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 إهداء
 

 :إىل أهداي البحث اجلامعي
 

 .ةسييت حمبّ  احلاجةأمي احملبوبة: 
)عسى هللا أن يرمحها يف الدنيا واآلخرة اليت قد ربتين منذ الصغار وبدون رضاها وحبها ما  

 وجدت النجاح(
 

 .احلاج عمر عزيزيأيب الكرمي: 
 )عسى هللا أن يرمحه يف الدنيا واآلخرة ويعطيه طول العمر والصحة دائما( 

 
 حبيب الرمحن، خليل الرمحن، حممد انصح بشرى.أخي احملبوب: 

 عفة، إيكو إيدا نور دييت. أخيت احملبوبة: 
 خالدة،: رفيقة العليا مدنية، فجر ماعشة أبناء األخ

 جنم رمضان. اندين  ، حمّمد عمرو خالد
 عسى هللا أن يرمحهم يف الدنيا واآلخرة( )
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 كلمة الشكر والتقدير 

 

احلمد هلل رب العاملي، والصالة والسالم على حممد بن عبد هللا املبوث رمحة 
الدين. وعلى آله وصحبه أمجعي، أما للعاملي، ومن اهتدى بسنته ودعا بدعوته إىل يوم 

 بعد.
أشكر شكرا إىل هللا عّز وجّل على نعمة القوة والصحة والفرصة حيت قد انتهيت 

 قواعد اإلمالءتعليم    يف اخلريطة الذهنية    اسرتاتيجية  تطبيق"من البحث اجلامعي ابملوضوع  
وقد انتهيت كتابة هذا البحث اجلامعي وال ميكن  . "يف معهد مفتاح العلوم بروبولينجو

 امتامة بدون مساعدة اآلخر، ولذلك تقدم الباحثة الشكر إىل:

فضيلة الدكتور احلاج عبد احلارس  املاجيستري، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  -1
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

ج أغوس ميمون املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة فضيلة الدكتور احلا  -2
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 

مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة   ةفضيلة الدكتورة احلاج -3
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 

زكية عارفة املاجستري، املشرفة الذي أفادت مين عمليا وعمليا ووجهت فضيلة الدكتورة   -4
الطوات يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه،  
فلم تبخل بعملها يوما عن مساعد البحث وتوجيهها. فلها مين خالص اشكر 

 والتقدير، ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء.
ذ واألساتيذة يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم مجيع األساتي -5

 اإلسالمية احلكومية مباالنج.
مجيع أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية   -6

 احلكومية مباالنج. 
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 الدينية معهد مفتاح العلوم بروبولينجو.   درسةمجيع األساتيذ واألساتيذة يف امل -7
يف   املستوى الوسطى لفصل أ وفصل ب يف والتلميذات  التالميذ يعمج فضيلة -8

 الدينية معهد مفتاح العلوم بروبولينجو. درسةامل
مجع أصحايب وأصحابيت الذي قد رافقوين وشجعوين يف إكمال البحث. وأخص  -9

 فطراي رمحين رحتات عيشيت، سيت فاطمة، اسم "عفة األزهاري، يونييا ليال مغفرة، إ
ديسي راسالينا، مجاعٍة، نوفيا كرنياوايت، آليس امرأة اجلّنة" الالئي أحثوين وساعدين 

 يف إكمال هذا البحث اجلامعي.

عسى هللا أن مين علينا رمحته ال حد هلا وأن يثيبتنا حيسن الثواب. وأخرا، أدرك 
اجلامعي وهناك ابلتأكيد الضعف أو القصور، يتوقع التقرير البحث أن كتابة هذا البحث 

انتقادات واقرتاحات بناء من اي طرف ملزيد من التحسن، وهذا قد يكون البحث اجلامعي 
 مفيدة لنا مجيعا. آمي اي رّب العاملي. جزاكم هللا خريا كثريا أحسن اجلزاء.
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 كلية علوم الرتبية والتعليم 
 قسم تعليم اللغة العربية

 ة تقرير المشرف

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
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 الدكتورة زكية عارفة املاجستري:   ةاملشرف

يف معهد مفتاح   قواعد اإلمالء  يف تعليمالريطة الذهنية    اسرتاتيجية   تطبيق   : املوضوع 
  العلوم بروبولينجو

وقد نظران فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة  
ليكون على الشكل املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة  

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك ( S-1)سرجاان 
 م. 2019/2020إبراهم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 
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 مفتاح العلوم بروبولينجو

وقرر اللجنة بنجاحه واستحقاقه درجة سرجاان يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم 
الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي  

 وتتكون جلنة املناقشة من:  .م2020  يوليو  13يف يوم الثالاثء، اتريخ    م.  2019/2020
 دانيال حلمي املاجستريالدكتور  .1

 ).................(   198203302007101003رقم التوظيف: 
 الدكتور عبد احلميد املاجستري .2

 ).................(   197302011998031007رقم التوظيف: 
 الدكتور زكية عارفة املاجستري .3

 ).................(   198004162008012020: رقم التوظيف
 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم 
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يف معهد مفتاح   قواعد اإلمالء  يف تعليمالريطة الذهنية    اسرتاتيجية  تطبيق  :  ع املوضو 
 العلوم بروبولينجو

وقد نظران فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة  
ليكون على الشكل املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة  

بية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك يف قسم تعليم اللغة العر ( S-1)سرجاان 
وتقبل من فائق   م. 2020/  2019 إبراهم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 

 اإلحرتام وجزيل الشكر.
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يف معهد  قواعد اإلمالء يف تعليمالريطة الذهنية  اسرتاتيجية تطبيق :         املوضوع

 مفتاح العلوم بروبولينجو
وقد نظران فيه حق النظر، وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة  
ليكون على الشكل املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة  

الان مالك يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة مو ( S-1)سرجاان 
وتقبل من فائق  م. 2020/ 2019م اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي يإبراه

 اإلحرتام وجزيل الشكر.
 

م 2020 يوليو  13ماالنج، 
 رئيسة قسم تعليم العربية

 
 

 رياملاجست احلاجة مملوءة احلسنة ة الدكتور 
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 قسم تعليم اللغة العربية

 مواعد اإلشراف

 وردة طيبة :  االسم        
  16150028 : رقم التسجيل

يف معهد مفتاح  قواعد اإلمالء يف تعليمالريطة الذهنية  اسرتاتيجية تطبيق :     املوضوع  
 العلوم بروبولينجو

 املشرفة       : الدكتورة زكية عارفة املاجستري
 التوقيع الوصف الرتيخ رقم

  املوضوع  2019أكتوبر    30 1
  األولالفصل   2019  نوفمْب  20 2
  الفصل الثالث  -الفصل األول 2019  ديسمْب  11 3
  الفصل الرابع 2020  مارس 3 4
  الفصل الامس 2020 مارس  18 5
  الفصل السادس  –  رابعالفصل ال 2020 أبريل  19 6
  إصالح مجع الفصل 2020 أبريل  24 7
  البحث اجلامعي  2020  أبريل   29 8
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 اللغة العربيةتعليم سم قرئيسة 

 
 

 مملوءة احلسنة املاجستريالدكتورة احلاجة 
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 مستخلص البحث

يف معهد مفتاح العلوم   قواعد اإلمالء  يف تعليمالريطة الذهنية    اسرتاتيجية  تطبيق.  2020  وردة،  طيبة
كلية علوم الرتبية والتعليم. جامعة   .اللغة العربيةتعليم  سم  ق  (S-1البحث اجلامعي )  .بروبولينجو

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 زكية عارفة املاجستري  ةالدكتور :  ةاملشرف

 .قواعد اإلمالء، اسرتاتيجية اخلريطة الذهنية،  اسرتاتيجية التعلم  مفتاحية: تطبيقكلمات 

أخطاء يف كتابة اللغة العربية،   تاح العلوممف  ية معهد درسة الدينيف املغالًبا ما جيد معظم طالب  
 اعد اإلمالءمزة. وذلك ألن الطالب مل حيصلوا قط على مواد عن قو هأحدها هو املوضع الصحيح لل

الميكن للطالب و  .، حبيث يكون له أتثري كبري على كتاابهتم العربيةاعد اإلمالء يعرفون ما هو قو وال
من اسرتاتيجيات التعلم لفهم املفاهيم واستكشاف  إحدى. معرفة كيفية كتابة اللغة العربية صحيحا

طرق إبداعية وفعالة  هي الريطة الذهنية. قدرات الطالب )تطوير أداء الدماغ( هي الريطة الذهنية
قواعد  . اهلدف يف هذا البحث هو ملعرفة قدرة الطالب يف تعليم  ومعرفة القراءة والكتابة لتعيي أفكاران

 بتطبيق اسرتاتيجية الريطة الذهنية وملعرفة فعاليتها.  اإلمالء

 قواعد  يف تعليمالريطة الذهنية  اسرتاتيجيةكيف يتم إجراء جتربة (  1أسئلة البحث هو: )
يف الريطة الذهنية    اسرتاتيجية  ما مدى فعالية تطبيق( 2؟ )يف معهد مفتاح العلوم بروبولينجو اإلمالء

 يف معهد مفتاح العلوم بروبولينجو؟  قواعد اإلمالء  تعليم

املدخل الذي تستخدم الباحثة هو املدخل الكمي مبنهج شبه التجرييب، وتستخدم الباحثة 
الفصل أ والفصل التجرييب من الطالب يف الفصل ب كعينة البحث. الفصل الضابط من الطالب يف  

أّما حتليل  طريقة مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي االختبار )القبلي والبعدي( واالستبانة.
 ملعرفة نتائج االختبار.  t-testالبياانت هو ابستخدام  

 قواعد اإلمالءالريطة الذهنية يف تعليم  مراحل تطبيق اسرتاتيجية( 1: )أّما نتائج البحث فيما أييت
ينقسم الطالب إىل مخس جمموعات لعمل الريطة الذهنية، يتم إعطاء الطالب بعض األسئلة هي 

الطالب كتابة األمثلة األخرى على السبورة وفًقا للمادة اليت متت حول املواد اليت تعلموها، بعض 
، بعض الطالب حتليل كتابة املعلمة عن قواعد اإلمالء، يكتب بعض الطالب مجاًل على دراستها



 

 م
 

اليت مت النتيجة من الباحثة لألنشطة الدراسية . السبورة يوضحها املعلمة حول مادة قواعد اإلمالء
سري هذا بشدة"، ي  توافقوهي على مستوى "  %92,6يبلغ إىل نتيجة    قواعد اإلمالءتقييمها عند معلم  

التعليم هبذه االسرتاتيجية تسري كما يف خطة الدراسية. أما نتيجة االستبانة من الطالب يف املستوى 
 4,12( نتيجة االختبار اإلحصائي  2". )توافق  وهي على مستوى "  %71,3الوسطى يبلغ إىل نتيجة  

مردود و  oHوذالك مبعىن أن  1,714=  %5و  2,500=  %1أكْب من نتيجة املستوى املعنوي 
aH    فعال.  قواعد اإلمالءمقبول أي تطبيق اسرتاتيجية الريطة الذهنية يف تعليم



 

 ن
 

ABSTRACT 

Toyibah, Wardah 2020. Mind Map Strategy Implementation in Qowaidul Imla’ at 

Miftahul Ulum Proboliggo Islamic Boarding School. Departement of 

Arabic Education. Tarbiyah and Teacher Training Faculty. State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 Advisor: Dr. Zakiyah Arifah, M.Pd. 

Keywords: Implementation of Learning Strategies, Mind Map Strategies, 

Qowaidul Imla’. 

Most of the Madrasah Diniyyah student at the Miftahul Ulum Islamic boarding 

school often find errors in writing Arabic, one of which is the placement of hamzah. 

It happened because student had never gotten Qowaidul Imla’ material and did not 

know what Qowaidul Imla’ was, so it had a big impact on their Arabic writing, and 

student did not know how to write Arabic correctly. One learning strategy for 

understanding concepts and exploring students' abilities (developing brain 

performance) is a Mind Map. Mind maps are creative, effective, and literally literate 

ways to map our thoughts. The purpose of this study is to determine the ability of 

students in learning Qowaidul Imla’ by implementing a Mind Map strategy and to 

determine its effectiveness. 

The problems in the study are as follows: (1) How is the application of the 

Mind Map strategy in the learning of Qowaidul Imla’ in the Miftahul Ulum 

Probolinggo Islamic boarding school? (2) How effective is the application of the 

Mind Map strategy in learning Qowaidul Imla’ in the Miftahul Ulum Probolinggo 

Islamic boarding school? 

This research uses quantitative research methods with a quasi-experimental 

type. The researcher used the control class from class A students and the 

experimental class from class B students as the sample. Data collection methods 

used were test forms (pre-test and post-test), and questionnaires. The data analysis 

uses t-test to find out the test results. 

While the results of this study indicate that: (1) Stages of applying the 

mental map strategy in teaching Qowaidul Imla’ are students divided into five 

groups to make the mind map, students are given some questions about the materials 

they have learned, some students write other examples of the blackboard according 

to the material studied, some students analyze the writing of the teacher about the 

Qowaidul Imla’, Some students write sentences on the blackboard that the teacher 

explains about Qowaidul Imla’. Researchers' results for learning activities 

evaluated by Imla’ teachers were 92.6% at the level of "strongly agree". Learning 

with this Mind Map strategy is appropriate as in the Learning Implementation Plan. 

The results of the questionnaire from students at the secondary level which reached 

71.3%, were at the level of "agreeing". (2) The t-test results show that the t-test 

result is 4.12 greater than t-table 1% = 2,500 and 5% = 1,714 so that Ho is rejected 

and Ha is accepted. Then the conclusion that the application of the Mind Map 

strategy in learning Qowaidul Imla’ is effective.
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ABSTRAK 
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Imla’ 

Sebagian besar siswa di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

sering ditemukan kesalahan dalam penulisan bahasa Arab, salah satunya ialah 

penempatan hamzah.  Hal itu terjadi karena siswa belum pernah mendapatkan 

materi Qowaidul Imla’ dan tidak mengetahui apa itu Qowaidul Imla’, sehingga 

berdampak besar pada tulisan Arab mereka, dan siswapun tidak mengetahui 

bagaimana penulisan bahasa Arab dengan benar. Salah satu strategi pembelajaran 

untuk pemahaman konsep dan menggali kemampuan siswa (pengembangan kinerja 

otak) yaitu Mind Map. Mind map yaitu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan 

secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran Qowaidul 

Imla’ dengan menerapkan strategi Mind Map dan untuk mengetahui efektifitasnya. 

Adapun masalah dalam penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan 

strategi Mind Map dalam pembelajaran Qowaidul Imla’ di pondok pesantren 

Miftahul Ulum Probolinggo? (2) Seberapa efektif penerapan strategi Mind Map 
dalam pembelajaran Qowaidul Imla’ di pondok pesantren Miftahul Ulum 

Probolinggo? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis quasi 

experiment. Peneliti menggunakan kelas kontrol dari siswa kelas A dan kelas 

eksperimen dari siswa kelas B sebagai sampelnya. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah tes berupa (pre-test dan post-test), dan angket. Adapun analisis 

data menggunakan t-test untuk mengetahui hasil test. 

Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tahapan penerapan 

strategi Mind Map dalam mengajarkan Qowaidul Imla’ yaitu siswa dibagi menjadi 

lima kelompok untuk membuat Mind Map, siswa diberi beberapa pertanyaan 

tentang materi yang telah mereka pelajari, beberapa siswa menulis contoh lain di 

papan tulis sesuai dengan materi yang dipelajari, beberapa siswa menganalisis 

tulisan guru tentang Qowaidul Imla’, Beberapa siswa menulis kalimat di papan tulis 

yang dilafalkan guru tentang Qowaidul Imla’. Hasil peneliti untuk kegiatan 

pembelajaran yang dievaluasi oleh guru Imla’ adalah 92,6% berada pada tingkat 

"sangat setuju". Pembelajaran dengan strategi Mind Map ini sesuai seperti yang ada 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Adapun hasil angket dari siswa di 

tingkat menengah yaitu mencapai hasil 71,3%, berada pada tingkat "setuju". (2) 

Hasil hitungan t-test menunjukkan bahwa hasil t hitung adalah 4,12 lebih besar 

daripada t-tabel 1% = 2,500 dan 5% = 1,714 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Maka kesimpulannya bahwa penerapan strategi Mind Map dalam pembelajaran 

Qowaidul Imla’ efektif.
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 خلفية البحث. -أ

أو  . الكتابة هي وسيلة ةمهارة الكتابة هي أعلى من املهارات اللغوية األربع
يف عملية    1. زمان واملكان وغريهم ممن ال يقتصرون على ال  شخاصألللتواصل بي ااآللة  

 2اإلمالء.    التعلم الكتابة، ميكن أن تكون عملية التعلم على املراحل، أي أهنا تبدأ بتعلم

احلروف  أو    كتوبة  املحتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز    اإلمالء هو
على أن توضع هذه احلروف يف مواقعها الصحيحة من الكلمة وذلك الستقامة اللفظ 

اإلمالء فرع هام من فروع اللغة العربية، وهو من أسس اهلامة يف   3املعىن املراد. وظهور  
التعبري الكتايب، ووسيلة االتصال اليت يعْبهبا الفرد عن أفكاره. وتعليم اإلمالء هو 

منظمة يقوم هبا الطالب متكته من فهم واستيعاب مهارة كتابية معينة، تتكون    ت خطوا
   4لى رسم الكلمات رمسا صحيحا.لديه من خالهلا القدرة ع

اللغة العربية، غالًبا ما يتم التغاضي عن اإلمالء، مثل وضع مهزة يف   يف كتابة 
مهزة و  الكلمة،  وسط ومهزة يف ، كتابة مهزة والوصول ومهزة القطعمثل يف   أول الكلمة

املدرسة،  وذلك بسبب قلة تعلم قواعد اإلمالء يف  بشكل صحيح. الكلمة يف آخر
 تعليم لذلك مل يعرف الطالب كيفية كتابة اللغة العربية بشكل صحيح، وخاصة يف

 .قواعد اإلمالء

اس عن وضع مهزة يف أول الكلمة،  ميوقد ثبت يف البحث الذي تبحث إ
وكفاءة  ، ووسطها ويف آخرها. أن الكفاءة الطالب يف كتابة اهلمزة أول الكلمة مقبول

 
1 M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (pendekatan, metode, strategi, materi, dan 
media), (Malang: UIN-MALANG Press, 2008), hlm. 49 
2 Ibid, hlm. 50 

1(،ص.2011،)ماالنج:مطبعةجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةالحطومية،اإلمالءنظريتهوتطبيقه رضوان، 3
7،ص.سابقمراحعال 4
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يف وسط الكلمة ضعيف، وكفاءة الطالب يف كتابة اهلمزة يف الطالب يف كتابة اهلمزة 
 5. آخر الكلمة ضعيف

األسباب وقوع  أن . القطع ومهزة الوصلتبحث فّلي قرة أعي عن كتابة مهزة و 
 واعد قعلى    بهي: قلة فهم الطال  الوصلومهزة    األخطاء اإلمالئية يف كتابة مهزة القطع

  كتابة العربية، التعلم على  ب القطع، وقلة اهتمام الطالمهزة مهزة الوصل و  اإلمالء عن
جد تعليم ال يو  ، حىتعدم وجود كتاب اإلرشاد لقواعد اإلمالء للمعلمة والطلبةو 

 6. خاصة لإلمالء

مجيع الطالب تعلم اللغة العربية، يبدأ من  على جيب يف معهد مفتاح العلوم،
يف معهد مفتاح   يوجد   ذلك،سوى  الكتب.    قراءةتعلم علم النحو، علم الصرف، حىت  

يُعقد مرة واحدة يف األسبوع، من أجل تدريب الذي  قواعد اإلمالء تعليمالعلوم 
علوم الذي يف معهد مفتاح ال  قواعد اإلمالء  ميالطالب يف مهارة كتابته. ولكن، فإن تعل 

اللغة العربية مث يكتب  يف اجلملة وهو املعلم يتلّفظتطبيقه هو إمالء االستماع فقط، 
 الطالب ما الذي مسعوا.

أخطاء يف   تاح العلوممف ية معهد درسة الدينيف املغالًبا ما جيد معظم طالب 
مزة. وذلك ألن الطالب مل حيصلوا هكتابة اللغة العربية، أحدها هو املوضع الصحيح لل 

، حبيث يكون له  اعد اإلمالءوال يعرفون ما هو قو  اعد اإلمالءقط على مواد عن قو 
الميكن للطالب معرفة كيفية كتابة اللغة العربية  و  .أتثري كبري على كتاابهتم العربية

قواعد اإلمالء هي تعلم خل. أما إمهزة الوصل، ومهزة القطع،  بة كتا صحيحا. مثل  
 7أساسي حيث يتعلم الطالب اللغة العربية لتحسي كتابتهم. 

يف التعلم حيتاج إىل منوذج مبتكر، يشارك الطالب بنشاط وليس فقط 
ككائنات. مل يعد التعلم يركز على املعلم، ولكن على الطالب. يسهل املعلم الطالب 

 
فيجامعةموالنامالكإبراهيم2016كفاءةالطالبفيتطبيققواعداإلمالءبقسمتعليماللغةالعربيةالبحثمنإيمامسومرة، 5

2017،ماالنجاإلسالميةالحمومية
تحليلاألخطاءاإلمالئيةفيكتابةهمزةالوصلوالقطععندطلبةبرنامجصباحاللغةبمهعدسونانالبحثمنفلّيقرةأعين، 6

2018،ماالنق أمبيلالعاليالتابعلجامعةمزالنامالكإبراهيماإلسالميةالحكومية
.معهدمفتاحالعلومالمدرسةالدينيةفيمقابلةمعمعلماإلمالء 7
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على التعلم حبيث يصبحون أكثر حرية يف التعلم. يف التعلم املبتكر، مل يعد النموذج 
املستخدم رتيًبا مثل حفظ املواد واملفاهيم يف الكتاب، ولكنه منوذج مرن وديناميكي 
حىت يتمكن من تلبية احتياجات الطالب، وتشمل النماذج اليت ميكن استخدامها يف  

 اسرتاتيجيات من وإحدى 8يم ابستخدام الريطة الذهنية. التعليم املبتكر تطبيق التعل 
 هي (  الدماغ  أداء  تطوير)  الطالب   قدرات   واستكشاف  املفاهيم  لفهم  الصحيحة  التعلم

 9. الريطة الذهنية يسمى أن  ميكن أو الفكر خرائط

  ستخدم تأن  ةريد الباحثت، قواعد اإلمالءمشكالت الطالب عن من 
  قواعد اإلمالء تعليم يف مادة قواعد اإلمالءيف تنفيذ  الذهنية الريطة  اسرتاتيجية

قواعد  حتتوي على ملخص للمواد من الريطة الذهنية املستخدمة هيطالب. لل 
ال . حبيث ميكن للطالب فهم املواد اجلديدة بسهولة و اليت مت تدريسها للمعلم اإلمالء

 املباشرة.  التعلم يف عمليةابمللل  يشعر الطالب 

عملية تعيي العقل لربط مفاهيم مشكلة معينة من فروع هي     الريطة الذهنية
الالاي العصبية لتشكيل ارتباط بي املفاهيم وفهم ويتم صب النتائج مباشرة على ورقة 

 10متحركة حيبها املؤلف ويسهل فهمها. 

تعتْب الريطة الذهنية أيًضا طريًقا رائًعا للذاكرة، حيث تسمح لنا برتتيب  
احلقائق واألفكار بطريقة تشارك هبا الطريقة الطبيعية للمخ من البداية. هذا يعين أن  
تذكر املعلومات سيكون أسهل وأكثر موثوقية من استخدام تقنيات التسجيل 

ية وفعالة ومعرفة القراءة والكتابة لتعيي هي طرق إبداعالريطة الذهنية التقليدية. 
 11أفكاران. 

 
 

8 Azhar Arstad, Media Pengajaran, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 1997) hlm. 1 
9 Muhammad Isnaini dkk, Pengaruh Strategi Pembelajaran Mind Mapp Terhadap Pemahaman 
Kosep Pada Materi Sistem Ekskresi Kelas XI IPA SMAN 1 Pampangan Oki, Jurnal Bioilmi, Vol 2 No.2 
Agustus 2016, hlm. 143 
10 Tony Buzan, Mind Map Untuk Meningkatkan Kreativitas, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 
hlm.13 
11 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 4-5 
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راسة، ألن هذه اإلسرتاتيجية مل يتم  ة للدّ مهمّ  الريطة الذهنّية  سرتاتيجيةا
  سرتاتيجيةااستخدامها من قبل يف هذه املدرسة، ولكن أيًضا الختبار مدى فعالية 

ينية معهد مفتاح العلوم الدّ  يف املدرسة قواعد اإلمالءيم يف تعل  الريطة الذهنية
 بروبولينجو. 

 ء مالاإل اعدهي قدرة الطالب على إتقان قو  قواعد اإلمالءإن مشكلة تعلم 
ومهزة يف   مهزة يف أّول الكلمة )مهزة الوصل ومهزة القطع(، ومهزة يف وسط الكلمة،وهي  

لتطبيقها يف كتابة اللغة العربية. يركز هذا البحث على مستوى جناح آخر الكلمة 
 .قواعد اإلمالءعليم اسرتاتيجية الريطة الذهنية يف ت

. هناك أكثر من الصعوابت يف فهم بب يتأثر يف عملية التعليمجعل هذا الس 
املواد اجلديدة، لذا سيشعر الطالب ابالرتباك ولن يفهموا ما إذا مت إعطاؤهم املواد اليت 
مل حيصلوا عليها سابقا. لذلك جيب أن تكون هناك إصالحات من أجل تغيري عملية  

 الريطة الذهنية.ونتائج التعليم، أحدهم ابستخدام 

يف   الريطة الذهنية  اسرتاتيجية تريد الباحثة معرفة كيفية حصل من تطبيق
لدى الطالب يف قواعد  قواعد اإلمالء تعليم يفاملدرسة الدينية معهد مفتاح العلوم 

اخلريطة   اسرتاتيجية تطبيق"الباحثة إبجراء البحث مبوضوع  تبحثحىت اإلمالء. 
 يف معهد مفتاح العلوم بروبولينجو".  قواعد اإلمالءتعليم   يف  الذهنية

 أسئلة البحث  -ب
 هي: استناداً على وصف خلفية البحث، فيمكن صياغة بعض أسئلة البحث

يف  قواعد اإلمالء تعليم يفالريطة الذهنية  اسرتاتيجيةكيف يتم إجراء جتربة  -1
 ؟معهد مفتاح العلوم بروبولينجو

يف  قواعد اإلمالء تعليم يف الريطة الذهنية  اسرتاتيجية ما مدى فعالية تطبيق  -2
 ؟معهد مفتاح العلوم بروبولينجو
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 أهداف البحث -ج
 استناداً على أسئلة البحث، فإن أهداف البحث هي: 

يف  قواعد اإلمالء تعليم يفالريطة الذهنية  اسرتاتيجيةيتم إجراء جتربة ملعرفة  -1
 .معهد مفتاح العلوم بروبولينجو

يف   قواعد اإلمالء تعليم يفالريطة الذهنية   اسرتاتيجية مدى فعالية تطبيق ملعرفة -2
 معهد مفتاح العلوم بروبولينجو.

 
 فوائد البحث  -د

 :من أهداف البحث، فهذه البحث متوقع أن تعطي الفوائد التالية 
 النظرية   فوائد -1

 على قدرة فهم الطالب أن تعرف    تطيعتس ترجو الباحثة من هذا البحث  
م  يتعل   ليس فقط يف.  هنيةذالريطة ال   اسرتاتيجية  ابستخدام  قواعد اإلمالءم  ييف تعل 

  على كل تعلم. سرتاتيجيةهذه اال تستخدمأن   ستطيعتولكن  ، قواعد اإلمالء
 فوائد التطبيقية -2

 للطالب فوائد-أ
م يعلى تعل  يف استكشاف فهمهم هذا البحث مفيد ملساعدة الطالب  -1

  هنية. ذالريطة ال اسرتاتيجية ابستخدام قواعد اإلمالء
 محاسة يف تنفيذ أنشطة التعلم. حتفيز الطالب على أن يكونوا أكثر -2
م  يزايدة اهتمام الطالب وحتقيق التحصيل الدراسي، وخاصة يف التعل  -3

 .اإلمالءقواعد 
 للمعلمي فوائد-ب 

قدرة فهم   واأن يعرف ياملعلم هذا البحث مفيد للمعلمي ألن يستطيع  -1
قواعد  ميتعل  ، خاصةهنيةذالريطة ال اسرتاتيجية ابستخدام الطالب 

 . يف معهد مفتاح العلوم بروبولينجو اإلمالء
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مدخالت للمعلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف يف التعلم حبيث  -2
 اختاذ إجراء لتحي التعلم.ميكن 

 .توفري جتربة مباشرة للمعلمي يف حماولة لتحسي حتصيل الطالب  -3
 فوائد للمدرسة-ج

 الريطة الذهنية  اسرتاتيجية  تعطي املسامهة ابملعلومات واملعرفة حول تعلم -1
 .يف الفصل

 حتسي جودة التعلم يف املدارس. -2
 فوائد للباحثة -د

 ابستخدام  ومعرفة قدرة فهم الطالب   اإلمالءقواعد  م  علِّ سّهل الباحثة لتُ ت -1
 .للطالب  قواعد اإلمالء تعليم يفهنية ذالريطة ال  اسرتاتيجية بيقطت

زايدة العلم عن قواعد اإلمالء ووجدت الباحثة التجريبة قبل أن جتعل  -2
 املعلم اللغة العربية.

استخدامها كواحدة من  إضافة املعرفة للباحثة حول عامل التعليم وميكن  -3
 املبادئ التوجيهية يف تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم.

 
 فروض البحث -ه

 البحث هي:الفرضية يف هذه 
  ابستخدام  يف معهد مفتاح العلوم بروبولينجو قواعد اإلمالء تعليم

 فّعال.  الريطة الذهنية اسرتاتيجية
 
 حدود البحث  - و

 ي: احلد املوضوع -1
يف معهد مفتاح العلوم   قواعد اإلمالء  تعليم  يفهنية  ذالريطة ال  اسرتاتيجية  تطبيق)

اسرتاتيجية تدريس مادة قواعد اإلمالء مث تطبيق تركز الباحثة على   (بروبولينجو
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الريطة الذهنية للطالب حبيث يسهل فهم املادة، وتستطيع الباحثة أن ترى نتائج  
 الذهنية اليت مت إجراؤها. فهم الطالب من خالل الريطة 

 احلد املكاين: -2
معهد مفتاح العلوم درسة الدينية  املأ و الفصل ب يف    الوسطى يف الفصل  املستوى

 بروبولينجو. 
 ين:ااحلد الزم -3

 2020  فْبايرحىت  يناير الوقت يف هذا البحث هو من شهر 
 

 املصطلحاتحتديد  -ز
السهلة لوضع املعلومات يف الدماغ وأخذ  اسرتاتيجيةهنية هي ذالريطة ال -1

املعلومات من الدماغ حبيث ميكن أن تنتج طرقا إبداعية وفعالة لتسجيل وقفا 
 الذهنية.   يطةلر ا

اللغة العربية   عفرو  ىحدإطريقة تعليم الكتابة ابلعربية. وهي  وه قواعد اإلمالء -2
. ابإلضافة حيعل املواد الواجبة يف اليت تدرس إجراءات وقواعد كتابة اللغة العربية

مهّمة جدا للطالب الذين يرغبون   قواعد اإلمالءاملدارس اإلسالمية، فإن تعليم 
 يف تعلم كتابة اللغة العربية. 

 
 الدراسة السابقة.    -ح

 (1,1اجلدول )
 الدراسة السابقة

 تقليقات نتائج البحث  منهج البحث موضوع البحث السنة الباحث رقم 

حممد عي  -1
 زماين

فعالية استخدام   2018
الريطة الذهنية  

جترييب مبدخل 
 الكمي. 

أن تطبيق الريطة   (1
الذهنية يبدأ بتعيي  

الفرق بي 
البحث السابق 
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(Mind 
Map )  يف تعلم

الرتاكيب اللغوية 
ابملدرسة  

املتوسطة  
اإلسالمية األمنة  

بسوكي 
 . ستوبوندو

الفكرة الرئيسية 
واتصاهلا مع الفكرة  

الفرعية، مث تصميم   
الريطة الذهنية 
أبشكال املتنوعة.  
األخري تقدمي نتيجة  
تصميم  الريطة  
الذهنية أمام 

( ونتيجة  2الفصل.  
=   (tاإلحصائي )

أكْب من  1،844
نتيجة التقدير  

=  %1املعنوي 
وكذلك  1،313

أكْب من نتيجة 
 %5تقدير املعنوي 

مبعىن  1،701= 
مقبول أو   Hoأن 

أن فروض هذا 
البحث مقبول. 
وخالصة هذا  
البحث هي أن 
استخدام الريطة 
الذهنية يف تعليم 

و هذا البحث 
ن هذا يعين أ

البحث يبحث 
قواعد عن 

أما يف    اإلمالء
البحث السابق 

يبحث عن  
تعلم الرتاكيب 

اللغوية. 
ومتشابه بي  
البحث السابق 
وهذا البحث 
أن كلهما  

يبحثان عن   
الريطة الذهنية 

. 
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الرتاكب اللغوية 
ابملدرسة املتوسطة  
اإلسالمية األمنة  
بسوكي ستوبوندو  

 فعالية.
اس  ميإ -2

 .سومرة
كفاءة الطالب  2017

يق قواعد بيف تط
اإلمالء بقسم 
تعليم اللغة العربية  

يف  2016
جامعة موالان  
مالك إبراهيم 

اإلسالمية  
احلمومية  

 ماالنج.

الوصفي 
مبدخل 
 الكمي. 

أن الكفاءة الطالب يف  
فصل "األلف" بقسم 
تعليم اللغة العربية 

يف جامعة  2016
موالان مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية  
مباالنج مقبول يف تطبيق  
قواعد اإلمالء، وخاصة  
يف تطبيق كتابة اهلمزة  

الكلمة، يف  يف أول
وسط الكلمة، ويف آخر 
الكلمة، كفاءة الطالب 
يف كتابة اهلمزة أول  
الكلمة مقبول، ومبعدل 

، %62،10احلاصل 
وكفاءة الطالب يف 
كتابة اهلمزة يف وسط  
الكلمة ضعيف،  
ومبعدل احلاصل 

بي الفرق 
البحث السابق 
و هذا البحث 
يعين أن هذا 
البحث يبحث 

عن تطبيق   
الريطة الذهنية   

أما يف البحث 
السابق يبحث 
عن كفاءة 
الطالب. و 
متشابه بي  
البحث السابق 
وهذا البحث 
أن كلهما  
يبحثان عن 

 اإلمالء.
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،  وكفاءة 1،39%
الطالب يف كتابة اهلمزة  
يف آخر الكلمة  
ضعيف، ومبعدل 

 .%42احلاصل 
فّلي قرة  -3

 .أعي
حتليل األخطاء  2018

اإلمالئية يف  
كتابة مهزة  
الوصل والقطع 
عند طلبة برانمج  
صباح اللغة 

سوانن   مبهعد
أمبيل العايل 
التابع جلامعة  
مزالان مالك 

إبراهيم 
اإلسالمية  

 ماالنق احلكومية

الوصفي  منهج 
دخل على امل

الكمي  
 والكيفي.

األخطاء يف كتابة   -1
مهزة الوصل هي:  

الثالثي،  أمر الفعل 
أمساء العشرة ، 
"ال" التعريف  
جبميع عنواعها. أّما  
األخطاء يف كتابة  

مهزة القطع هي:  
مجيع األمساء  
العشرة، عدا 

، األمساء العشرة
مجيع احلروف  
املبدوءة هبمزة إال  
"ال" التعريف،  
ماضي الفعل 
الثالثي املبدوءة  

 هبمزة. 
قيمة األخطاء يف   -2

كتابة مهزة الوصل  

الفرق بي 
البحث السابق 
و هذا البحث 
يعين أن هذا 
البحث يبحث 

عن تطبيق   
الريطة الذهنية   

أما يف البحث 
السابق يبحث 
عن حتليل 
األخطاء. و  
متشابه بي  
البحث السابق 
وهذا البحث 
أن كلهما  
يبحثان عن 

 اإلمالئية. 



 

11 
 

وإجابة   13%
. %86لصحيحة ا

أما قيمة األخطاء  
يف كتابة مهزة  

، %41القطع 
وإجابة الصحيحة 

59%. 
األسباب وقوع   أن -3

األخطاء اإلمالئية  
يف كتابة مهزة  

الوصل  ومهزة  القطع  
هي: قلة فهم 

على  ب الطال
 واعد اإلمالء عنق

مهزة  مهزة الوصل و 
القطع، وقلة 

 ب اهتمام الطال
تعلم كتابة على 
عدم و  العربية،

كتاب  وجود
اإلرشاد لقواعد 
اإلمالء للمعلمة 

ال  ، حىتوالطلبة
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جد تعليم خاصة  يو 
 . لإلمالء

إمي  -4
 هارداينيت

حتليل األخطاء  2019
يف  اإلمالئية 

كتابة اللغة  
العربية مبدرسة  
هنضة العلماء  

املتوسطة  
اإلسالمية فاكس  

 ماالنج.

الوصفي 
 الكيفي

أن هناك أربعة   -1
اإلخطاء اإلمالئية،  
هي: عالمة الشكل 
أو املد، كتابة "ال"  
الشمسية "ال"  

كتابة  القمرية، 
 اهلمزة، كتابة التاء. 

األسباب من  -2
األخطاء اإلمالئية  
يعين: الصعوبة من 
اللغة، التعليم 
اللغوي غري مناسب 
أو نقصان اهتمام  
املدرس إىل 
التالميذ، التالميذ  
الحيبون يف تعليم 

 اللغة العربية.
وجهود املدرس   -3

لتصحيح األخطاء 
اإلمالئية يعين:  
زايدة احلماسة  
وممرسة التعليم اللغة 

الفرق بي 
البحث السابق 
و هذا البحث 
يعين أن هذا 
البحث يبحث 

عن تطبيق   
الريطة الذهنية   

أما يف البحث 
السابق يبحث 

ن حتليل ع
األخطاء. و  
متشابه بي  
البحث السابق 
وهذا البحث 
أن كلهما  
يبحثان عن 

 . ئيةاإلمال
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العربية، استخدام 
الوسائل التعليمية،  
ويولد الْبانمج اللغة  

 العربية.
عائدة   -5

 رمحاوايت
طلبة    كفاءة 2014

قسم تعليم اللغة 
العربية يف قواعد 
اإلمالء يف 
جامعة موالان  
مالك إبراهيم 

اإلسالمية  
احلكومية 

 ماالنج.

الوصفي 
 مبدخل الكمي

أن كفاءة الطالب يف 
فصل "األلف" وفصل 
"الباء" يف املستوى  
األوىل بقسم تعليم اللغة 
العربية جيد جدا يف  
تطبيق قواعد اإلمالء، 

كتابة  وخاصة يف تطبيق  
اهلمزة يف أول الكلمة،  
يف وسط الكلمة، ويف 

كفاءة   . آخر الكلمة
يف كتابة اهلمزة   الطالب 

يف أول الكلمة جيد 
جدا، ومبعدل احلاصل 

. وكفاءة 86،18%
الطالب يف كتابة اهلمزة  
يف وسط الكلمة جيد  
جدا، ومبعدل احلاصل 

. وكفاءة 87،78%
الطالب يف كتابة اهلمزة  

  يف آخر الكلمة جيد، 

الفرق بي 
البحث السابق 
و هذا البحث 
يعين أن هذا 
البحث يبحث 
  عن تطبيق 
  الريطة الذهنية 
أما يف البحث 
السابق يبحث 
عن كفاءة 

و  الطلبة. 
متشابه بي  
البحث السابق 
وهذا البحث 
أن كلهما  
يبحثان عن 

 اإلمالء.
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الدراسات السابقة كان هناك العديد من الطالب الذين ما زالوا خمطئي يف يف 
يف وسط  مهزة(  و مهزة الوصل مهزة القطع) مهزة يف أّول الكلمة كتابة إمالئهم. يبدأ من

ريطة الذهنية، حيث  الغري ذلك. هناك أيًضا استخدام و  الكلمة، مهزة يف آخر الكلمة،
دوث التعلم واحلصول على درجات جيدة. يتوق الطالب إىل التعلم عند ح

ومبعدل احلاصل 
68،41%. 
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 الفصل الثاين 

 اإلطار النظري 

 
 : اخلريطة الذهنية. ولبحث األامل
 مفهوم اخلريطة الذهنية.  -أ

هي عملية تعيي العقل لربط مفاهيم بعض املشكالت من  الريطة الذهنية
املفاهيم بفهم ويتم صب النتائج مباشرة على فروع الالاي العصبية لتشكيل ارتباط 

 ي ه  الريطة الذهنية  12.الرسوم املتحركة الورقية اليت تعجب هبا وتصنعها بسهولة
  املواد  فهم وزايدة والقراءات  الكلمات  تذكر على الطالب  ملساعدة فعالة اسرتاتيجية

  13. جديدة رؤى وتقدمي املواد تنظيم يف واملساعدة

الذهنية هي طريقة فعالة ومبتكرة لتدوين املالحظات، وستقوم  الريطة 
 ملساعدة  بديلة طريقة الذهنية يطة الر  تعد األحداث احلرفية "بتخطيط" أفكاران.

 يف  وإبداعهم الطالب  فهم حتسن أن وميكن ، التعليمية املواد تطوير يف املعلمي
 14.التعلم

  رة كالف ري تعب عملية  اجتيةرت اس هي  الذهنية ريطةلا  أن التعريفات، تلك  ومن
  وألوان طيطحت إىل تاجحت الذهنية ريطةلوا. دولجلا لكش يف يرسم أن فاهيمملا عن

  دة املا يفهم ب الالط ونكي حىت. ببعض بعض ابطرت ت يتال وصور وكلمات  والرموز
 .يزجلوا الركز فيها  يتضمن ا أبهن  السه

 
12 Tony Buzan, Mind Map Untuk Meningkatkan Kreativitas, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 
hlm.13 
13 Ngadiyan, Pengaruh Strategi Mind Mapping Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar, Jurnal 
Pendidikan Madrasah, Vol. 3 No. 1 Mei 2018, hlm. 92 
14  Abdul Karim, Efektivitas Penggunaan Metode Mind Map pada Pelatihan Pengembangan 
Penguasaan Materi Pembelajaran, Jurnal IJTIMAIYA, Vol. 1, No. 1 Juli-Desember 2017, hlm. 3 
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 مع التفكري على القدرة يف للمساعدة حماولة يف الريطة الذهنية ستخداماب
 التعلم  على  األطفال  مساعدة  يف  تسهم  أن   ميكن  التفكري  على  القدرة  مع .  الدماغ  قدرة

 15.ومرح وكفاءة فعالية أكثر بشكل

 الطالب  قبل من لالستخدام فقط مناسب الذهنية يطةالر  أن يعين ال نلكو 
  دائًما   التعلم  عملية   تتضمن  العملية،  املمارسة   يف   ألنه.  البصري  للتعلم  ميل  لديهم  الذين

 يطةالر   خالل  من  فقط  إنه .  احلركية  أو   السمعية   أو   البصرية  سواء   الثالثة،   اجلوانب   مجيع
  دماغنا   ويثقل  الذهن  إىل   يتبادر  شيء   أي   أو  واحللول  واملشكالت،  واألفكار،   الذهنية،
 من  قطعة  على  مباشرة  بسهولة  كتابته  ميكن  تسجيله،  الصعب  من  كان   الذي  الالوعي

  األفكار مجيع عن للتعبري فعالة طريقة الذهنية يطةالر  يعد  أخرى،  بعبارة .الورق
 .العقل يف املوجودة

الريطة الذهنية أيًضا طريًقا رائًعا للذاكرة، حيث تتيح لنا ترتيب احلقائق  
واألفكار بطريقة تشارك هبا الطريقة الطبيعية للمخ من البداية. هذا يعين أن تذكر 

  16املعلومات سيكون أسهل وأكثر موثوقية من استخدام تقنيات التسجيل التقليدية.  

ج أن الريطة الذهنية هي أداة تساعد الدماغ من املفهوم أعاله، ميكن االستنتا 
على التفكري بشكل منتظم وبسيط وأسهل طريقة إلدخال املعلومات إىل الدماغ 
واسرتجاع املعلومات من الدماغ. جعل األمر أسهل ابلنسبة لنا جلعلنا نضع خطة 

يف إكمال    للمواد التعليمية أو خيارًا ومساعدتنا يف معرفة أهدافنا ومكان وجودان احلايل 
الطة. ميكن حتويل هذه الرائط الذهنية إىل رسوم بيانية ملونة عالية التنظيم وسهلة 
التذكر تعمل جبد يف انسجام مع طريقة املخ الطبيعية يف القيام ابألشياء. سيشجع 
تطبيق طريقة الريطة الذهنية الطالب على حتسي تعلم الطالب. والتعلم الذي حيدث 

 إبداعًيا وفعااًل.أن يصبح نشطًا و 

 
15 Irwan Hermawan, dkk. Penerapan Metode Mind Mapp Pohon Jaringan Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa, Jurnal Pena Ilmiah, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 1094 
16 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 5 
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http://gg.gg/mindmappingcute 

ذه تبدأ من الفكرة ه ،نية العبكبوتية لتقايض الفكرةهريطة الذلا مستخدت
ذا النوع  لك، هبعض ببعض. لذ يتعلق لو الو وضوع مكل الرأس عن   بيمث يالرئيسية ٍ 

 حدا. واالفكرة الرئيسية  لكن يتصل إىلو الفكرة الفرعية  ييتصل ب ال

إلنشاء خريطة ذهنية، هناك العديد من الطوات اليت جيب اختاذها، مبا يف 
 17ذلك:

اكتب الفكرة الرئيسية يف منتصف الورقة وقم بتغطيتها بدوائر أو مربعات أو   -1
 أشكال أخرى.

رئيسية. خيتلف عدد الفروع أضف فرًعا خيرج من املركز لكل نقطة أو فكرة  -2
 حسب عدد األفكار. استخدام لون خمتلف لكل فرع.

اكتب الكلمات املفتاحية أو العبارات يف كل فرع مت تطويرها ابلتفصيل.   -3
 الكلمات املفتاحية هي الكلمات اليت تنقل جوهر الفكرة وحتفز ذاكرة الطالب.

 .أضف الرموز والرسوم التوضيحية للحصول على ذاكرة أفضل -4
 

 
17 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar Ruzz 
Media, 2014), hlm. 106 

http://gg.gg/mindmappingcute


 

18 
 

 ريطة الذهنية.اخلخصائص  -ب
الريطة الذهنية هي طريقة تتوافق مع األعمال الطبيعية للدماغ. ميكن أن تضع 
الرائط يف االعتبار مالحظات توفر الكثري من املعلومات يف صفحة واحدة وتظهر  
العالقات بي املفاهيم واألفكار املختلفة. لذلك مع خريطة ذهنية، ميكن نقل قائمة  

املعلومات إىل خريطة ملونة منظمة للغاية وسهلة التذكر تتوافق مع األعمال   طويلة من
 18الطبيعية للدماغ.  

 19الريطة الذهنية هلا العديد من الصائص وهي:
 التخطيط. -1
 التواصل. -2
 تصبح أكثر نشاطا.  -3
 توفري الوقت. -4
 حل املشكلة. -5
 تركيز االهتمام.  -6
 تنظيم وشرح األفكار.  -7
 تذكر أفضل. -8
 وكفاءة.تعلم أسرع  -9

 
 مزااي اخلريطة الذهنية.  -ج

 20كما يلي: هي   مزااي يف الريطة الذهنية
 اجعل من السهل فهم مواد التعلم. -1
 ميكن أن نتذكر لفرتة طويلة. -2

 
18 Maurizal Alamsyah, Kiat Jitu Meningkatkan Prestasi dengan Mind Mapping, (Yogyakarta: Mitra 
Belajar, 2009), hlm. 18-19 
19 Tony Buzan, Mind Map Untuk Meningkatkan Kreativitas, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 
hlm.10 
20 Natriani Syam, dan Ramlah, Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapp Dalam Meningkatkan 
Hasil Belajarsiswa, Jurnal Publikasi Pendidikan, Vol. V No. 3 September 2015, hlm. 185 
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 ميكن لعملية رسم الرموز أو الرسوم التوضيحية طرح أفكار أخرى.  -3
 . والرتكيز الدافع زايدة -4
 . به للقيام وسهلة بسيطة اإلبداع، حتفيز -5
 .واملعلومات  األفكار من املزيد شرح ميكن حبيث البعض بعضها مع مرتابطة -6

 
 عيوب اخلريطة الذهنية.  -د

 21كما يلي: هي  أّما عيوب يف الريطة الذهنية 
 يشارك الطالب النشطي فقط. -1
 ليس كل الطالب يدرسون.  -2
 .ال ميكن إدخال كمية املعلومات املفصلة -3

 
 فوائد اخلريطة الذهنية.  -ه

تشتمل الريطة الذهنية أيًضا على العديد من الفوائد  ،ملورزال علمشاهوفقا 
ابإلضافة إىل احلصول على صورة شاملة للموضوع، يف الوقت ( 1 22مبا يف ذلك:

( 3هناك جمموعة من املعلومات.( 2نفسه ميكننا أن نرى معلومات مفصلة بسهولة.
عملية التصنيع (  5  نا للرتكيز.اجعل األمر أسهل ابلنسبة ل(  4  جذب العي وليس ممال.

 من السهل أن نتذكر ألن هناك عالمات. ( 6 ممتعة بسبب رؤية الصور واأللوان.

ميكن الريطة الذهنية  (  1  23فوائد الريطة الذهنية هي:وفقا لسوانتو وندورا  أّما  
التغلب على مشاكل التعلم اليت مت ذكرها يف الفصول السابقة واليت تستمد أساًسا من 

تستخدم الريطة الذهنية العديد من ( 2 غياب االستخدام التآزري لكال الطرفي.
ال يتم  ( 3 الصور وتستخدم يف وقت واحد كل من أدمغتنا يف وقت واحد وابلتوازن.

 
21 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar Ruzz 
Media, 2014), hlm. 107 
22 Maurizal Alamsyah. Kiat Jitu Meningkatkan Prestasi Dengan Mind Mapping, (Yogyakarta: Mitra 
Pelajar, 2009), hlm. 23-34 
23 Suwanto Windura, Mind Map Langkah Demi Langkah, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 17 



 

20 
 

احلكم على التميز الذهين فقط مبا هو مرئي، ولكن أيًضا األشياء اليت تكمن وراء مبدأ 
 .جعله يتبع ما يريده دماغنا حًقا

 قواعد أو قوانني اخلريطة الذهنية. - و
 24هي كما يلي: قواعد أو قواني الريطة الذهنية

 الورق املستخدم فارغ )غري مبطن(، أفقي، ويبدأ من الوسط.  -1
 اللون )يستخدم للتمييز، الكود، اجملموعة.(  -2
 الصور )سرد القصص أو اإلهلام أو مضحك أو ملون وميكن أن تكون الرموز( -3
)منحنية بداًل من خطوط مستقيمة، خط بداية مسيك مث إىل رفيع  خطوط  -4

 وطول الط مضبوط على الكلمة أو الصورة(. 
 

 ريطة الذهنية. اخلعناصر  -ز
 25حتتوي كل خريطة ذهنية على العناصر التالية: 

يتم وضع الرتكيز املركزي الذي حيتوي على صور رمزية للمشكالت أو  -1
 .املعلومات املعينة يف وسط الصفحة

 ُيسمح بتدفق األفكار حبرية دون حتليل. -2
 تستخدم الكلمات املفتاحية للتعبري عن األفكار. -3
 يتم استخدام الكلمة املفتاحية واحدة فقط يف كل سطر. -4
 فكرة الكلمات املفتاحية مرتبطة ابلرتكيز ابملركز مع خطوط. -5
 األلوان املستخدمة إللقاء الضوء والتأكيد على أمهية الفكرة. -6
تستخدم الصور والرموز لتسليط الضوء على األفكار وحتفيز العقل على تكوين  -7

 روابط أخرى. 
 

 
24 Purwanto. Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), Hlm. 154 
25 Joyce Wyvoff, Menjadi Super Kreatif Melalui Metode Pemetaan-Pikiran, (Bandung: Kaifa, 2003), 
hlm. 67-68 
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 . خطوات اخلريطة الذهنية -ح
 26يف حي أن الطوات اليت جيب اختاذها يف وضع الريطة الذهنية تشمل: 

 ابدأ الكتابة من وسط الورقة الفارغة اليت وضعت جانبها الطويل أفقياً. -1
الصور لفكرة مركزية. ألن الصورة تعين ألف كلمة وتساعد استخدم الصور أو   -2

الدماغ البشري على استخدام اليال. ستكون الصورة املركزية أكثر إاثرة  
 لالهتمام ، واحلفاظ عليها مركزة وتساعد على الرتكيز.

استخدام اللون. ألن دماغ اإلنسان، األلوان جذابة مثل الصور. األلوان جتعل  -3
 أكثر حيوية  تضيف الطاقة إىل التفكري اإلبداعي واملتعة.  الريطة الذهنية

عالقة الفروع الرئيسية ابلصورة املركزية وعالقات الفروع الثانية والثالثة ابلطبقتي   -4
األوىل والثانية وما إىل ذلك. ألن الدماغ يعمل وفقا للجمعية. حيب الدماغ 

 ربط اثني أو ثالثة أو أربعة أشياء يف وقت واحد. 
م خطًا منحنًيا، وليس خطًا مستقيًما. ألن الط تالشى. ألن الطوط ارس -5

املستقيمة ستتحمل الدماغ. الفروع املنحنية والعضوية، مثل فروع األشجار ، 
 أكثر جاذبية للعي البشرية.

استخدم كلمة أساسية واحدة لكل سطر. كلمة مقتاحية واحدة تعطي الريطة  -6
 نة. الذهنية املزيد من القوة واملرو 

 استخدام الصورة. ألن الصور مركزية، كل صورة تعين ألف كلمة.  -7
 يبدأ وضع الريطة الذهنية دائًما يف الساعة الواحدة.  -8
 ضع حدوًدا أو غيوًما لالحتفال أبهم أجزاء الريطة الذهنية وكن حمور النقاش.  -9

 
 خطوات التعليم ابخلريطة الذهنية. -ط

 27اسرتاتيجية الريطة الذهنية كما يلي:خطوات أنشطة التعليم ابستخدام 
 ينقل املعلم أهداف التعلم املراد حتقيقها. -1

 
26 Tony Buzan. Buku Pintar Mind Map, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 14 
27 Natriani Syam, dan Ramlah, Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapp Dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar siswa, Jurnal Publikasi Pendidikan, Vol. V No. 3 September 2015, hlm. 185 



 

22 
 

 املعلم املواد التعليمية. يشرح  -2
 يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات. -3
 املعي.وضوع ملحول ايصمم الطالب الريطة الذهنية  -4

 
 تعلم اإلمالء.: ثاين بحث الامل
 اإلمالء. تعلم مفهوم -أ

أو  . الكتابة هي وسيلة ةالكتابة هي أعلى من املهارات اللغوية األربعمهارة 
. يف عملية زمان واملكانوغريهم ممن ال يقتصرون على ال  ألشخاصللتواصل بي ااآللة  

  التعلم الكتابة، ميكن أن تكون عملية التعلم على املراحل، أي أهنا تبدأ بتعلم
 28اإلمالء.

احلروف   أو  حتويل األصوات املسموعة املفهومة إىل رموز مكتوبة  اإلمالء هو
على أن توضع هذه احلروف يف مواقعها الصحيحة من الكلمة وذالك الستقامة اللفظ 

اإلمالء هو عملية التدريب على الكتابة الصحيحة لتصبيح   29وظهور املعىن املراد. 
ائه ومشاعره وحاجاته وما يطلب عادة يتعادها املتعلم، ويتمكن بواسطتها من النقل آر 

 30إليه نقله إىل اآلخرين بطريقة صحيحة. 

 الدرس  املعلم  يقرأ  حيث.  الكتابة   طريقة  أو  اإلمالء،  طريقة  أيًضا  ءإمال  تسمى
 تنطبق أن  ميكنمالء واإل. مالحظات  دفرت يف ابلكتابة  الطالب  مطالبة خالل من

  ،الطالب  على عرضها  وبعد  .السبورة على املوضوع صورة  املعلم يكتب حيث أيًضا
 دفاتر  يف  أخرى مرة  تدوينها الطالب من ويطلب ،اإلمالء مادة  حذف  يتم  مث

 .مالحظاهتم

 
28 M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (pendekatan, metode, strategi, materi, dan 
media), (Malang: UIN-MALANG Press, 2008), hlm. 49-50 

1(،ص.2011،)ماالنج:مطبعةجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةالحطومية،اإلمالءنظريتهوتطبيقه رضوان، 29
206(،ص.2002)عامن:دارالفكر،تدريساللغةالعربيةمفاهيمنظريةوتطبيقاتعملية،وليدأحمدجابر، 30
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من فروع اللغة العربية، وهو من أسس اهلامة يف التعبري  مهّمةاإلمالء فرع 
 ت الكتايب، ووسيلة االتصال اليت يعْبهبا الفرد عن أفكاره. وتعليم اإلمالء هو خطوا

منظمة يقوم هبا الطالب متكته من فهم واستيعاب مهارة كتابية معينة، تتكون لديه من 
  31خالهلا القدرة على رسم الكلمات رمسا صحيحا. 

 أهداف تعلم اإلمالء.  -ب
والكلمات رمسا  اهلدف املباشر من اإلمالء هو القدرة على رسم احلروف

صحيحا، سريعا وكامال. ويرتبط ابإلمالء بعض األهداف األخرى غري املباشر، ومنها:  
لغواي: تزويد الطالب أبفكار ومعان وألفاظ وعبارات وأساليب جديدة. وعضواي:  
تقوية حاستء السمع والبصر، لتقوية الرابطة بي مراكز كل منها يف املّخ بسماع ما  

يق ذلك عمليا بكتابته. وخلقيا: تعويد الطالب النظام والدقّة ميلي ورؤيته، وتطب
والنظامة وقّوة املالحظة وسرعة التلبية ملا يطلب منهم، كما أهنا تعودهم الصْب وحسن 

   32انتظار أستاذهم لسماع ما ميليه.

 33كما اييل:هي  ف األنوار سياير يوسف و اوفقا لتأهداف تعلم اإلمالء 
كتابة الكلمات واجلمل ابللغة العربية بكفاءة وبشكل  ليمكن الطالب من   -1

 صحيح. 
حبيث ال يكون الطالب ماهرين يف قراءة احلروف واجلمل ابللغة العربية فحسب  -2

 ، بل أيًضا مهارة يف كتابتها. وابلتايل تصبح معرفة الطفل متكاملة )متكاملة(.
ك  تدريب مجيع احلواس المس للطالب ليكونوا نشطي، سواء كان ذل -3

 االهتمام ، السمع والبصر والنطق املدربي ابللغة العربية.
 الكتابة العربية املتنامية مع الكتابة اجلميلة واألنيقة.  -4
 اختبار معرفة الطالب حول كتابة الكلمات اليت تعلموها. -5

 
7(،ص.2011،)ماالنج:مطبعةجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةالحطومية،اإلمالءنظريتهوتطبيقه رضوان،31
.14-13المرجعنفسه،ص. 32

33 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 203 
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جيعل من السهل على الطالب الكتابة ابللغة العربية ابستخدام أسلوب لغتهم  -6
 الاصة. 

 34: هيوفقا ملكليم فروانتو م اإلمالء أهداف تعل أّما 
للتحقق أو معرفة ما إذا كان األطفال قد أخذوا على حممل اجلد الكلمات أو  -1

 اجلمل اليت مت تصويرها.
 تدريب األطفال ليكونوا قادرين على كتابة الكلمات مع اإلمالء الصحيح. -2

 
 .فوائد تعلم اإلمالء -ج

 35كما يلي: فا فوائد تعلم اإلمالء أمّ 
رمسي. ممارسة وظائف روح الطفل، وخاصة مالحظته ومسعته ورؤيته وتعلم  -1

 تركيز االنتباه. 
املواد. أضف املفردات إىل األطفال، مثل معرفة اإلمالء وبنية اجلملة والنحو   -2

 وما إىل ذلك.
 : عملي. هناك حاجة ماسة يف احلياة يف املدرسة أو اجملتمع، مثال -3

يقوم املعلمون ابلتدريس أو الطالب أو الطالب ابالستماع وتدوين  -أ
 املالحظات.

يروي شخص ما قصًصا ، بينما يستمع آخرون )الشرطة والصحفيون -ب 
 وما إىل ذلك( أو أيخذون مالحظات أو يقدمون تقارير.

 
 أنواع تعلم اإلمالء. -د

 36عملية التعلم اإلمالء، وهي: بشكل عام، هناك أربعة أنواع وتقنيات جيب مراعاهتا يف  

 
34 Maglim Purwanto, Metodologi Pengajaran Bahasa, (Jakarta: PT Rosda Jayapura, 1997), hlm. 74 
35 A. Rosidi, Pembinaan Minat Baca Tulis Bahasa dan Sastra, (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm. 49 
36 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 
2011), hlm. 152-153 
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النسخ )اإلمالء املنقول(، املقصود ابلنسخ اإلمالئي هو نقل الكتاابت من بعض  -1
الوسائط يف الكتاب. يتم تعلم اإلمالء عن طريق وضع الكتابة أو النص على 
السبورة أو الكتب أو البطاقات أو غريها. بعد ذلك، يقدم املعلم مثاالً على قراءة 

لكتابة، يتبعها الطالب حىت يصبح السلس. بعد ، تتم مناقشة املعىن أو  أو قراءة ا
 الغرض الوارد يف الكتابة. بعد ذلك، نسخ الطالب يف دفرت املالحظات.

املالحظة )اإلمالء املنظور(، ما يعنيه "إمالء" من خالل املالحظة هو رؤية الكتابة   -2
دون رؤية الكتابة مرة   يف وسائط معينة، بعد ذلك يتم نقلها إىل كتاب الطالب

أخرى. هذا اإلمالء هو يف األساس نفس اإلمالء املنقول من حيث نقل أو نسخ  
النص. ومع ذلك، يف عملية النسخ ال ُيسمح للطالب مبشاهدة الكتابة اليت  

 قدمها املعلم. جيب على الطالب يف هذه احلالة نسخ نتائج رؤيتهم السابقة. 
هو ابالستماع إىل الكلمات أو اجلمل أو  االستماع )اإلمالء االستماعي(  -3

النصوص اليت متت قراءهتا، مث كتابتها. اإلمالء أصعب من اإلله املنزور. ألن  
الطالب مطالبون بكتابة مجل أو نصوص دون رؤية أمثلة من املعلم، بل االعتماد 

طريقة   19على نتائج حذرهم يف االستماع إىل قراءة املعلم. يتم تعلم اإلمالء ب  
لقراءة مجل أو نصوص معينة للطالب حسب احلاجة. بعد ذلك ، يناقش الطالب 
املعاين الواردة يف اجلملة أو النص، وبعد ذلك فقط يكتب الطالب اجلملة أو 

 النص املعين.
يهدف االختبار )اإلمالء اإلختباري( إىل قياس قدرة وتقدم الطالب يف اإلمام  -4

االجتماعات السابقة. تشتمل القدرة املقاسة على عناصر من الذي تعلموه يف 
القدرات األساسية مثل اإلمالء املنقول واإلمالء املنظور واإلمالء االستماعي وفًقا  
ألهدافهم، مل يعد الطالب يوجهون من قبل املعلم يف أنشطة الكتابة ، ألن إعطاء  

الطالب وقًتا كافًيا للقيام ابلتمرين. 
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 الفصل الثالث  

 منهجية البحث 

 

 مدخل البحث ومنهجه. -أ

على العموم، يف حقل البحث معروف نوعي من البحوث هو البحث النوعي  
والبحث الكمي. ال حيمل البحث النوعي احلساابت، ولكن يتم وصفه مع الكلمات 

عليها من أجل احلصول على نتيجة.  أو اجلمل )وصفية( من البياانت اليت مت احلصول  
يف حي أن نوع البحث الكمي هو الذي يشمل أي حبث قائم على حساابت النسبة 

 37.املئوية واملالحظات وعزم املنتج واحلساابت اإلحصائية األخرى

يف هذا البحث، مدخل البحث الذي تستخدم الباحثة هي مدخل الكمي  
 بشكل (Design Quasi Experimental) مبنهج التجرييب

Nonequivalent Control Group Design. 

منهج التجرييب يقوم أساسا على أسلوب التجريبية العلمية اليت تكشف العالقة  
اليت حتدث يف  املوقف   ةبي املتغريات املختلفة اليت تتفاعل مع الديناميات أو القو 

التجرييب. يعتْب هذا املنهج صعوبة ألنه يتعدي على الوصف أو حتديد حالة وال يقتصر 
   38ة اليت موجود ووصفه بل يقوم مبعاجلة العوامل. ظنشاطه على مالح

، Nonequivalent Control Group Design  أما يف حبث التصميم
مث يتم إعطاء اختبار مسبق ملعرفة الشروط هناك جمموعتان مت اختيارمها عشوائياً، 

 39األولية، هل يوجد فرق بي اجملموعة التجريبية وجمموعة الضابطة يف هذا البحث.

 
37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 
hlm. 133 

109م(.ص.2008زاوي،منهجالبحثالعلمي.)الطبيعةاألولى.د.رحيميونسكروالغ 38
39 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD, (Bandung: Alfabeta. 2016), hlm. 
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 اليت الضابطة هناك يوجد فصلتي أي فصل أ وفصل ب. فصل أ من فصل 
 اليت لتجريبةاالريطة الذهنية، أما فصل ب من فصل  اسرتاتيجية  ستخداما بدون

كل جمموعة هلا هدف جيب أن حيققه الباحثة. من اجملموعتي، سيتم   استخدمها.
 .احلصول على البياانت واملعلومات اليت سيتم استخدامها كمواد لصنع االستنتاجات 

 .  جمتمع البحث وعينته -ب
 جمتمع البحث. -1

إن جمتمع    40ظاهرة اليت يدرسها الباحث.  جمتمع البحث هو مجيع املفردات 
درسة الدينية فصل أ واملدرسة الدينية امل يفالبحث يف هذه الدراسة على الطالب 

 فصل ب يف معهد مفتاح العلوم بروبولينجو.
 عينة البحث.   -2

اختارت الباحثة الطالب يف    41عينة البحث تعين جزءا من جمتمع البحث. 
فصل ب يف معهد مفتاح العلوم بروبولينجو  درسة الدينية  فصل أ واملدرسة الدينية  امل

 . لتجريبةاو اجملموعة  الضابطةاليت تقسم إىل جمموعتي تعين اجملموعة 
فصل أ  درسة الدينية عن املالحظة يف امل اعتمادااختارت الباحثة العينة 

  مييف تعل  الريطة الذهنية اسرتاتيجية فصل ب الذان مل يستخدمادرسة الدينية وامل
 .قواعد اإلمالء

 متغريات البحث. -ج
 كما يف مايلي:  ء من متغرياتي، مهاءيتكونءالبحثءهذاءاملنهج التجريب يفءأن

 املستقل. ءاملتغري  -1

 
م(،1984ذوقانعبيداتود.عبدالرحمنعدسود.كايدعبدالحق.البحثالعلميمفهومهوأدواتهوأساليبه.)دارالفكر:د. 40

.109ص.
41 I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif, (Malang: Madani, 
2015), hlm. 14 
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يقيس  الذي العامل ( هوVariable Independenاملستقل ) املتغري
املتغري املستقل يف هذا  42أتثري على املوقف ميسمى أيضا ابلتغيري التجرييب.مدى 

 الريطة الذهنية.  اسرتاتيجية البحث هو تطبيق
   التابع. املتغري -2

عن  ينتاج الذي العامل هو (Variable Dependen) التابع  املتغري
 43الناتج.   املتغيري   أو   الناتج   العامب  هو   التابع  بعامل  يسمى  املستقيل.  العامل   فعالية
 . قواعد اإلمالءتعليم  هو البحث هذا يف التابع املتغري

 
 (3,1اجلدول )

 متغري البحث
 املتغري التابع  املتغري املستقل

 قواعد اإلمالءتعليم  الريطة الذهنية اسرتاتيجية 

 
 البياانت ومصادرها. -د

املتعلقة ابلبحوث. وبناًء  فهم البياانت هو مجع املعلومات حول مجيع املسائل 
على هذا البيان، ميكن فهم أن البياانت هي معلومات ذات صلة وتدعم دراسة، حبيث 
يتم احلصول على نتيجة ميكن احلفاظ عليها. البياانت هي وصف أو مادة حقيقية 
ميكن استخدامها كأساس للدراسة )التحليل أو الدراسة( هلذا النوع من البياانت اليت 

 .  44مصدر البياانت هو املوضوع الذي ميكن احلصول على البياانت منه   .اجيب كشفه

 
42 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 
hlm. 312 
43 Ibid, hlm. 312 
44 Ibid, hlm. 107 



 

29 
 

يتكون مصادر البياانت يف هذا البحث من املصادر البياانت األساسية  
 الثانوية، هي: ت ومصادر البياان

 البياانت األساسية.  -1
ومعاجلتها  البياانت األساسية أو البياانت األولية هي البياانت اليت يتم مجعها  

أما عند مرزوقي، البياانت األولية هي البياانت اليت مت    45وعرضها من قبل الباحثة. 
احلصول عليها مباشرة من املصدر، لوحظ، وسجلت ألول مرة. مت احلصول على 
البياانت األساسية يف هذه الدراسة مباشرة، وذلك ابستخدام استبيان ُأجري على 

د مفتاح العلوم بروبولينجو فصل أ واملدرسة الدينية  طالب يف املدرسة الدينية مبعه
مبعهد مفتاح العلوم بروبولينجو فصل ب. بعد كل البياانت اليت مت احلصول عليها 

 مث مجعها ومعاجلتها وعرضها من قبل الباحثة. 
 البياانت الثانوية.  -2

البياانت الثانوية هي البياانت اليت يتم مجعها ومعاجلتها وعرضها من قبل  
أما عند   46األطراف األخرى وعادة ما تكون يف شكل منشورات أو جمالت. 

هو البياانت اليت ال تزرع مجع الاصة هبا من قبل الباحثة، على سبيل املثال  مرزوقي
من إحصاءات املكتب، واجملالت، واألوصاف أو غريها من املنشورات. إذن، أتيت 

 ذلك. يتم احلصول على هذه البياانت البياانت الثانوية من الثاين والثالث وما إىل
 من قبل الباحثة الستكمال البياانت األولية، وتشمل هذه البياانت حالة الطالب. 

 مجع البياانت.  أسلوب -ه
 جلمع البياانت استخدمت الباحثة يف هذا البحث الطريقة اآلتية: 

 االختبار  -1

االختبار هو جمموعة األسئلة الشفهية أو الكتابية اليت تعطي درجة ما أو  
قية ما للمفحوص ما الذي فهم عينة البحث. يستخدم الباحثون االختبار عادة 

 
45 Pedoman Penelitian Skripsi (Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang, 
2006), hlm. 57 
46 Ibid, hlm. 57 
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يف قياس الظاهرة اليت يدرسها وحتديد مقدارها، لكن قد يستخدمها الباحثون يف  
م االختبار للكشف قدرة  مسح الواقع ميكن أن حيدث لظاهرة ما. يستخدم املعل 

هم التحصيلي والتعرف على مشكلتهم. إما سيتخدم الباحثون إجناز طالهبم وقياس  
 47االختبار للحصول النتائج من جتربتهم. 

تقسم الباحثة االختبار إىل قسمي، مها االختبار القبلي واالختبار البعدي.  
التجريب، إما االختبار البعدي  االختبار القبلي هو االختبار الذي يقام به ما قبل 

. يف هذا البحث تستخدم الباحثة  بهو االختبار الذي يقام به ما بعد التجري
االختبار القبلي والبعدي للحصول البيانة. أهداف الباحثة هذه األداة لتأكد جترهبا.  

 إذا كان االختبار البعدي أكثر من االختبار القليب  فتكون جتريبتها جناحا. 

 (3,2اجلدول )
معيار من النتيجة التالميذ لفصل التجرييب والضبط كما وجد يف هذا 

 اجلدول:
 تقدير نتيجة الرقم 

 ممتاز  90-100 1
 جيد جدا  80-89 2
 جيد 70-79 3
 مقبول 60-69 4
 ضعيف  0-59 5

 

 استبانة  -2
البحث اليت فعالية إذا كان يعرف الباحث املتغرية   لةاستبانة إحدى من أ

ها الباحث. عادة يستعمل الباحث االستبانة يف عينة كثرية وهم  يس اليت سيق

 
.157د.رحيميونسكروالغزاوي،المرجعالسابق،ص. 47
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سئلة املفتوحة واملغلقة اليت األينتشرون يف والية وسيعة. تتكون االستبانة من 
 48ها الباحث إىل املستجيب مباشرة أو  بوسيلة. عطيسي

ستخدمها الباحثة حسب النوع هي استبانة مغلق، وهو تاالستباانت اليت  
االستبانة الذي يوفر جمموعة متنوعة من اإلجاابت البديلة، وخيتار املستجيبون  
اإلجابة املناسبة. استناًدا إىل اإلجاابت اليت قدمها الباحثة ابستخدام االستبانة  

فتيي أنفسهم وبشكل غري مباشر املباشرة، يوجد استبانة يسأل عن ظروف املست
 عن االستبيان الذي يسأل عن حالة شخص اآلخر. 

شكل االستبانة يف هذا البحث هي االختيار ابستخدام مخس إجاابت  
ال توافق ، و   (TS)،  (N)( توافق، حمايدS( توافق بشدة، )SSبديلة، أي ) 

(STS .ال توافق بشدة ) 
ملعرفة   ”Skala Likert”مقاييس املعيار ليكريت  تستعمل الباحثة 

 : نتيجة االستبانة
 

100%  x  
∑ جمموعة النتيجة املقياس

∑  = قيمة  النتيجة األعلى

 
جمموعة  xالنتيجة املقياس األعلى  xاألسئلة  جمموعةالنتيجة األعلى = 

 املستجيبي.
جمموعة   xالنتيجة املقياس األقل  xالنتيجة األقل = جمموعة األسئلة 

 املستجيبي.
 
 

 

 
48 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD, (Bandung: Alfabeta. 2016), hlm 142  
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 (3,3اجلدول )
 مقاييس ليكريت

 الرمز  الدرجة التقدير 
 A 5 توافق بشدة

 B 4 توافق

 C 3 حمايد

 D 2 ال توافق

 E 1 ال توافق بشدة

 (3,4اجلدول )
 املعيار نتائج االستبانة 

 القيمة الفصيلة
 %100 - %80 توافق بشدة

 %80 - %61 توافق
 %60 - %41 حمايد

 %40 - %21 ال توافق
 %20 - %0 ال توافق بشدة

 
 أسلوب حتليل البياانت  - و

تستعمل الباحثة لتحليل البياانت ابستعمال أسلوب حتليل الكّمى، وهو التحليل 
 49الذي تستعمل األدوات كّميا مثل الرايضيات و اإلحصاء واالقتصاد القياسي.

 

 
49 Iqbal Hasan, Analisis Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 30 
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ستحسبها   ،اجملموعة التجربيةنتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي يف 
اإلحصائي أكْب   tأن مقياس التجرييب هو: إذا وجد النتيجة    .t-testالباحثة ابلرموز  

  tمقبول. وإذا وجد النتيجة  aHمردود  oH، فذلك مبعىن أن table-tمن 
أما  50مردود. aHمقبول  oH، فذلك مبعىن أن table-tاإلحصائي أصغر من 

 : كما يلي  t-testالرموز 
 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) (
1

𝑁𝑥 +
1

𝑁𝑦)

 

 

 = 𝑀𝑥 .املقياس املعديل من اجملموعة التجريبية 

= 𝑀𝑦 .املقياس املعديل من اجملموعة الضابطة 

 = ∑ 𝑥2  .جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية 

 ∑ 𝑦2= .جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

= 𝑁𝑥  .عدد التالميذ من اجملموعة التجريبية 

= 𝑁𝑦 عدد التالميذ من اجملموعة الضابطة .

 
50 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2010) hlm. 258 
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 الفصل الرابع 

 وحتليلها عرض البياانت 

يف معهد مفتاح  قواعد اإلمالء تعليم  يف اخلريطة الذهنية  اسرتاتيجيةإجراء جتربة  -أ
 .العلوم بروبولينجو

 .قواعد اإلمالء  تعليميف  اخلريطة الذهنية اسرتاتيجية تطبيق -1
يف الفصل  يف تعليم قواعد اإلمالء الريطة الذهنية تطبيق اسرتاتيجيةأّما 

 التجرييب ستشرح الباحثة كما يلي: 
 االستكشاف -أ

ها ثالثة  من، و سم الطالب إىل مخس جمموعات ينقيف مرحلة األوىل، 
أدوات لعمل  إىل الطالب  علمةامل إعطاءهنا . أشخاص يف كل جمموعات 

يقوم  . بناء على نتيجة املالحظة، امللونوالقلم مثل الورق  الريطة الذهنية
. عندما يصمم الطالب علمةوفًقا لتوجيهات امل  الريطة الذهنيةالطالب بعمل  

، يتعاونون مع بعضهم البعض ويناقشون املواد اليت تعلموها  الريطة الذهنية
. يبدو الطالب متحمسي للغاية عند الريطة الذهنيةإلنشاء حمتوى على 

اليت أعدها الطالب   الريطة الذهنية. تبدو نتائج الريطة الذهنيةالعمل على 
 .أنيقة وبسيطة وتتضمن املواد اليت مت تعلمها

 األسئلة -ب
حول املواد اليت بعض األسئلة  طالب ال يف مرحلة الحقة، يتم إعطاء

اعد للطالب فهم حمتوى مواد قو  اهلدف هو معرفة ما إذا كان ميكنتعلموها. 
بناء على نتيجة   .الريطة الذهنيةبشكل أفضل بسهولة بعد إنشاء اإلمالء 

اإلجابة على األسئلة اليت طرحها املعلمة بشطل املالحظة، يستطيع الطالب 
صحيح، مثل توزيع مهزة يف أّول الكلمة، مهزة يف وسط الكلمة، ومهزة يف أخري  

 الكلمة.
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 املنطق -ج
الطالب كتابة األمثلة األخرى على السبورة   بعض هذه املرحلة،يف 

عندما تطلب املعلمة   بناء على نتيجة املالحظة،  وفًقا للمادة اليت متت دراستها.
لطالب ايكتب  على الطالب لكتابة األمثلة األخرى عن مهزة الوصل وغريها،  

  وقفا لقواعد اإلمالء اليت مت تعلمها.   وصحيحة   بكتابة جيدة  يف السبورة  األمثلة
يظهر أن اسرتاتيجية الريطة الذهنية يستطيع أن تساعد الطالب على الفهم 

  بسهولة فيما يتعلق مبواد قواعد اإلمالء.
 التواصل -د

عن قواعد  املعلمةبعض الطالب حتليل كتابة يف مرحلة األخرة، 
تكتب املعلمة األمثلة عن قواعد اإلمالء يف السبورة مث الطالب  .اإلمالء

قدمها الطالب حتليل الكتابة اليت    بناء على نتيجة املالحظة، يستطيع  حتليلها.
املعلمة جبيد وصحيح. مثل لكلمة "اجلس" هي املثال من مهزة الوصل من 

 تقسيم الكلمة الفعل وهي ثالثي جمرد )فعل األمر(.
ضحها  مجاًل على السبورة يو بعض الطالب  ذلك، يكتب    ابإلضافة إىل

بناء على نتيجة املالحظة، يكتب بعض  قواعد اإلمالء. حول مادة  علمةامل
الطالب ما ينطق به املعلمة بصحيح. ولكن هناك طالب آخر ال يزال خمطًئا  
يف كتابته، مث تساعد املعلمة  على حتسينها من خالل شرح املادة ابختصار.  

 طاء مثال آخر، يستطيع للطالب اإلجابة بصحيح.وبعد إع
 

 .ختطيط الدراسةنتائج قائمة التحقيق املالحظة من  -2
  تطبيق ويف هذا البحث ستشرح الباحثة حتليل البياانت ونتيجتها يف 

الطالب مرحلة الوسطى يف الفصل أ و الفصل ب عند  الريطة الذهنية اسرتاتيجية
. وهناك 2020-2019سنة  معهد مفتاح العلوم بروبولينجودرسة الدينية امليف 
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 املبحث عرض البياانت على األنشطة الدراسية من الباحثة اليت مت تقييمها عند معلم
 يف املدرسة. وكل ذلك ستقدم الباحثة كما يلي:  قواعد اإلمالء

 
 (4,1)اجلدول 

 نتيجة األنشطة الدراسية من الباحثة: 
 األنشطة الدراسية  نتيجة

 مقدمة: 5
 "السالم" وتسأل حال الطالب. علمةتقول امل -1

 الدراسة بقراءة البسملة. علمةتفتح امل -2 5
 كشف احلضور.  علمةتقرأ امل -3 5
 الطالب لتذكر املواد السابق.  علمةتدعو امل -4 5
 عن أهداف التعلم املراد حتقيقها. علمةتشرح امل -5 4

التوجيهات حول املشروع الذي يتعي القيام  علمةتعطي امل -6 5
 به. 

5 

 األنشطة األساسية:
 املالحظة -أ

إىل الطالب ليالحظوا املواد قواعد اإلمالء اليت    علمةتطلب امل -1
 ستشرح.

 املواد إىل الطالب عن قواعد اإلمالء. علمةتشرح امل -2 5

5 
 األسئلة -ب

األسئلة للطالب الذين اليفهمون عن املواد   علمة تفتح امل -1
 قواعد اإلمالء.

 .بعض األسئلة إىل الطالب عن املواد علمةتعطى امل -2 4
 



 

37 
 

 االستكشاف -ج 5
 الطالب إىل مخس جمموعات. علمةتقسم امل -1

من الطالب إلعداد الريطة الذهنية حتتوي   علمةتطلب امل -2 5
 على املواد اليت تعلموها تتعلق بقواعد اإلمالء بسيطة وأنيقة. 

5 
 املنطق -د

من بعض الطالب لتقدمي املثال عن املواد  علمةتطلب امل -1
 قواعد اإلمالء.

4 
 التواصل -ه

عن  علمة من بعض الطالب لتليل كتابة امل علمةتطلب امل -1
 قواعد اإلمالء.

من بعض الطالب أن يكتبوا اجلمل اليت  علمةتطلب امل -2 3
 عن قواعد اإلمالء يف السبورة. علمة تصدرها امل

5 
 اخلامتة:

املواد اليت مت تعلمها عن قواعد اإلمالء إبعطاء  علمةتراجع امل -1
 بعض األسئلة للطالب.

 األنشطة اليت مت تنفيذها إىل الطالب. علمةتعكس امل -2 3
 بقراءة احلمدلة.  علمةختتم امل -3 5
 "السالم" للطالب. علمةتقول امل -4 5

 جمموع 88

 (4,2اجلدول )
 مقاييس ليكريت

 الرمز  الدرجة التقدير 
 A 5 بشدةتوافق 
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 B 4 توافق

 C 3 حمايد

 D 2 ال توافق

 E 1 ال توافق بشدة

فعالية الباحثة الرمز ملعرفة نتيجة األنشطة الدراسية من الباحثة يف مستوى  
 الوسطى وهي:

جمموعة   xالنتيجة املقياس األعلى  xالنتيجة األعلى = جمموعة األسئلة -أ
 املستجيبات.

19 x 5 x 1  =95 )النتيجة األعلى( 
جمموعة  xالنتيجة املقياس األقل  xالنتيجة األقل = جمموعة األسئلة -ب 

 املستجيبات.
19 x 1 x 1  =19 )النتيجة األقل( 

 النتيجة اآلخرية = النتيجة جمموعة املقياس. -ج
 

100% x 
∑ جمموعة النتيجة املقياس

∑  = قيمة  النتيجة األعلى

100% x 88
95  =92,6 

 

 نتائج األنشطة الدراسية ويصنيفها، وضع الباحثة املعايري اآلتية: ولو صف 
 (4,3اجلدول )

 وصف نتائج األنشطة الدراسية 
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 القيمة الفصيلة
 %100 - %80 توافق بشدة

 %80 - %61 توافق
 %60 - %41 حمايد

 %40 - %21 ال توافق
 %20 - %0 ال توافق بشدة

لألنشطة الدراسية يف املستوى   الباحثةوهلذا اجلدول السابق، فالنتيجة 
، يسري هذا التعليم بشدة"  توافقوهي على مستوى "  %92,6الوسطى يبلغ إىل نتيجة  

 هبذه االسرتاتيجية تسري كما يف خطة الدراسية. 
 

 البياانت نتائج االستبانة وحتليلها.  عرض -3
  تطبيق ويف هذا البحث ستشرح الباحثة حتليل البياانت ونتيجتها يف 

الطالب مرحلة الوسطى يف الفصل أ والفصل ب يف عند    الريطة الذهنية  اسرتاتيجية
. وهناك املبحث 2020-2019سنة    معهد مفتاح العلوم بروبولينجو درسة الدينية  امل

ة التجريبة. وكل ذلك ستقدم عرض البياانت على وجه االستبانة من الطالب اجملموع
 الباحثة كما يلي: 

 
 (4,4اجلدول )

 نتيجة االستبانة من الطالب 

 االسم املستجيبات الرقم 
جمموع  نتيجة اإلجابة

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 النتيجة
 37 1 4 5 2 2 5 4 4 5 5 لطفياين عيين -1
 31 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 عناية احلسنة  -2
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 35 1 5 5 1 1 4 5 4 5 4 األدوية ويويعة  -3
 32 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 سوكما أيو  -4
 34 2 4 4 2 2 5 5 4 5 4 إيال نور عيين -5
 41 2 5 5 4 2 4 5 4 5 5 نعمة اإلميان  -6
 38 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 إسالمية العلم -7
 39 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 نداي أيوندا فوتري  -8
 38 2 4 4 2 2 5 5 5 4 5 ج. سييت عملية نور  -9

 31 1 3 3 2 4 3 4 3 4 4 عاسية -10
 34 2 4 3 5 2 3 3 4 4 4 اتنرتي يوكي متامي -11
 34 2 4 3 5 2 3 3 4 4 4 نور أفين دية أفريليا  -12
 37 2 4 5 2 2 4 4 4 5 5 سييت نور خالصة  -13
 38 2 4 4 2 2 5 5 5 4 5 فوتري والن -14
 36 2 5 4 1 2 4 5 4 5 4 أموريتا أزى أيدا  -15

 535 جمموع

 فعالية الباحثة الرمز ملعرفة نتيجة االستبانة من الطالب يف مستوى الوسطى وهي:
جمموعة   xالنتيجة املقياس األعلى  xالنتيجة األعلى = جمموعة األسئلة  -أ

 املستجيبات.
10 x 5 x 15  =750 )النتيجة األعلى( 

جمموعة  xالنتيجة املقياس األقل  xالنتيجة األقل = جمموعة األسئلة  -ب
 املستجيبات.

10 x 1 x 15  =150 )النتيجة األقل( 
 النتيجة اآلخرية = النتيجة جمموعة املقياس.  -ج
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100% x 
∑ جمموعة النتيجة املقياس

∑  = قيمة  النتيجة األعلى

 

100% x 535
750  =71,3 

 صف نتائج االستبانة وتصنيفها، وضع الباحثة املعايري اآلتية: ولو 
 

 (4,5اجلدول )
 وصف نتائج االستبانة 

 القيمة الفصيلة
 %100 - %80 توافق بشدة

 %80 - %61 توافق
 %60 - %41 حمايد

 %40 - %21 ال توافق
 %20 - %0 ال توافق بشدة

املستوى الوسطى يبلغ إىل وهلذا اجلدول السابق، فالنتيجة من الطالب يف 
 ". توافقوهي على مستوى " %71,3نتيجة 

 
يف معهد مفتاح  قواعد اإلمالء تعليم يف  اخلريطة الذهنية اسرتاتيجيةفعالية  -ب

 .العلوم بروبولينجو
  تطبيق ويف هذا البحث ستشرح الباحثة حتليل البياانت ونتيجتها يف 

الطالب مرحلة الوسطى يف الفصل أ والفصل ب يف عند    الريطة الذهنية  اسرتاتيجية
. وهناك املبحث 2020-2019سنة    معهد مفتاح العلوم بروبولينجو درسة الدينية  امل
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لبعدي. وعرض البياانت عن عرض البياانت على وجه االختبار القبلي واالختبار ا
اجملموعة الضابطة واجملموعة  عتي يعينو ( جملمtتبار اإلحصائي )خاالختبارين ابال

 التجريبة. وكل ذلك ستقدم الباحثة كما يلي: 
 

 نتائج االحتبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة.  -1
 للمجموعة الضابطة كما يلي:أما نتائج االختبار القبلي 

 (4,6اجلدول )
 )الفصل األلف(  للمجموعة الضابطةنتائج االختبار القبلي 

 التقدير  نتيجة االختبار القبلي  االسم الرقم 
 ضعيف  30 مزيرة -1
 ضعيف  25 رزقة عمالية  -2
 ضعيف  35 تياس فاطمة الزهرة  -3
 ضعيف  45 سوجي نور مدينة  -4
 ضعيف  30 مسلمة -5
 ضعيف  25 سلفيا نيغسية -6
 ضعيف  20 والنداري -7
 ضعيف  25 كافية الصاحلة -8
 ضعيف  40 عمالية مؤميال  -9

 ضعيف  30 كلوداي أغغرايين -10
 305 جمموعة 
 30,5 املعدل 
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فمن نتائج هذا االختبار القبلي للمجموعة الضابطة، ظهر أن الطالب  
وكل الطالب يف مستوى ضعيف. ومن هنا فإن    30،5انلوا الدرجة املعدلة 

 املوجه بصفة ضعيف.  قواعد اإلمالء تعليم قدرهتم على

 وأما نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة كما يلي:
 

 (4,7اجلدول )
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة )الفصل األلف(

 التقدير  نتيجة االختبار البعدي االسم الرقم 
 مقبول 70 مزيرة -1
 ضعيف  55 رزقة عمالية  -2
 مقبول 75 تياس فاطمة الزهرة  -3
 مقبول 70 سوجي نور مدينة  -4
 مقبول 75 مسلمة -5
 انقص 60 سلفيا نيغسية -6
 انقص 65 والنداري -7
 انقص 60 كافية الصاحلة -8
 مقبول 75 عمالية مؤميال  -9

 مقبول 70 كلوداي أغغرايين -10
 675 جمموعة 
 67,5 املعدل 

للمجموعة الضابطة، ظهر أن   بعدياالختبار الفمن نتائج هذا 
 6=  مقبولوأما الطالب يف مستوى  67,5الطالب انلو الدرجة املعدلة 
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. ومن هنا فإن قدرهتم 1ويف مستوى ضعيف =  3=  انقصويف مستوى 
 املوجه بصفة جيد.  قواعد اإلمالء تعليم على

 للمجموعة الضابطة. مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي  -2
بعد شرح الباحثة عن نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي  
للمجموعة الضابطة، ففي هذا اجلزء سيقدم الباحثة مقارنة االختبارين  

 للمجموعة الضابطة. ومقارنتهما كماي يلي: 
 
 (4,8اجلدول )

 املقارنة بي االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 املستوى التقدير  الرقم 
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 املؤتية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 املؤتية

 %10 1 %100 10 59-0 ضعيف  -1
 %30 3 %0 - 69-60 انقص -2
 %60 6 %0 - 79-70 مقبول -3
 %0 - %0 - 89-80 جيد -4
 %0 - %0 - 100-90 جيد جدا  -5

 % 100 10 % 100 10 العدد

االختبار القبلي واالختبار البعدي  ابلنسبة إىل بيان املقارنة بي 
من الطالب يف  %100للمجموعة الضابطة، فظهر أن يف االختبار القبلي 

من طالب يف  %10مستوى ضعيف. وأما يف االختبار البعدي ظهر أن 
 .مقبوليف مستوى  %60، و انقصيف مستوى  %30مستوى ضعيف، و 
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 االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية. ئج نتا -3
 االختبار القبلي للمجموعة التجريبية كما يلي:أما نتائج 

 
 (4,9اجلدول )

 االختبار القبلي للمجموعة التجريبية )الفصل الباء(نتائج 

 التقدير  نتيجة االختبار القبلي  االسم الرقم 
 ضعيف  50 لطفياين عيين -1
 ضعيف  30 عناية احلسنة  -2
 ضعيف  25 ويويعة األدوية  -3
 ضعيف  35 سوكما أيو  -4
 ضعيف  30 إيال نور عيين -5
 ضعيف  40 نعمة اإلميان  -6
 ضعيف  30 إسالمية العلم -7
 ضعيف  30 نداي أيوندا فوتري  -8
 ضعيف  40 سييت عملية نور جنة  -9

 ضعيف  15 عاسية -10
 ضعيف  15 اتنرتي يوكي متامي -11
 ضعيف  30 نور أفين دية أفريليا  -12
 ضعيف  20 سييت نور خالصة  -13
 ضعيف  30 فوتري والن -14
 ضعيف  50 أيدا أموريتا أزى  -15

 470 جمموعة 
 31,3 املعدل 
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فمن نتائج هذا االختبار القبلي للمجموعة التجريبية، ظهر أن الطالب 
مستوى ضعيف. ومن هنا فإن  وكل الطالب يف  31,3انلو الدرجة املعدلة 

 املوجه بصفة ضعيف.  قواعد اإلمالء تعليم قدرهتم على

 وأما نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية كما يلي:
 

 (4,10اجلدول )
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية )الفصل الباء( 

 التقدير  نتيجة االختبار البعدي االسم الرقم 
 جيد 85 لطفياين عيين -1
 مقبول 70 عناية احلسنة  -2
 جيد 85 ويويعة األدوية  -3
 جيد 85 سوكما أيو  -4
 جيد جدا  95 إيال نور عيين -5
 جيد 80 نعمة اإلميان  -6
 جيد جدا  95 إسالمية العلم -7
 جيد 80 نداي أيوندا فوتري  -8
 مقبول 75 سييت عملية نور جنة  -9

 جيد 85 عاسية -10
 انقص 65 اتنرتي يوكي متامي -11
 انقص 60 نور أفين دية أفريليا  -12
 مقبول 70 سييت نور خالصة  -13
 جيد جدا  100 فوتري والن -14
 جيد جدا  90 أيدا أموريتا أزى  -15
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 1220 جمموعة 
 81,3 املعدل 

للمجموعة التجريبية، ظهر أن   بعديفمن نتائج هذا االختبار ال
يف مستوى جيد جدا =   وأما الطالب  81,3الطالب انلو الدرجة املعدلة 

=  انقص ويف مستوى  3=  مقبولويف مستوى  6يف مستوى جيد = و  4
 املوجه بصفة جيد جدا.  قواعد اإلمالء تعليم . ومن هنا فإن قدرهتم على2

 واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية.مقارنة نتائج االختبار القبلي  -4
بعد شرح الباحثة عن نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي  
للمجموعة التجريبية، ففي هذا اجلزء سيقدم الباحثة مقارنة االختبارين  

 : للمجموعة التجريبية. ومقارنتهما كماي يلي
 

 (4,11اجلدول )
 واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية املقارنة بي االختبار القبلي 

 املستوى التقدير  الرقم 
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 املؤتية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 املؤتية

 %0 - %100 15 59-0 ضعيف  -1
 %13,33 2 %100 - 69-60 انقص -2
 %20 3 %0 - 79-70 مقبول -3
 %40 6 %0 - 89-80 جيد -4
 %26,66 4 %0 - 100-90 جيد جدا  -5

 % 100 15 % 100 15 العدد
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االختبار القبلي واالختبار البعدي  ابلنسبة إىل بيان املقارنة بي 
من الطالب يف  %100للمجموعة التجريبية، فظهر أن يف االختبار القبلي 

من طالب  %12,33مستوى ضعيف. وأما يف االختبار البعدي ظهر أن 
، %40يف مستوى    %40و    ،مقبوليف مستوى    %20، و  انقصيف مستوى  

أن نتيجة االختبار   يف مستوى جيد جدا. وهذا البيان يعين %26,66و 
 البعدي أكْب من نتيجة االختبار القبلي.

 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني.  -5
وبعد مقارنة   نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتي

نتائج االختبار البعدي بي اجملموعة الضابطة والتجريبة فشرحت الباحثة  
بتقدمي نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتي. وهي كما  

 يلي:
 (4,12اجلدول )

 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتي

 اجملموعة التجريبة اجملموعة الضابطة  الرقم 
𝒚𝟏 𝒚𝟐 (𝒚) 𝒚𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟐 (𝒙) 𝒙𝟐 

1- 30 70 40 1,600 50 85 35 1,225 
2- 25 55 30 900 30 70 40 1,600 
3- 35 75 40 1,600 25 85 60 3,600 
4- 45 70 25 625 35 85 50 2,500 
5- 30 75 45 2,025 30 95 65 4,225 
6- 25 60 35 1,225 40 80 40 1,600 
7- 20 65 45 2,025 30 95 65 4,225 
8- 25 60 35 1,225 30 80 50 2,500 
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9- 40 75 35 1,225 40 75 35 1,225 
10- 30 70 40 1,600 15 85 70 4,900 
11-     15 65 50 2,500 
12-     30 60 30 900 
13-     20 70 50 2,500 
14-     30 100 70 4,900 
15-     50 90 40 1,600 

 40,000 750   14,050 370   اجملموع 
N   ∑ 𝒚 ∑ 𝒚𝟐   ∑ 𝒙 ∑ 𝒙𝟐 

 وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق:

 = 𝒙𝟏 من اجملموعة التجريبيةنتائج االختبار القبلي . 

𝒙𝟐  من اجملموعة التجريبيةاالختبار البعدي  = نتائج . 

(𝒙)  التجريبية. = عدد االحنراف من نتائج اجملموعة 

𝒙𝟐  .عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية = 

∑ 𝒙  =من نتائج اجملموعة التجريبية جمموع عدد االحنراف . 

∑ 𝒙𝟐  = .جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية 

𝒚𝟏  الضابطة. من اجملموعة االختبار القبلي = نتائج 

𝒚𝟐  = الضابطة.من اجملموعة االختبار البعدي  نتائج 

(𝒚)  .عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة = 

𝒚2  .عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة = 
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∑ 𝒚  =جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة . 

=  ∑ 𝒚𝟐 .جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

بعد التوضي اجلدول السابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج اآلتية  
وهي جمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية،  

 وهي كما يف هذا اجلدول: 

 (4,13اجلدول )
 جمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. 

 اجملموعة التجريبية الضابطة اجملموعة 
جمموع عدد  

 االحنراف
عدد االحنراف 

 املربع
جمموع عدد  

 االحنراف
عدد االحنراف 

 املربع
∑ 𝒚 ∑ 𝒚𝟐 ∑ 𝒙 ∑ 𝒙𝟐 

370 14,050 750 40,000 
 

𝑀𝑥 = ∑ 𝑥

𝑁
 

       = 750

15
 

       50 =  

∑ 𝑥2 = ∑ 𝑥2 - (∑ 𝑥)2

𝑁
 

         = 40,000 – 
(750)2

15  
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         = 40,000 - 562,500
15  

         = 40,000 – 37,500 

         = 2,500 

𝑀𝑦 = ∑ 𝑦

𝑁
 

       = 370

10
 

       = 37 

∑ 𝑦2 = ∑ 𝑦2 - (∑ 𝑦)2

𝑁
 

         = 14,050 – 
(370)2

10  

         = 14,050 - 136,900
10  

         = 14,050 – 13,690 

         = 360 
 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) (
1

𝑁𝑥
+

1
𝑁𝑦)
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𝑡 =
50 − 37

√(
2500 + 360

15 + 10 − 2) (
1

15 +
1

10)

 

 

𝑡 =
13

√(
2860

23 ) (
2

25)

 

 

𝑡 =
13

√(124,34 x 0,08)
 

 

𝑡 =
13

√(9,94)
 

 

𝑡 =
13

3,15 

 

𝑡 = 4,12 

 

d.f = (𝑁𝑥 + 𝑁𝑦) – 2 

     = (15 + 10) – 2 

     = 25 – 2 

     = 23 
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ts 0,05 = 1,714 

ts 0,01 = 2,500 

4,12 > 2,500 > 1,714 

 

مث قام الباحثة  4,12اإلحصائي =  tمن اجلدول السابق، وجد الباحثة أن نتيجة  
(  degree of freedomمث يبحث الباحثة نتيجة يف القائمة احلرية )  t-tableبتعيي  

يف  1,714، و %1يف مستوى املعنوي  2,500فوجد أن النتيجة =  t-tableمن 
أكْب من نتيجة املستوى املعنوي   4,12اإلحصائي  t، وألن النتيجة %5مستوى املعنوي 

وذلك مبعىن أن  1,714=  %5كذلك أكْب من نتيجة املستوى املعنوي   2,500=  1%
oH  مردودaH  .مقبول أي أن فروض البحث مقبول 

 على  احلصول بعد بسرعة تزداد الطالب  عليها حيصل اليت القيمة  أن وخالصتها 
 مواد على حتتوي اليت الذهنية الريطة اسرتاتيجية وتنفيذ ةالباحث من قواعد اإلمالء مادة

  تطبيق اسرتاتيجية بعد وبسهولة  جيًدا املادة  فهم للطالب  ميكن أنه أي ،قواعد اإلمالء
  الذهنية  الريطة ةإسرتاتيجي يستخدمون ال  الذين الطالب  أن حي  يف. لذهنيةا ريطةال

 الريطة  ةإسرتاتيجي  يستخدمون  الذين  الطالب   مع  جًدا  بعيدة  املقارنة  أن  إال  أيًضا،  يزدادون
.الذهنية
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

تعليم   يفالذهنية    الريطة  اسرتاتيجية  تطبيقيف هذا الباب ستشرح الباحثة عن نتائج  
 وفعاليتها. قواعد اإلمالء

يف معهد مفتاح  قواعد اإلمالء تعليم يف اخلريطة الذهنية  اسرتاتيجيةإجراء جتربة  -أ
 .العلوم بروبولينجو

اجملموعات لتطبيق الريطة  يف تنفيذ عملية التعليم، يُنقسم الطالب إىل مخس 
الذهنية من خالل عدة مراحل من العملية، أي مجع البياانت أو معلومات من 
وسائل ومصادر التعلم، مث تبسيط املعلومات اليت مت احلصول عليها يف شكل رسم 
الريطة الذهنية. كما يف نظرية من صحيفة، كيفية التعليم ابستخدام الريطة الذهنية،  

 هي:
 51نشطة التعليم ابستخدام اسرتاتيجية الريطة الذهنية كما يلي:خطوات أ

 ينقل املعلم أهداف التعلم املراد حتقيقها. -1
 يشرح املعلم املواد التعليمية.  -2
 يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات. -3
 املعي.وضوع ملحول ايصمم الطالب الريطة الذهنية  -4

 قواعد اإلمالء  يف تعليم  الريطة الذهنية  اسرتاتيجيةقامت الباحثة التعليم بتطبيق  
للفصل التجرييب خبمسة اللقاء يتضمن من االختبار القبلي واالختبار البعدي فيها  

سهل   الريطة الذهنية  اسرتاتيجيةابللقائي وعملية التعليم والتعلم بثالثة اللقاء. تطبيق  
 ية حتتاج إىل األدوات القليلة. أما أدواهتا: ألن هذا االسرتاتيج

 
51 Natriani Syam, dan Ramlah, Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapp Dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas IV SDN 54 Kota Parepare, Jurnal Publikasi 
Pendidikan, Vol. V No. 3 September 2015, hlm. 185 
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 الورق الفرغية بدون السطر. -1
 القلم واملرمسة امللونة. -2
 الذهن. -3
 خميلة. -4

أما  ذهنية، الريطة الإلنشاء هناك يتعلق مع نظرية يف كتاب أريس صيمن، 
 52:كما يليفالطوات اليت جيب اختاذها، 

بتغطيتها بدوائر أو مربعات أو اكتب الفكرة الرئيسية يف منتصف الورقة وقم   -1
 أشكال أخرى.

أضف فرًعا خيرج من املركز لكل نقطة أو فكرة رئيسية. خيتلف عدد الفروع   -2
 حسب عدد األفكار. استخدام لون خمتلف لكل فرع.

اكتب الكلمات املفتاحية أو العبارات يف كل فرع مت تطويرها ابلتفصيل.  -3
جوهر الفكرة وحتفز ذاكرة  الكلمات املفتاحية هي الكلمات اليت تنقل

 الطالب.
 أضف الرموز والرسوم التوضيحية للحصول على ذاكرة أفضل. -4

من خالل اتباع هذه الطوات، يبدو الطالب أسهل لعمل الريطة الذهنية 
وفقا للخطوات احلالية. حتتوي الريطة الذهنية على مادة قواعد اإلمالء حسب 

 وضعها الطالب تبدو بسيطة وسهلة الفهم.املوضوع. الريطة الذهنية اليت 
نتائج البحث يف الفصل وفًقا للنظرايت احلالية، وهي نقل أهداف التعلم، مث 

من   طلبت الباحثة شرح املواد التعليمية للطالب، مث تقسيم الطالب إىل جمموعات، و 
 .بسيطة حتتوي على املواد اليت مت تعلمها ةيطة الذهنيّ ر العمل لالطالب 

تتوافق مع الطوات  ذهنّيةال ةطير ال، عندما يقوم الطالب بعمل ك سوى ذل
يف النظرية. يكتب الطالب عنوان املادة يف منتصف الورقة من خالل عمل أشكال 

 
52 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar Ruzz 
Media, 2014), hlm. 106 
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ريطة ال، مث عمل فروع خمتلفة كختام للمادة. يتم رسم دوقأو الصن ائرةمثل الد
 .ببساطة وجاذبية إبضافة األلوان والرسوم التوضيحية فيها ذهنّيةال

 قواعد اإلمالء  اليت مت تقييمها عند معلموالنتيجة من الباحثة لألنشطة الدراسية  
 توافقوهي على مستوى " %92,6للمستوى الوسطى يبلغ إىل نتيجة  يف املدرسة

 خطة الدراسية. ، يسري هذا التعليم هبذه االسرتاتيجية تسري كما يف بشدة"
  % 71,3املستوى الوسطى يبلغ إىل نتيجة  من الطالب يف  االستبانة  نتيجة  أّما  

   ".توافق وهي على مستوى "

يف معهد مفتاح العلوم   قواعد اإلمالء  تعليم  يف اخلريطة الذهنية    اسرتاتيجيةفعالية   -ب
 .بروبولينجو

بعد إجراء االختبار القبلي للمجموعة التجريبة واجملموعة الضابطة، وإجراء  
التجريبة للمجموعة التجريبة، واالختبار البعدي للمجموعة التجريبة واجملموعة 

وجد الباحثة  . الريطة الذهنية اسرتاتيجية الضابطة نتيجة تقومي الطالب بعد تطبيق 
مث يبحث الباحثة    t-tableباحثة بتعيي  مث قام ال  4,12اإلحصائي =    tأن نتيجة  

فوجد أن   t-table( من degree of freedomنتيجة يف القائمة احلرية ) 
، %5يف مستوى املعنوي  1,714، و %1يف مستوى املعنوي  2,500النتيجة = 

 2,500=  %1أكْب من نتيجة املستوى املعنوي  4,12اإلحصائي  tوألن النتيجة 
مردود   oHوذلك مبعىن أن    1,714=    %5كذلك أكْب من نتيجة املستوى املعنوي  

aH  .الريطة  أن تطبيق اسرتاتيجية وخالصتها مقبول أي أن فروض البحث مقبول
 فّعال. يف معهد مفتاح العلوم بروبولينجو قواعد اإلمالء تعليم يفالذهنية 

فعالية استخدام  ملوضوع "يف حبثه اب  حممد عي زماينمن    مدعوم  هذا البحث
يف تعلم الرتاكيب اللغوية ابملدرسة املتوسطة ( Mind Mapالريطة الذهنية )

أن تطبيق الريطة الذهنية يبدأ بتعيي الفكرة  "األمنة بسوكي ستوبوندواإلسالمية 
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الرئيسية واتصاهلا مع الفكرة الفرعية، مث تصميم  الريطة الذهنية أبشكال املتنوعة.  
(=  tونتيجة اإلحصائي )  األخري تقدمي نتيجة تصميم  الريطة الذهنية أمام الفصل.

وكذلك أكْب من نتيجة   1،313=  %1ي أكْب من نتيجة التقدير املعنو  1،844
مقبول أو أن فروض هذا البحث  aHمبعىن أن  701،1=  %5تقدير املعنوي 

مقبول. وخالصة هذا البحث هي أن استخدام الريطة الذهنية يف تعليم الرتاكب 
 53ال.اللغوية ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية األمنة بسوكي ستوبوندو فعّ 

السابق أن تطبيق الريطة الذهنية  البحثحث و هذا الب إذن، وقفا على
.  اإلمالءقواعد    املادة عن التعلم، خاصة يف  يفهموالالطالب  على  سهل  تتستطيع أن  

 الطالب  حيصلحىت  ،قواعد اإلمالءواستخدام هذه الريطة الذهنية فعال يف تعليم 
 على النتيجة أفضل من النتيجة السابقة.

  فعالية يف تعليم  الريطة الذهنية  اسرتاتيجية  تطبيقومن حتليل تلك النتيجة أن  
ونتيجة املستوى   %1، ألن النتيجة أكْب من نتيجة املستوى املعنوي قواعد اإلمالء

"أن مقياس التجرييب  يف كتابه   سوكيونو  هذه النتائج توافق على ما قال. %5املعنوي 
مردود   oH، فذلك مبعىن أن  table-tاإلحصائي أكْب من    tهو: إذا وجد النتيجة  

aH  مقبول. وإذا وجد النتيجةt  اإلحصائي أصغر منtable-t  فذلك مبعىن أن ،
oH  مقبولaH ".54مردود

 
(فيتعلمالتراكيباللغويةبالمدرسةالمتوسطةMind Mapفعاليةاستخدامالخريطةالذهنية)محمدعينزماني،البحثمن 53

2018،فيجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةالحموميةماالنج ،اإلسالميةاألمنةبسوكيستوبوندو
54 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2010) hlm. 258 
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 الفصل السادس 

 خامتة

 اخلالصة -أ
يف معهد  قواعد اإلمالء تعليم  يف اخلريطة الذهنية  اسرتاتيجيةإجراء جتربة  -1

 . مفتاح العلوم بروبولينجو
أربع  الريطة الذهنية يف تعليم قواعد اإلمالء تطبيق اسرتاتيجيةكان 

والنتيجة من الباحثة  . التواصلو الستكشاف، األسئلة، املنطق، امراحل هي 
للمستوى    يف املدرسة  قواعد اإلمالء  اليت مت تقييمها عند معلملألنشطة الدراسية  

، يسري هذا بشدة" توافقوهي على مستوى " %92,6الوسطى يبلغ إىل نتيجة 
ا نتيجة االستبانة من  أمّ  التعليم هبذه االسرتاتيجية تسري كما يف خطة الدراسية.

  وهي على مستوى "  %71,3الطالب يف املستوى الوسطى يبلغ إىل نتيجة 
 ".توافق

يف معهد مفتاح  قواعد اإلمالء تعليم يف  اخلريطة الذهنية اسرتاتيجية فعالية -2
 .العلوم بروبولينجو
مث   t-tableمث قام الباحثة بتعيي  4,12اإلحصائي =  tأن نتيجة 

-t( من degree of freedomيبحث الباحثة نتيجة يف القائمة احلرية )
table  = يف   1,714، و %1يف مستوى املعنوي  2,500فوجد أن النتيجة

أكْب من نتيجة املستوى    4,12اإلحصائي    t، وألن النتيجة  %5مستوى املعنوي  
 1,714=    %5كذلك أكْب من نتيجة املستوى املعنوي    2,500=    %1املعنوي  

وخالصتها    مقبول أي أن فروض البحث مقبول.  aHمردود    oHوذلك مبعىن أن  
يف معهد مفتاح  قواعد اإلمالء تعليم يف الريطة الذهنيةأن تطبيق اسرتاتيجية 

 و فّعال.العلوم بروبولينج
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 حات اقرت اال -ب
 فتقدم الباحثة املقرتحات التالية: بناء على نتائج البحث 

قواعد  تعليم يفالريطة الذهنية للمعلم، يرجى استخدام تطبيق اسرتاتيجية  -1
خرى  األ قأو الطر  أو يف دراسة األخرى، وتنمية الوسائل اجلديدة اإلمالء

لتلخيص املادة   يف تعليم اللغة العربية مستمرة اهتاوكذلك االسرتاتيجي
. ألن ابستخدام الوسيلة أو الطريقة أو االسرتاتيجية وحصول النتيجة الرغوبة

قواعد  ميخاصة يف تعل  سهال وسالدر  نو اجلديدة، فيكون الطالب يفهم
 .اإلمالء

تستطيع   الريطة الذهنيةستخدام تطبيق اسرتاتيجية للطالب، يرجى اب -2
 قواعد اإلمالء تعليمخاصة يف  روسمساعدة أن يفهم الطالب يف كل الد

الريطة  تطبيق اسرتاتيجية ب بزايدة النشاط للطالب  الباحثة  رجوتو  . هالس
ويعمل الطالب املمارسة على كتابة اللغة العربية  ليحسنوا  الكتابة    ،الذهنية

الطيئة.
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 حملة من املدرسة -أ
 اتريخ معهد مفتاح العلوم  -1

  عبد كيائي احلج   من قبل جايت أوريف  معهد مفتاح العلومأتسست 
 1994أغسطس    24أو   ه  1415ربيع األّول    16يوم االثني  الواسع احلنان  
   وايف الذي هو أحد مقدمي الرعايةال حسن عبدكيائي احلج   م، مببادرة من

 معهد نور اجلديد بيطان بروبولينجو. 

كاديج     أجاركان هناك ثالث طالبات فقط من قرية كايل  ، يف بداية
 نّ الذي تبعه بعد ذلك طالب آخرون. يف بداية املؤسسة، ك ومدينة بروبولينج

سكنون منزل مقدم الرعاية لعدة أشهر. مث يتحول مقدم الرعاية إىل تزالون تال 
 مقصورات كغرف مؤقتة حتتوي على مواد مصنوعة من الشب واليزران.

ضيعة  ، زاوية الثالثة  قع يف شارعب ذيال معهد مفتاح العلوم كان
جاوى  ، منطقة بروبولينجو ،كرجييعان  انحية ، جايت أوريف ، قرية كوريفان

، مرت 8×8يف ذلك الوقت، فقط قاعة صالة دائمة تبلغ مساحتها  .الشرقية
  مكان صالة مكااًن ألنشطة التدريس والتعلم إىل جانب  دفعة واحدة واليت

 اجلماعية. 

  شة قدمتعمري  احلجة ، متْبع من جاكرات يدعى1995يف هناية عام 
مباين( ولكل منها   4يتكون من طابقي ) فصلمساعدة مالية كافية لبناء مبىن 

مرت. مث مت استخدام املبىن كموقع ألنشطة التعليم والتعلم اليت كانت يف  7×7
 ذلك الوقت ال تزال يف شكل مؤسسات املدرسة الدينية. 

مت يف  ابلنظر إىل ازدايد عدد الطالب الذين يعيشون يف املستوطنات، 
، مت افتتاح 2003. مث يف عام 2001منازل داخلية يف عام  3النهاية بناء 



 

 
 

املفتوحة استجابًة ملقرتحات ومقرتحات أمناء الطالب. ومع   توسطة املدرسة امل
ذلك، نظرًا لوجود هذه املؤسسة التعليمية يف املرحلة املتوسطة املفتوحة، كان  

  اإلسالمية   املتوسطة  مت افتتاح املدرسة  هناك شعور أبهنا ال تزال غري كافية، لذلك 
، دون إزعاج أدىن إدارة 2006يف عام    مفتاح العلوم  اإلسالمية  الثانوية  املدرسةو 
حىت   معهد مفتاح العلومدينية اليت استمرت يف الوجود منذ إنشاء هذا  الملدرسة  ا

 اآلن.

العلوم جايت أوريف  فتاح معهد مبشكل عام، تواصل  ملعهدمثل ا
حلفاظ على هويتها من خالل األنشطة الدينية اليومية املستمرة،  اب نجوفروبولي

مًعا، تالوة   الوقت كل يوم، مث استمر بقراءة الوردمخس  الة اجلماعةمثل ص
وكذلك ذات الطابع  غري ذلك.القرآن، دراسة الكتب )الكالسيكية(، و 

، تالوة عيد ميالد النيب، فن احلضرة، تدريب قراءة االستغاثة األسبوعي مثل
 . غري ذلك ، و احملاضرة

هم الشيخ حممد منعلماء من مكة، و  يُزير عدة مرات  كان هذا املعهد
. كما زار الشيخ حممد بن إمساعيل زين اليمين املكي يف 1995بواين يف عام 

ابإلضافة إىل ذلك، حضر    .2016و    ،2009و    ،2008و    ،2003األعوام  
 العلماء احملليي.احلبائب و ا عدة مرات من أيضً 

  مقصف املعهد   فُِتح   2017يناير    30، يف  يف هذا املعهدلدعم اقتصاد  
الذي   نظامها الاص )الدمة الذاتية( للطالب وعامة اجلمهورب"ألف مْبوك" 

 املعهد. أمام منطقة يقع

مفتاح العلوم حتت إشراف مؤسسة   معهدمن الناحية القانونية، تقع 
اليت تتمتع مبظلة قانونية يف شكل سند/ مؤسسة   جايت أوريف  فتاح العلومم



 

 
 

)شهادة    STP، وMenkumham RI  ()خطاب القرار  SKتوثيقية، و
 الشرقية. وىالتسجيل( من جملس االستثمار اإلقليمي جل

 حملة من املدرسة الدينية معهد مفتاح العلوم.  -2
 مفتاح العلوماملدرسة الدينية معهد :   اسم املدرسة 

 3: شارع سيمفانج   العنوان
 : جايت أوريف     قرية

 : كرجييعان  الناحية 
 : بروبولينجو   املنطقة

 1992فْباير  19:    سنة 
 

 معهد مفتاح العلوم.املرافق  -3
ابلعديد من املرافق، مبا يف ذلك املسجد  معهد مفتاح العلومهيز جيمت 

مقصف الرئيسي، ومسجد األمرية، واملهاجع املستقلة، والفصول الدراسية، و 
 .إخل ،معمل احلسوب الرايضية، و  وملعب، بةواملكت ، املعهد "ألف مْبوك"

 
 عدد املدرسني واملوظفني يف املدرسة. -4

 عدد املدرسي واملوظفي يف املدرسة 
 عدد املدرسني واملوظفني  الرقم 

 17 مدرس/ة دائم -1
 0 مدرس/ة غري دائم -2
 0 مدرس/ة الدمة املدينة  -3
 1 موظف -4

 18 جمموع



 
 

 ختطيط الدراسة -ب
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah 

dalam   berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 

madrasah. 

Madrasah : Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Kelas/Semester : II/ Genap 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Materi Pokok : قواعد اإلمالء 

Sub Bab :  همزة الوصل 

Pertemuan ke : 1 (Satu) 

Alokasi Waktu : 3 x 30 menit 



 

 
 

1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 

untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab. 

1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman. 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa. 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khasanah keislaman. 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan قواعد اإلمالء baik secara lisan maupun tertulis. 

3.2 Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan قواعد اإلمالء. 

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 

yang  berkaitan قواعد اإلمالء 

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik اعد اإلمالءقو  dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks. 

4.2 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon tentang قواعد اإلمالء dengan memerhatikan 

struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai kontek. 

4.3 Mempresentasikan berbagai informasi lisan sederhana tentang:  قواعد اإلمالء 

4.4 Mengungkapkan informasi secara tertulis tentang: قواعد اإلمالء dalam 

berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 

4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik قواعد اإلمالء dengan memerhatikan 

struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.4.1 Memahami kaidah-kaidah terkait materi همزة الوصل. 



 

 
 

3.4.2 Mengemukakan contoh terkait materi همزة الوصل. 

4.4.1 Menganalisis teks bacaan bahasa Arab terkait materi همزة الوصل. 

4.5.1 Menerapkan kaidah همزة الوصل dalam suatu kalimat secara benar dan 

tepat. 

4.5.2 Menulis ungkapan bahasa arab dengan sederhana tentang materi  همزة

 .secara tepat الوصل

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran, maka peserta didik mampu mengamati, 

menanya, mengeksplor, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan serta 

mampu: 

1. Memahami kaidah-kaidah terkait materi همزة الوصل 

2. Mengemukakan contoh terkait materi همزة الوصل 

3. Menganalisis teks bacaan bahasa Arab terkait materi همزة الوصل 

4. Menerapkan kaidah همزة الوصل dalam suatu kalimat secara benar dan 

tepat. 

5. Menulis ungkapan bahasa arab dengan sederhana tentang materi  همزة

 .secara tepat الوصل

 

E. Materi Pembelajaran 

 مهزة الوصل 
 مهزة الوصل هي اليت تقع يف أّول الكلمة، وال تنطق إال إذا وقعت يف إبداء الكالم.

 مثل : اجلس، انكسر.  
 مواضع مهزة الوصل: 

 فعل األمر من الثالثي اجملرد. -1
 مثل: اقرأ، اكتب.

 املاضي من الماسي وأمره ومصدره.فعل  -2
 مثل: اشرتك، اعتد، استعارا.

 فعل املاضي من السداسي وأمره ومصدره. -3



 

 
 

 مثل: استقْب، استخرج، استقباال
 "ال" التعريف.  -4

 مثل: املسجد، املدرسة 
 األمساء. -5

 مثل: ابن، ابنة، امرأة، اسم، اثنان، امرؤ، اثنتان، امي هللا. 
 

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran : Saintifik  

Metode Pembelajaran  : Intiqo’iyyah/ eklentik   

Strategi Pembelajaran  : Mind Mapping  

 

G. Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

PENDAHULUAN 

1. Guru memberi salam dan 

menanya kabar siswa. 

2. Guru membuka pembelajaran 

dengan membaca basmalah 

3. Guru mengabsen siswa. 

4. Guru mengajak siswa untuk 

mengingat-ingat materi yang 

telah dipelajari. 

5. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

6. Guru memberikan arahan 

sekitar project yang akan 

dilakukan. 

 

 

 

1. Siswa menjawab salam dari 

guru. 

2. Siswa membuka 

pembelajaran dengan 

membaca basmalah 

bersama-sama. 

3. Siswa mengacungkan 

tangan saat diabsen oleh 

guru.  

4. Siswa mengingat-ingat 

materi yang telah dipelajari. 

5. Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

 

10 

menit 



 

 
 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

6. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru mengenai 

project yang akan dilakukan. 

 

KEGIATAN INTI 

a. Mengamati 

1. Guru meminta siswa untuk 

mengamati materi  همزة الوصل 

yang akan dijelaskan. 

2. Guru menjelaskan materi 

mengenai همزة الوصل kepada 

siswa. 

 

 

b. Menanya 

1. Guru mengarahkan siswa 

untuk bertanya mengenai 

materi yang tidak dapat 

difahami. 

2. Guru memberikan 

pertanyaan pada siswa 

mengenai materi yang 

dipelajari. 

 

c. Mengeksplorasi 

1. Guru membagi siswa 

menjadi 5 kelompok. 

2. Guru meminta siswa untuk 

membuat peta konsep 

berisikan materi  همزة الوصل 

 

 

1. Siswa mengamati siswa 

untuk mengamati materi 

 sebagai bahan همزة الوصل

pembelajaran, 

2.  Siswa mengamati/ 

memperhatikan penjelasan 

guru mengenai  همزة الوصل 

yang dipelajari. 

 

1. Siswa bertanya mengenai 

materi yang tidak dapat 

difahami. 

2. Siswa menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

oleh guru mengenai materi 

yang dipelajari. 

 

 

 

1. Siswa dibagi menjadi 5 

kelompok dan terdiri dai 4-

5 orang. 

2. Siswa membuat peta konsep 

secara sederhana terkait 

 

 

70 

menit 



 

 
 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

yang telah dipelajari secara 

rapi dan sederhana. 

 

d. Menalar/ Mengasosiasi 

1. Guru meminta siswa untuk 

mengemukakan satu contoh 

mengenai همزة الوصل. 

 

e. Mengomunikasikan 

1. Guru meminta siswa untuk 

menganalisis teks bacaan 

mengenai همزة الوصل. 

2. Guru meminta siswa untuk 

menulis kalimat yang di 

lafalkan oleh guru terkait 

 .di papan tulis همزة الوصل

 

materi همزة الوصل yang telah 

dipelajari. 

 

 

1. Siswa mengemukakan satu 

contoh mengenai  همزة الوصل 

yang telah dipelajari. 

 

 

1. Siswa menganalisis teks 

bacaan bahasa Arab 

mengenai همزة الوصل. 

2. Siswa menulis kalimat yang 

di lafalkan oleh guru terkait 

 secara tepat di همزة الوصل

papan tulis. 

 PENUTUP 

1. Guru mereview kembali materi 

yang telah dipelajari melalui 

beberapa pertanyaan. 

2. Guru melakukan refleksi 

terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan. 

3. Guru menutup pembelajaran 

dengan membaca hamdalah. 

4. Guru memberikan salam 

penutup pada siswa. 

 

 

1. Siswa mengingat-ingat 

materi dengan menjawab 

pertanyaan dari guru. 

2. Siswa selakukan refleksi 

terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan. 

3. Siswa menutup 

pembelajaran dengan 

membaca hamdalah 

bersama-sama. 

4. Siswa menjawab salam 

penutup dari guru. 

 

10 

menit 

 



 

 
 

H. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media/Alat: Papan tulis, spidol papan tulis, kertas HVS, spidol berwana. 

2. Bahan: Materi همزة الوصل 

3. Sumber Belajar    

a. Buku Guru 

b. Buku Siswa 

 

I. Penilaian  

1. Teknik Penilaian 

NO. ASPEK TEKNIK PENILAIAN WAKTU 

PENILAIAN 

1 Sikap Spiritual  Non-Tes (melalui observasi)   

2 Sikap Sosial  Non-Tes (melalui observasi)  

3 Pengetahuan Tes (melalui observasi Tanya 

jawab) 

 

4 Keterampilan Tes (melalui unjuk kerja)  

 

1. Teknik  : Tes dan Non tes 

2. Bentuk  : Tertulis dan Observasi 

3. Instrumen  

 

a. Penilaian Performansi 

(Melengkapi kalimat yang belum lengkap,  menyusun kata acak 

dan    menulis kalimat sederhana sesuai struktur yang diprogramkan). 

No Aspek Yang Dinilai Skor 

1 

Ketepatan melengkapi kalimat dengan kata/ungkapan 1 – 4 

a. Sesuai dan tepat 4 

b. cukup sesuai dan cukup tepat 3 

c. Kurang sesuai dan kurang tepat 2 

d. Tidak sesuai dan tidak tepat 1 

2 Menyusun Kalimat 1 – 4 



 

 
 

No Aspek Yang Dinilai Skor 

Tepat 4 

Cukup tepat 3 

Kurang tepat 2 

Tidak tepat 1 

3 

Menulis kalimat sesuai dengan struktur 1 – 4 

a. Tepat dan sesuai strukur 4 

b. Cukup tepat dan sesuai struktur 3 

c. Kurang tepat dan tidak sesuai struktur 2 

d. Tidak tepat dan tidak sesuai struktur 1 

 Skor Maksimal 1 

 

Pedoman penskoran: 

  Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100  = ................. X 100 = .......... 

                         Jumlah Skor Maksimal                       12 

Non Tes  

Tugas (menulis 5 ayat alqur’an yang mengandung struktur kalimat yang 

diprogramkan) 

 

b. Penilaian sikap (observasi) 

No 
Aspek yang 

diobservasi 

Pilihan Jawaban 

SKOR Selalu 

 

Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam 

belajar 

     

2 Bertanggung 

jawab/peduli  

     

3 Percaya diri dalam 

berinteraksi 

     

4 Menghargai orang lain      

5 Santun      



 

 
 

 JUMLAH      

 

                Rentang Skor Sikap 

 

 

 

             

          

Penskoran:       Nilai = Jumlah skor Jawaban 

                      5 

J. Remedial 

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 

memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik 

dengan cara dibrikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak 

siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan 

pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh 

kebanyakan siswa (remedial teaching,) selanjutnya guru melakukan penilaian 

kembali dengan indikator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran 

dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan antara siswa dan 

guru. 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah 

 

 

Moh. Idris, S.Pd. 

NIP.  

Senin, 6 Januari 2020 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Wardah Toyibah 

NIP. 

  

No Keterangan Jumlah Skor 

1 Baik Sekali/Selalu 76-100 

2 Baik / Sering 51-75 

3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 

4 Cukup/Tidak pernah 0-25 



 

 
 

 بار ت دليل االخ -ج
 االختبار القبلي: 

 احِلَذاء   وَ  َغاْنِدي

   الِقطَارُ  بََدأَ  َوَقدْ  اِبلِقطَاِر، لِيَ ْلَحقَ  ِبُسْرَعةٍ  جَيْرِي َكانَ   َغاْنِدي َأنَّ  حُيَْكى 
، رْيِ   َفَما   ِحَذائِِه،  فَ ْرَديتَ   ِإْحَدى  َقَدِمهِ   ِمنْ   َسَقَطتْ   الِقطَارِ   َمْتِ  َعَلى  ُصُعْوِدهِ   َوَلَدى  اِبلسَّ

َوارِ  َرَماَها  ِوِبُسْرَعةٍ  الثَّانَِيَة،  الَفْرَدةَ  َخَلعَ  َأن  ِإالَّ  ِمْنهُ  َكانَ  ةِ  َعَلى اأَلْوىَل  الَفْرَدةِ  جِبِ   ِسكَّ
ب الِقطَاِر،   فَ ْرَدةَ  َرَمْيتَ  َوِلَماَذا فَ َعْلَت؟ َما َعَلى مَحََلكَ  َما  َوَسأَُلْوُه: َأْصِدقَاُؤهُ  فَ تَ َعجَّ

دُ  الَِّذي لِْلَفِقرْيِ  َأْحبَ ْبتُ  ْيُم:احَلكِ  َغاْنِدي فَ َقالَ  اأُلْخَرى؟ احِلَذاءِ  دَ  َأنْ  احِلَذاءَ  جيَِ  جيَِ
،   أانَ  َأْسَتِفْيدَ  َوَلنْ  تُِفْيَدُه، فَ َلنْ  َواِحَدةً  فَ ْرَدةً  َوَجدَ  فَ َلوْ  هِبِِما،  ااِلنِْتَفاعَ  فَ َيْسَتِطْيع فَ ْرَدتَ ْيِ

َها  أَْيًضا.  ِمن ْ

 

 واالختبار البعدي:

 احِلَذاء   وَ  َغاْنِدي

   الِقطَارُ  بََدأَ  َوَقدْ  اِبلِقطَاِر، لِيَ ْلَحقَ  ِبُسْرَعةٍ  جَيْرِي َكانَ   َغاْنِدي  َأنَّ  حُيَْكى 
، رْيِ   َفَما   ِحَذائِِه،  فَ ْرَديتَ   ِإْحَدى  َقَدِمهِ   ِمنْ   َسَقَطتْ   الِقطَارِ   َمْتِ  َعَلى  ُصُعْوِدهِ   َوَلَدى  اِبلسَّ

َوارِ  َرَماَها  ِوِبُسْرَعةٍ  الثَّانَِيَة،  الَفْرَدةَ  َخَلعَ  َأن  ِإالَّ  ِمْنهُ  َكانَ  ةِ  َعَلى اأَلْوىَل  الَفْرَدةِ  جِبِ   ِسكَّ
ب الِقطَاِر،   فَ ْرَدةَ  َرَمْيتَ  َوِلَماَذا فَ َعْلَت؟ َما َعَلى مَحََلكَ  َما  َوَسأَُلْوُه: َأْصِدقَاُؤهُ  فَ تَ َعجَّ

دُ  الَِّذي لِْلَفِقرْيِ  َأْحبَ ْبتُ  ُم:احَلِكيْ  َغاْنِدي فَ َقالَ  اأُلْخَرى؟ احِلَذاءِ  دَ  َأنْ  احِلَذاءَ  جيَِ  جيَِ
،   أانَ  َأْسَتِفْيدَ  َوَلنْ  تُِفْيَدُه، فَ َلنْ  َواِحَدةً  فَ ْرَدةً  َوَجدَ  فَ َلوْ  هِبِِما،  ااِلنِْتَفاعَ  فَ َيْسَتِطْيع فَ ْرَدتَ ْيِ

َها   أَْيًضا.  ِمن ْ



 

 
 

 االستبانة دليل -د
 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM 

MALANG 

Jl. Gajayana No. 50 Malang 

 

 

 

Penelitian Skripsi Tentang: 

يف معهد مفتاح العلوم   قواعد اإلمالءتطبيق اسرتاتيجية اخلريطة الذهنية يف تعليم  
 بروبولينجو.

Sdr/Sdr (i) responden yang terhormat, 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari Sdr/Sdr (i) tentang 

penerapan peta konsep untuk meningkatkan penulisan imla di Madrasah Diniyah 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum. 

Hasil dari penulisan ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penulisan 

ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa Strata I (SI) UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Oleh karena itu jawaban Sdr/Sdr (i) tidak dipublikasikan dan 

dijamin kerahasiannya. 

Setiap jawaban yang Sdr/Sdr (i) berikan merupakan bantuan yang tidak 

ternilai besarnya bagi penelitian kami. Untuk bantuan tersebut sebelum dan 

sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza’. 

Dalam survey ini tidak ada jawaban benar/salah.  

Tujuan  : Untuk mengetahui pendapat siswa tentang penerapan peta konsep 

untuk meningkatkan penulisan imla siswa. 

Sasaran : Siswa Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Miftahul Ulum. 

 

 

Peneliti 



 

 
 

Identitas Responden 

Nama   : 

Jenis kelamin  : 

Kelas   : 

 

Berilah tanda centang (√) pada salah satu kolom di bawah ini sesuai pilihan 

anda. Keterangan: 

S: Setuju   TS: Tidak Setuju STS: Sangat Tidak Setuju 

SS: Sangat setuju  N: Netral

NO PERNYATAAN 
TANGGAPAN 

STS TS N S SS 

1 
Penerapan Mind Map dapat menjadikan siswa lebih 

semangat dalam belajar imla’. 

     

2 
Penerapan Mind Map dapat menambah pemahaman 

siswa terkait materi imla’. 

     

3 
Penerapan Mind Map dapat meningkatkan penulisan 

imla’ siswa. 

     

4 
Penerapan Mind Map dapat menjadikan siswa 

termotivasi untuk lebih aktif dalam belajar imla’. 

     

5 

Siswa merasa percaya diri dan tidak merasa malu saat 

mengutarakan ide mereka dalam Mind Map yang telah 

dibuat terkait materi imla’. 

     

6 
Siswa merasa tertekan dengan adanya penerapan Mind 

Map dalam pembelajaran imla’. 

     

7 
Penerapan Mind Map tidak berpengaruh apapun pada 

sisws dalam pembelajaran imla’ 

     

8 
Penerapan Mind Map menyenangkan dan tidak 

membosankan bagi siswa. 

     

9 
Pembelajaran imla menjadi lebih efektif dengan adanya 

penerapan Mind Map. 

     

10 
Siswa menjadi malas belajar materi imla’ setelah adanya 

penerapan Mind Map. 

     



 

 
 

 املواد عن القواعد اإلمالء. -ه
 مهزة يف أّول الكلمة  -1
 مهزة الوصل  -أ

 كلمة الفعل -1
 مخاسي )فعل املاضي، فعل األمر(. -

 )افْ تَ َعَل، اْجَتَمَع(، فعل األمر )افْ َتِعْل، اْجَتِمْع(. مثل: فعل املاضي  
 سداسي )فعل املاضي، فعل األمر(. -

 مثل: فعل املاضي )اْستَ ْفَعَل، اْسَتْخرََج(، فعل األمر )اْستَ ْفِعْل، اْسَتْخرِْج(.  
 ثالثي جمّرد )فعل األمر(. -

 مثل: اقْ رَْأ، اْكُتْب، افْ َتْح.  
 كلمة االسم   -2
، ابْ ُنٌم، اْسٌت،    األمساء العشرة - ، اثْ نَ تَ ْيِ )اْبٌن، اْمُرٌؤ، اْمرَأٌَة، ابْ َنٌة، اْسٌم، اثْ نَ ْيِ

 امْيُُن هللِا. 
 مخاسي وسداسي )اسم املصدر(. -

 مثل: مخاسي )اْفِتَعااًل، اْجِتَماًعا(، سداسي )اْسِتْفَعااًل، اْسِتْخرَاًجا(.  
 كلمة احلرف   -3
 ْلبَ ْيُت(. ال معرفة )اْلَمْسِجُد، اْلَمْدَرَسُة، ا -

 مهزة القطع  -ب
 كلمة الفعل -1
 رابعي )فعل املاضي، فعل األمر( وزن أَفْ َعَل. -

 مثل: فعل املاضي )َأْكَرَم، أَْوَعَد(، فعل األمر )َأْكرِْم، َأْوِعْد(. 
 فعل املضارع )يف أّول مهزة املضارعة "أان"(  -



 

 
 

 مثل: َأْكُتُب، أَقْ رَأُ، أاَنُم، أْدُرسُ  
 املاضي "بناء مهموز فاء"( ثالثي جمّرد )فعل  -

 مثل: أَمَل، أَدمَ  
 كلمة االسم  -2
كّل كلمة االسم اليت تبدأ هبمزة إاّل األمساء العشرة واسم املصدر )مخاسي   -

 وسداسي(
 مثل: ِإبْ رَاِهْيُم، ِإمْسَاِعْيلُ  

 كلمة احلرف  -3
 كّل كلمة احلرف إاّل ال معرفة -

، أَْو، ِإىَل.    مثل: ِإالَّ
 مهزة يف وسط الكلمة  -2

 زة على األلف )أ( مه -أ
 مهزة "فتحة" وحرف قبله "فتحة".  -

 مثل: َسَألَ  
 مهزة "سكون" وحرف قبله "فتحة".  -

 مثل: رَْأسٌ  
 مهزة "فتحة" وحرف قبله "سكون".  -

 مثل: َمْسأََلةٌ  
 مهزة على النربة )ئ(  -ب
 مهزة "كسرة".  -

 مثل: أَْفِئَدةٌ  
 مهزة "كسرة / ضّمة" وحرف قبله "كسرة".  -



 

 
 

 ِوََئٌم، اَنِشئُ ْونَ مثل:  
 مهزة "فتحة" وحرف قبله "ْي".  -

َئةٌ   مثل: َهي ْ
 مهزة على الواو )ؤ(  -ج
 مهزة "ضّمة" وحرف قبله "فتحة".  -

 مثل: أَقْ َرُؤُهمْ  
 مهزة "ضّمة" وحرف قبله "سكون".  -

 مثل: َمْسُؤْولٌ  
 مهزة "سكون" وحرف قبله "ضّمة".  -

 مثل: ُمْؤِمِنْيَ  
 "ضّمة". مهزة "فتحة" وحرف قبله  -

 مثل: فُ َؤادٌ  
 مهزة )ء( -د

 مهزة )ء( وحرف قبله "ألف" )ا(  -
 مثل: يَ َتَساَءُلْونَ  

 مهزة )ء( وحرف قبله "واو سكون" )ْو(  -
 مثل: ُمُرْوَءةٌ  

بعد مهزة وجد "ألف تنوين" ألن الّنصب، وحرف قبله ليس "أي سكون"   -
 )ْي(. 

 مثل: ُجْزًءا، اْمَرًءا.  
 مهزة يف أخري الكلمة -3

 على األلف )أ( إذا حرف قبله "فتحة". مهزة  -
 مثل: قَ َرأَ  



 

 
 

 مهزة على النْبة )ئ( إذا حرف قبله "كسرة".  -
 مثل: َشاِطئُ  

 مهزة على الواو )ؤ( إذا حرف قبله "ضّمة".  -
 مثل: َتَكافُ ؤُ  

 مهزة )ء( إذا حرف قبله "سكون".  -
. مثل: َجزَاَء، ُوُضْوَء، َشْيءٌ 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 الواثئق  - و
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 


