
  

لدى طلبة معهد الدراسات القرانية  لتعليم مادة النحو استخدام اخلريطة الذهنية
 سنجاساري

 

 البحث اجلامعي

 إعداد :

 (05051169) اثىن عطاء الرمحن

 ادلشرف :

 الدكتور احلاج شهداء ادلاجستري

 097010160115100110 رقم التوظيف:

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم الرتبية والتعليم

 والان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنججامعة م
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 البحث اجلامعي

لدى طلبة معهد الدراسات القرانية  لتعليم مادة النحو استخدام اخلريطة الذهنية
 سنجاساري

 (S1اإلختبار النهائي للحصوؿ على درجة بكالوريوس )مقدـ الستيفاء شركط 

 ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 إعداد:

 (ََُُٗٔٓٓاثىن عطاء الرمحن )

 ف:اشر إ

 َََََََُُُُُِِٕٓٔٗالدكتور احلاج شهداء ادلاجستَت: 

 

 

 

 ليم اللغة العربيةقسم تع

 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

0101 
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 استهالل
 

 ٍحريصيٍوا عىلىى تػىعىلًُّم اللُّغىًة اٍلعىرىبًيًَّة فىًإنَّوي جيٍزءه ًمٍن ًديًٍنكيٍم ا

﴾Bersemangatlah belajar Bahasa Arab karena 
sesungguhnya ia adalah suatu bagian dari agama kalian﴿ 

 ﴾سيدان عمر ابن اخلطاب﴿ 
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 إهداء
 :إىل اجلامعي البحث هذا خالصا أهدي

 احلاجة سيامى :ابوبة أمي
 ٌتتعلم اليت دائما كالصحة العمر طواؿ كيعطيها كاآلخرة الدنيا َب يرمحها أف هللا عسى
 ٍتتحنصقد منذصغَتم،اليت ربتٍت النفس،الىت زلافظة عن ٌتتعلم شيء،الىت كل

 .بنصيحة لطيفة
 احلاج كستوري :ابوب أيب

 كل علمٌت الذل دائما كالصحة العمر طواؿ كيعطيو كاآلخرة الدنيا َب يرمحو أف هللا عسى
 .صغَتم منذ رابىن قد النفس،الذل زلافظة عن علمٌت شيء،الذل

 احلاجة سلفي اندريياىن :ابوبة أخيت
 .كاآلخرة كالدنيا الدين ُب كحفظها خَت ُب عملها يسهل اف هللا عسى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ج
 

 كلمة الشكر والتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد  الذم أنعم بنعمة اإلدياف كاإلسالـ كالصالة كالسالـ على سيد العرب 
 كالعجم كعلى آلو كصحبو أىل الصدؽ كالبياف، أما بعد.

اجلامعي ربت ادلوضوع  فقد أنعم هللا علينا كثَتا حىت ينتهى الباحث ىذا البحث
استخداـ اخلريطة الذىنية لتعليم مادة النحو لدل طلبة معهد الدراسات القرانية "

". فلو سبحانو كتعاىل احلمد كالثناء كأشكره جزيل الشكر على مجيع نعمك سنجاسارم
اي هللا كعظيم عطائك. كيسرين أيضا أف أقدـ جزيل الشكر كالتقدير دلن ال تعب كال سيم 

 ستعانة ىذا البحث ابإلخالص كالسعادة منهم:على ا

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

فضيلة الدكتور احلاج اغوس ميموف ادلاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم  .ِ
 ية احلكومية ماالنج.جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالم

فضيلة الدكتورة احلاجة شللوءة احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية   .ّ
كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج.
فضيلة الدكتور احلاج شهداء ادلاجستَت، كأنو مشرؼ الذم يشرفٍت كيعطٍت  .ْ

قًتاحات منذ  كتابة البحث حىت انتهاءه، جزاه هللا أحسن اإلصالحات كاإل
 اجلزاء.



  

 مالك موالان جبامعة العربية اللغة تعليم قسم ُب كاألستاذات األساتيذ مجيع .ٓ
 إبراىيم.

الدراسات  معهد ُب النحوم قواعد زلمػد سيوطي عفيف،كمعلم االستاذ فضيلة .ٔ
 . ماالنج سنجاسارم القرانية

 .ماالنج سنجاسارم الدراسات القرانية معهد األساتيذ ُب فضيلة .ٕ
 موالان جبامعة َُِٓ السنة مرحلة العربية اللغة تعليم قسم ُب أصحاىب مجيع .ٖ

 . جماالن احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك
أدرؾ  كأخَتا، .الثواب حبسن يثيبنا كأف ذلا الحد رمحتو علينا دين أف هللا عسى

 التقرير تتوقع صور،قأكال الضعف ابلتأكيد كىناؾ اجلامعي البحث ىذا كتابة أف الباحث
 البحث يكوف قد كىذا التحسُت، من دلزيد طرؼ أم من بناء كاقًتاحات انتقادات
 .اءز اجل أحسن هللا اكمز ج .العادلُت ايرب آمُت .مجيعا كلنا يل مفيدة اجلامعي

 



  

 



  

 



  



  



  



  

 



  

 مستخلص البحث
استخدام اخلريطة الذهنية لتعليم مادة النحو لدى طلبة معهد  .0101 .، اثين عطاءالرمحن

البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية.   الدراسات القرانية سنجاساري.
كلية علـو الًتبية كالتعليم. جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج.ادلشرؼ : الدكتور احلاج شهداء ادلاجستَت
 ادلادة، اخلريطة الذهنية، النحو :سيةاألسا الكلمة

 ادلدرسة ُب كخاصة إندكنيسيا، ُب التعليمية ادلؤسسات كثرة ُب مدركسة النحو علم كاف
 ُب التعليم عملية تكوف قد بل .تعليمها سائر ُب )ربفيظ( الكالسيكي األسلوبق تطب اليت الدينية

 ُب ب الباحثرغي ،كلذلك .الطالب عند مفهـو أكغَت اذلضم كصعبة كشللة رتيبة دينيةال درسةادل
 التيتم ابدلواد ادلملوءة الذىنيةاخلريطة  يستخدـ لذماك  ،النحو دعواق تعلم ُب تلفةسل معاملة إجراء
 .ادلتوقعةج النتائ مع فعالية أكثر اقالح التعلم عملية حتصب حبيث ها،ستدري

 
اخلريطة الذىنية لتعليم مادة النحو استخداـ  دلعرفةالسؤالُت، يعٍت:   ىذاالبحث ىداؼاألكأما 

استخداـ اخلريطة الذىنية لتعليم مادة  دلعرفة فعاليةلدل طلبة معهد الدراسات القرانية سنجاسارم، ك 
ُب كتاب منت اآلجركمية ابستخداـ اخلريطة الذىنية لًتقية تعليم علم النحو ُب معهد  النحو

بحث ادلنهج التجرييب ابدلدخل الكمي ألف وكانت منهجية ىذا الالدراسات القرانية سنجاساري
البياانت اليت مجعها الباحث اشتملت علي البياانت الكمية أك الرقمية ابستخداـ الرمز "ت" 

 اإلحصائي من البياانت اليت مجعها الباحث ُب اإلختبار.
 

نتائج البحث على أف ذبرم عملية استخداـ اخلريطة الذىنية لتعليم مادة النحو لدل طلبة 
ابخلطوات ادلستخدمة اليت أعدىا الباحث عند عملية  ،معهد الدراسات القرانية سنجاسارم جيدا

كحبث الباحث  t-tableٍب قاـ الباحث بتعيُت  0َّٕاإلحصائي =  tنتيجة  كىذا ابلدليلالتعليم،
% ٓادلعنوم أف نتيجة ُب التقدير  t-tableمن degree of freedom )أف نتيجة ُب القائمة احلرية ) 

 .0ِّٕٔ% = ُكنتيجة ُب التقدير ادلعنوم  0َِْٖ= 



  

ABSTRACT 
Rohman, TsaniAthoir. 2019. The use of Mind Map for learning nahwu 

theory in Students Islamic Boarding Schools in 

Singosari Al Qur'an Study School. Thesis, Department 

of Arabic Language Education, Faculty of Tarbiyah and 

Teacher Training, UIN Maliki Malang. Supervisor: Dr. H. 

Syuhadak, M.Pd. 

 

Keywords: Theory, Mind Map, Nahwu 

 

 The science of Nahwu has been taught by many educational institutions in 

Indonesia, especially Madrasah Diniyah, which apply the classical method 

(memorization) in each of their learning. But sometimes, the learning process in 

Madrasah Diniyah seems monotonous, boring and difficult to digest or understand 

by students. Therefore, researchers want to hold a different treatment in Nahwu 

learning, using concept maps that are packaged with the material taught, so that 

later the learning process is more effective with expected results. 

 

 The purpose of this study is two questions, namely: to find out the 

application of nahwu material by using a mind map to the students of the Islamic 

Boarding School of the Qur'an Singosari, and to determine the effectiveness of the 

application of nahwu material in the book of matanjurumiyah by using a mind 

map for Improve learning of nahwu at the Islamic Boarding School of the Qur'an 

Singosari. 

 

And this research methodology uses an experimental method with a 

quantitative approach, because the data obtained include numerical data that are 

translated using the formula t- by analyzing the data obtained from the test. 

 

 The results showed that the process of using mental maps to teach 

grammar subjects to students of the Singosari Qur'an Study Institute was carried 

out well by the steps used by researchers during the teaching process, and this is 

evidence of statistical results t = 3.07 Then the researcher commissioned the t-

table and the researcher examined that the results in the list The t-table freedom 

level showed that the result in the moral estimate was 5% = 2,048 and the result in 

the moral estimate was 1% = 2,763. 

 

 



  

ABSTRAK 
Rohman,Tsani Athoir.2019.Penggunaan MindMap untuk pembelajaran 

materi nahwu Pada Santri-Santri Pondok Pesantren 

Ilmu Al Qur’an Singosari. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

UIN Maliki Malang. Pembimbing : Dr. H. Syuhadak, 

M.Pd 

 

Kata Kunci:Materi, Peta Konsep, Nahwu 

 Ilmu Nahwu telah banyak diajarkan lembaga pendidikan di Indonesia, 

khususnya Madrasah Diniyah yang menerapkan metode klasik (hafalan) dalam 

setiap pembelajarannya. Namun terkadang, proses pembelajaran di Madrasah 

Diniyah terkesan monoton, membosankan dan sulit dicerna atau difahami oleh 

murid. Oleh karena itu, peneliti ingin mengadakan perlakuan berbeda dalam 

pembelajaran Nahwu, yakni menggunakan peta konsep yang dikemas dengan 

materi yang diajarkan, agar nantinya proses belajar lebih efektif dengan hasil 

sesuai yang diharapkan. 

 Adapun tujuan penelitian ini ada dua soal, yakni: untuk mengetahui 

penerapan materi nahwu dengan menggunakan mind map pada para santri 

Pesantren Ilmu Al Qur’an Singosari, dan untuk mengetahui efektifitas penerapan 

materi nahwu di dalam kitab matan jurumiyah dengan menggunakan mind map 

untuk meningkatkan pembelajaran ilmu nahwu di Pesantren Ilmu Al Qur’an 

Singosari. 

Dan adalah metodologi penelitian ini menggunakan metode eksperimen 

dengan pendekatan kuantitatif, karena data yang didapat mencakup data numerik 

yang dijabarkan menggunakan rumus t- dengan menganalisis data yang didapat 

dari tes.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penggunaan peta konsep 

untuk pembelajaraan materi nahwu kepada para santri Pesantren Ilmu Al Quran 

Singosari dilakukan dengan baik, dengan langkah-langkah yang digunakan oleh 

peneliti ketika proses pengajaran, dan ini adalah bukti dari hasil statistik t = 3,07 

Kemudian peneliti menugaskan t-tabel dan peneliti meneliti bahwa hasil dalam 

daftar Tingkat kebebasan t-tabel menunjukkan bahwa hasil dalam estimasi moral 

adalah 5% = 2.048 dan hasil dalam estimasi moral adalah 1% = 2.763. 

  



  

البحثحمتوايت   

 

 أ ............................................................. . استهالؿُ

 ب ................................................................ . إىداءِ

 ج .................................................. . كلمة الشكر كالتقديرّ

 ق ......................................................... إقرار الطالب .ْ

 ك ......................................................... ادلشرؼ. تقرير ٓ

 ز ..................................... رئيسة قسم تعليم اللغة العربية موافقة. ٔ

 ح ................................... عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم  موافقة. ٕ

 ط ....................................................... د اإلشراؼواع. مٖ

 م ..................................................... تقرير جلنة ادلناقشة. ٗ

 ؾ ....................................... . مستخلص البحث ابللغة العربيةَُ

 ـ ..................................... ليزية. مستخلص البحث ابللغة اإلصلُُ

 ف .................................. دكنيسية. مستخلص البحث ابللغة اإلنُِ

 س.....................................................زلتوايت البحث. ُّ

 

 



  

 الفصل األول

 اإلطار العام

 ُ ........................................................ أ. خلفية البحث
 ِ .......................................................ب. أسئلة البحث
 ِ ..................................................... ج. أىداؼ البحث

 ّ ......................................................... د. امهية البحث
  ّ ....................................................... فرضية البحث ك.

 ْ ....................................................... ز. حدكد البحث
 ْ ....................................................... بحثربديد الح. 
 ٓ ................................................... ةالسابق ات. الدراسط
 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 ادلادة الدراسيةادلبحث األّول :  -0
 َُ ............................................... ادلادة الدراسية. مفهـو ُ
 َُ .............................................. عناصر ادلادة الدراسية. ِ
 ُُ ................................................ أنواع ادلادة الدراسية. ّ
 ُُ ....................................... خطوات إعداد ادلادة الدراسية. ْ
 
 
 



  

 ريطة الذهنيةاخلادلبحث الثاين :  -0
 ُِ .............................................. اخلريطة الذىنية مفهـو .ُ
 ُّ ............................................... أنواع اخلريطة الذىنية. ِ
 ُٔ ................................... خطوات استخداـ اخلريطة الذىنية. ّ
 ُٕ ................... إسًتاتيجيا رسم اخلريطة الذىنية ُب تعليم اللغة العربية. ْ
 ُٖ ...................... فوائد رسم اخلريطة الذىنية ُب تدريس اللغة العربية. ٓ
 ُٗ ............................................... اخلريطة الذىنيةمزااي . ٔ
 ُٗ .............................................. عيوب اخلريطة الذىنية. ٕ

 ادلبحث الثالث : مادة النحو -3

 َِ ........................................................ مفهـو النحو .ُ
 ُِ .................................................. أىداؼ تعليم النحو .ِ
 ِّ ................................................... طرائق تعليم النحو .ّ

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 ّٕ ............................................ كمنهجيتومدخل البحث   .ُ
 ّٖ  ................................................ رلتمع البحث كعينتو. ِ
   ّٗ ..................................................... تغَتات البحثم .ّ
 ّٗ .................................................. البياانت كمصادرىا. ْ
 َْ ................................................ أسلوب مجع البياانت. ٓ
 ّْ ............................................... أسلوب ربليل البياانت. ٔ



  

 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

استخدام اخلريطة الذهنية لتعليم مادة النحو لدى طلبة معهد ادلبحث األّول: 
 الدراسات القرانية سنجاساري

اخلطوات ُب استخداـ اخلريطة الذىنية لتعليم مادة النحو ابستعماؿ كتاب  . أ
 ْٔ ......................................................... اآلجركمية

 ْٕ .............................. عملية التعليم كالتعلم للمجموعة التجريبة . ب
 ْٕ .................................................... ...اللقاء األكؿ .ُ
 ْٖ ....................................................... اللقاء الثاين .ِ
 َٓ ...................................................... اللقاء الثالث .ّ
 ُٓ ............................................. اجلدكؿ نتيجة ادلالحظة .ْ

 

فعالية استخدام اخلريطة الذهنية لتعليم مادة النحو ابستعمال كتاب : ادلبحث الثاين: 
 نتائج اإلختبار وحتليلها سنجاساري اآلجرومية لدى طلبة معهد الدراسات القرانية

 ّٓ ............. ... ... نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية .ُ
 ّٓ ................  ..... التجريبةختبار القبلي للمجموعة جدكؿ نتائج اال .ِ
 ْٓ ................  .......... البعدم للمجموعة التجريبيةنتائج اإلختبار  .ّ
 ٔٓ ................  ... ضابطةلقبلي كالبعدم للمجموعة النتائج اإلختبار ا .ْ
 ٕٓ ................  ..... ضابطةالختبار القبلي للمجموعة جدكؿ نتائج اال .ٓ
 ٕٓ ................  .... ضابطةالختبار البعدم للمجموعة جدكؿ نتائج اال .ٔ
 ٗٓ .............. مقارنة نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية .ٕ



  

 ٗٓ ....... مقارنة نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبيةجدكؿ  .ٖ
 َٔ .............. بطةمقارنة نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضا .ٗ
 َٔ ....... مقارنة نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطةجدكؿ  .َُ
 ُٔ .......... نتائج اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية .ُُ
 ّٔ ................  ........ البياانت عن اإلختبار اإلحصائ عرض ربليل .ُِ
 ّٔ ........ نتائج عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُتجدكؿ  .ُّ
 ٓٔ ...... التجريبيةبع من اجملموعة الضابطة ك االضلراؼ ادلر رلموع عدد جدكؿ  .ُْ
 ٗٔ ................  ............................ نتائج االستبانة كربليلها .ُٓ
 ٗٔ ................  ........... للمجموعة التجريبةنتائج االستبانة جدكؿ  .ُٔ
 ّٕ ................  ...................... نتيجة استبانة للطالبجدكؿ  .ُٕ

 

 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

مادة النحو لدل طلبة معهد تعليم لمناقشة عن استخداـ اخلريطة الذىنية  .ُ
 ٕٕ .................................................. الدراسات القرانية

مادة النحو لدل طلبة معهد تعليم لاستخداـ اخلريطة الذىنية  فعاليةمناقشة عن  .ِ
 ٖٕ .................................................. الدراسات القرانية

 

 

 

 



  

 سادسالفصل ال

 واالقرتاحات نتائج البحث

 َٖ ......................................................البحث نتائج .ُ
 ُٖ .................................................. البحث اقًتاحات .ِ
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 الفصل األول

 اإلطار العام
 خلفية البحث . أ

 من أداة تشكل زكالرمو  اإلشارة من قنس كىي االتصاؿ، آلة ىي اللغة
 ميادف مجيع ُب تمعجملا ضأفرا بٍُت  التفاىم سيلةك  أىهم ةغالل كتعترب ادلعرفة أدكات
 الناس من مليوف استعملها كقد الدكلية الغات من لغة ىي العربية كاللغة .احلياة
 لةز من ذلا العربية اللغة إذف .ادلتحدة األمم ُب خدمةتادلس منالغات احدل ككانت
 ادلسلمٍُت  كل على بيوج لذلك كاآلخرة الدنيا ُب  عادةسال لنيل الفهم كآلة عالية
 .العلـو دلعرفة عليها كيعتمدكا كيعلموا العربية اللغة يتعلموا أف

 بيتطل العربية اللغة تعلم ُب األخرل، األجنبية لغةال ُب احلاؿ وى كما
 أصل ُب  يبحث الذم علم ىو النحو علم .النحو بعلم يمس اللغة قواعد كجود
 علم ُب . أفكاألحرؼ كالكلمات اجلمل ُب  اإلعراب واعدقكال اجلمل تكوين
 لغة قعد من قاعدةال مجع ىيكالقواعد  .الكثَتة كالقوانُت قواعد فيو النحو

 وابطكالض انوفلقكا األصل على قتطل ، حطالصاالُب ك  كالدستور، انوفقال
 خدـاست البحث ىذا ُب ُ.ئياتوز ج مجيع على قيطب كلير  أم أبهنا كتعرؼ
 احلركؼ أصوات قوانُت عن ادلواد كلفهم التعلم لسهولة الذىنيةاخلريطة  الباحث

 ُب  مشكلة ىناؾج ماالن سنجاسارم الدراسات القرانية معهد ُب .كالكلمات
 يشعركف هنمأ .النحو قواعد فهم ُب الطالب صعبة كىي النحو، قواعد تعلم
 الباحث جيدكمل  .الدرس عند يناموا حيت احلفظ ُب ابلصعوبة كيشعركا داعابلص

 ىذه الباحث ـتخدسا لذلك النحو، قواعد تعليم ُب ادلناسبة التعليمية لةسيو ال
 حيتاجوف ىم .النحو قواعد تعلم ُب الطالب فهم لسهولة الذىنيةاخلريطة  ةليالوس

                                                           
1
 . ِّْ .ص ،) ََِِ ادلشرؽ دار :لبناف( العربية اللغة ُب ادلنجد مألوؼ، لويس 
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 .الذىنيةخلريطة اب يمس كىذه الطالب، فهم اعدةسدل األخرل احلديثة كسيلة ىلإ
 من األفكار عن للتعبَت كسيلة عن عبارة ىي الذىنية ريطةخلا أف افز بو  توين قاؿ

 أف ليسهل الشائعة احلديثة التدريس ةقطري أك التعبَتية كالصور وماتسالر  خالؿ
 الفهم ُب الطالب بعض يسهل الذىنية اخلريطة تكان ِ.شاملة وعاتضادلو  يفهم
 .النحو قواعد عن

مادة النحو ابستخداـ  تطبيق" : عادلوضو  ىذا الباحث راختا كقد
 "لدل طلبة معهد الدراسات القرانية سنجاسارم "Mind Map"اخلريطة الذىنية 

 النحو قواعد يتعلم دلن كالسهولة الفوائد تعطي الذىنية اخلريطة يلةسك  ىذه ألف
 .للمبتدئ خاصة

 
 أسئلة البحث . ب

 :ُتالسؤلُت اآلتي خلفية البحث السابقة قدـ الباحثنظر إىل 
لدل طلبة معهد  النحو مادة استخداـ اخلريطة الذىنية لتعليم كيف -ُ

 ؟ الدراسات القرانية سنجاسارم
لدل طلبة لتعليم مادة النحو  ستخداـ اخلريطة الذىنيةاما مدل فعالية  -ِ

 ؟ معهد الدراسات القرانية سنجاسارم
 

 أهداف البحث  .ج
 :نظرا إىل مشكالت أك أسئلة البحث كاألىداؼ ادلوجودة من ىذا البحث ىي

لدل طلبة معهد  النحو مادة لتعليم استخداـ اخلريطة الذىنية دلعرفة -ُ
 .الدراسات القرانية سنجاسارم

                                                           
2
 مكتبة، )علإلستما  كقت لديك يظل ك عملك من استفاد اقصي قيقرب كيف :العمل اخلرائط العقل ُب خداـاست اف، بو توين  

 ْ:ص( ََِٔ ,جرير
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فعالية استخداـ اخلريطة الذىنية لتعليم مادة النحو ابستعماؿ   دلعرفة -ِ
 .كتاب اآلجركمية لدل طلبة معهد الدراسات القرانية سنجاسارم

 البحث أمهية . د
النوعُت 0 إف ىذا البحث لو الفوائد الكثَتة . فهذه الفوائد تتكوف على 

 :كىي الفائدة النظرية كالفائدة التطبيقية
 الفائدة النظرية : -ُ

مادة النحو أك  تطبيقديكن استخداـ ىذا البحث كمرجع ُب 
دعم تعليم علم النحو بشكل خاص ك تسهيل الطالب ُب تعليم علم 

 .النحو ُب معهد الدراسات القرانية سنجاسارم
 :يكوف مفيدا الفائدة التطبيقية : يرجي ُب البحث أف  -ِ

الداء الوظفية النهائية إىل درجة سرجاان بقسم تعليم اللغة "للباحث :  .أ 
العربية كلية الًتبية جبامعة ماكالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 "دباالنج.
" كمرجع التعليم دلساعدهتم على دراسة مادة النحو لًتقية للطالب :   .ب 

اجلديدة ديكن  إبعتبار ادلعارؼتعليم اللغة العربية  بشكل عاـ. 
 ." استخدامها ُب توجيو الطالب أثناء الدراسة

" كمرجع إضاُب ُب تعليم النحو ك استكماؿ أكجو القصور للمعلمُت :  .ج 
الكتاب  تطبيقالداخلة للكتاب ادلدرسي ادلستخدـ، ك معرفة مرحلة 

 الدراسي".
ج : " لزايدة مراجع جلامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالن .د 

 ُب موضوع تعليم اللغة العربية خاصة ُب طريقة تعليم علم النحو.  جديدة
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 البحث فرضية  .ه
 :يلي كما فهو الباحث قدـ الذم البحث ضفرك  أف
معهد الدراسات  ُب ةبالطل فهم لًتقية فعاال تكوف الذىنيةاخلريطة  كسيلة خداـتاس

  .النحو قواعد تعلم عند القرانية سنجاسارم
 

 حدود البحث  .و
فسوؼ يكوف ىذا البحث حبثا كاضحا كمفصال0 سيحدد الباحث ضلو 

  :األمور االتية
حدد الباحث موضوع ىذا البحث العلمي "دكد ادلوضوعية : احل -ُ

الذم يطور الباحث تتعلق  مادة النحو ستخداـ اخلريطة الذىنية لتعليماب
ابستخداـ طريقة  األجركميةمنت  ادلطور ىو كتابال بباب الكالـ. كأما

 نية.اخلريطة الذى
القرانية سنجاسارم دبعهد الدراسات أقاـ ىذا البحث  احلدكد  ادلكانية : -ِ

 .الثالثالفصل  لطلبة
أجرل ىذا البحث العلمي ُب العاـ الدراسي من زمانية : الاحلدكد  -ّ

 .ََِِ مايوإىل  َُِٗديسمرب 
 

 حتديد ادلصطلحات  .ز
مادة علم النحو دلعهد  اخلريطة الذىنية لتعليم يستخدـ الباحث

ادلرجوة ك البياانت  الدراسات القرانية سنجاسارم. ك للحصوؿ على األىداؼ
 الدقيقية ٍب قاـ بشرحها كما يلى :

 
 الكتاب الدراسي .ُ
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الكتاب التعليمى يشمل سلتلف الكتاب ك األدكات ادلصاحبة اليت 
يتلقى الطالب منها ادلعرفة ك اليت يوظفها ادلعلم ُب الربانمج ادلدرسي 
مثل أشرطة التسجيل ك ادلذاكرات ك ادلطبوعات اليت توزع علي 

 ك كراسة اإلختبار ادلوضوعية ك مرشد ادلعلم.الطالب، 
 

 مادة علم النحو .ِ
اللغة العربية ىي زلتول الذم يتضمن من عناصر اللغة ك مادة 

 القواعد اللغوية.
 اخلريطة الذىنية .ّ

ىي أداة عجبية تساعد العقل للتفكَت  Mind map))اخلريطة الذىنية 
 ّادلنسق ادلنظم. ىي بسيطة جدا.

 ة. الدراسات السابقح
كتاب تعليم دراسة النحو على شكل اخلريطة   البحوث اليت تتعلق بتطبيق  

 الذىنية ىي:
ربت ادلوضوع " تطوير  َُُِالبحث زكية عارفة  ك دكم محيدة، سنة  .ُ

مواد تعليمية قواعد اللغة العربية خبرائط ادلفاىم على ادلستول اجلامعي". 
 & Research ) منهجو ابدلدخل الكمى ك الكيفى على اجلنس التطويرم

Development). 
 أما نتائج البحث ىي :  .ِ

( ِ( التحليل، )ُمراحل تطوير ادلواد التعليمية مخسة أشياء، ك ىي ) . أ
( ربسُت ك ربصيل تطوير ٓ( التقوًن، )ْ( التطوير، )ّالتصميم، )

مواد تعليمية قواعد اللغة العربية خبرائط ادلفاىم على ادلستول 

                                                           
3 Tony Buzan, 2005, Mind Map untuk meningkatkan kreativitas, Jakarta : PT Gramedia, 
Hal : 4 
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أمناط األشكاؿ ك اجلامعي، ك ىي ادلواد ادلواد التعليمية خبرائط ك 
األلواف اليت ذلا ادلوضوع الكبَت ادلتصل دبوضوع مشتق ك ادلتصلة 

 بعضها البعض مع األمثلة.
استخداـ ىذه ادلواد التعليمية تدؿ على أف مواد تعليمية قواعد اللغة   . ب

العربية خبرائط ادلفاىم على ادلستول اجلامعي تستطيع أف ترتقي نتائج 
/ب+، ك ترقية دافع الطالب ُب تعليم ٕٖ، ٗٓدبعدؿ تعليم الطالب 

 ْالقواعد اللغة العربية.
أما الفرؽ بُت دراسة زكية عارفة ك دكم محيدة ك دراسة الباحث   

ىي دراسة زكية عافرة ك دكم محيدة ُب ادلوضوع " تطوير مواد تعليمية 
قواعد اللغة العربية خبرائط ادلفاىم على ادلستول اجلامعي "، ك دراسة 

 النحو الواضحالباحث ُب ادلوضوع "تطوير مادة النحو ُب كتاب 
ية تعليم النحو ابلتطبيق على طالب ريطة الذىنية لًتقاخليقة ابستخداـ طر 

 .ادلدرسة الكوثر الدينية دككوه كوطارجا فانداأف"
ابدلوضوع "استخداـ  ٓ(َُِِأما دراسة سيت إديانية ادلفلحتُت ) .ّ

ُب تعليم مهارة القراءة ُب  (Mind Map)إسًتاتيجية خرائط ادلفاىم 
كومية األكىل دباالنج". دلعرفة عملية تعليم مهارة القراءة ادلدرسة الثنوية احل

ُب ادلدرسة الثنوية احلكومية   (Mind Map)ابسًتاتيجية خرائط ادلفاىيم 
األكىل دباالنج، ك دلعرفة التقوًن ادلستخدـ ُب تعليم مهارة القراءة 

ُب ادلدرسة الثنوية احلكومية  (Mind Map)ابسًتاتيجية خرائط ادلفاىيم 

                                                           
4
 Zakiyah Arifah, Dewi Chamidah, Pengembangan Bahan Ajar Qowaid Bahasa Arab 

Berbasis Mind Map Untuk Tingkat perguruan Tinggi. (El-Qudwah Jurnal Penelitian 
Integrasi Sains dan Islam, 2011, UIN Maliki Malang) Hal: 43  

5
( ُب تعليم مهارة القراءة ُب ادلدرسة الثانوية احلكومية Mind Mapسيت إديانية ادلفلحتُت، استخداـ إسًتاتيجية خرائط ادلفاىيم )  

عة موالان مالك إبراىيم األكىل دباالنج، حبث اجلامعي )ماالنج، شعبة تعليم اللغة العربية، كلية العلـو اإلنسانية ك الثقافية، جام
 (َُِِاإلسالمية احلكومية، 
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منهجها دراسة كصفية أك ربليلية االنج. ك األكىل دب
(Deskriptif/Kualitatif)  ابدلدخل الكيفي. ك نتيجها أف عملية تعليم

مهارة القراءة ابلًتاتيجية خرائط ادلفاىيم ىي : اكتشاؼ التالميذ ُب 
النص عن ادلوضوعات الرئيسية ك الفكرة الرئيسية أك الكلمات ادلفتاحية 

الفركع ك ألمهية، ك التالميذ رسم خرائط ادلفاىيم أبلة ك التفاصيل أك 
تناسب هبدؼ تعليم مهارة القراءة بتحليل النص؛ ك أف  الكتابة ادللونة

التقوًن ادلستخدـ ُب تعليم مهارة الفراءة ابسًتاتيجية خرائط ادلفاىيم ىو 
 التالميذ يقدموف أماـ النتائج أماـ الفصل ٍب قاموا التقوًن ادلوضوعى.

( ابدلوضوع َُِِا الفرؽ بُت دراسة سيت إديانية ادلفلحتُت )أم
ُب تعليم مهارة  (Mind Map)"استخداـ إسًتاتيجية خرائط ادلفاىيم 

القراءة ُب ادلدرسة الثانوية احلكومية األكىل دباالنج" ك أما دراسة الباحث 
"تطوير كتاب ادلدرسي دلادة اللغة العربية على شكل اخلريطة الذىنية ُب 

 مدرسة نور اذلدل ادلتوسطة اإلسالمية ماالنج".
داـ قاـ سهابنت دخيل هللا بن عيضها لدعوم ابدلوضوع "فعالية استخ .ْ

خرائط ادلفاىم العزرة ابلعركض التقدديية )احلاسب االيل( ُب ربصيل 
 – ََِٖقواعد اللغة العربية لدل تلميذات الصف الرابع اذلاـ الدراسي 

ـ. ُب اجلامعة أـ القرل : توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  ََِٗ
( ُب التحصيل البعدم الكلي بن ادلتوسطات َ، َٓ)  مستول 
لدرجات اجملموعتُت األكىل ك الثانية ك تلميذات الفصل احلسابية 

الضابط، عند اجملموع الكلي للمستوايت ادلعرفة )التذكر، الفهم، 
 التطبيق( رلتمعة بعد ضبط التحصيل القبلي.

أما الفرؽ بُت دراسة سهابنت دخيل هللا بن عيضها لدعوم ك دراسة 
الباحث ك ىي دراسة سهابنت دخيل هللا بن عيضها لدعوم ابدلوضوع 
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"فعالية استخداـ خرائط ادلفاىم ادلعززة ابلعركض التقدديية )احلاسب 
االيل( ُب ربصيل قواعد اللغة العربية لدل تلميذات الصف لرابع اذلاـ 

ـ، ك دراسة الباحث ُب ادلوضوع "تطوير  ََِٗ – ََِٖالدراسي 
ادلدرسة كتاب ادلدرسي دلادة اللغة العربية على شكل اخلريطة الذىنية ُب 

 الكوثر الدينية دككوه كوطارجا فانداأف.
 0ُ ُاجلدكؿ 

 ادلقارنة بُت الدراسة السابقة ك دراسة الباحث
 اإلختالفات التشبهات موضوع البحث اسم الباحث/ة الرقم

زكية عارفة   .ُ
 كدكم محيدة

تطوير مواد تعليمية 
قواعد اللغة العربية 
خبرائط ادلفاىم على 

 ادلستول اجلامعي

استخدامت الباحث 
منهج التطوير ابدلدخل 

الكيفي على  الكمي ك
جنس البحث 

 Research)التطويرم 

and Development) 

أخذ الباحث 
كتاب   طبيقت

منت النحو 
دلادة  األجركمية

النحو على 
شكل اخلريطة 

الذىنية ُب 
معهد الدراسات 

القرانية 
 سنجاسارم.

سيت إديانية   .ِ
 ادلفلحتُت

استخداـ 
إسًتاتيجية خرائط 

استخدمت الباحثة 
منهج التطوير ابدلدخل 

أخذ الباحث 
كتاب  طبيقت
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 Mind)  ادلفاىيم

Map)  ُب تعليم
 مهارة القراءة

 منت األجركمية الكمي ك الكيفي
دلادة النحو على 
شكل اخلريطة 

الذىنية ُب 
معهد الدراسات 

القرانية 
 سنجاسارم.

سهابنت دخيل   .ّ
هللا بن عيضها 

 لدعوم

استخداـ خرائط 
ادلفاىم العزرة 

ابلعركض التقدديية 
)احلاسب االيل( 
ُب ربصيل قواعد 

 اللغة العربية

استخدـ الباحث  
رلتمعتُت ىو اجملتمعة 
الضابط ك التجربة 

القبلي ك  بتحصيل
 البعدم

أخذ الباحث 
كتاب  طبيقت

 منت األجركمية
دلادة النحو على 
شكل اخلريطة 

الذىنية ُب 
معهد الدراسات 

القرانية 
 سنجاسارم.

 
 بقة ك اجلديدة ىي :أما العالقة بُت الدراسات الساك 

أف ىذه الدراسة اجلديدة قد قامت قبلها سواء ابسًتاتيجية اخلريطة الذىنية ك  . أ
 فرقها ُب ادلادة، ك ادلهارات اللغوية، ك الوسائل، ك ُب مرحلة ادلدرسةلكن 
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 أف ىذه الدراسة مل تكرر الدراسة السابقة. . ب
تركز األىداؼ من ىذه الدراسة على استخداـ كتاب ادلدرسي دلادة النحو على  . ج

  شكل اخلريطة الذىنية ُب معهد الدراسات القرانية. 
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 الفصل الثاين
 النظري طاراإل

 ادلادة الدراسيةث األول: ادلبح
 مفهوم ادلادة الدراسية .أ 

ذلا، اليت يعطيها ادلعلم ىي مواد مركبة كمنظمة كسلطط  ادلادة التعليمية
من أجل ربقيق األىداؼ ادلرجوة، كيٌتبع ادلعلم أسلوب خاص بو ُب ، للطالب

ذلا توصيل ادلعلومات للطالب، سواء كانت مكتوبة أك شفوية، كادلواد الدراسية 
م  دكرىا ُب عملية التعليم؛ ألفَّ التالميذ ال يعتمدكف على شرح ادلعلم فقط؛ ألهنَّ
قادركف على التعليم أبنفسهم، ألفَّ مصادر ادلواد التعليمية متنوعة كمنها الكتاب 

 ٔ .ادلدرسي
كإف إلعداد ادلواد الدراسية أمهية كبَتة كأثرا عظيما ُب صلاح العملية 

ادلعلم لو دكر ُب العملية الدراسية فإف الكتاب التعليمي ىو الدراسية. إذا كاف 
الذم جيعل ىذه العملية مستمرة بُت الطلبة كبُت نفسو حىت حيصل من التعليم ما 
يريد. ىو الدعاء الذم حيمل ادلعلومات اإلذباىات ادلراد غرسها ُب الطلبة ليس 

َتات كاحلقائق، كىو فقط للطلبة، كلكن للمعلمُت كغَتىم أيضا، فهو ديدىم ابخل
 مصدر ثقاُب ذلم.

 عناصر ادلادة الدراسية .ب 
ال يكوف للمواد الدراسية نظاـ خاص هبا، كلكنَّها تكوف متنوعة لتساعد 
العملية التعليمية ُب ربقق مجيع األىداؼ، كتنقسم عناصر ادلواد الدراسية إىل 

  :قسمُت مها
 

                                                           
6
 https://e3arabi.com/ وعناصرها-الدراسية-المادة-مفهوم/التربوية-العلوم  / 

https://e3arabi.com/
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 :األساسية دلادةا .ُ
على ادلعلومات اليت يقدمها ادلعٌلم  ادلادة األساسية ىي كل ما حيتول

 .للطالب، مثل ادلادة األساسية للكتاب ادلدرسي بشكلو التقليدم
 

 :ادلساعدة ادلواد .ِ
ادلادة ادلساعدة ىي كل ما يساعد ادلادة األساسية ُب عملية التعليم، 
سواء كانت ادلادة ادلكتوبة )ادلنهج كالكتاب ادلقركء كادلنهج اللدراسي( أـ 

 .مسجلة شفويو أك
 أنواع ادلادة الدراسية  .ج 

 .(الكتاب ادلدرسي)ادلادة التعليمية ادلكتوبة  .ُ
 (.ادلادة التعليمية السمعية )التسجيل كادلذايع كغَتمها .ِ
 (.ادلادة التعليمية البصرية )األفالـ .ّ
 ٕ.ادلادة التفاعلية مثل األنشطة .ْ

 خطوات إعداد ادلادة الدراسية .د 
 الدراسية ىي:من أىم خطوات أعداد ادلادة 

 اختيار ادلواد .ُ
تنظر عملية اختيار ادلواد الدراسية حاجت عملية التعليم كالتعلم كأىدافها 

 اليت قد عينها ادلدرسة.
 الًتتيب .ِ

بعد اختيار ادلواد الدراسية اليت ستدرس على ادلعلم أف يعرؼ ترتيب 
تعليمها ألنو ال ديكن يعلمك ذلا ُب كقت كاحد. الًتتيب حسب إجابة 

                                                           
7
 https://e3arabi.com/   كعناصرىا-الدراسية-ادلادة-الًتبوية/مفهـو-العلـو 

https://e3arabi.com/
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السؤاؿ: ماذا؟ دباذا؟ ك عامة، الًتتيب يفضل احلالة األكسع، كالكبَت قبل 
الصغَت كالقليل قبل الكثَت كالقصَت قبل الطويل كالسهلة قبل الصعبة كالغاـ 

 قبل اخلاص.
 العرض .ّ

أم طريقة تبلغ الشيء إىل اآلخرين. كىذا ىو أىم خطة من خطوات 
ادلواد كترتيبها اجليد إذ ال يفهمها إعداد ادلواد الدراسية ألف ال ينفع اختيار 

ىذه اخلطة، حيلل ادلعلم ادلواد الدراسية حيث ماذا ينظر الطلبة ُب  الطلبة. ُب 
كتاهبم حينما يفتحونو؟ كم درسا سيدرسونو؟ كيف أشكل ادلواد اليت 

 ستدرس كمعانيها؟.
 التكرار .ْ

ت ألف سيكوف يقاـ بتكرار ادلواد الدراسية دائما خاصة ُب عملية تعليم ادلهارا
 الطالب ماىرا بعد تكرار ادلادة كتدريبتها.

  
 ريطة الذهنية: اخلثاينث الادلبح
 اخلريطة الذهنية مفهوم . أ

ىي أداة عجبية تساعد العقل للتفكَت  (Mind Map)اخلريطة الذىنية 
ىو  (Mind Map)ادلنسق ادلنظم. ىي بسيطة جدا. ك أما رسم اخلريطة الذىنية 

العملية ك الطريقة السهلى إلدخاؿ ادلعلومات إىل العقل، ك ألخذ ادلعلومات من 
العقل. ك ىذه الطريقة طريقة ابتكارية ك إبداعية ك فعالية لكتابة األفكار. ك مجيع 

ذلا مساكاة. ذلا ألواف ك خطوط ك رموز ك كلمات ك صور ك  اخلريطة الذىنية
 . ابستخداـ اخلريطة الذىنية، قائمةنظاـ بسيطة ك طبيعية ك قريبة للعقل
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ادلعلومات الطويلة ادلركبة ادلملة ديكن أف ربوؿ إىل الرسـو البيانية ادللونة اجلذابة، 
 ٖسهلة للمذاكرة، منسقة ك منظمة ك مطابقة بعملية طبيعة العقل.

لعقل ك أستاذ الذاكرة طاين اخلريطة الذىنية ىي طريقة ابتكارىا خبَت ا
، ك كاف معلموه الستينيات ادلالدية، عندما كاف يدرس ُب ادلرحلة الثانويةبوزاف 

يستغربوف من مطابقة إجابتو مع ما جاء ُب الكتاب سباما حىت التفصيالت 
الدقيقة، ك عندما سألوه بُت ذلم الطريقة اليت ذاكر هبا دركسو، كساىا فيما بعد 

 العامل، ك ىو مؤسس اخلريطة الذىنية حيث حصل على أفضل ذكاء إبداعي ُب
 بطولة العامل للذاكرة.

 اخلريطة الذهنيةأنواع  . ب
 .يفةظالو  لو شكل كل كمن تلفات،سل أبشكل ريطة الذىنيةخلا يرسم

 :منها الذىنية ريطةخلا عأنوا  هكىذ

 العنكبوتية الذىنية ريطةاخل .ُ
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
8
 Tony Buzan, 2005, Mind Map untuk meningkatkan kreativitas, Jakarta : PT Gramedia, 

Hal : 4 
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 العنكبوتية ريطة الذىنيةخلا صورة (ِ،ُ: )البياين الرسم
 الفكرة من تبدأ ىذه الفكرة، ايضتقل العبكبوتية الذىنية ريطةخلا خدـتست

 ىذا لذا، .ببعض بعض قيتعل ال كلو عادلوضو  عن الرأس كل يبُت ٍب الرئيسية
 عالنو 
 .كحدا الرئيسية الفكرة ىلإ يتصل لكن ك الفرعية الفكرة بُت يتصل ال
 

 التوضحي الذىنية ريطةخلا .ِ
 
 
 
 

 التوضحي ريطة الذىنيةخلا صورة (ِ،ِ: )البياين الرسم
 ,احلطوات أك العملية أك الًتتيب احلاد عن ييبٍ  أف ليستحدـ خريطة ىي

 يوجد حىت التايل احلاد ٍب ,يوجد الذم احلاد أكؿ كتابة من يبذأ النو ىذا
 .األخر النتيجة

 الدائرية الذىنية ريطةاخل .ّ
 

 
 
 
 
 
 

 الدائرية الذىنية ريطةخلا صورة (ّ،ِ: )البياين الرسم

 اليت األخر نتيجة يوجد ال ىذا كلكن الوضحي بشكل يشبو النو ىذا ُب
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 .كمتكررا أيضا ىلاألك  ىلإ يتصل األخَت نتيجة ما حيث خصائصها،
 

 اذلرمية الذىنية ريطةاخل .ْ

 

 
 اذلرمية الذىنية ريطةخلا صورة (ْ،ِ: )البياين الرسم

 .رائيقكاالست االستنباطي التصنيف من الطالب نكسب ُب خداـيست عالنو  ىذا
 الفرعية األفكارب كتكت األعى، طحي ُب الرئيسية الفكرة بتحديد رهبا كتبدأ

 ديكن ك ، عفر  لكل اددة التفاصيل بتكت التصنيف عفرك  كأسفل أبسفاذلا،
 .متعددة تفريعات إجراء

 
 استخدام اخلريطة الذهنية خطوات ج.

كن إعداد اخلريطة الذىنٌية بطريقتُت: الطريقة اليدكيٌة، كربتاج إىل كرقة دي
بيضاء، كقلم رصاص، كألواف، أٌما الطريقة الثانية فتكوف ابستخداـ احلاسوب 
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،  (MindMapper)، كبرانمج (FreeMind)كبرامج معينة، مثل: برانمج
 :تيةكإلعداد اخلريطة الذىنٌية يدكايٌن ديكن اتباع اخلطوات اآل

بدايةن، جيب رسم دائرة كسط الورقة البيضاء كمركز للخريطة، كيوضع ُب  -0
الدائرة ادلوضوع الرئيسي، إٌما على شكل رموز ملٌونة، أك بكتابة كلمات 

 يسهل تذكرىا.
رسم مجيع التفرعات بنفس االذباه، حبيث تنطلق من ادلركز كتكوف على  -0

 شكل خطوط منحنية.
تكوف ادلفتاح كتيكتىب فوؽ الفرع، كديكن  ربديد كلمةو لكٌل فرع؛ حبيث -3

استخداـ األلواف ادلختلفة، كما ديكن استخداـ صور رمزيٌة تعرٌب عن فكرة  
 كٌل فرع.

ديكن استخداـ التفرعات الثانويٌة، كييعربَّ عنها بكلمات بسيطة كصور  -4
 رمزيٌة. 

من التفرعات الثانويٌة ديكن رسم فركع جزئٌية حىٌت يتم االنتهاء من  -5
فكار اليت خرجت من الفكرة الرئيسة ُب ادلركز، ليتم ُب النهاية احلصوؿ األ

 على شجرة ربتوم تفرعات سلتلفة، تشرح ادلوضوع من سلتلف جوانبو.

 كجيب التنبو لعدة أمور أثناء رسم اخلريطة الذىنٌية، منها: 
 عدـ تكرار الكلمات على الفركع.  -ُ
الرئيسي الذم ًب كضعو  استخداـ الضمَت الذم يعود على ادلوضوع  -ِ

 كعنواف ُب مركز اخلريطة.
 رسم التفرعات بشكل منحنو، كليس كخطوط مستقيمة. -ّ
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 .التدرج ُب ترتيب ادلفاىيم من العاـ إىل اخلاص -ْ
 

  إسرتاتيجيا رسم اخلريطة الذهنية يف تعليم اللغة العربية د. 

 ما حيتاج مراعاتو قبل التعليم .ُ
اإلرشادات ك ادلواد التعليمية ك إىداؼ  استعداد ادلعلم : اإلشراؼ اجليد ك

 التعليمية ك الوسيلة ك إعداد الطالب ك تشجيعهم ك إعداد اخلطوات.
أما الطالب : استعداد للتعليم ك النشط ُب التعليم ك إجيابيا ك ادلشاركة ُب 
 التعليم ك التعلم اجلماعي ك التعليم الفردم ك يفهم اخلطوات طرحة ادلعلم.

 ك إجراءة، منها :خطوات التعليم  .ِ
 إعداد ادلعلم الدرس  ( أ

 ادلواد التعليمية  ( ب

 ج( اإللقاء ك اإلشراؼ

 الطالب يتعلموف مجاعيا د(

 ق( يقـو برسم اخلريطة الذىنية حوؿ ادلوضوع ادلعُت

 اننويةك( عرض اخلريطة الذىنية حوؿ إفكار رئيسية 

 ز( مراجعة الدركس ك تقوًن

 ح( ربصيل ك  كصوؿ الكفاية
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 رسم اخلريطة الذهنية يف تدريس اللغة العربية يف التايل :د. فوائد 

. تنظم البناء ادلعرُب ك ادلهادم لقواعد اللغة العربية لدل الطالب تنسق بينها ُ
 أثناء ادلراحل التدريسية ادلختلفة.

. سهولة الوصوؿ إىل ادلعلومة من اخلريطة الذىنية أثناء الدراسة أك أثناء حل ِ
  حاانت.التدريبات أك ادلت

. فرصة مراجعة ادلعلومات السابقة عن ادلوضوع بسرعة ك الربط بينها ك بُت ّ
 ادلعلومة اجلديدة.

. ادلركنة ُب إضافة بياانت ك معلومات جديدة شلا يوسع عملية الفهم ليس إثناء ْ
 عرض الدرس فقط، ك لكن عند ادلراجعة ادلتطررة أيضا.

 ية بُت الطالب خاصة.. تساىم بفاعلية ُب مرات الفركؽ الفردٓ
 . تطور العمق ادلعريفي ك ادلهادم عند الطالب ُب ادلوضوع.ٔ
. تعطي الطالب صورة شاملة مًتابطة عن مواضيع النحو سبكنو من احلكم ٕ

 الصحيح على الكلمة ادلراد.

 ه. مزااي اخلريطة الذهنية 

 أما مزااي اخلريطة الذىنية كما يلي :

 الكثَتة ك تبسيطها كسيلة فعالية لنقل ادلعلومات .ُ
 ديكن مناسبة على أساس سيكولوجية .ِ
 كسيلة فعالية لعالج قصر الوقت ك حصة الشرح .ّ
 تربط مفاىيم القبلية ابدلفاىيم اجلديدة. .ْ
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 و. عيوب اخلريطة الذهنية

 أما عيوب اخلريطة الذىنية كما يلي :

فيها ال يستطيع ابحلركة )الفتحة ك  "Edraw Mind Map"أيخذ الباحث  .ُ
 الكسرة ك الضمة ك تنوين الكسرة ك تنوين الضمة ك الشدة ك السكن(

 إذا استخداـ احلركة فمقلوب مجيع الكتابة .ِ
ربتاج إىل الوقت ك اجلهاد الكبَت الستخالص ادلفاىيم ك تصنيفها إىل  .ّ

 مفاىيم رئيسية ك مفاىم فرعية.
 الورقة.إذا يريد أف يصور فينقسم من  .ْ

 
 

 ادلبحث الثالث : مادة النحو

 النحو مفهوم . أ
 قاؿ العلماء أف مفهـو النحو كما يلي :

( ليس ىو اللغة ك إمنا ىو Grammarقاؿ كماؿ بشر: "النحو )علم القواعد  .ُ
منظومة القواعد ك القوانُت الضابط ألحكمها، ك اليت يسَت كفقا ذلا أىل 

 ٗاللغة.
كظيفة كل كلمة داخل اجلملة ك ضبط أكاخر قاؿ فؤاد نعمة: "علم يعرؼ بو  .ِ

 َُالكلمات ك كيفية إعراهبا".
                                                           

 .ُِٖ ص. السنة(، دكف غريب، دار )القاىرة: الفهم سواء و الوهم بني العربيىة اللغة بشر. كماؿ ٗ
 .ٔٗ ص. (،ُّٗٗ الفالح، دار )األرداف: اللغة علم إىل مدخل اخلوىل. علي دمحم َُ
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قاؿ طو أبو حامد الغزايل: " يفهم بو خطاب العرب ك عادىم ُب اإلستعماؿ  .ّ
إىل حد دييز بُت صريح الكالـ ك رلملة ك حقيقتو ك رلازه ك عامة ك خاصة 

ك زلكمة ك متشابو ك مطلقو ك مقيده ك نصبو ك فحواه ك حلنو ك 
 ُُمفهومو".

قاؿ زلمػد علي اخلويل: "علم يبحث ُب بناء اجلملة أم نظم الكلمات داخل  .ْ
 ُِاجلملة".

قاؿ إبراىيم زلمػد عطا: "النحو علم يعرؼ بو كيفية الًتكيب العريب، صحة ك  .ٓ
 ُّضعفا ك كيفية ما يتعلق ابأللفاظ من حيث كقوعها".

ك اخلالصة أف مفهـو النحو ىو علم يعرؼ بو كيفية قراءة اجلملة ُب اللغة 
العربية ك دلعرفة معناىا ك ىي كسيلة حلفظ الكالـ ك صحة النطق ك الكتابة 
اليت تعُت ادلتعلمُت على التحدث ك الكتابة بلغة صحيحة، دبعٌت اف النحو 

ء، فهمي تعينهم كسيلة لتقوًن ألسنة الطلبة ك عصمتها من اللحن ك اخلطا
  على دقة التعبَت ك سالمة األداء ليستخدموا اللغة استخداما صحيحا. 

 أهداف تعليم النحو . ب
 التغَت ألشكاؿ الدقيق ادلوضوعي الوصف ابذلدؼ قصد الًتبوم اجملاؿ ُب
 كيرل ُْ.معينة تعليمية خبربة مركره بعد الطالب سلوؾ ُب إحداثها ادلطلوب
ُٓما. مرحلة هناية إليها الوصوؿ يراد اليت الغاايت ىي األىداؼ أف معركؼ:

 

                                                           

 
11
 .َّ ص. (َََِ الشركؽ، دار )القاىرة: الداللة و النحو اللطيف. عبد محاسة دمحم 

 .ٔٗ ص. (،ُّٗٗ الفالح، دار )األرداف: اللغة علم إىل مدخل اخلوىل. علي دمحم ُِ
 .ِٖٔ ص. (،ََِٓ اجلديدة، مصر ىرة:)القا العربية اللغة تدريس يف ادلرجع عطا. دمحم إبراىيم ُّ
 للًتبية اإلسالمية ادلنظمة منشورة )إيسيسكو: وأساليبها مناهجها هبا: الناطقني لغري العربية اللغة تعليم طعيمة. أمحد رشد ُْ
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 يلي: ما لتحقيق يهدؼ النحو تعليم أصبح الزمن مركر كمع

 بُت ادلختلفة العالقات كفهم كالربط ادلالحظة دقة على القدرة لتنمية     .ُ
 ادلنظم. التفكَت على الطالب سبرين جانب إىل ادلتشاهبة الًتاكيب

 مبنية ااكة ىذه كجعل الصحيحة األساليب زلاكاة على الطالب إقدار     .ِ
 زلضة. آلية تكوف أف من بدال مفهـو أساس على

 من كعصمتو اللساف كتقوًن األداء كصحة العبارة سالمة على الطالب إقدار     .ّ
 كالكتابة. الكالـ ربسُت أم الكالـ ُب اخلطأ

 دقة على كتدريبو ذىنو ُب كتنظيمها ادلعلومات ترتيب على الطالب إقدار     .ْ
 كاالستنباط. كالتعليل التفكَت

 كمعرفة كيقرأه إليو يستمع فيما اخلطأ سبييز على الطالب قدرات تنمية     .ٓ
ُٔ.ليجتنبو ذلك أسباب

 

 يلي: فيما النحو تعليم أىداؼ أىم أف ُٕبكر أبو كيقوؿ

 اللحن. من خالية سليمة بطريقة القراءة على الطالب إقدار     .ُ

 كادلتفقة اخلطأ، من السليمة الصحيحة الكتابة على القدرة الطالب إكساب     .ِ
 عليها. ادلتعارؼ القواعد مع

 التحدث. عند األداء كصحة النطق جودة على الطالب مساعدة     .ّ

 من اللغة قواعد مع ادلتفق كسبييز ادلسموع فهم على القدرة الطالب إكساب     .ْ
 معها. ادلختلف

 األحكاـ كإصدار كادلقارنة كاالستنتاج الدقيقة ادلالحظة على الطالب إقدار     .ٓ
 ادلناسب. النحو على كترتيبها كسبييزىا الكالـ أجزاء بُت العالقات كإدراؾ

 بثركة كإمدادىا الطالب لدل اللغوم القاموس دائرة إتساع على اإلسهاـ     .ٔ
 خالذلا. من واعدالق يتعلم اليت الراقية النصوص خالؿ من لغوية

                                                           
 .ِّٕ ص. ،السابق ادلرجع  .عطا دمحم إبراىيم ُٔ
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 يلي: ما مراعاة ذبب األىداؼ تلك كلتحقيق

 من كسبريناهتا أمثلتها زبتار أبف كذلك اللغة، ظل ُب النحو يدرس أف     .ُ
 ُب كتزيد الطلبة أبساليب تسمو اليت اجليدة العبارات أك السهلة األدبية النصوص
 اللغوية ادلادة تربط كأف النحوية، القواعد من  توضح ما إىل بإلضافة ثقافتهم،

 كنواحي اىتمامهم كمصادر دبيوذلم عليها التطبيق أك القواعد لشرح زبتار اليت
 نشاطهم.

 من ادلنشود اذلدؼ حيقق ما على النحوية ادلسائل معاجلة ُب يقتصر أف     .ِ
 نفسو على ادلعلم يسرؼ فال اخلطأ من كالقلم اللساف عصمة كىو القواعد، دراسة
 الغاية هبذه مباشرا اتصاال تتصل ال اليت للتفاصيل لتعرضاب طالبو كعلى

 ادلرسومة.

 القدر على فيها كاالقتصار ادلصطلحات استخداـ ُب القصد كذلك  ينبغي     .ّ
 الضركرم.

 كاستنباط األمثلة من يعرضو ما مناقشة على النحو درس ُب ادلعلم يقتصر أال     .ْ
 الشفهية التدريبات من يكثر أف عليو بل الطلبة أذىاف ُب كتقريرىا القاعدة
 اللغوية العادة تتكوف حىت كالتكرار ااكاة من منظمة أسس على ادلرتكزة

 استقامة تكوف كحىت احلرؼ النطق زلل كربل الطلبة، عند الصحيحة
 دكف يدرسوهنا اليت للقواعد طبيعة سريعة استجابة أساليبهم كصحة ألسنتهم
ُٖالذىن. ُب كاستخضارىا القواعد هىذ استيحاء ُب معانة أك جهة

  
 طرائق تعليم النحو . ج

 بطرائق كادلهتمُت التخصصُت فإف كصعوبتها النحوية القواعد ألمهية نظرا
 كحالة الصعوابت من قسم لتذليل كذلك لتعليمها. كثَتة  طرائق كضعوا التعليم
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 قةكالطري القياسية الطريقة فهناؾ النحوية. القواعد هبا تتصف اليت اجلفاؼ
 ُٗ.ادلعدلة كالطريقة االستنباطية

 القياسية الطريقة     .ُ

 القاعدة بعرض تبدأ اليت كىي االستنتاجية، ابلطريقة تسمى الطريقة ىذه
 الثالث، الطرائق أقدـ كىي َِلتوضيحها. كالشواىد األمثلة بتقدًن ٍب النحوية

 عملية فهو عليو تقـو الذم األساس قدديا. التعليم ُب عظيمة مكانة احتلت كقد
 كمن اجلزئية، احلقائق إىل العامة احلقيقة من فيها الفكر ينتقل حيث القياس
 إىل ادلبادئ كمن اجلزئي، إىل الكلي كمن اخلاصة، احلاالت إىل العاـ القانوف
 من الوصوؿ ُب العقل يسلكها اليت التفكَت طرائق إحدل بذلك كىي النتائج،
 ُِ.القرف ىذا مطلع ُب النحو تعليم ُب دةسائ كانت  كلقد اجملهوؿ، إىل ادلعلـو

 كربليل القاعدة، كعرض التمهيد، التالية: اخلطوات على الطريقة ىذه تقـو
 ِِكالتطبيق. القاعدة،

 التمهيد    ( أ

 تعليم كُب بو. القياـ يريد عمل أم ُب جدا كمهمة ضركرية عملية ىو
 طلبو انتباه جللب بسيطة كانت  مهما دبقدمة ديهد أف للمعلم البد النحو
 الوظائف خالذلا من كربقق طالبو هبا ادلعلم يثَت مقدمة من فالبد إليو.

 كإزالة اجلديد، الدرس إىل الطلبة انتباه جلب ىي اليت للتمهيد األساسية
 زلو اليعٌت كىذا النحو. درس سبقت اليت الدركس من الطلبة إبذىاف ماعلق

 الفكر يتفرغ لكي هبا التفكَت تعطيل يعٍت كإمنا الدرس تلك عن ادلعلومات
 القواعد أف إذ اجلديد ابدلوضوع السابق ادلوضوع كربط فقط، القوائد إىل
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 الطالب كحفز و،سبق ما على يبٌت الحق درس كل  مًتابطة دركسها تكوف
 عليو. سيعرض دلا لديو قوية دافعية إجياد أم اجلديد الدرس ابذباح

 القاعدة عرض   ( ب

 ادلعلم يكتبها أف يستدعي كىذا لالىتماـ، إاثرة فيو عرضا القاعدة تعرض
 نظر مستول ُب القاعدة تقع حبيث السبورة، من ابرز مكاف ُب مجيل خبط

 تتحدل قضيةن  أك حالن  تتطلب مشكلة دبوجو  الطالب معها كيشعر اجلميع.
 كالن   دلشكلةا ىذه ُب النظر إىل مجيعهم الطلبة يتحفز كىنا كتثَته. التفكَت
 ِّ.كقدراتو مستواه حبسب
 ابلراحة يشعر ادلشكلة حل ُب يسهم أف يستطيع الذم أف شك كال
 مستقبال. األحكاـ الصدار اجلرأة كتنمية ابلنفس كالثقافة النفسية

 القاعدة ربليل    ( ج

 عملية تبدأ لديهم التفكَت يثار أف كبعد ابدلشكلة الطلبة يشعر أف بعد
 ادلعلم أف شك كال معلمهم. ذىن ُب ىي كما  الطلبة ذىن ُب القاعدة ربليل
 الطلبة حيمل أف الطلبة المهاـ ادلثَتة بطريقتو كيستطيع التحليل مفاتيح لديو
 التحليل. عملية ُب الفعلي الشًتاؾكا ادلسألة ىذه حبل اجلدم التفكَت على
 مباشرة عالقة ذلا أسئلة يضع أبف ادلعلم يبدأ القاعدة عناصر ربليل ُب

 لشركع األكؿ ادلفتاح بوصفو كاحدا مثاال يعطي أك القاعدة دبوضوع
 أاثره دلا كاستجابة ادلعلم مثاؿ على قياسا الطلبة أمثلة تتوايل كبعد ابلتحليل.

 أسئلة. من

 اور ىو ادلعلم يكوف أف تعٍت القياسية أف االعتقاد اخلطأ كمن
 أف ديكن أنو كاحلقيقة فيهم، السلبية كيعزز الطلبة فيهمل فيها األساسي
 ِْالصحيحة. األمثلة من الكثَت كصياغة استنتاج ُب فعالة بطريقة يشركهم
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 التطبيق       ( د
 اجلزئي فالتطبيق ككلي. جزئي نوعاف: كىو للدرس العملية الثمرة ىو

 بعد يكوف الكلي كالتطبيق غَته، إىل االنتقاؿ قبل تستنبط قاعدة كل  يعقب
 القاعدة ىذه حوؿ كيدكر الدرس يشملها اليت القواعد مجيع من االنتهاء
 ِٓمجيعها.

 أجدل ىو الشفهي فالتطبيق ككتايب. شفهي اآلخر: التطبيق كنوع
 يكوف أف ينبغي لكلذ للطالب، عادة القواعد مراعاة تصبح أف ُب الوسائل

 أكثر تناكؿ اليت الدركس كُب القواعد. حصص من حصة كل  ُب نصيب لو
 على يطبق أف بعد إال جديدة قاعدة إىل ينتقل أف ابدلعلم الحيسن قاعدة من

 كافية.  تطبيقات السابقة القاعدة
 لتطبيق متصلة قطعة أحياان الطالب يطالع أف ادلستحسن كمن

  الضبط. أسباب ُب كادلناقشة ابلشرح احلالة ىذه ُب كييعٌت عليها، القواعد
 مادة ادلدركسة األدبية النصوص بعض يتخذ أف ادلستحسن من كذلك
 الشفهي. للتطبيق

 النصوص من التطبيق مادة يكوف أف ينبغي الكتايب التطبيق كُب
 العبارات من كال ادلتبورة، القصَتة اجلمل من ال اجليدة العبارات أك األدبية
 الًتاكيب. صحة جبانب العبارات جبماؿ الطالب ليتمرس ةادلصنوع

 على مباشرة بطريقة يعُت عمليا اذباىا التطبيق أسئلة تتجو أف كينبغي
 جيب كذلذا كاالستعماؿ الضبط صحة كىي النحو من ادلقصودة الغاية ربقيق
 األسئلة مثل كعن كالشركط، القيود تثقلها اليت التكوينية األسئلة عن البعد
 القواعد. حفظ ُب الطالب اختيار إال ذلا غاية ال اليت
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 أك اشًتؾ دكف الكتابية التمرينات حبل الطالب يستقل أف كحيسن ىذا
 شرح إىل ابلطالب ادلعلم يعود الكراسات تصحيح كبعد ادلعلم. مساعدة
 ُب يهمل أال أيضا ادلعلم كعلى أخطائهم. تصويب ليستطيعوا األسئلة
 كما  ادلقررة الدركس فهم حصيلة فهو كالتحريرم هيالشف اإلعراب تطبيقاتو

 للنحو العملي التطبيق كىو إجادتو، ُب أثرا اإلعراب ُب التكرار لعملية أف
 اجلملة ربليل على يساعد كىو سليقة بعد فيما يصبح أف كديكن النظرم،

 إبعراب إال أحياان حتتض ال اليت النصوص فهم يعُت بل اللغوية عناصرىا إىل
 ِٔ.ماهتاكل  بعض

 القواعد لتثبيت شفهي بتطبيق خيتم مل إذا غايتو الدرس يؤدم كال
 ِٕ.العملي ادليداف إىل كنقلها عطاةادل

 القاعدة أجزاء بعض عن ادلعلم يسأؿ الطريقة ذلذه كفقا التطبيق
 الطالب عليو يقيس دبثاؿ أيٌب أك الدرس، فيو بدأ الذم األساس بوصفها
 كاف  فإذا اإلجاابت. ُب تتويع ىناؾ يكوف أف بشرط أخرل أمثلة أك مثاال

 مفرد، فاعل فيها جبملة أيٌب أف ديكن فإنو الفاعل ىو درسو الذم ادلوضوع
 الفاعل فيها يكوف أخرل أبمثلة اجلملة ىذه على التطبيق طالبو من كيطلب

 من شلنوعا فاعال أك تكسَت مجع أك سادلا مؤنث مجع أك سادلا مذكر مجع
 ِٖذلك. غَت إىل ... الصرؼ
 الطرائق، أفضل يعتربىا كأنصارىا كخصوما، أنصارا طريقة لكل إف
 يركف القياسية الطريقة فأنصار النحو، تعليم ُب الذبدل أهنا يركف كخصومها

 األداء ُب سرعتها أك سهولتها انحية من النحو لتعليم معُت خَت أهنا
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 سبيل إىل كال ذكرىا قبل لو توضع أمثلة من القاعدة يفهم الذم )فالطالب
 ِٗتذكرىا(. على يعُت حفظا حفظها

 ُب كسريعة سهلة أهنا الطريقة ىذه من أنصار يرل أف السيد كيقوؿ
 كديكنو القاعدة حفظ الطالب ألف نظرا اللساف استقامة إىل كتؤدم األداء
 جديدة. مجل ُب عليها يقيس أف يتذكرىا أف

 ألهنا: مفيدة كغَت ضارة أهنا فَتكف الطريقة ىذه معارضو كأما

 على كاالعتماد العمياء  ااكاة كتعوده احلفظ إىل ادليل الطلبة ُب تبعث         ( أ
 كاألفكار. األراء ُب االبتكار قوة فيو كتضعف غَته،

 قد العاـ ابحلكم مفاجأتو ألف الطالب إفهاـ ُب اجليدة الطرائق من ليست   ( ب
 فيو. كاخلطأ التطبيق صعوبة إىل يدعو كذلك صعوبتو، ُب سببيا تكوف

 كاألحكاـ التعاريف إف إذ ادلعلومات، كسب  ُب طبيعيا طريقا التسلك    ( ج
 ُب العقل لطريقة خالفا كاجلزئيات ابألمثلة تتبع ٍب أكال الطريقة ىذه ُب العامة

 جزئياهتا. مشاىدة بعد الكلية األمور ادراؾ إىل الوصوؿ

 دبثابة كىذا كالتطبيقات، األمثلة على يفكالتعر  القاعدة تقدًن إىل تعمد       ( د
 ادلنافاة. كل  التعليم قواعد يناُب شلا السهل على الصعب تقدًن

 احلقائق تنتقل ألهنا كالنسياف للزكاؿ كمعرضة الذىن ُب مزعزعة احلقائق ذبعل     ( ق
 ما ىي الذىن ُب احلقائق كأضعف التلقُت، طريق كعن خارجي تفكَت من
 َّالطريق. ىذا عن إليو ترد

  ادلعلم يقدمو الذم السرد الطريقة ىذه عيوب من أف الصميلي كيقوؿ
 يصغي، الذم ادلتلقي حالة ُب يكوف الطالب ألف ادلعلنة، للقاعدة كشرح
 دبا معٍت غَت نفسو جيد قد ألنو أخرل أفكار إىل الدرس عن ذىنو يشرد كقد
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 النحو ىذا لىع فالطريقة يستنتج، أك يشارؾ أف مقدارا ليس ماداـ يقاؿ،
 ُّالتعليم. من ادلراد ابلغرض تفي كال تلقية

 االستنباطية الطريقة .ّ
 أعضاء مىٍقدىـ مع كنشأت االستقرائية، ابلطريقة تسمى الطريقة ىذه

 ٍب كتناقش تشرح اليت ابألمثلة تبدأ اليت كىي أكراب، من التعليمية البعثات
 ُب يشًتؾ الطالب أف الطريقة ىذه شليزات كمن ِّالقاعدة. منها تستنبط
 ككتابة قراءة خالؿ من فعال اللغة ديارس كأنو كصياغتها القاعدة استخداـ
 ّّ.داللة كذا لديو مفهوما التعميم حيصب كلذلك للقاعدة، ادلتضمنة اجلمل

 التمهيد، اخلمس: ادلراحل ذات ىرابرت طريقة على الطريقة ىذه تقـو
 ّْ.كالتطبيق القاعدة، كاستقراء كالتعميم كادلوازنة، كالربط كالعرض،

 التمهيد    ( أ
 صلة ذلا سابقة، معلومات من الطالب عقوؿ ُب دلا ربليلية عملية ىو
 اجلديد كالدرس يتناسب ترتيبا يرتبها ٍب ادلعلم، إليها بتعرؼ اجلديد ابلدرس
 اخلاص اذلدؼ فإف كذلك  عملية. كحدة بعضها مع كتكوف لو، أساسا لتكوف

 ىذا ليستثَت الطالب حباجات كيربط ادلرحلة، ىذه ُب يثبت الدرس من
 الدقائق ُب قائما الدرس إىل الدافع فيكوف اجلديدة، ابدلادة رغبتهم اذلدؼ
 على ذلم حامال اجلديد ادلوضوع على إيقافهم كيكوف الدرس، ساعة من األكىل

  كالدافع. ادلشكلة األساسُت: شرطيو توفر يسبب للتعلم، إجيابيا موقفا ازباذىم
 ادلعلم يعُت األكىل ادلرحلة ُب الدرس من اخلاص اذلدؼ ربديد فإف ككذل
 الصلازه. كليا  فيتجو الدرس ساعة ُب اذباىو ربديد على
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 أبسئلة توجز دقائق، مخس من أكثر ادلرحلة ىذه يطيل أالٌ  ابدلعلم كجيمل
 ابلقاعدة صلة لو حيوم دلوضوع مثَتة أك القددية، دلعلومتهم مثَتة جذابة
 اجلديد ابدلوضوع صلة لو ادلنصرؼ للدرس موجز ملخص يذكر أك ،اجلديدة
 عرض ُب كذلك  الطالب يذٌكر أف من مانع كال إليو،  االنتباه تثَت بطريقة
 على ادلوضوع( )اسم كتابة  ضركراي كاف  لذا إليو، لتنبيههم منو ابذلدؼ الدرس

 كلو.  الدرس كبقاؤه السبورة،
 

 العرض   ( ب

 منوعة تكوف أف على الطالب من اجلزئية احلقائق مجيع عملية ىي
 ادراؾ ذلم يسر دبا احلقائق ىذه اختيار يكوف أف جيب كما  كشكال، موضوعا
 خالية كتكوف الشواذ من خالية تكوف كأف  يربكها كال يعقدىا كال القاعدة،

 ُب مقبولة ادلعٌت كاضحة تكوف كأف الًتكيب، ُب كالتعقيد االضطراب من
 لغرض ذلك ككل االيهاـ أك النفور أك النقد على ابعثة َتغ الطالب كسط

 بيسر استنتاجها ادلراد الشكيلة القاعدة كبُت بينها ادلنطقية العالقة استنباط
 كقت. كقصر كسهولة
 كأف عليها األمثلة بعرض السبورة من القاعدة غاية يفيد أف ادلعلم كعلى

 التالية. اخلطوة يسهل دبا بهاكتبوي عليها اخلط كمجاؿ كتنظيمها بنظافتها يعٍت

 كادلوازنة الربط    ( ج
 األمثلة بُت كادلوازنة ابلربط الطالب مع ابالشًتاؾ يعٍت أف ادلعلم على
 عليهم يسهل كبذا ادلتباين، ٍب ادلتشابو على يقفوا حىت السبورة على ادلنظمة
 كقاعدة تعميم افًتاض إىل العقل يتجو ٍب األمثلة، بُت العالقات ادراؾ
 استدالؿ إىل اجحيت االفًتاض كىذا األمثلة، بُت العالقات ىذه تفسربو
 كعدـ كترك إانة إىل حيتاج ذلك ككل  كابتكار. زبيل حيتاج كما  كتفكَت

 اإلانة ضركرة على طالبو يعود أف ادلعلم كعلى التعميم. ابصدار استعجاؿ



31 
 

 
 

 كمجاؿ السبورة بتنظيم يعٍت أف عليو كما  احلكم، قبل ادلنطقية األدلة كمجع
 الفهم. على الطالب يعُت ذلك ألف اخلط
 من بينها ما التالميذ ليدرؾ األمثلة أك اجلزيئات بُت ادلعلم يوازف هاكفي
 الستنباط سبيدا كاخلاصة ادلشًتكة الصفات كمعرفة كاالختالؼ التشابو أكجو
 ّٓالعاـ احلكم

 القاعدة كاستقراء التعميم  ( د
 ٍب فرضية، أحكاما األمثلة بُت العالقات من ينتزع أف إىل العقل ميل ىي
 يسهم أف ادلعلم كعلى قاعدة. أك تعريف شكل على احلكم يصوغ أف حياكؿ
 التشويق بعناصر كيستعُت صياغتها، كُب القاعدة استنتاج ُب طالبو مع

  اجلواب ُب كاحلدس الظن يشجع أال ادلعلم كعلى ذلك. على طالبو ليحمل
 يكتفي أف ال القاعدة، الدراؾ ادلنافسة ُب الطالب مجيع يسهم أف عليو كما
 على يكتبها القاعدة من كطالبو ادلعلم يفرغ أف كبعد غَتىم. دكف ذكياءابأل

 ادلطلوبة، الواضحة الصياغة صياغتها عن عجزىم جالة ُب أبسلوبو السبورة
  كعليو القاعدة. عرض ُب احلظ كحسن كالوضوح ابإلجياز يعٍت أف كعليو
 ُب لدرسا أثناء كتبهم  بفتح للطالب السماح عدـ ضركرة إىل ينتبو أف كذلك
 ّٔالعلم. ُب الغش يعتادكا كال تفكَتىم الينقسم كي  األكىل األربع ادلراحل مجيع

 
 
 

 التطبيق     ( ق

 فكرية عملية ألنو الطالب على اخلطوات أصعب من التطبيق عدب
 القاعدة إبعاد الطالب يستذكر مل فإذا فهم، كعملية تذكر عملية تسبقها

                                                           
35 diunduh dari muslmh.com pada tanggal 10 Desember 2012 
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 القاعدة إليو ترمي ما يفهم مل كإذا النحوم، التعليم ُب األساسية كادلفاىيم
 القاعدة. ىذه على التطبيق الديكن فإنو النحوية

 أمثلة يذكر أف التطبيق خطوة ُب  ادلعلم على فإف األساس ىذا كعلى
 أف كجيب صعوبة. أكثر أخرل أبمثلة اإلتياف عن يسأؿ ٍب بسيطة، تطبيقية
 القاعدة، على التطبيق ديكنهم قليال عددا أف كىي احلقيقة ىذه ادلعلم يدرؾ
 عملية دلمارسة أكثر كجهة أطوؿ كقت إىل حيتاج منهم األكرب القسم كأف

 التطبيق.
 صحة أك التعميم صحة يفحصوا أف الطلبة ديكن اخلطوة ىذه ُب
 ّٕأخرل. كجزئية أمثلة على ابلتطبيق كذلك إليها توصولوا اليت القاعدة

 ُب العقل يسلكها اليت الطبيعية التفكَت طرائق من االستقرائية كالطريقة
 مشاىدة غَت حقائق إىل معلومة أك مشاىدة حقائق على احلكم من الوصوؿ

 حاالت كمن العاـ، القانوف إىل اجلزئي من الفكر ينتقل كفيها رلهولة، أك
 ادلعلومات الطلبة يكشف أف على تنطول كىي عامة؛ أحكاـ إىل خاصة

 كثَت  مجع ادلعلم من يتطلب التعليم ُب اتباعها أهنا كما  أبنفسهم، كاحلقائق
 آخر إىل مثاؿ من االنتقاؿ ٍب العامة، القاعدة عليها تنطبق اليت األمثلة من

 أبنفسهم. الطلبة عنها فيعرب العامة، القاعدة استنباط بغية كمناقشتو،
 أىداؼ لتحقيق معُت خَت طريقتو ُب أف : الطريقة ىذه أنصار كيرل

 ألهنا: النحو
 إىل يصلوا حىت قليال قليال أبيديهم كأتخذ التفكَت، قوة الطلبة ُب هتيج         ( أ

 احلقيقة

 جيعل كذلك تدرجيا، العاـ احلكم إىل توصل ألهنا الًتبية ُب جادة طريقة ب(
 سهال. عليو التطبيق فيصَت جليا كاضحا معناه
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 كيعمل كيفكر فيتنبو ابلغا اىتماما فيهتم الطالب لدل النفسية الدكافع ربرؾ    ( ج

 ادللموسة، احلقائق حوؿ تدكر اليت ادلتنوعة الكثَتة األمثلة عرض على تقـو       ( د
 الطريقة ىي كتلك القاعدة، لفهم أساسا كالًتاكيب األساليب كتتخذ
 ابألساليب. القواعد سبزج ألهنا الطبيعية

 تتسم: أهنا الطريقة ىذه معارضو كيرل

 أك دبثاؿ أحياان كاالكتفاء الطلبة، أذىاف إىل ادلعلومات إيصاؿ ُب ءالبط         ( أ
 غَت جيعلها ما التفريط من ىذا كُب القاعدة، الستنباط ثالثة أك مثالُت
 .سليمة

 ُب مبتورة مجل ىي إمنا لفظية، كال فكرية صلة بينها التصل أمثلتها زبتار أهنا   ( ب
 لقاعدة سبثيال ربمل أهنا إال لغوية، خاصة فيها ليس سلتلفة موضوعات

 كأما الناس، عقوؿ هبا سبتلئ اليت األفكار من فكرة تشرح أهنا كأما خاصة،
 كلو  فذلك العربية، اللغة ُب الكثَتة الربط أدكات من لفظي برابط ترتبط أهنا

 تثَت كال خاصة تعبَتية غاية إىل الترمي كىي األمثلة، ىذه منو زبلو شلا كغَته
  أف مع ظالذلا، ُب سيدرسوهنا اليت القاعدة إىل كال إليها شوقا الطلبة نفس ُب
 كاإلفهاـ، الفهم شيئُت: إىل مجيعا أمرىا هناية ُب ترمي العربية اللغة درس كل
 بشكل التطبيق تستخدـ كىي إليهما، كسيلة الدركس ىذه ُب ماتقدـ ككل

 من ومرب اليت السليمة األساليب طبع فيو ادلفركض أف مع للطالب، تعجيز
 التكلف. عن بعيد فطرم ماىو اللغة خصائص

 ثبت عملية كىي غناء، كال فيها الخَتا معينة أملثة من القاعدة استنباط إف    ( ج
 كالعلـو اللغة بُت للمقارنة كجو كال عملي أصل ذلا كليس مستحيلة أهنا

 ديكن مطردة اثبتة الطبيعية العلـو ُب التجربة ألف االستنباط ُب الطبيعية
 ّٖ.اللغات على الينطبق ىذا كلكن منها عامة قوانُت استخالص
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 ادلعدلة الطريقة .ْ
 نشأت كقد التارخيي الًتتيب جهة من الثالث الطرائق أحدث كىي

 كىي  ادلعدلة، ابلطريقة تسمى كلذا السابقة التعليم طريقة ُب تعديل نتيجة
 الاألساليب ادلتصلة، األساليب خالؿ من النحوية القواعد تعليم على تقـو

 أك كاحد، موضوع ُب القراءة من قطعة ادلتصلة ابألساليب كيراد ادلنقطعة.
 كما اجلمل إىل يشار ٍب معناه كيفهموف الطالب يقرؤه النصوص من نص
 مرحلة أتٌب كأخَتا منها القاعدة استنباط ذلك كيعقب اخلصائص من فيها

 التطبيق.
 النحو منهج أبواب بعض معاجلة الطريقة ىذه أخذهتا اليت الصور كمن

 من عداىا ما أما قواعدىا، شرح إىل حاجة دكف العملي التطبيق بطريقة
 ىذه ظل ُب ليس كلكن االستنباطية، الطريقة على يدرس أف فيجب األبواب
 كال جامع، شتاهتا الجيمع سلتلفة أكدية من  تنتزع اليت ادلبتورة ادلتكلفة األمثلة
 ظالؿ ُب تدرس أف جيب بل إليو، حاجاة ُب أنو الطالب ريشع معٌت سبثل
 ربتار الطلبة يهم حيوم موضوع ُب كتبت  قيمة عبارات خالؿ كاألدب اللغة
 الدراسة مواد من غَته أك التاريخ، ُب دركسهم من أك ادلطالعة، ُب كتبهم  من
 ّٗكبصرىم. مسعهم بُت اجلارية ابحلوادث يتصل شلا

 النص، كربليل النص، ككتابة التمهيد، التالية: خلطواتا على الطريقة ىذه كتقـو
 َْكالتطبيق. القاعدة، كاستنتاج

 

 التمهيد    ( أ
 ابلدرس السابق الدرس ربط كىو للتمهيد ادلعركفة ابلطريقة ادلعلم ديهد

 مفاىيم بعض يعاِب صغَت بنص أك جبمل ديهد أف ىنا ادلعلم كحبق اجلديد،
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 عرض لعملية مالئمة احلالة ىذه ُب مهيدالت عملية لتكوف السابق الدرس
 كليس الدرس بداية منذ سلتارة بنصوص ادلعاجلات كلتكوف اجلديد، النص
 مبثورة. جبمل

 

 النص كتابة   ( ب

 كاضحة كتابة  السبورة على الدرس( )موضوع النص ادلعلم يكتب
 النص الطالب يرل حبيث السبورة من ابرز مكاف كُب كاضح كخبط

 إيضاح كسائل كاتباع كالتلوين اخلط حيث من كتابتو  بطريقة كيتأثركف
 أخرل.

 النص ربليل ج(

 تعبَتية قراءة النص ادلعلم يقرأ أف ىو األكؿ بعدين النص ربليل أيخذ
 من يعاجلو كما سامية، معاف من النص ُب ما إىل فيها الطالب إذىاف يهيئ

 ادلادة مع هكانتبا بصدؽ يتعاملوا لكي انتباىهم تشد مهمة موضوعات
 أف ادلعلم على كجيب النص ربليل فهو الثاين البعد أما اجلديدة. النحوية
 كربليل شرح ىو كإمنا معينة، ضلوية قواعد معاجلة ليس النص ىدؼ أف يدرؾ
 شرح إف إذ دينية، قومية أك كطنية أك أخالقية أك تربوية قيم من النص ُب ما

 ينتقل كالتحليل الشرح ىذا خالؿ كمن الطالب. ثقافة من يزيد ادلفاىيم ىذه
 من القواعد عوجلت ككيف القواعد، موضوع إىل كجذابة متأنية بطريقة ادلعلم
 مبتورة، مجل خالؿ من كليس النص ىذا خالؿ من كليس النص ىذا خالؿ
 ىي كليست النصوص خالؿ من تستعمل أبهنا اللغة كظيفة الطالب ليفهم
 مجل. أك عبارات أك كلمات  رلرد

 فتضيع مجل إىل النص حيوؿ أف ىو خطأ من ادلعلم يرتكبو ما ركأكث
 النص. من األساسية األىداؼ احلالة ىذه ُب

 القاعدة استنتاج  ( د
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 أف كبعد إليو، يرمي ما كأدرؾ النص دبعٌت أمل قد الطالب يكوف أف بعد
 من الكلمات موقع كعرؼ النص خالؿ من النحوم ادلوضوع مع تعامل

 بعض أك النحوية القاعدة يستنتج أف شك أدىن دكف يستطيع فإنو اإلعراب
 ابلطريقة القاعدة ابستنتاج الطلبة مع يسَت أف ىنا ادلعلم كعلى مفاىيمها.

 الطالب يشعر كىنا كالقواعد. ادلعٌت انحية من النص فيها حلل اليت نفسها
 فافية.بش معها كالتعامل حبها إىل فيميل عامة، اللغة سياؽ ُب القواعد أبمهية

 التطبيق     ( ق

 من كبَت  لعدد يسَتا يكوف ال قد النحوية القاعدة على التطبيق
 ىذا عن بعيدة ليست بطريقة يسأؿ أف ديكنو ادلعلم فإف ذلك كمع الطلبة،

 القاعدة على التطبيق على طالبو ليشجع النص( )أسلوب األسلوب
 كيوجو ديدةاجل القاعدة أبعاد بعض يتضمن آخر بنص أيٌب كأف  النحوية،
 معها يشعر بطريقة النحوية كالقواعد ادلعٌت عن يسأذلم إذ لطالبو معينة أسئلة

 ُْمبتورا. عمال يؤدم أبنو الطالب

 األىداؼ ربقيق ُب الفضلى الطريقة أنصارىا فإف الطريقة ىذه أما
 كابلتعبَت ابلًتكيب القواعد مزج طريقها عن يتم ألف النحو لتعليم ادلرسومة
 خبصائصها مقركان رسوخا كأساليبها اللغة رسوخ إىل ؤدمادل الصحيح
 تعتمد ما أكؿ تعتمد ألهنا النحو تعليم ُب ادلثلى ىي الطريقة كىذه اإلعرابية.

 رلالتها كافة  من للغة الصحيح االستعماؿ ىذا من ادلستمد ادلراف على
 الواقعي. االستعماؿ رلرل ُب أحواذلا كسائر احليوية

 ابللغة الطلبة إضعاؼ على تعمل فإهنا الطريقة ىذه خصـو كأما
 مع ادلعلم يناقشو بنص التقدًن مبدأ ألف قواعدىا ألبسط كجهلهم العربية
 يراد اليت القاعدة استنباط على تعينو اليت األمثلة منو يستخرج ٍب طالبو
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 اليت حويةالن ابلقواعد لو العالقة ادلوضوع ألف الوقت ضياع ىو إمنا تعليمها،
 اإلنشاء دبوضوع الطالب تشغل الطريقة كىذه احلقيقي. الدرس موضوع ىي

 ِْشرحها. ادلراد النحو قاعدة عن فتصرفو
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 ل الثالثالفص
 منهجية البحث

 ومنهجيتهمدخل البحث  .أ 

 أف البحث ىذا ُب حياكؿ كىو ، يبالتجر  جادلنه البحث ىذا الباحث خدـيست
 على يدؿ البحث كىذا .جيدة دبراقبة اآلخر ادلتغَت على ادلعُت ادلتغَت من أتثَتا أيخذ

 Experimental Quasi )التجرييب شبو تصميم عابلنو  التجرييب البحث
Design)  عابلنو Nonequivalent Control Group Design، 

 ألف يقيقاحل البحث على يدؿ التجرييب شبو تصميمع ابلنو  التجرييب البحث تصميم
 ادلتغَت ىو التجرييب من النتيجة لذا .التابع ابدلتغَت ادلؤثر اليت ارجيخلا ادلتغَت ىناؾ
 وعاتمرل من نوعاف ىناؾ التصميم ىذا ُب .لةقادلست ابدلتغَتات يؤثر مل اليت التابع

 موعةجملا بُت الفرؽ فيها األكلية احلالة دلعرفة بليقال اإلختبار دًنقت ٍب عشوائية تارةسل
 .ّْالضابطة موعةجملكا التجريبة

 ىلإطلبة ال سيمقت ىي التجرييب البحث ُب الباحث خدـيست ليتاكالطريقة 
 الفصلإىل  الباحث حيتاج.ْْ طللضاب كأخر للتجرييب فصل عشوائيا، سيماقت ،فصلُت
 ادلتغَت أك التجرييب للمتغَت تتعر اليت ىي( Experiment Class) التجرييب

 ىي (Control Class) طالضاب الفصلك  .عليها ادلتغَت ىذا أتثَت دلعرفة لقادلست
 ما ذكر كمن ْٓ.عادية كركؼ ربت ىقكتب التجرييب للمتغَت ضتتعر  ال اليت موعةجملا

  كسيلة خدـتست اليت الفصل يعٍت التجرييب الفصل البحث ىذا ُب إذف ، قسب
 وفه طالضاب الفصل كأما .بكتاب "اآلجركمية النحو مادة تعليم ُب الذىنيةاخلريطة 

                                                           
43

 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). 

(Bandung: Alfabeta. 2015). Hal: 114 
44

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

Universitas Gajah Mada. 1995). Hal:55 
 ك للنشر أسامة دار : الراي( .)كأساليبو أدكاتو مفهومو،( العلمي البحث . اّب عبد كايد ك عدس الرمحاف عبد ك عبيدات ذكقاف  ْٓ
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 ارنةقادل ستكوف كىي .النحو قواعد تعليم ُب ادلباشرة ةقطري خدـتست مذال الفصل
  .الكمي ادلدخل الباحث خدـكيست .التجرييب للفصل

كحيتاج الباحث ُب حبث التجرييب أىل اجملموعة اعطي التصرؼ أك ادلعاملة، يعٍت 
". بكتاب "اآلجركمية النحو مادة تعليم ُبدرس فيها ابستخداـ اخلريطة الذىنية 

صارت نتيجة اإلختبار القبلي سلوكا مستجدا، كصارت نتيجة اإلختبار البعدم 
 سلوكا أخَتا للطلبة.

 اإلختبار البعدم التجريبة اإلختبار القبلي اجملموعة

 X O X التجريبية

 X _______ X الضابطة

 

 جمتمع البحث وعينته .ب 
معهد الدراسات  الدينية مدرسةلل ب ك أ لثالثا فصل الطالب : البحثرلتمع  .ُ

 .ـ ََِِ-َُِٗالدراسي عاـ ُب أف . جماالن سنجاسرم القرانية
 ُب جماالن سنجاسرم معهد الدراسات القرانية الدينية مدرسةلل : البحث عيهنة .ِ

 Control )طالضاب لفصل طالبا ثالثوف بعدد كاحد " أ-صل الثالث ف
Class) لفصل طالبا كعشركف مخس بعدد الثاين "ب –لثالثا" كفصل 
 النحو مادة تعليم فهو لقادلست ادلتغَت أما( Experiment Class )التجرييب

 الطالب لدل التعليم نتيجة ىو التابع كادلتغَت الذىنية اخلريطة كسيلة خداـابست
 ادلعينة غار أخذ ةقطري. النحو مادة تعليم ُب التجريبة كبعد التجريبة قبل
(Purposive Sampling) ليس طالضاب كالفصل التجرييب الفصل ألف 
 .عشوائي قبطري تارسل
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 تغريات البحثم .ج 

 كيسمى . قادلواف على أتثَته مدل يسقن أف نريد الذم العامل ىو لقادلست ادلتغَت
 ىو البحث ىذا ُب لقادلست كادلتغَت ْٔ.التجرييب ابلتغَت أك التجرييب العامل أيضا
 ُب الطالب لدل العربية اللغة تعليم فهو فيو التابع ادلتغَت أما الذىنية ريطةاخل خداـاست
 . قادلواف على أتثَته مدل يسقن أف نريد الذم العامل ىو لقادلست ادلتغَت. ادلعلمة ىذه

 ىو البحث ىذا ُب لقادلست كادلتغَت .التجرييب ابلتغَت أك التجرييب العامل أيضا كيسمى
 ادلتغَت أماُب تدريس النحو الذم يريد الباحث تطبيقها. ك  الذىنية ريطةاخل خداـاست

 يوجد البحث ىذا إف .ادلعلمة ىذه ُب الطالب لدل العربية اللغة تعليم فهو فيو التابع
 :امه متغَتين

 ُب أك دافع لتقادلس ادلتغَت يسمى(Variable Independent)  لقادلست ادلتغَت .ُ
 تعليم ىو البحث ىذا ُب لتقادلس ادلتغَت 34 احلر ابدلتغَت معركؼ اإلندكنيسية اللغة
 (.X متغَت) ب يسمى الذىنيةاخلريطة  كسيلة ابستخداـ النحو مادة

 ُب أما ، ادلسب ىو التابع ادلتغَت (Variable Dependent)  التابع ادلتغَت .ِ
 ادلتغَت من بادلسب يدقادل ادلتغَت جعل .يدقادل ابدلتغَت يسمى اإلندكنيسي اللغة
 تعليم ُب ىو البحث ىذا ُب التابع ادلتغَت ْٕ.بلقادلست
 (.Y متغَت) ب يسمى النحو مادة

 
 البياانت ومصادرها .د 

 على قادر غَت اؿز ما منوذج ىلإ ابإلضافة ثاحلد تصف قيقةح ىي البياانت
 ْٖ.ادلعلومات إلنتاج منوذج خالؿ من ادلعاجلة من يدز م ىلإ حيتاج حىت الكثَت معرفة

                                                           
 ك للنشر أسامة دار : الراي( .)كأساليبو أدكاتو مفهومو،( العلمي البحث . اّب عبد كايد ك عدس الرمحاف عبد ك عبيدات ذكقاف  46
 . ص .) ُٕٗٗ .ية التو
 

47
 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Hal: 61 

48
 Tata Sutabri. Analisis Sistem Informasi. (Yogyakarta: Andi. 2012) Hal:24 
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 ُ،ّاجلدكؿ 
 كمصادرىاالبياانت 

 مصادر البياانت البياانت الرقم

 لثالثا فصلال ُب النحو مادة تعليم حالة- ُ

 النحو القواعد تعليمية ةقطري -

 طلبة

 كمدير النحو قواعد مدرس النحو قواعد كتعلم التعليم عملية ِ
 ادلدرسة

 الطلبة ُب الفصل الثالث بعدم ك قبلي االختبار ؼً  الطالب نتيجة ّ

 التعليم ُب الذىنية اخلريطة كسيلة خداـاست ْ
 االختبار تعليمية عملية ُب النحو قواعد

 الطلبة ُب الفصل الثالث

 
 أسلوب مجع البياانت .ه 

 ةقالساب انتاالبي من ىي البياانت لنيل الباحث مهااستخد اليت ةيقالطر  إف
 : من تتكوف اليت البياانت مجع أدكات احتياجو بحس الباحث يستعمل

 ادلالحظة  .أ
 الطالب أحواؿ عن بكادلرت جادلربم كالتسجيل التحليل ةقطري ىي ادلالحظة

 خدمهايست كسيلة ىي البعض كيعرفها ْٗ .شرةباادل ة ابلطرم كاجلماعات األفراد أك
 ذلك ُب الباحث يتبع أف على كمعلوماتو باتواخلاكتساهب ُب العاديوف الباحثوف
 ىذه ألف ادلباشر، التعليم بعملية الباحث ـوقي البحث ىذا كُب َٓ.معينا منهجا

                                                           
49

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta, Rineka Cipta 

1998) Hal: 107 
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 ُب الطالب حاؿ عن الباحث نظر دبا قتتعل ما البياانت على للحصوؿ ةقالطري
 طرائخلا كسيلة خداـستاب النحو قواعد التعليم عملية ُب الدينية مدرسة لثالثا فصل

 .فعالية لتكوؼ الذىنية
 قابلة ادل.ب

 جلمع كادلسؤكؿ الوسائل بُت احلرية ادلباشرة االتصالية ةقالطري ىي ابلةقادل
 ابلةقادل كتعترب ُٓ.إليها حيتاج اليت البياانت )الباحث( السائل كيسجل ادلعلومات،

 .اصوص من شفوية بياانت ك ادلعلومات جبمع الباحث خاللو من شفواي استبياان
 ابلةقكادل  ِٓ.البشرية مصادرىا خالؿ من ادلعلومات على للحصوؿ ىامة أداة ابلةقكادل

 الواقعة ادلشكالت عن البياانت جلمع ىي البحث ىذا ُب الباحث خدـستي الذم
 قواعد تعليم فهم ُب مشكلة كىناؾ الثامن، فصل ُب اص ا النحو قواعد تعليم ُب

 .النحو
 االستبانة  .ج

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

ك االستبانة أدة مفيدة مة أدكات البحث العلمي  53عدد من األفراد ادلعينُت.
للحصوؿ على احلقائق، كالتوصل إىل الواقع كالتعرؼ على الظركؼ كاألحواؿ كدراسة 

جود رأم الطالب أك اانت لو االستب ستخدـ الباحثيك 54ادلوافقة كاالذباىات كاآلراء.
مادة النحو لدل طلبة معهد  تعليملُب اخلريطة الذىنية ُب استخداـ  االستيباانت

 .الدراسات القرانية سنجاسارم

                                                                                                                                                               
 3 .ص .)ـ 2008 .الفكر دار : دمش( .)العلمية كشلارسة النظرية أسلسية( العلمي البحث .دكيدرم كحيد رجاء  َٓ

51
 Prantiasih A. Perencanaan Pengajaran PPKN. (Malang: IKIP Malang). Hal. 91 

 135 .ص .)أساليبو أدكاتو مفهوموً ( العلمي البحث . اّب عبد ككايد عددس كعبدالرمحن عبيدات ذكقاف  ِٓ
53

 121ص.  البحث العلمي )مفهومه ِأدواته أساليبه(.ذوقان عبيدات وعبدالرحمن عددس وكايد عبد الحق.  
54

 (. ص.م 2118دمشق: دار الفكر. ). البحث العلمي )أسلسية النظرية وممارسة العلمية(رجاء وحيد دويدري.  

239  
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  االختبار (د.
 خصالش كسلوؾ قدرة لتناكؿ دةقادلع األنشطة اإلجراء أك األلة ىو االختبار

 ىذا ُب خدـادلست االختبار  ٓٓ.معينة دراسة مادة ُب ديلكها اليت الكفاءة تصور كاليت
 بليقال االختبار ىو البحث ىذا ُب خدـادلست االختبار .الطالب قدرة ياسقل البحث
 البعدم كاالختبار طكالضاب التجريب للفصل التجريبة إجراء قبل يعطي اختبار يعٍت
 االختبار ُب طلبةال حصلا  معيار أما . طكالضاب التجرييب إجراء بعد يعطى اختبار يعٍت

  :اآلٌب البياف الرسم فكما كمؤشراتو
 ِ،ّاجلدكؿ 

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

 تقدير نتيجة الرقم

 شلتاز ََُ-ُٗ ُ

 جيد جدا َٗ-ُٖ ِ

 جيد َٖ-ُٕ ّ

 مقبوؿ ُٕ-ُٔ ْ

 ضعيف َٔ-َ ٓ

 

  أسلوب حتليل البياانت . و

 :يلي كما الباحث بينويس الكمي ربليل الباحث خدـيست البحث ىذا ُب
                                                           
55 Suharsimi Arikunto.Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta, Bumi Aksara 2002) Hal: 139 
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 الكمي التحليل .ُ
 خداـابست النحو قواعد تعليم فعالية دلعرفة التحليل ىذا الباحث خدـيست   

 سنجاسرم الدراسات القرانية معهد الدينية مدرسةلل الذىنية اخلريطة كسيلة
 " T-test " إختبار ك ادلاءكية زرمو  ىو خدـادلستز رمو  أماج. ماالن

 ادلائوية رمو .أ
 الباحث عليو حصل اليت دييوراما كسيلةق تطبي عن البياانت لتحليل( p) ادلائوية زرمو 
  ٔٓ:كىي االستبياانت ةقبطري

   
 

 
       

 
 

 :البياف
P: ادلائوية النسبة 
F: اإلجابة تكرار 

N :ادلستجيبُت عدد 
 

 (T-test) اإلحصائي زرمب. 
 مجع ةقطري .الكمية البياانت مجع ةيقبطر  البحث ىذا ُب الباحث خدـاست
 كربليل .البعدم كاالختبار بليقال االختبار احلصوؿ دلعرفة دؼهت الكمية البياانت
 (T-test )اإلحصائي T زالرمو  خداـابست البحث ىذا ُب البياانت

 :ٕٓاييل كما كىو

                                                           
56

 Sugiono. Statistika untuk penelitian. (Bandung: Alfabeta. 2010). hal. 138 
57

 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik. (Jakarta: Rineka 
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Mx= التجريبية موعةجملا من ادلعديل ياسقدلا 
 Myالضابطة موعةجملا من ادلعديل اسقيدل= ا 

 التجريبية موعةجملا جنتائ من ادلربع اإلضلراؼ عدد موعرل   = 
 الضابطة موعةجملا نتائ من ادلربع اإلضلراؼ عدد موعرل   = 

Nx =التجريبية موعةجملا من الطالب عدد 
Ny =الضابطة موعةجملا من الطالب عدد  
 دييوراما سيلةك  ـابستخدا االستيعابُب  الحظةادل نتيجة معيار أما

 ّ،ّاجلدكؿ 
 معيار صلاح الطلبة ُب اإلختبار

 نتيجة تقدير الرقم

 َٗ-ََُ جيد جدا ُ

 َٖ-ٖٗ جيد ِ

 ٓٔ-ٕٗ مقبوؿ ّ

 ٓٓ-ْٔ انقص ْ

 َ-ْٓ ضغيف ٓ
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

استخدام اخلريطة الذهنية لتعليم مادة النحو لدى طلبة معهد ادلبحث األول : 
 الدراسات القرانية سنجاساري

ابستعمال كتاب استخدام اخلريطة الذهنية لتعليم مادة النحو  يف اخلطوات . أ
 اآلجرومية

ة عملية التعليم عن حال الطلبةقاـ الباحث ابدلقابلة ببعض ادلستجيبُت من 
، أف التعليم فيو بسيط جدا ، ترکيز كتاکم  طلبة. شرح أحد ال عهدُب ىذا ادل

التعليم على اموؿ عند التعليم. ٍب شرح اآلخر ، افتتح التعليم إبلقاء السالـ 
كالدعاء من األستاذ ، ٍب قرأ الكتاب ادلستخداـ كلمة بعد كلمة كفقا على موضع 

 . كانت عملية طلبةفهم ال ٍب شرح حبثها من حيثضلوىا ابلًتمجة التقليدية ، 
 .التعليم فيو ابلطريقة التقليدية

كاف تعليم األجركمية ، أم تعليم النحو معركض أيضا ابلطريقة ادلتساكية 
أف انقص فهم علم النحو ، قاؿ أحد التالميذ أف  طلبة، ىذه يتأثر على بعض ال

ؼ ىذا العلم من العديد أنو خيا طلبةالنحو صعب للفهم ، ك أما ابلنسبة لبعض ال
، أبف ادلادة كثَتة ، كعلى التالميذ أف حيفظوىا االستمرار البحث اآلخر . 

 فحاكؿ الباحت علی ساعة عملية سلتلفة للتعليم
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كادلعلم الذم  لطلبةعملية التعليم ُب رلموعة من األنشطة كالتفاعل بُت ا
لية التعليم يتحكم بتخطيط التعليم . كىي يتأثر صلاح التعليم ، كحيتاج تنفيذ عم

 أف ينفذ نظاميا على إجراءات التعليم ادلطورة . 

عملية التعليم ىي أحد ادلراحل ادلهمة ُب التعليم . لذا جيب على عملية 
التعليم أف تقـو ابإلجراءات ادلنظمة . كتكوف إجراءات التعليم عملية مرتبة ُب 

 على األحداؼ ادلعينة . طلبةتشكيل كفاءة ال

 والتعلم للمجموعة التجريبةعملية التعليم   . ب

مع  باحثقبل عملية التعليم كالتعلم للمجموعة التجريبة0 انقش ال     
عن خطوات التعليم كالتعلم ابستخداـ اخلريطة الذىنية. أما  النحومعلم 

 معهد الدراسات القرانية سنجاسارم عملية استخداـ اخلريطة الذىنية ُب
 فهي كما يلي: 

 اللقاء األول ( أ
احث التعرؼ مع الطالب ُب الفصل ٍب امر الباحث قاـ الب

طالب اليـو نشيط جيدا، كلكن الطالب لعمل االختبار القبلي. كحاؿ 
 أف يراتب الطالب. مزاؿ يستطيع الباحث

ككذالك قاـ الباحث بعمل ما ُب الفصل السابق. كىو تعرؼ ٍب 
يعمل الطالب االختبار القبلي. كحالة طالب ُب ىذا الفصل أهنم 

 صعب ُب اشًتاؾ تعليم اللغة العربية.
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 ب( اللقاء الثاين

كمن حالة  االختبار القبلى من نتائج الباحث خذأك قاـ الباحث اللقاء الثانية  
الطالب ُب الفصلُت السابقُت، فاخًت الباحث الفصل الثالث "الباء" كاجملموعة التجريبة. 

 كالفصل الثالث "ألف" كاجملموعة الضابطة.

ُب ىذا الوقت،. كيشجع الباحث إىل األخر عن اسًتاتيجية اليت سيستخدمها 
 ة. الباحث ُب عملية التعليم. كىذا عمل لدفع رغبتهم عن تعليم ماد
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قاـ الباحث أماـ الفصل ابخلريطة الذىنية. رسم الباحث اخلريطة الذىنية تتعلق 
ابدلادة "ابب الكالـ". كطالب يتحمسوف كيشجعوف ُب عملية التعليم. أما خطواهتا فهي  

 كما يلي:

. ىو كيف يستطيع الطالب ىدؼ التعليم ُب ىذا اللقاء شرح الباحث (ُ
 أف يفهم ابدلادة "ابب الكالـ".

ابدلادة "ابب اليت تتعلق  إىل الطالب ادلعارؼ عن ادلادة الباحث سأؿ (ِ
 الكالـ".

 ادلادة "ابب الكالـ"ابخلريطة الذىنية. كأمر الباحثعن  شرح الباحث (ّ
 الطالب لالىتماـ هبا كيفهم جيدا.

 .عن مادة ابب الكالـ واعن ادلادة اليت مل يفهم الطالب سأؿ الباحث (ْ
ابخلريطة  الطالب عن ادلادة اليت شرحهاقدـ الباحث األسئلة إىل  (ٓ

 .الذىنية
امر الباحث الطالب جعل ادلثاؿ عن ادلادة اليت شرحها ابخلريطة  (ٔ

 الذىنية. 
اللقاء بتكرير ادلادة اليت شرحها  تعليم كتعلم ىذا خلص الباحث (ٕ

 .ابخلريطة الذىنية ٍب اإلختتاـ ابلدعاء
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 لث( اللقاء الثاج

إلعطاء اإلختبار البعدم. كُب اجملموعة التجريبية  لثقاـ الباحث اللقاء الثا 
أعطى الباحث االستبانة دلقياس أتثَت استخداـ اخلريطة الذىنية لتعليم مادة النحو لدل 

 طلبة معهد الدراسات القرانية سنجاسارم.

ٍب قاـ الباحث ابدلالحظة العميقة عند عملية التعليم عند اجملموعتُت ادلذكورتُت، 
عمليتها بتعليم قبلها ُب  فات. أما عند اجملموعة الضابطة اليت زبتلفكىناؾ إختال

، كجد الباحث أف بعض الطلبة ُب ادللل، ىم ال يتبعوف التعليم جيدا عند ادلعهد
التصرؼ أم التعليم ابستخداـ اخلريطة الذىنية، ىم يسركف عند التعليم كظنوا أف 

ر األسئلة أكثر من العادة، كزبتص الدرس أسهل للفهم، ككانوا يستطيعوف أف جييبوا
 : ىذه النتيجة على اجلدكؿ التايل
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 اجلدكؿ
 نتيجة ادلالحظة

 اجملموعة
 الضابطة التجريبة الرقم ادلظاىر ادلالحظة

 ْ  ّ  ِ  ُ  ْ ّ   ِ ُ  
 ُ  اىتماـ الطلبة عند التعليم التقليدم                

                
عند التعليم ابستخداـ اىتماـ الطلبة 
 ِ  اخلريطة الذىنية

 ّ  نشاط الطلبة عند السؤؿ                
 ْ  كفاءة الطلبة عند جواب األسئلة                
 ٓ  شعور الطلبة بعد التعليم                

 
كانت حالة الدراسة عند التعليم التقليدم أم ُب قراءة الكتاب ُب رلموعتُت 

متساكيُت، قيمتها على قدر انقص، بل ىناؾ زايدة االىتماـ عند زايدة الشرح ابستخداـ 
اخلريطة الذىنية كزايدة الكفاءة الطلبة عند جواب األسئلة، لذا، خيصرىا الباحث على 

 اجلدكؿ التايل:
 اجلدكؿ

 نتيجة ادلالحظة
 

 اجملموعة
 األنشطة

 التجريبة الضابطة  

 إلقاء السالـ √  √ 
 ادلقدمة

 قراءة الدعاء ككشف احلضور √  √ 
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 التوجيهات كاإلرشادات √  √ 

√ √ 
قراءة كتاب اآلجركمية مع معانية بطريقة 

 تقليدم

 الصعوبية ادةسؤاؿ عن ادلال √  √  العرض
X  √ تقسيم نسخة اخلريطة الذىنية كقفا للموضوع 
X 

 شرح اخلريطة الذىنية √ 

 ادلادة ادلشركحةالسؤاؿ عن  √  √ 

 اعطاء ادلدرس األسئلة عن ادلوضوع √  √ 
 االختتام

 قراءة الدعاء كالسالـ √  √ 
 

فعالية استخدام اخلريطة الذهنية لتعليم مادة النحو ابستعمال كتاب :  ينادلبحث الثا
 نتائج اإلختبار وحتليلها  اآلجرومية لدى طلبة معهد الدراسات القرانية سنجاساري

مادة قاـ الباحث بإلختبار القبلي دلعرفة قدرة الطالب ُب اللغة العربية خاصة ُب 
، كقاـ الباحث بإلختبار البعدم دلعرفة فعالية  النحو قبل استخداـ اخلريطة الذىنية

استخداـ اخلريطة الذىنية بنظر إيل نتائج الطالب بعد أف يتعٌلموف ادلواد دبساعدة 
ختبارين اتبعا اجملموعتُت كمها اجملموعة التجريبية كاجملموعة اخلريطة الذىنية. كىذاف اإل

 الضابطة. كالبياانت لكل النتائج كما يلي :
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 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .1
كحيصل من إجراء اإلختبار القبلي كالبعدم ُب اجملموعتُت التجريبية 

اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية كما كالضابطة نتائج اإلختبار. أما نتائج 
 يلي:

 ( : نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية9اجلدول )

 التقدير نتيجة اسم الرقم

 مردكد 0ٕٓٔ أمحد شافُت ُ

 مردكد َّ دمحم فخرل أردينشة ِ

 مردكد 0ٕٓٔ دمحم نزكؿ الفرقاف ّ

 جيد  0ِٖٓ ابن اماف هللا ْ

 مقبوؿ ٕٓ نبيل زكي ٓ

 مردكد 0ٕٓٔ دمحم زلدف امر ٔ

 مردكد َٕ موالان مولود ٕ

 جيد  0ِٖٓ دمحم طريق ابحلق ٖ

 مردكد  0ِٕٓ دمحم ريس فٌوز ٗ

 جيد 0ٕٖٓ أمحد ابن حسُت َُ
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 مردكد ّٓ أمحد مبارؾ ُُ

 مردكد 0ْٕٓ تريش فربيلياف ادـ ُِ

 مردكد ٓٓ زايد دمحم ذكر ُّ

 مردكد ِٓ زايد دمحم ذكرل ُْ

 مقبوؿ 0ٕٕٓ أمحد مفتاح أرزقي ُٓ

 60,83 ادلعدلة 

 

فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية، ظهر أف الطالب انلوا  
، ّ، كُب مستول جيد : َ، كأما الطالب ُب مستول شلتاز : 60,83الدرجة ادلعدلة 

علي تعليم . من ىنا فإف قدرة الطالب َُ، كُب مستول مردكد : ِكُب مستول مقبوؿ :
 مادة النحو ادلوجة بصيفة اغلبية مردكد.

 ( : نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية01اجلدول )

 التقدير نتيجة اسم الرقم

 شلتاز 0ٕٓٗ أمحد شافُت ُ

 شلتاز 0ِٓٗ دمحم فخرل أردينشة ِ

 شلتاز ٓٗ دمحم نزكؿ الفرقاف ّ
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 شلتاز 0ِٓٗ ابن اماف هللا ْ

 شلتاز ٓٗ نبيل زكي ٓ

 جيد  0ٕٖٓ دمحم زلدف امر ٔ

 شلتاز 0ِٓٗ موالان مولود ٕ

 شلتاز 0ِٓٗ دمحم طريق ابحلق ٖ

 شلتاز َٗ دمحم ريس فٌوز ٗ

 شلتاز ٓٗ أمحد ابن حسُت َُ

 مقبوؿ ٕٓ أمحد مبارؾ ُُ

 مقبوؿ ٕٓ تريش فربيلياف ادـ ُِ

 مقبوؿ ٕٓ زايد دمحم ذكر ُّ

 جيد  َٖ زايد دمحم ذكرل ُْ

 جيد  0ِٖٓ أمحد مفتاح أرزقي ُٓ

 87,83 ادلعدلة 

 

فمن نتائج ىذا اإلختبار البعدم للمجموعة التجريبية، ظهر أف الطالب انلوا  
، ّ، كُب مستول جيد  : ٗ، كأما الطالب ُب مستول شلتاز : 87,83الدرجة ادلعدلة 
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علي تعليم . من ىنا فإف قدرة الطالب َ، كُب مستول مردكد : ّكُب مستول مقبوؿ :
 نحو ادلوجة بصيفة اغلبية شلتاز. مادة ال

 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .2

 (: نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة00اجلدول )

 التقدير نتيجة اسم الرقم

 شلتاز َٗ عبد هللا أمحد ُ

 مقبوؿ 0ٕٕٓ عُت الرفيق ِ

 مردكد َّ دمحم عرفة ّ

 مردكد 0ِٕٓ فخرم رمضافدمحم  ْ

 شلتاز َٗ دمحم فركؽ رضواف ٓ

 مردكد 0ْٕٓ دمحم فكرم الفريب ٔ

 مردكد 0ْٕٓ دمحم امساعيل اندرم ٕ

 مردكد 0ُِٓ دمحم عز الفرسي ٖ

 مردكد 0ِّٓ دمحم رغيل كحيودم ٗ

 مقبوؿ 0ٕٕٓ دمحم زاكي الرشيد َُ
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 مردكد ْٓ كلداف كامل ُُ

 مردكد ٓٓ كلداف رلتهد ُِ

 جيد  َٖ أمحد كجي ُّ

 مردكد 0ْٕٓ دمحم فرحاف ُْ

 مردكد ّٓ أمحد عزيز فردكس ُٓ

 53 ادلعدلة 

 

فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة، ظهر أف الطالب انلوا 
، كُب ُ، كُب مستول جيد : ِ، كأما الطالب ُب مستول شلتاز : 53الدرجة ادلعدلة 
. من ىنا فإف قدرة الطالب علي تعليم َُمستول مردكد : ، كُب  ِمستول مقبوؿ :

 لنحو ادلوجة بصيفة اغلبية مردكد.مادة ا

 مجموعة الضابطةل( : نتائج اإلختبار البعدي ل00اجلدول )

 التقدير نتيجة اسم الرقم

 شلتاز ٓٗ عبد هللا أمحد ُ

 جيد َٖ عُت الرفيق ِ

 مردكد َٔ دمحم عرفة ّ
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 مردكد 0ْٕٓ دمحم فخرم رمضاف ْ

 شلتاز ٓٗ دمحم فركؽ رضواف ٓ

 مردكد 0ِٓٔ دمحم فكرم الفريب ٔ

 مردكد 0ٕٓٓ دمحم امساعيل اندرم ٕ

 مردكد َٓ دمحم عز الفرسي ٖ

 مردكد 0ِٓٓ دمحم رغيل كحيودم ٗ

 مردكد َٕ دمحم زاكي الرشيد َُ

 مردكد 0ِٓٓ كلداف كامل ُُ

 مردكد َٓ كلداف رلتهد ُِ

 مردكد َٓ أمحد كجي ُّ

 مردكد 0ْٕٓ دمحم فرحاف  ُْ

 مردكد َٔ أمحد عزيز فردكس ُٓ

 60 ادلعدلة 

 

فمن نتائج ىذا اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة، ظهر أف الطالب انلوا 
، كُب ُ، كُب مستول جيد : ِ، كأما الطالب ُب مستول شلتاز :  60الدرجة ادلعدلة 
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. من ىنا فإف قدرة الطالب علي تعليم ُِ ، كُب مستول مردكد :َمستول مقبوؿ :
 مادة النحو ادلوجة بصيفة اغلبية مردكد.

 مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .3

كبعد شرح الباحث نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية، 
موعة. كادلقارنة كما فقدـ الباحث ادلقارنة بُت اختبار القبلي كالبعدم ُب تلك اجمل

 يلي:

 (: مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية03اجلدول )

 اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي

النسبة  الرقم النتيجة ادلستوي
 ادلئوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 الطلبة

َ%  َ ٔٔ0ٕٔ%  َُ َ-ْٕ  ُ مردكد 

َِ%  ّ ُّ،ّّ%  ِ ٕٓ-ٕٗ  ِ مقبوؿ 

َِ%  ّ َِ%  ّ َٖ-ٖٗ  ّ جيد 

َٔ%  ٗ َ%  َ َٗ-ََُ  ْ شلتاز 

ََُ%  ُٓ ََُ%  العدد ُٓ 
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كابلنسبة ايل بياف ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية فظهر  
% ّّ،ُّ% من الطالب ُب مستوم مردكد، ك 0ٕٔٔٔأف ُب اإلختبار القبلي ، 

% من الطالب ُب مستوم جيد. كأما ُب َِك من الطالب ُب مستوم مقبوؿ،
% من الطالب َِ% من الطالب ُب مستوم مردكد، ك َاإلختبار البعدم ظهر أف 

% من الطالب ُب َٔ% من الطالب ُب مستوم جيد ، كَُِب مستوم مقبوؿ، ك
مستوم شلتاز. كىذا البياف يعٍت أف نتيجة اإلختبار البعدم أكرب من نتيجة اإلختبار 

 القبلي.

 مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .4
كبعد شرح الباحث نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة، فقدـ 

 الباحث ادلقارنة بُت اختبار القبلي كالبعدم لتلك اجملموعة. كادلقارنة كما يلي :

 عة الضابطة(: مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجمو 04اجلدول )

 اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي

النسبة  الرقم النتيجة ادلستوي
 ادلئوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 الطلبة

َٖ%  ُِ ٔٔ0ٕٔ%  َُ َ-ْٕ  ُ مردكد 

َ%  َ ُّ،ّّ%  ِ ٕٓ-ٕٗ  ِ مقبوؿ 

ٔ0ٕٔ%  ُ ٔ0ٕٔ%  ُ َٖ-ٖٗ  ْ جيد  
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ُّ0ّّ%  ِ ُّ0ّّ%  ِ َٗ-ََُ  ٓ شلتاز 

ََُ%  ُٓ ََُ%  العدد ُٓ 

 

كابلنسبة ايل بياف ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة فظهر 
% من ّّ،ُّ% من الطالب ُب مستوم مردكد، ك 0ٕٔٔٔأف ُب اإلختبار القبلي ، 

% 0ُّّّ% من الطالب ُب مستوم جيد ، ك 0ٕٔٔالطالب ُب مستوم مقبوؿ، ك
% من الطالب ُب َُٖب اإلختبار البعدم ظهر أف  من الطالب ُب مستوم شلتاز. كأما

% من الطالب ُب 0ٕٔٔ% من الطالب ُب مستوم مقبوؿ، كَمستوم مردكد، ك
 % من الطالب ُب مستوم شلتاز.0ُّّّمستوم جيد، ك

 نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية .5
لضابطة واجملموعة (: نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة ا05اجلدول )
 التجريبية

 رقم
أمساء الطالب اجملموعة 

 الظابطة

نتائج 
اإلختبار 
 البعدي

أمساء الطالب اجملموعة 
 التجريبية

نتائج 
اإلختبار 
 البعدي

 0ٕٓٗ أمحد شافُت ٓٗ عبد هللا أمحد ُ

 0ِٓٗ دمحم فخرل أردينشة َٖ عُت الرفيق ِ
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 ٓٗ دمحم نزكؿ الفرقاف َٔ دمحم عرفة ّ

 0ِٓٗ ابن اماف هللا 0ْٕٓ دمحم فخرم رمضاف ْ

 ٓٗ نبيل زكي ٓٗ دمحم فركؽ رضواف ٓ

 0ٕٖٓ دمحم زلدف امر 0ِٓٔ دمحم فكرم الفريب ٔ

 0ِٓٗ دمحم زلدف امر 0ٕٓٓ دمحم امساعيل اندرم ٕ

 0ِٓٗ دمحم طريق ابحلق َٓ دمحم عز الفرسي ٖ

 َٗ دمحم ريس فٌوز 0ِٓٓ دمحم رغيل كحيودم ٗ

 ٓٗ أمحد ابن حسُت َٕ زاكي الرشيد دمحم َُ

 ٕٓ أمحد مبارؾ 0ِٓٓ كلداف كامل ُُ

 ٕٓ تريش فربيلياف ادـ َٓ كلداف رلتهد ُِ

 ٕٓ زايد دمحم ذكر َٓ أمحد كجي ُّ

 َٖ زايد دمحم ذكرل 0ْٕٓ دمحم فرحاف ُْ

 0ِٖٓ أمحد مفتاح أرزقي َٔ أمحد عزيز فردكس ُٓ

 0307,5 اجملموع 931 اجملموع 
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ظهر من اجلدكؿ السابق أف نتائج اإلختبار البعدم للمجموعة التجريبية = 
 931أكرب من نتائج اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة =  0307,5

 

 

 ( Uji Tعرض حتليل البياانت عن اإلختبار اإلحصائ )  .6

نتائج عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت كبعد مقارنة نتائج 
اإلختبار البعدم بُت اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية فشرح الباحث بتقدًن 

 نتائج عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت. كىي كما يلي:

 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف ادلربع من اجملموعتني( : 06اجلدول )

 رقم
 جمموعة التجريبية جمموعة الضابطة

yُ yِ (y)    xُ xِ (x)    

ُ َٗ ٗٓ ٓ ِٓ ٕٔ0ٓ ٕٗ0ٓ َّ ََٗ 

ِ ٕٕ0ٓ َٖ ِ0ٓ ٔ0ِٓ َّ ِٗ0ٓ ِٔ0ٓ َّٗٔ0ِٓ 

ّ َّ َٔ َّ ََٗ ٕٔ0ٓ ٗٓ ِٕ0ٓ ٕٓٔ0ِٓ 

ْ ِٕ0ٓ ْٕ0ٓ َِ ََْ ِٖ0ٓ ِٗ0ٓ َُ ََُ 

ٓ َٗ ٗٓ ٓ ِٓ ٕٓ ٗٓ َِ ََْ 
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ٔ ْٕ0ٓ ِٔ0ٓ ُٓ ِِٓ ٕٔ0ٓ ٖٕ0ٓ َِ ََْ 

ٕ ْٕ0ٓ ٕٓ0ٓ َُ ََُ َٕ ِٗ0ٓ ِِ0ٓ َٓٔ0ِٓ 

ٖ ُِ0ٓ َٓ ّٕ0ٓ َُْٔ0ِٓ ِٖ0ٓ ِٗ0ٓ َُ ََُ 

ٗ ِّ0ٓ ِٓ0ٓ َِ ََْ ِٕ0ٓ َٗ ُٕ.ٓ َّٔ0ِٓ 

َُ ٕٕ0ٓ َٕ -ٕ0ٓ ٓٔ0ِٓ ٖٕ0ٓ ٗٓ ٕ0ٓ ٓٔ0ِٓ 

ُُ ْٓ ِٓ0ٓ ٕ0ٓ ٓٔ0ِٓ ّٓ ٕٓ َْ ََُٔ 

ُِ ٓٓ َٓ -ٓ ِٓ ْٕ0ٓ ٕٓ ِٕ0ٓ ٕٓٔ0ِٓ 

ُّ َٖ َٓ -َّ ََٗ ٓٓ ٕٓ َِ ََْ 

ُْ ْٕ0ٓ ْٕ0ٓ َ َ ِٓ َٖ ٓٓ َِّٓ 

ُٓ ّٓ َٔ ِٓ ِٔٓ ٕٕ0ٓ ِٖ0ٓ ٓ ِٓ 

 0ُِّّٕٓ ّٕٓ 0ُُّٕٓ 0ِّٖٔ َُٓٓ ُّٓ َّٗ ّٓ اجملموع

N   ∑  ∑     ∑  ∑   

 

 كفيما يلي توضيح ما ُب اجلدكؿ السابق:

 xُ= نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة التجريبية
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 xِ= نتائج اإلختبار البعدم من اجملموعة التجريبية

(x)عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة التجريبية = 

 عدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعة التجريبية   =

 رلموع عدد االضلراؼ من اجملموعة التجريبية  ∑=

 = رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعة التجريبية  ∑

 yُ= نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة الضابطة

عدم من اجملموعة الضابطة= نتائج اإلختبار الب yِ 

(y)عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة = 

 عدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعة الضابطة   =

 رلموع عدد االضلراؼ من اجملموعة الضابطة  ∑=

 = رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعة الضابطة  ∑

ئج اآلتية كىي رلموع عدد بعد توضيح اجلدكؿ السابق، يلخص الباحث بعرض النتا 
 جريبية، كىي كما ُب ىذا اجلدكؿ :االضلراؼ ادلربع من اجملموعة الضابطة كاجملموعة الت

 جمموع عدد االحنراف ادلربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية( :  07اجلدول )

 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

عدد االضلراؼ رلموع عدد عدد االضلراؼ رلموع عدد 
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 ادلربع االضلراؼ ادلربع االضلراؼ 

∑  ∑   ∑  ∑   

ُّٓ َُٓٓ ّٕٓ ُِّّٕ0ٓ 

 

Mx= ∑  

 
 

      =    
  

      

       = 25 

  

 ∑     
 ∑   

 
 =∑     

     = 13237,5 -       
  

   

     = 13237,5 -       
  

 

     = 13237,5 – 9375 

     = 3862,5 

My= ∑  

 
 

     =    
  

 

     = 9 

∑  = ∑    
 ∑   
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        = 5150 -       
  

 

        = 5150 -      
  

 

        = 5150 – 1215 

        = 3935 
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d.f = Nx + Ny-2 
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     = 15 + 15 – 2 

     = 28 

t.0 = 3,07 

df = 28 

t.s = 0,01 = 2,763 

t.s = 0,05 = 2,048 

 

2,048<2,763<3,07 

ٍب قاـ  0َّٕاإلحصائي =  tمن اجلدكؿ السابق، كجد الباحث أف نتيجة 
 degree of )كحبث الباحث أف نتيجة ُب القائمة احلرية )  t-tableالباحث بتعيُت 

freedom  منt-table  كنتيجة ُب التقدير  0َِْٖ% = ٓأف نتيجة ُب التقدير ادلعنوم
 . 0ِّٕٔ% = ُادلعنوم 

فقد اتضح  0َٕ < ِ0َّْٖ=  ( t-table)نتيجة  >  (t-hitung)ألف نتيجة 
مقبوؿ، كاخلالصة أف استخداـ اخلريطة الذىنية فعالية   Haكمردكد  H0االستنباط منها أف 

 ُب تعليم مادة النحو. 

 نتائج االستبانة وحتليلها .أ

طريقة اإلستبانة ىي جدكاؿ األسئلة ليجيبها عينة البحث ربت رعاية الباحث 
أما جدكاؿ األسئلة أكاإلستبانة كنتائجها اليت اعطع  ٖٓلنيل البياانت ادلتعلمة ابلبحث.

  الطالب فهي:الباحث ايل

                                                           
58

 S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah. ( Jakarta: Bumi Aksara,2004). Hal.129 
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 ( : نتائج اإلستبانة للمجموعة التجريبية08اجلدول )

 رقم
بنود 

 اإلختبار

  اإلستجابة

 زلايد موفق موفق جدا
غَت 
 موافق

غَت 
موافق 
 جدا

رلموع 
 الطالب

 عدد عدد عدد عدد عدد عدد

ُ 

شعرت 
فرحاان ُب 
تعليم مادة 
النحو 

ابستخداـ 
اخلريطة 
 الذىنية

َُ ٓ - - - ُٓ 

 %ََُ - - - %0ّّّّ %0ٕٔٔٔ النسبة ادلئوية 
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ِ 

شعرت 
سهولة لفهم 
مادة النحو 
ابخلريطة 
 الذىنية 

ُُ ّ ُ - - ُٓ 

 %ََُ - - %0ٕٔٔ %َِ %0ّّّٕ النسبة ادلئوية

 

ّ 

فهمت فهما 
جيدا ُب 
تعليم مادة 
النحو 

كرغبت فيها 
بعد اشًتؾ 
تعليم مادة 
النحو 

ابستخداـ 
اخلريطة 
 الذىنية

ُِ ِ ُ - - ُٓ 
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 %ََُ - - %0ٕٔٔ %0ُّّّ %َٖ النسبة ادلئوية

 

ْ 

تعليم مادة 
النحو 

ابستخداـ 
اخلريطة 
 الذىنية

ُِ ُ ِ - - ُٓ 

 %ََُ - - %0ُّّّ %0ٕٔٔ %َٖ النسبة ادلئوية

 

ٓ 

تعليم مادة 
النحو 

ابستخداـ 
اخلريطة 
الذىنية 
جيعلٍت 
سهولة 

لتعليم مادة 
 النحو

ُُ ِ ِ - - ُٓ 
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 %ََُ - - %0ُّّّ %0ُّّّ %0ّّّٕ النسبة ادلئوية 

 

ٔ 

ابستخداـ 
اخلريطة 
الذىنية 
سبكن أف 
ترقي  

كفاءٌب ُب 
فهم مادة 
 النحو

ُُ ّ ُ - - ُٓ 

 %ََُ - - %0ٕٔٔ %َِ %0ّّّٕ النسبة ادلئوية

 

ٕ 

شعرت 
دافعا لفهم 
مادة النحو 
بعد اشًتؾ 
تعليم مادة 
النحو 

ابستخداـ 

ُُ ُ ّ - - ُٓ 
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اخلريطة 
 الذىنية

 %ََُ - - %َِ %0ٕٔٔ %0ّّّٕ النسبة ادلئوية 

 

ٖ 

ابخلريطة 
الذىنية 
شعرت 
فعاال ُب 
فهم مادة 
 النحو 

ُّ ِ - - - ُٓ 

 %ََُ - - - %0ُّّّ %0ٕٖٔٔ النسبة ادلئوية 

        

 

نتيجة استبانة للطالب(: 09اجلدول )   

 نتيجة اإلجابة اسم ادلستجيبات الرقم
جمموع 
 النتيجة

نتيجة 
 االمجالية

 0 0 3 4 5 6 7 8  
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 ٓ َْ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ أمحد شافُت ُ

ِ 
دمحم فخرل 
 أردينشة

ْ ٓ ْ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ّٖ ْ0ٕٓ 

 ٓ َْ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ دمحم نزكؿ الفرقاف ّ

 ٓ َْ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ابن اماف هللا ْ

 0ّٕٓ َّ ْ ّ ْ ّ ّ ٓ ْ ْ نبيل زكي ٓ

 ٓ َْ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ دمحم زلدف امر ٔ

 ٓ َْ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ موالان مولود ٕ

 ٓ َْ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ دمحم طريق ابحلق ٖ

 ٓ َْ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ دمحم ريس فٌوز ٗ

 ٓ َْ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ أمحد ابن حسُت َُ

 0ِّٓ ِٔ ْ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ْ أمحد مبارؾ ُُ

 0ّْٕ ّٓ ٓ ّ ْ ْ ٓ ٓ ْ ٓ تريش فربيلياف ادـ ُِ

 0ُِْ ّّ ٓ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ زايد دمحم ذكر ُّ

 0ْٖٕ ّٗ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ْ زايد دمحم ذكرل ُْ

 ٓ َْ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ أمحد مفتاح أرزقي ُٓ



75 
 

 
 

 71,00 560 جمموع 

  

 رلموع ادلستجيبات xالنتيجة ادلقياسي األعلي  xالنتيجة األعلي : رلموع األسئلة 

  ٖ x ٓ x ُٓ =ََٔ ) نتيجة األعلي ( 

 رلموع ادلستجيبات xالنتيجة ادلقياسي األقل  xالنتيجة األقل : رلموع األسئلة 

  ٖ x ُ x ُٓ =َُِ ) نتيجة األقل ( 

 

 النتيجة األخَتة:

قيمة = 
∑ رلموعة النتيجة ادلقياسي

∑  %ََُ x النتيجة األعلي

 =ََُ   
ُٓٔ
ََٔ 

 =ّٗ0ٓ% 

حظة اليت يؤديها التجربة / ادكدة أبكمالو بناء علي حساب السابق، فادلال
"، فهذه  Likert%. إذا انسب جدكؿ مقياس ادلعيار ليكَتت " 0ّٓٗحصل علي 

موافق جدا أك دبعٍت قوم جدا. كغالبا منهم حيبهم التعليم ابستخداـ  النتيجة من ادلعيار
اخلريطة الذىنية لتعليم مادة النحو. كخالصة ذلذا البحث جبميع البياانت اليت مجعها 
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الباحث، أف استخداـ اخلريطة الذىنية فعالية لتعليم مادة النحو كتنمية رغبة الطالب ُب 
 ت القرانية سنجاسارم.تعليم مادة النحو ُب معهد الدراسا

ابلنسبة علي نتيجة اإلختبار كنتيجة اإلستبانة يستطيع أف  يعرؼ أف اخلريطة الذىنية 
فعالة لتعليم مادة النحو الطالب كترقية علي الدكافع كالرغبة كاحلماسة الطالب ُب تعليم 

 مادة النحو.
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

لدى طلبة معهد  مادة النحوتعليم ل استخدام اخلريطة الذهنيةشة عن مناقأ.
 الدراسات القرانية

الفصل  مادة النحو تعليملة الذىنية التعليم ابستحداـ اخلريط قاـ الباحث
يتضمن من االختبار القبلي كاالختبار البعدم فيها ابللقائُت  اتلقاء ةالثالتجريب بث

للقاء. استخداـ اخلريطة الذىنية التعليم كالتعلم ابتعرؼ ابللقاء كاالستبانة كعملية ك 
 سهل ألف ىذه الطريقة ربتاج األدكات القليلة. أما أدكاهتا:

 ( السبورة النظيفةُ
 حةس( القلم ك ادلمِ
 ( الذىنّ
 ( سليلةْ

 كما اييل:مادة النحو  اخلريطة الذىنية ُب تعليم  استخداـ كخطوات

. ىو كيف يستطيع الطالب اءىدؼ التعليم ُب ىذا اللق شرح الباحث (ُ
 أف يفهم ابدلادة "ابب الكالـ".

سأؿ الباحث إىل الطالب ادلعارؼ عن ادلادة اليت تتعلق ابدلادة "ابب  (ِ
 الكالـ".

شرح الباحث عن ادلادة "ابب الكالـ"ابخلريطة الذىنية. كأمر الباحث  (ّ
 الطالب لالىتماـ هبا كيفهم جيدا.

 مل يفهموا عن مادة ابب الكالـ.سأؿ الباحث الطالب عن ادلادة اليت  (ْ
 قدـ الباحث األسئلة إىل الطالب عن ادلادة اليت شرحها ابخلريطة الذىنية. (ٓ
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امر الباحث الطالب جعل ادلثاؿ عن ادلادة اليت شرحها ابخلريطة  (ٔ
 الذىنية. 

خلص الباحث تعليم كتعلم ىذا اللقاء بتكرير ادلادة اليت شرحها  (ٕ
 ابلدعاء.ابخلريطة الذىنية ٍب اإلختتاـ 

ابستخداـ  مادة النحو ض الطالب بعد تعليمكابلنظر إىل ادلقابلة مع بع
اخلريطة الذىنية ىي رأل معظم الطالب أف التعليم ابستخداـ اخلريطة الذىنية 

 أسهل ليفهم مفهم ادلادة ألهنا تقدـ ادلادة بتلخيص.

ـ كابلنظر إىل ادلالحظة عن أنشطة الطالب عند عملية التعليم ابستخدا
 اخلريطة الذىنية ىي زادت محاسة الطالب ُب تعليم اللغة العربية.

لوجود رأم الطالب أك االستيباانت ُب استخداـ كابلنظر إىل االستبانة 
 .مادة النحو تعليملُب اخلريطة الذىنية 

لدى طلبة  مادة النحوتعليم لاخلريطة الذهنية استخدام  فعاليةمناقشة عن ب. 
 معهد الدراسات القرانية

اكتساب قمة نتيجة تعليم الطالب فصل الثالث ُب معهد الدراسات القرانية 
، ّٖ،ِٔسنجاسارم يدؿ أف كجود التغيَت الكبَت. يظهر أف اإلختبار القبلي يعٍت 

 .ّٖ،ٕٖكأما نتيجة من اإلختبار البعدم 

لدل طلبة معهد الدراسات اخلريطة الذىنية لتعليم مادة النحو إف استخداـ ك 
" اإلحصائ بُت فصلُت أك  tفعالية. بدليل أف نتيجة "  القرانية سنجاسارم

ككذالك من  0َِْٖ% = ٓأكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم  0َّٕرلموعتُت 
مردكد.  H0مقبوؿ ك Ha. فبذالك دبعٍت أف 0ِّٕٔ%= ُنتيجة التقدير ادلعنوم 
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للطلبة ُب عملية  فعالية الذىنية لتعليم مادة النحواخلريطة استخداـ  أف كاخلالصة
 كتنمية رغبة الطالب فيها. تعليم مادة النحو

 اعتمادا علي نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية كاجملموعة
الفرؽ بينهما. ىذا يدؿ علي أف  الباحث الضابطة اليت حصلها الطالب، كجد

 .كبَت ُب تعليم مادة النحو  اخلريطة الذىنية أثراستخداـ 

تساعد مساعدة  فتعرؼ عن البياف كالبحث السابق علي أٌف اخلريطة الذىنية 
 Tonyكثَتة عند الطالب ُب فهم مادة النحو. كىذا كما قاؿ طاين بوزاف )

Buzan)  اخلريطة الذىنية(Mind Map)  ىي أداة عجبية تساعد العقل للتفكَت
ىو  (Mind Map)ادلنسق ادلنظم. ىي بسيطة جدا. ك أما رسم اخلريطة الذىنية 

العملية ك الطريقة السهلى إلدخاؿ ادلعلومات إىل العقل، ك ألخذ ادلعلومات من 
العقل. ك ىذه الطريقة طريقة ابتكارية ك إبداعية ك فعالية لكتابة األفكار. ك مجيع 

خلريطة الذىنية ذلا مساكاة. ذلا ألواف ك خطوط ك رموز ك كلمات ك صور ك نظاـ ا
ادلعلومات الطويلة  بسيطة ك طبيعية ك قريبة للعقل. ابستخداـ اخلريطة الذىنية، قائمة

ادلركبة ادلملة ديكن أف ربوؿ إىل الرسـو البيانية ادللونة اجلذابة، سهلة للمذاكرة، 
ككانت ىذه النظرية مناسبة  ٗٓعملية طبيعة العقل.منسقة ك منظمة ك مطابقة ب

بنتائج البحث ادلوجودة، أف اخلريطة الذىنية تستطيع أف تساعد الطالب أكثر الفهم 
عن مادة النحو كخيلق بيئة شلتعة. كىذا البياف يدؿ علي أف النظرية السابقة مناسبة 

 ُب ىذا البحث كصحيحة.

                                                           
59

 Tony Buzan, 2005, Mind Map untuk meningkatkan kreativitas, Jakarta : PT Gramedia, 
Hal : 4 
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 الفصل السادس

 نتائج البحث واالقرتاحات

 نتائج البحث أ.

 استخداـ اخلريطة الذىنية لتعليمفعالية عن بعد انتهاء إجراء البحث العلمي 
النتائج  ، فحصل الباحثلدل طلبة معهد الدراسات القرانية سنجاسارم النحو مادة

 التالية:

لدل طلبة معهد  النحو مادة اخلريطة الذىنية لتعليم استخداـ خطوات .ُ
 : الدراسات القرانية سنجاسارم

 ابتدأ الباحث ابلتعرؼ مع الطلبة ك شرح ادلقصود عن ىدؼ التعليم (ُ
لعمل االختبار قبل التعليم يعٍت اإلختبار القبلي امر الباحث الطلبة  (ِ

 عن مادة النحو "ابب الكالـ".
رسم الباحث اخلريطة الذىنية عن مادة النحو ربت ادلوضوع "ابب   (ّ

 الكالـ" أماـ الفصل. 
شرح الباحث عن ادلادة "ابب الكالـ"ابخلريطة الذىنية. كأمر الباحث  (ْ

  الطالب لالىتماـ هبا كيفهم جيدا.
سأؿ الباحث إىل الطالب ادلعارؼ عن ادلادة اليت تتعلق ابدلادة "ابب  (ٓ

 الكالـ".
 سأؿ الباحث الطالب عن ادلادة اليت مل يفهموا عن مادة ابب الكالـ. (ٔ
الباحث األسئلة إىل الطالب عن ادلادة اليت شرحها ابخلريطة  قدـ (ٕ

 الذىنية.
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امر الباحث الطالب جعل ادلثاؿ عن ادلادة اليت شرحها ابخلريطة  (ٖ
 الذىنية. 

الباحث تعليم كتعلم ىذا اللقاء بتكرير ادلادة اليت شرحها  خلص (ٗ
 ابخلريطة الذىنية ٍب اإلختتاـ ابلدعاء.

 
لتعليم مادة النحو لدل طلبة معهد الدراسات  نيةأف استخداـ اخلريطة الذى .ِ

 فعالية القرانية سنجاسارم
" اإلحصائ بُت فصلُت أك رلموعتُت  tكجد الباحث نتيجة " 

ككذالك من  0َِْٖ% = ٓأكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم  0َّٕ
مقبوؿ  Ha. فبذالك دبعٍت أف 0ِّٕٔ%= ُنتيجة التقدير ادلعنوم 

أف استخداـ اخلريطة الذىنية لتعليم مادة النحو  مردكد. كاخلالصة H0ك
 فعالية للطلبة ُب عملية تعليم مادة النحو كتنمية رغبة الطالب فيها

 ب. اقرتاحات البحث
للمعلم، يرجى من مجيع ادلدرسُت أف يستخدموا اخلريطة الذىنية مستمرا   .ُ

 لتلخيص ادلادة كحلصوؿ النتيجة الرغبة.

من تطبيق مادة النحو ابستخداـ اخلريطة الذىنية، كتنمية اإلسًتاتيجية أك  يرجى .ِ
 األسلوب اجلديد ُب تعليم اللغة العربية مستمرة.

كما نظر الباحث أف تطبيق تعليم مادة النحو ابستخداـ اخلريطة الذىنية ُب  .ّ
معهد الدراسات القرانية سنجاسارم ماالنج، فَتجى أف ديثلة ُب تعليم اللغة 

 لعربية خاصة ُب النحو مع قدرة تطبيق تعليمها.ا
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يرجى للطلبة بزايدة النشاط ُب درس اللغة العربية كالتدريب قليال فقليال  .ْ
 للمساعدة ُب تعليم اللغة العربية كفهمها.

يرجى من تطبيق تعليم مادة النحو ابستخداـ اخلريطة الذىنية مساعدة الطلبة ُب  .ٓ
 فهم ادلقركء.
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 ادلراجع قائم
 :العربية ادلراجع
  العربية اللغة مدرس إعداد حنو التدريس مهارات ـ، َُُِ الدين، حبر أكريل

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة الطبعة : جماالن(  0 ط الكفء، 
 . )احلكومية

 تفاداس ياقص حتقيق كيف :العمل يف العقل خرائط تخدامساب ـ، ََِٔ بواف، توين
  .)جرير مكتبة( ،لإلستماع وقت لديك يظل و عملك من 
 العادلي الطراز من الميةاإلس للمدارس العربية اللغة منهج ـ، َُُِ محيدة، ديوم

 .)يمىإبرا مالك موالان جامعة : جماالن( 
 العلمي ثالبح ـ، ُٕٗٗ ، قاحل عبد كايد ك عدس الرمحاف عبد ك عبيدات ذكقاف

 )يةز كالتو  للنشر أسامة دار : ضالراي) .)وأساليبه أدواته مفهومه،( 
  )العلمية ةممارسو  النظرية يةأسالس( العلمي البحث ـ، ََِٖ .دكيدرم كحيد رجاء

 .)الفكر دار : قدمش( 
 همناهج هبا اطقالن لغري ةاللغ تعليم ـ، ُٖٗٗ /ق ُُْْ طعيمة، أمحد رشدم

 .)افةقكالث كالعلـو للًتبية اإلسالمية ادلنظمة منشورات :إيسيكو( ،وأساليبه 
 البحوث جمموعة الذهنية، اخلريطة ابسرتاتيجية الرفية القواعد تعليم ، عارفة كيةز 

 (ـ ََُِ : قماالن( ومسامهتها وحتديتها مستقبلها والثقاففة اإلنسانية العلوم 
 العربية اللغة ـ، ََِٓ الوائلي، عباس الكرًن عبد كسعاد الدليمي ُتحس علي طو

  )الشركؽ دار عماف( تدريسها وطرائق مناهجها  
  )اذلداية كتاب توكو :سورااباي( ،العربية اللغة قواعد ملخص السنة، دكف نعمة، فؤاد

 .)ادلشرؽ دار :لبناف( العربية اللغة يف ادلنجد ـ، ََِِ مألوؼ، لويس
 دار :اىرةقال(  ،ٓ.ط ،ةالعربي ةاللغ تعليم قطر  ـ، ُٕٗٗ أمحد، ادرلقا عبد دػزلم

 )ادلعارؼ 
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 ،الثانية الطبعة العربية، اللغة تدريس طرائق يف ـ، 1997 السيد، أمحد زلمود
 .) قدمش جامعة :قدمش( 
 الدينية والرتبية العربية اللغة تدريس قطر  ـ، ُّٖٗ كأصحابو، خاطر رشدم زلمود

  .)ادلعرفة دار :رةقاىال( راحلديثة اإلجتاهات ضوء يف 
  ،هاتدريس وطرائق العربية ئصخصا ـ، ُٕٖٗ /ق َُّٓ معركؼ، زلمود انيف

 )النفائس دار :بَتكت(  ُ.ط 
 ةعملي توتطبيقا ةنظري هيممفا ةالعربي ةاللغ دريست ـ، ََِِ جابر، أمحد كليد

 )الفكر دار :عماف( 
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 قائمة ادلالحق
 

 اتريخ التأسيس معهد الدراسات القرانية سنجاساري .0
مػػػػػػػن مػػػػػػػايو ُب السػػػػػػػنة  ُمعهػػػػػػػد الدراسػػػػػػػات القرآنيػػػػػػػة ُب التػػػػػػػارخ  سػػػػػػػسأ
.يقع ىػذا ادلعهػد ُب الشػارع سنجاسػرم جنػوب سػوؽ سنجاسػرم مػاالنج ُٖٕٗ

جاكل الشرقية. كمؤسس ىذا ادلعهد ىو الشيخ احلاج دمحم بصػرم علػوم )العالمػة 
آف كمؤسػػس مجيػػع القػػراء كاحلفػػاظ(. ىػػذا ادلعهػػد خيصػػص كيفضػػل ُب تعلػػيم ُب القػػر 

القػػرآف ككػػذالك اللغػػة العربيػػة كالكتػػب اآلخػػرل تكػػوف مهػػة كبػػَتة ُب تعلمهػػا.  رخ 
 أتسيس ىذا ادلعهد فيما يلي:

مها من ابيواصلي  –ذات صباح جاء الضيف مع كلده إىل األستاذ بصرم 
دع كلػػػػده إىل األسػػػػتاذ بصػػػػرم كػػػػي يربيػػػػة كأراد الضػػػػيف أف يػػػػو  –جػػػػاكل الشػػػػرقية 

كيعلمػػػو العلػػػـو الدينيػػػة كغَتىػػػا. اسػػػم كلػػػده رازقػػػُت. بعػػػد أف يقػػػوؿ الضػػػيف ىدفػػػو 
فسػػػكت األسػػػتاذ بصػػػرم قلػػػيال ٍب قػػػاؿ لضػػػيفو "مػػػا عنػػػدم مكػػػاف". كلكػػػن ثبػػػت 
الضيف أف يرجو ـ األسػتاذ برىػاف: أٌف كلػده يسػتعد أف يقػيم أبم مكػاف كيسػتعد 

داخػػػل البيػػػت أك خػػػارج البيػػػت سللصػػػا. كبعػػػد ذلػػػك قابلػػػو أف يسػػػاعد األسػػػتاذ ُب 
 األستاذ بصرم كجعلو طالبا أكال فأحب الضيف حبا مجا يقوؿ كلده.

مهػا مػن سػومر  –مرت األايـ، جاء الضيف مػع كلػده إىل األسػتاذ بصػرم 
كىػػو يريػػد أف يػػودع كلػػده كمػػا فعػػل كالػػد رازقػػُت.  –ابسػػر مػػاالنج جػػاكل الشػػرقية 

اسم كلده رضواف برماكم. رجا الضيفاف من األستاذ لكي يقابلو األسػتاذ بصػرم. 
مكػاف للتعلػيم كاإلقامػة. ٍب قاؿ األستاذ بصرم ذلما كما قاؿ لوالػد رازقػُت أف مالػو 

قثبت الضيفاف أف يرجوا منو. أخَتا، قابلو األستاذ بصرم كلػده كجعلػو طالبػا اثنيػا 
 فيو. 
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أقػػػاـ الطالبػػػػاف مػػػػع األسػػػػتاذ بصػػػػرم كمهػػػػا يكػػػػوانف طػػػػالبُت أكلػػػػُت لػػػػو. إمنػػػػا 
الطالباف ال يتعلماف مع األستاذ فحسب بل مها خدما إىل أسرة األسػتاذ. ٍب فكػر 

ٍت مكػاان بسػػيطا السػًتاهتما كتعلمهػػا. قبػل بنػػاء ادلعهػد زار األسػػتاذ األسػتاذ ألف يبػػ
بصرم إىل األسػتاذ حامػد ابسػوركاف لكػي يػدعو لنفجػاح معهػده ُب مرضػات هللا. 

 فقاؿ األستاذ حامد: "للنفع كالقبوؿ اجلماؿ كالكماؿ... الفاربة"
أسػس ىػػذا ادلعهػد بتسػػمية معهػػد  ُٖٕٗمػػن مػايو ُب السػػنة  ُُب التػارخ 

راسػػات القرآنيػػػة. ُب أكؿ تلػػػك السػػػنة جػػػاء الطػػالب كاحػػػدا فواحػػػدا حػػػىت يبلػػػغ الد
طالبػػػا حػػػىت يبلػػػغ  ّٓعشػػػرة طػػػالب. كُب السػػػنة القادمػػػة زاد عػػػدد الطػػػالب مػػػن 

 طالبا. انتشر ىذا ادلعهد ك نشأ بسرعة عجيبة. ََٔ
كُب نشػػػأتو يسػػػتطيع ىػػػذا ادلعهػػػد أف يبػػػٍت اعتقػػػاد اجملتمػػػع ُب تعلػػػيم العلػػػـو 

ذا قػػػد رأينػػػاه إىل زايدة عػػػدد الطػػػالب مػػػن عػػػدة ادلػػػدف كزايدة اصلػػػازات الدينيػػة. كىػػػ
سواء كانت ُب ادلسابقة اإلقليمية أك الوطنية بل يكوف متخرجوا ادلعهػد دكرا مهمػا 
ُب اجملتمػػع. كيرجػػى مػػن الطػػالب الػػذين قػػد تعلمػػوا ُب ىػػذا ادلعهػػد، يسػػتطيعوف أف 

ف علومهم الدينية ابلتمسك على يكونوا األجياؿ القرآنية كاإلسالمية الذين ينتشرك 
 عقيدة أىل السنة كاجلماعة.

 
 الرؤية والرسالة يف معهد الدراسات القرآنية . أ

 رؤية معهد الدراسات القرآنية :
لتحقيػػػق اإلنسػػػاف اإلسػػػالمي ذم األخػػػالؽ الكرديػػػة كالعػػػامل ادلسػػػؤكيل علػػػى  

 عقيدة أىل السنة كاجلامعة.
 رسالة معهد الدراسات القرآنية :

جيمػػػػع األنشػػػػطة للوصػػػػوؿ إىل األخػػػػالؽ الكرديػػػػة كادلتفػػػػق اإلسػػػػالمي يقػػػػـو  
 داخال كاف أك خارج ادلعهد.
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 ج. الرباميج يف معهد الدراسات القرآنية

ىنػػاؾ عػػدة الربامػػيج منهػػا : الربامػػيج العاديػػة كالربامػػيج غػػَت العػػادة كبػػرانمج 
 ربفيظ القرآف كبرانمج األنشطة اخلارجة عن ادلناىج الدراسية.

 يج العاديةالربام .ُ
الػػػػربامج الًتبػػػػوم ُب معهػػػػد الدراسػػػػات القرآنيػػػػة يسػػػػتعمل ادلػػػػنهج ادلدرسػػػػة 

 الدينية مدة ست سنوات دبنزلتُت.
ُب السػػػػػنة األكىل، تركيػػػػػز ادلػػػػػػواد الدراسػػػػػية ُب درس القػػػػػػرآف الكػػػػػرًن كاللغػػػػػػة 
العربيػػػػة. ُب سػػػػنة كاحػػػػدة البػػػػد علػػػػى الطػػػػالب أف خيتمػػػػوا القػػػػرآف ثالثػػػػُت جػػػػزءا 

كالتجويػػػػػد كخيتمػػػػػوا مػػػػػدارج الػػػػػدركس العربيػػػػػة )كتػػػػػاب اللغػػػػػة العربيػػػػػة ابلفصػػػػػاحة 
ادلستعمل ُب ىػذا ادلعهػد( ابدلهػارات اللغويػة. جبانػب ذلػك، يػتعلم الطػالب ادلػواد 
األخرل منها: الفقو كالتوحيػد كاألخػالؽ كالنحػو كالصػرؼ، يػتعلم كلهػا الطػالب 

 ُب الصباح كادلساء كالليلة.
، يتواصػػػل الطػػػالب ادلػػػواد الدراسػػػية حسػػػب كُب السػػػنة الثانيػػػة كمػػػا بعػػػدىا

مسػػػتواىم منهػػػا: التجويػػػد كاحلػػػديث كعلػػػـو القػػػرآف كمصػػػطلح احلػػػديث كالتفسػػػَت 
 كعلم التفسَت كالفقو كأصوؿ الفقو، كيتعلم كلها الطالب ُب اليلة.

 الرباميج غَت العادية .ِ
  أنشػػػطة خدمػػػة اجملتمػػػع: ىػػػذه األنشػػػطة بفعلهػػػا الطػػػالب الػػػذين جيلسػػػوف ُب

ادس من ادلدرسة الدينية بعد نيل التػدريبات كادلعلومػات ادلهجيػة الفصل الس
 ُب أخر ادلستول.

  أنشػػػطة الطػػػالب ُب شػػػهر الرمضػػػاف: ىػػػي بػػػرانمج خػػػتم الكتػػػب مػػػدة شػػػهر
 رمضاف جلميع الطالب.

  الدراسػػػة العامػػػة: ىػػػذه األنشػػػطة يعلمهػػػا ادلشػػػايخ جلميػػػع الطػػػالب ُب خػػػارج
 احلصص العادية.
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 برانمج ربفيظ القرآف .ّ
برانمج خػاص للطػالب الػذين صلحػوا اختبػار القػرآف ابلنظػر كالطػالب ىذا 

 الذين يريدكف ربفيظ القرآف. كذلؤالء الطالب مكاف خاص للحفظ.
 برانمج األنشطة اخلارجة عن ادلناىج الدراسية .ْ

ىػػػذه األنشػػػطة تتكػػػوف مػػػن بيئػػػة اللغػػػة العربيػػػة اخلطابػػػة كادلسػػػرحية كالكتابػػػة 
 نيب كالصلوات كالرايضة.كتالكة القرآف كقراءة قصائد ال

 د. الكتب ادلدرسة يف معهد الدراسات القرآنية

كتػػب الفقػػو منهػػا: فصػػال ف كمبػػادئ فقهيػػة كسػػفينة النجػػاة ككاشػػفة السػػجاة  .ُ
 كمنت غاية كالتقريب كفتح القريب كفتح ادلعُت.

 كتب أصوؿ الفقو منها: مبادئ أكلية كإيضاح قواعد الفقهية. .ِ
كأربعػػػػػػػُت نػػػػػػػواكم كاألذكػػػػػػػار كرايض حػػػػػػػديث  َُُكتػػػػػػػب احلػػػػػػػديث منهػػػػػػػا:  .ّ

 الصاحلُت كسلتار احلديث كجواىر البخارم كفتح القريب اجمليب.
 كتب علم احلديث منها: قواعد أساسية كتيسر مصطلح احلديث. .ْ
 كتب التوحيد منها: عقيدة العواـ كجالؿ األفهاـ كعقيدتك كمفاىم. .ٓ
الرسػػػائل كتعلػػػيم كتػػػب األخػػػالؽ منهػػػا: أخػػػالؽ للبنػػػُت كبدايػػػة اذلدايػػػة كأربػػػع  .ٔ

ادلػػػتعلم كنصػػػائح الدينيػػػة كإرشػػػاد العبػػػاد كسلتصػػػر إحيػػػاء علػػػـو الػػػدين كعجلػػػة 
 السباؽ.

 كتب التارخ منها: خالصة نور اليقُت كاإلنساف الكامل ك رخ اخللفاء. .ٕ
كتب التفسَت منها: جاللػُت كصػفوة التفسػَت كحاشػية الصػاكم كركائػع البيػاف  .ٖ

 ُب تفسَت آايت األحكاـ.
منهػػػػا: مبػػػػادئ ُب علػػػػم التجويػػػػد كالربىػػػػاف كنظػػػػرات ُب علػػػػم  كتػػػػب التجويػػػػد .ٗ

 التجويد كحق التالكة.
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كتػػػب علػػػـو القػػػرآف منهػػػا: قواعػػػد أساسػػػية ُب علػػػـو القػػػرآف كالتبيػػػاف ُب علػػػم  .َُ
 القرآف كالتبياف ُب آداب مجلة القرآف.

 كتاب علم القراءات ىو فائد الربكات. .ُُ
 يػػديك كافوظػػات كمػػن  كتػػب اللغػػة العربيػػة منهػػا: مػػدارج الػػدركس العربيػػةبُت .ُِ

 كنوز السنة كالعبة اللغوية.
 كتب النحو منها: منت اآلجركمية كمتممة كألفية ابن مالك كجامع الدركس.  .ُّ
 كتب علم الصرؼ منها: مناذج كاألمثلة كالتصريفية. .ُْ

 عدد األساتذة والطلبة يف معهد الدراسات القرآنية . ه

)أربعة مائة( طالبا  ََْتاذا ك )مخسة كعشركف( أس ُِٓب معهد الدراسات القرآنية 
 تقريبا.
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 االختبار القبلي و البعدي .0
 

 Berilahtandasilang (x) padahuruf a, b, c, atau d yang 
merupakanjawaban yang paling tepat! 

 

1.     Terdiri dari berapa hal pengertian kalam itu? ....... 

a.     5      c. 3 

b.     4     d. 6 

2.     Apa pengertian dari murakkab?......... 

a.     Tersusun dua kata      c. Tersusun lima kata 

b.      Tersusun tiga kata    d. Tersusun empat kata 

3.     Ada berapa pembagian kalam ?  ...... 

a.     2               c. 5 

b.     4     d. 3 

4.     Apa saja pembagian kalam ?..... 

a.     Masdar, huruf, fi’il             c. Isim, fi’il, huruf 

b.     Isim, jama’, fi’il              d. Fi’il madhi, Fi’il mudhori’ 

5.     Manakah yang termasuk contoh isim? ...... 

a.       جِلِوير       c. قََسأ 

b.     فِي         d. َعلى 

 ..... Dikatan kalimah fi’il karena kemasukan َسْىَف َيْعلَن        .6

a.     Qod harfiyah    c. ta’ ta’nits 

b.     sin                      d. Saufa  

7.     kemasukan qod adalah alamat fi’il ...... 

a.     madli               c. Mudlori’ 
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b.     amar        d. Madli dan mudlori’ 

8.     Alamat isimnya  ...... adalah قَلَن   

a.     Kemasukan alim lam  c. Jer akhir 

b.     kemasukan huruf jer  d. tanwin 

9.     Kalimah apa  ......  ِهْي َشْيد  

a.     Fi’il        c. khuruf 

b.     isim        d. Isim dan khuruf 

 …… kalimah apa َظَهَس َشْيد        .10

a.     Fi’il          c. isim 

b.     khuruf    d. Fiil isim 

11.    Huruf qosam adalah termasuk huruf jer, apa saja huruf qosam 
itu?....... 

a.       ى، و، م          c. في ، ب، ت 

b.     ،ت، و ب       d. هي، على، ك 

12.    Alamat isimnya  ..… adalah األ ْسحَاذ   

a. Dhommah c. Alif 

b. Sukun          d. Alif lam 

 ..…  Kalimah apakah itu َزَجعَْث فَاِطَوة     .13

a.     Fi’il          c. isim 

b.     khuruf    d. Fiil isim 

د  إِلى الَوسِجِد  .14 َحوَّ  ....... ?manakah yang termasuk huruf jer ذََهَة ه 

a. دمحم              c. ذهة 

b. إلى                d. الوسجد 
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ىد   .15  .....?Manakah arti yang tepat dari kalimat tersebut قَد َجاَء َهحو 

a.     Terkadang mahmud akan datang     c. Mahmud terkadang datang 

b.     Sungguh mahmud telah datang        d. Sungguh muhammad telah 
datang 

     
 

II.      Isilah dengan jawaban yang tepat ! 

1.     Apa pengertian kalam ! 
................................................................................... 

2.     Berikan contoh kalam ! 
.................................................................................... 

3.     Ada berapa pembagian kalam ? Sebutkan! 
................................................... 

4.     Sebutkan ciri-ciri kalimah isim ! 
................................................................... 

5.     Ada berapa jumlah huruf jer? 
........................................................................ 

6.     Sebutkan ciri-ciri kalimah fi’il ! 
..................................................................... 

7.     Berikan contoh dari salah satu cirinya ! 
........................................................ 

8.     Apa pengertian huruf? 
..............................................................................        

  Terjemahkan kalimat berikut ini dengan benar يَكح ة  َشيد  الدَّزَس تِالقَلَِن      .9

 ......................................................................................................... 

10. Buatkan contoh kalimat dari tanda isim, fi’il, dan huruf ! 

 ......................................................................................................... 
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 اإلستبانة .3

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Tulislah Nama dan Absen anda. 

Nama   : 

Absen   : 

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

pada kolom yang telah disediakan  

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Setuju Sekali 
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 صورة األنشطة .4
 

 

 

 

 


