَغِة الَعَربَِيِة 
   ُب ُغْرَفِة أَلْكِل ُكْرِسّي َكَزْىرِيَّة - أ

  ُب ُغْرَفِة أَلْكِل َزْىرِيَّة كَُكْرِسيّ  -ب

 ُب ُغْرَفِة اجلُُلْؤِس ُكْرِسّي َكَزْىرِيَّة -ج
 َزْىرِيَّة كَُكْرِسيّ ُب ُغْرَفِة اجلُُلْؤِس َ  -د

؟  -ٙٔ ْكَتِب ِكَتابه
َ
 َىْل َعَلى ادل

ْكَتِب ِكَتابه  - أ
َ
   نَػَعْم,  َعَلى ادل

ْكَتِب ِمْقَلَمةه  -ب
َ
  نَػَعْم,  َعَلى ادل

ْكَتِب قَػَلمه  -ج
َ
 نَػَعْم, َعَلى ادل

ْكَتِب ِكَتابه  -د
َ
 اَل, َعَلى ادل

ٔٚ- Di kebun (ada) pohon dan bunga-bunga 

   َجَرة َك ِخزَانَةه ُب احَلِديْػَقِة شَ  - أ

  ُب احَلِديْػَقِة ُغْرَفة َك أَْزَىاره  -ب

 ُب احَلِديْػَقِة َشَجَرة َك أَْزَىاره  -ج
 ُب احَلِديْػَقِة ُغْرَفة َك ِخزَانَةه  -د

 . . . ُب ُغْرَفِة األَْقِل؟ ُب ُغْرَفِة األَْقِل ُرز   -ٛٔ
 ِلَمنْ  -د  َمنْ   -ج  َماَذا -ب  أَْينَ  - أ

 ُم ُب الَفْصِل. َكأَْنَت . . . ُب الَفْصلِ أَنَا اَتَػَعلَّ  -ٜٔ
 اَتَػَعلَّمُ  -د  يَػتَػَعلَّمُ   -ج  تَػتَػَعلَّمُ  -ب تَػتَػَعلَِّمُْتَ  -أ

 ُىَو جَيِْلُس َعَلى الُكْرِسّي. َكأَْنِت . . . َعَلى الُكْرِسيّ  -ٕٓ
 جَيِْلسُ  -د  جَتِْلِسُْتَ   -ج  جَتِْلسُ  -ب َاْجِلسُ  -أ

اَء بػَ  -ٕٔ
َ
اَء بَػْعَد األْكلِ اَْنَت َتْشَرُب ادل

َ
 ْعَد األْكِل. َكأَنَا . . . ادل
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 َاْشَربُ  -د  َنْشَربُ  -ج  َتْشَرِبُْتَ  -ب َيْشَربُ  -أ
ِديْػَنِة مَاالَْنج -ٕٕ

َ
 ضَلُْن . . . ُب ادل

 َيْسُكنُ  -د  َتْسُكنُ  -ج  َاْسُكنُ  -ب َنْسُكُن    - أ
 الِتْلِمْيُذ . . . ُب الَفْصلِ  -ٖٕ

 اَْكُنسُ  -د  َنْشَربُ  -ج  يَػتَػَعلَّمُ  -ب تَػَناـُ  -أ
 زُْلَفى . . . اْلُقْرآَف بَػْعَد َصاَلِة الصُّْبحِ  -ٕٗ

 صَلِْلسُ  -د  تَػْقرَأُ  -ج يَاُكُل     -تَػْغِسِلُْتَ    ب - أ
َوظَُّف . . . ُب اإلَدارَةِ  -ٕ٘

ُ
 ادل
  يَػْعَملُ  -د  ُنَساِعدُ  -ج  َتْشَرِبُْتَ  -ب اَْطَبُخ  -أ

 
 
 

 
 *َمَع النََّجاِح*
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 ستبانة. اال٘
Petunjuk Pengisian Angket 

1. Tulislah Nama dan Absen anda. 

Nama   : 

Absen   : 

2. Isilah pernyataan  berikut dengan  tanda (√) sesuai apa yang anda rasakan  pada 

kolom yang telah disediakan  

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Setuju Sekali 

3. Terima kasih dan  mohon  mengembalikan angket ini apabila telah  selesai diisi. 

 

NO PERNYATAAN 1 2 3 4 5 

1. Saya merasa lebih bersemangat ketika mengikuti pembelajaran bahasa Arab  

dengan Maind Mapping. 

 

     

2. Saya merasa lebih mengerti tentang bahasa Arab setelah mengikuti pembelajaran  

bahasa Arab dengan Maind Mapping. 

 

     

3

. 

Setelah menggunakan metode Maind Mapping dalam pembelajaran  bahas Arab,  

saya merasa lebih mudah dalam mengerjakan latihan soal bahasa Arab. 
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4. Setelah memperhatikan pembelajaran bahasa Arab melalui Maind mapping,  

saya merasa ada  peningkatan dalam  memahami dan  mempelajari bahasa Arab. 

 

     

5. Saya  lebih termotivasi dalam mempelajari bahasa Arab setelah menggunakan Maind 

Mapping. 

 

     

6. Saya merasa lebih menarik dalam mempelajari bahasa Arab setelah menggunakan 

 Maind Mapping. 

 

     

2. Dengan Maind Mapping, saya merasa jauh lebih efektif dalam memahami bahasa  

Arab. 

 

     

8. Saya lebih mudah dalam memahahami dan mempelajari bahasa Arab, jika guru 

mengaplikasikan Maind Mapping dalam menjelaskan pelajaran bahasa Arab. 

 

     

0. Saya lebih mudah dalam menganalisa pelajaran bahasa Arab, jika guru menggunakan 

Maind Mapping dalam menjelaskan pelajaran bahasa Arab. 

 

     

19. Jika guru menggunakan Maind Mapping dalam menjelaskan pelajaran bahasa Arab,  

saya lebih mudah dalam menganalisa pelajaran bahasa Arab. 
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 . التوثيقاتٙ
 

  

ُب الفصل يعمل الطالب االختبار القبلي 
 السابع الباء

 

ُب الفصل يعمل الطالب االختبار القبلي 
 السابع ألف

 

  

 كتبت الباحثة خالصة عن كل ادلادة أماـ الفصل عن ادلادة شرحت الباحثة
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يعمل الطالب االختبار القبلي للمجموعة 
 التجربية

 

يعمل الطالب االختبار البعدم للمجموعة 
 التجربية

 

  

يعمل الطالب االستبانة للمجموعة 
 التجربية

 

 الطالب من السابع باء
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 السيرة الذاتية .ٗ
 
 

 خصيةالمعلومات الش . أ
 : ليلي فتحية الّسعدية االسم

 ٜٜ٘ٔمايو  ٖٔ: ماالنج,  ادلكاف/تاريخ ادلولود
 : اإلندكنيسية اجلنسية

 : كلية علـو الًتبية كالتعليم / قسم تعليم اللغة العربية كلية/قسم
 : مسبَتسارم, ماالنج العنواف

 ٖٕٖٖٔ٘٘ٙٔٔٛٓ:  رقم اجلواؿ
 gmail.com13lelyfathiya@:  الربيد اإليليكًتكين

 المستوي الدراسي . ب

 
 

 الباحثة,
    ليلي فتحية الّسعدية

ٖٖٔ٘ٔ٘ٔ 

 

mailto:lelyfathiya13@gmail.com

