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 التعليمي لمادة اللغة العربية الكتاب تطوير  

 الخريطة الذهنية   على شكل

 بماالنق( )مدرسة نور الهدى المتوّسطة اإلسالمية

 

 جامعيالبحث ال

 

 : إعداد

 ليليس فكريا أممي

 01041121رقم القيد: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم التربية والتعليم

 براهيم اإلسالمية الحكومية ماالنقإ جامعة موالنا مالك
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 جامعيالبحث ال

 التعليمي لمادة اللغة العربية الكتاب تطوير

 الخريطة الذهنية   على شكل 

 بماالنق( )مدرسة نور الهدى المتوّسطة اإلسالمية

 

  (S-1)درجة بكالوريوس مقدم إلكمال شروط اإلختبار للحصول على 

 إعداد:

 ليليس فكريا أشلي

 ٕٖٕٓٓ٘ٔٔرقم القيد: 

 

 : المشرفة

 وي محيدة ادلاجستَتيالدكتورة احلاّجة د

 ٜٕٕٜٜٓٓٔٓٛٓٓٙٓٓ٘ٚٔرقم التوظيف : 

 

 

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم الًتبية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنق

ٕٓٔٙ 
 



 أ 
 

 استهالل

 

َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن َأْو  انًا َعَربِيِّا َوَصرَّفْ َنا ِفيِو ِمَن اْلَوِعيدِ وََكٰذِلَك أَنَزْلٰنُو قُ ْرءَ 
 ػُلِْدُث ذَلُْم ذِْكًرا

 ﴾ٖٔٔ﴿طو:
 
 

 َاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعُلِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة َفِإنَُّو ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ 
 ٔ)قال عمر ابن اخلطاب(

 
 
 

ْيِن ، َوَمْعرِفَ تَ َها فَ ْرٌض َواِجبٌ ِإنَّ اللَُّغَة اْلَعَربِيََّة مِ   َن الدّْ
 ٕ(- رمحو ا-ابن تيمية قال )

 

 

                                                 
 ، قاىرة: دار ادلعارفالتوجيو يف تدريس اللغة العربية .(ٖٜٚٔمد على السمان )زل ٔ

 .، الرياض: شللكة الربية السعوديةأساليب تدريس اللغة العربية (ٕٜٛٔاخلواىل، زلمد على ا ) ٕ



 ب 

 

 إهداء

 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:

وأسريت اًتمُت  بكالوريوس احلاج حليمي فتاح وأيب بكالوريوس احلاجة سوميالةأمي 
 الذين ربياين باإلخالص والرمحة

 

ويتأخ  

يمةإيفا نور الّليلي وسيت أرينا ع  
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 شكر وتقدير

احلمد ا الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبُت. والصالة والسالم على النيب 
العريب األمُت. ومن اىتدي بسّنتو ودعا بدعوتو إىل يوم الدين. وعلى آلو وصحبو 

 أمجعُت، أما بعد.

وضوع احلمد ا وشكرا باا وثناء عليو بعونو سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي دب
اخلريطة الذىنية )بالتطبيق يف  على شكل"تطوير الكتاب التعليمي دلادة اللغة العربية 

مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية دباالنق(".  وتتقدم الباحثة أمجل الشكر والتقدير 
والعرفان إىل الذين كانوا ذلم فضل يف إسبام ىذا البحث إىل خَت الوجود ومل يبخلوا 

 طلبت، منهم:  أحدىم بشيء

ىارجا، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم فضيلة األستاذ الدكتور موجيا را .1
 اإلسالمية احلكومية دباالنق

لي ادلاجستَت، عميد كلية علوم الًتبية والتعليم فضيلة الدكتور احلاج نور ع .2
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنق

حلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية ا ةالدكتورة شللوءفضيلة  .3
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنق

وي محيدة ادلاجستَت، ادلشرفة الذي أفادت مٍت عمليا يالدكتورة دفضيلة  .4
وعمليا ووجهت خطواهتا يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة 

م تبخل بعلمها يوما عن مساعد البحث البحث حىت اإلنتهاء منو، فل
 وتوجيهها. فلها مٍت خالص الشكر والتقدير، ومن ا عظيم الثواب واجلزاء 



 د 

 

م بكل الشكر والتقدير إىل ادلدرسُت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية كما أقدّ  .5
علوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنق. 

هم مٍت كل الشكر والتقدير على ما قدموا من العلوم وادلعارف والتشجيع فل
 وجزاىم ا عٍت خَت اجلزاء

الدكتور  فضيلةكما يطيب يل أن أتوجو بكل الشكر والتقدير للخربين، وعلا  .6
دنيال احللمي ادلاجستَت وزكية العريفة ادلاجستَت، لكل ما قدموا من 

  إلسبام ىذا البحث اإلرشادات والتوجيهات والتعليقات
م بكل الشكر والتقدير إىل رئيس مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة كما أقدّ  .7

لونة ومدّرسة اللغة العربية وىي  عبد الّرحيم بكالوريوساإلسالمّية دباالنق وىو 
والتالميذ والتلميذات للصف الثّاين مدرسة نور اذلدى  الزىرة بكالوريوس

 ادلتوّسطة اإلسالمّية دباالنق
ختاما، فإنٍت أتقدم بالشكر والتقدير لكل الزمالء والزميالت يف قسم تعليم و  .8

راىيم اإلسالمية اللغة العربية  كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إب
على أرشاداهتم  وتوجيهاهتم وتعليقاهتم يف ادلناقشة، وعلى  احلكومية دباالنق

حث وأسبٌت ذلم دوام النجاح دعمهم وتشجيعهم لنا على إسبام ىذا الب
 والتوفيق

. أسعدكم ا يف ٕٙٔٓمث ىذا البحث بعون ا وتوفيقو يف شهر يوين سنة 
 الدارين وأشكركم جزيل الشكر على اىتمامكم وكرمكم وا ويل التوفيق واذلداية. 

  ٕٙٔٓيونيو  ٖٔماالنق،

 

 الباحثة
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 و 
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 ح 
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 مستخلص البحث
اخلريطة الذىنية  على شكلاللغة العربية م، تطوير الكتاب التعليمي دلادة ٕٙٔٓ، يا أممير ليليس فك

)بالتطبيق على مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمّية دباالنق(. البحث اجلامعي قسم تعليم اللغة 
 العربية كلية العلوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

 ادلاجستَت. وي محيدةيادلشرفة : الدكتورة احلاجة د 

 

 الكلمات األساسية : الكتاب التعليمي، مادة اللغة العربية، الخريطة الذهنية

، ىذه لتحقيق األىداف ولكن ػلتاج الوسيلة يف التدريس ىدف األخراأل ليس مادة اللغة العرية
ّذبة و الفّعالية باجلا أن يعرض ادلواد سمدر يستطيع ، لكي مادة اللغة العربية عند للتالميذ أمر مهمّّ سيلة و 

اخلريطة الذىنية. أّما مشكلة فاحتاج الوسيلة. تأخذ الباحثة إحدى الوسائل ادلناسبة ذلذا البحث وىي 
كيف تدريس اللغة العربية باستخدام الكتاب ( 1: البحث إىل احلصول على الوصف التطوري منها 

 ( كيف شكل تطويرّٕف الثّاين دباالنق ، الصّ  التعليمي ادلقّرر يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية

 الكتاب ( كيف فّعالية استخدام تطويرٖالكتاب التعليمي دلادة اللغة العرية على شكل  اخلريطة الذىنية ، 

الّصّف  التعليمي دلادة اللغة العرية على شكل  اخلريطة الذىنية يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية
 الثّاين دباالنق.
دلادة اللغة العربية على شكل اخلريطة الذىنية ،  دم الباحثة يف ىذا منهج البحث التطوريتستخ

ادلدخل الكيفي والكمي. وىذه الطريقة ىي طريقة البحث ادلستخدمة للحصول على نتائج معُّت وذبربة 
بلة، حسب ما ربتاج الباحثة تستخدم أدوات مجع البيانات اليت تتكون من ادلالحظة، وادلقا.فعالة

مراحل تنفيذ التطوير والباحثة تستخدم على أساس إجراءات التطوير بنموذج  واإلختبار، واإلستبانات.
ربليل االحتياجات، والتصميم، والتطوير، والتجربية، :  أما النموذج مخس خطوات، وىي ."ADDIE"  أّدي

 والتقوًن. 

تاب التعليمي دلادة اللغة العربية على ونتائج البحث اّليت توصل إليها الباحثة فهي أّن تطوير الك
جبدول  ٗٛ،ٛبالنسبة إىل ىذا  فتفسر ىذه القيمة  t-testشكل اخلريطة الذىنية فتحصل أن قيمة 

، فتعريف ٘ٚ،ٕويف درجة  ٗٓ،ٕىي  ٖٓ% لعدد العينة ٘% فتجد يف درجة الداللة ٔ% و٘بالدرجة 
فالفرض  t-tabelأكرب من قيمة  t-oن قيمة أل. ٗٓ،ٕ<ٗٛ،ٛ>٘ٚ،ٕاصولة ىي  t-testبادلقرنة بُت 

التعليمي دلادة اللغة  الكتاب مقبول. وسنجد ىنا أن تطوير (Ha)مردود والفرض البديل  (Ho)الصفر 
  العربية من خالل  اخلريطة الذىنية فعالية.
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ABSTRACT 

Lilis Fikriya Umami, 2116, The Development of the Learning Book for Topics 

Arabic Language based Mind Map (Applying at Islamic Junior High 

School Nurul Huda Malang). Essay. Department of Arabic Education, 

Faculty of Educating and Teaching, State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang.  

Supervisor : Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd 

  

Key Words : Learning Book, Topics Arabic Language, Mind Map 

  

 No matter Arabic is the ultimate goal in learning, but require the media to 

achieve goals. Media in learning is very important for the students in the material 

in Arabic. So that teachers can deliver material in Arabic with an attractive and 

effective it needed the media. Researchers took one of the media that according to 

this study, it is Mind Map. The formulation of the problem in this study include: 

1) how learning Arabic using textbooks at MTs Nurul Huda Malang, 2) how to 

shape the material development of Arabic-based mind map, 3) how the 

effectiveness of the use of the development of textbooks for language materials 

based Arabic mind map in class 2 MTs Nurul Huda Malang. 

 Researchers using these types of methods of research and development for 

topics Arabic language based mind map, qualitative and quantitative approaches. 

The data collection instruments include: observation, interviews, tests and 

questionnaires. Measures development "ADDIE" consisting of five stages include: 

requirements analysis, design, development, trials and evaluation. 

 Results from this study that the development of a learning book for topics 

Arabic language based mind map produce the t-test value is 8.84: with a sample 

of 31 according to table 1 shows 2414: and 5: showed 2.75. In order to take the 

difference of 2.14 <8.84> 2.75. Where t1 is greater than the t-table then the result 

is invalid. And researchers get the results of the t-test of the development of the 

learning for topics Arabic language based mind map that is valid and effective.  
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ABSTRAK 

Lilis Fikriya Umami, 2116, Pengembangan Buku Ajar untuk Materi Bahasa 

Arab Berbasis Mind Map (Penerapan di Madrasah Tsanawiyyah Nurul 

Huda Malang). Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Pembimbing : Dr. Hj. Dewi Chamidah, M.Pd 

 

Kata Kunci : Buku Ajar, Materi Bahasa Arab, Mind Map 

 

 Bukan materi Bahasa Arab merupakan tujuan akhir dalam pembelajaran, 

akan tetapi membutuhkan media dalam mencapai tujuan. Media dalam 

pembelajaran sangat penting untuk para siswa dalam materi Bahasa Arab. Supaya 

guru dapat menyampaikan materi Bahasa Arab dengan menarik dan efektif maka 

diperlukan adanya media. Peneliti mengambil salah satu media yang sesuai 

dengan penelitian ini yaitu konsep berfikir (Mind Map). Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini  di antaranya : 1) bagaimana pembelajaran bahasa Arab 

dengan menggunakan buku ajar di MTs Nurul Huda Malang, 2) bagaimana 

bentuk pengembangan materi bahasa Arab berbasis mind map, 3) bagaimana 

efektivitas penggunaaan pengembangan buku ajar untuk materi bahasa Arab 

berbasis mind map di kelas 2 MTs Nurul Huda Malang. 

 Peneliti menggunakan jenis metode penelitian dan pengembangan untuk 

materi bahasa Arab berbasis mind map, pendekatan kualitatif dan kuantitaf. 

Adapun instrumen pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara,tes, dan 

angket. Langkah- langkah pengembangan “ADDIE” yang terdiri dari lima tahapan 

di antaranya: analisis kebutuhan, desain, pengembangan, percobaan, dan evaluasi. 

 Hasil dari penelitian ini bahwa pengembangan buku ajar untuk materi 

bahasa Arab berbasis mind map menghasilkan nilai uji-t yaitu 8484 % dengan 

sample 31 sesuai tabel 1 % menunjukkan 2414 dan 5 % menunjukkan 

2475. Sehingga dapat diambil perbedaan 2414<8484> 2475. Dimana t1 

lebih besar dari pada t-tabel maka hasil nya tidak valid. Dan peneliti mendapatkan 

hasil dari uji-t dari pengembangan buku ajar untuk materi bahasa Arab berbasis 

mind map yaitu valid dan efektif. 
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 محتويّات البحث
 أ ...................................................................... استهالل
 ب ...................................................................... إىداء

 ج ................................................................. شكر وتقدير
 ه .................................................................. ةلباطإقرار ال

 و ................................................................. ةتقرير ادلشرف
 ز ............................................. تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ح .............................................................. مواعد اإلشراف
 ط ...................................... تقرير جلنة ادلناقشة بنجاح البحث اجلامعي

 ي ................................................. تقرير عميد كّلية علوم والتعليم
 ك ................................................ مستخلص البحث بالّلغة العربّية

 ل .............................................. غة اإلصلليزيّةمستخلص البحث باللّ 
 م ................................................ مستخلص البحث باإلندونيسّية

 ن .............................................................. زلتويّات البحث
 ر ................................................................ قائمة اجلداول
 ت ................................................................ قائمة الّرسوم
 ث ............................................................... قائمة ادلالحق

 
 
 
 



 س 

 

 
 

 الفصل األول

 مقّدمة
 ٔ ........................................................ خلفية البحث   -أ 

 ٖ ....................................................... مشكلة البحث  -ب 

 ٖ ........................................................ أىداف البحث-ج 

 ٗ ........................................................... أعلّّية البحث -د 

 ٘ ..........................................................حدود البحث -ه 

 ٘ ..................................................... ربديد ادلصطلحات -و 

 ٙ ...................................................... الّدراسات الّسابقة -ز 

 ٓٔ ........................................................لبحثىيكل ا-ح 

 
 الفصل الثّاني

 اإلطار الّنظري     
 المبحث األّول : تطوير - أ

 ٖٔ ................................................ التطوير مفهوم -ٔ

 ٗٔ .................................................. أنواع التطوير -ٕ

 ٗٔ ................................................ ”ADDIE“النموذج  -ٖ

 : الكتاب التعليمي الثانيالمبحث  - ب

 ٘ٔ .................................... مفهوم الكتاب التعليمي وأعلّيتو -ٔ

 ٙٔ ..................................... أساس إعداد الكتاب التعليمي  -2



 ع 

 

 ٚٔ ............................................... األساس النفسّية (1

 ٕٓ .................................... جتماعّيةساس الثقاقة واإلاأل (2

 ٕٔ ........................................ ساس اللغوية والًتبويةاأل (3

 ٕٕ .................................... خطوات إعداد الكتاب التعليمي -3

 ٕٕ .............. تعُّت العناصر ادلوجودة يف ادلستوى الكفاءة األساسية (1

 ٖٕ ........................................... تعُّت ادلتاب التعليمي (2

 ٖٕ ........ إختيار ادلادة على حسب معيار الكفاءة والكفاءة األساسية (3

 المبحث الثّاني : مادة اللغة العربية - ت

 ٕٗ ........................................... اللغة العربيةمفهوم ادلادة  -1

 ٕٗ ........................................ عناصر إعداد ادلواد التعليمية -2

 ٕ٘ ..................................................... ادلضمون (1

 ٕ٘ ................................................. صدق اتوى (2

 ٕ٘ ..................................................... ىضم اتوى -3

 ٕ٘ ........................................ منطقية ادلادة يف التقدًن  (ٔ

 ٕٙ .................................................. ترتيب ادلادة (ٕ

 ٕٙ ..................................... أمثلة و تصوير يف الكتاب (ٖ

 ٕٙ ...................................... وسيلة التعليم يف الكتاب (ٗ

 ٕٚ ........................................ ترتيب و اتساقالتصميم (٘

 ٕٚ ............................... ذو عالقة و فوائد كتاب التعليمي (ٙ

 ٕٚ ................................................... خدمةلغة ادلست -4

 ٕٛ .......................................................... التصوير -5

 ٕٛ ................................................... عناصر ادلتكّلمة -6

 ٜٕ .................................... خطوات يف اعداد ادلواد التعليمّية -7



 ف 

 

 ٜٕ ..... تعيُت العناصر ادلوجودة يف ادلستوى الكفاءة والكفاءة األساسية (1

 ٖٓ ....................................... تعيُت نوع ادلادة التعليمية (2

 ٖٓ ........ إختيار ادلادة على حسب معيار الكفاءة والكفاءة األساسية (3

 المبحث الثّالث : الخريطة الذهنية . ج

 ٖٔ ............................................... مفهوم اخلريطة الذىنية .1

 ٕٖ ......................................... خطوات رسم اخلريطة الذىنية .2

 ٖٗ ...................... إسًتاذبيا رسم اخلريطة الذىنية يف تعليم اللغة العربية .3

 ٖٗ ....................... فوائد رسم اخلريطة الذىنية يف تدريس اللغة العربية .4

 ٖ٘ ................................................. مزايا اخلريطة الذىنية .5

 ٖ٘ ............................................... عيوب اخلريطة الذىنية .6
 

 الفصل الثّالث
 منهجّية البحث

 ٖٙ ............................................... جومدخل البحث ومنه -أ 

 ٖٙ .................................................... خطوات التطوير  -ب 

 ٖٚ ............................... “ ADDIE“إجراءات تطَت بنموذج أّدي  -ج 

 ٓٗ .................................................. طريقة مجع البيانات  -د 

 ٓٗ ..................................................... ادلالحظة -1

 ٔٗ ....................................................... ادلقابلة -2

 ٔٗ .................................................. االستبيانات -3

 ٕٗ ...................................................... اإلختبار -4
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

بعضها البعض معّقد، زلاولة الًتبية يف تضّمن مكونات الًتبية التفاعلية 
تضّمن زلاولة الًتبية منها :ادلعلمُت، والتالميذ، وادلواد، والوسائل، والبنية التحتية 

. ربدث عملية التعليم عند عداد مكونات التعليمية التفاعلية متكامل 3للتعليم
قيق  األىدف، وخاصة تعليم اللغة العربية. فإن ظهور تعليم اللغة العربية لتح

 سوف تظهر خصائص التعليم  وحدىا لذلك ربتاج اسًتاتيجية جّذابة وفعالة.

يعترب التالميذ أّن اللغة العربية صعبة، حىت وجب على ادلعلمُت أن يهتّم 
د. يريد ادلعلمون أن يتعلم التعليم والسًتاتيجيات الذين يستخدمهم يف تقدًن ادلوا

يف أي درس من دروس و غلب أن يكون مفهوما لتحقيق ىدف قدرة ادلواد و 
 ادلواد رلموع يف الكتاب التعليمى الذي يدرس التالميذ.

كتاب التعليمى يشمل سلتلف الكما قال رشدي أمحد طعيمة : إن 
اليت يوظفها ادلعلم الكتاب واألدوات ادلصاحبة اليت يتلّقى الطالب منها ادلعرفة و 

يف الربنامج التعليمي مثل أشرطة التسجيل، وادلذكرات، وادلطبوعات اليت توزّع 
 4على الطالب، وكراسة االختبار ادلوضوعّية، ومرشد ادلعّلم.

كمثل يف تعّلم اللغة العربية، تتكون من عناصر اللغة العربية الذى   
 ، والقواعد، وادلعاىن.داتفر يوجب التالميذ أن يفهم، منها: األصوات، وادل

وكذلك فيها تتكون من أربع ماىارات، وىي: مهارة اإلستماع، ومهارة الكالم، 
مادة اللغة العربية دلوضع البحث . والباحثة تأخذ ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة

 الذي يتضّمنو.

                                                 
3
 Andi Prastowo,  Pengembangan Bahan Ajar Tematik, Yogyakarta: DIVA Press, 2113, hal.21 

4
 Dr. Abdullah al-Ghali dan Dr. Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab 

Akademia Permata, Padang, 2112, hal. Xi  
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لتحقيق  ولكن ػلتاج الوسيلة األخرىدف األ مادة اللغة العريةليس 
يستطيع ، لكي اللغة العربية مادة عند للتالميذ أمر مهمّّ سيلة و ىذه ، األىداف

يم فاحتاج الوسيلة. الوسائل من التعلباجلاّذبة و الفّعالية  أن يعرض ادلواد سمدر 
تتكّون من نوعُت، منها : الوسيلة ادلطبوعة وغَت ادلطبوعة. تأخذ الباحثة الوسيلة 

كن منظور. إحدى الوسائل ادلناسبة ذلذا غَت ادلطبوعة ألن ال تطبع على الوراقة ل
 اخلريطة الذىنية.البحث وىي 

اخلريطة الذىنية عن  (Tony Buzan)تأخذ الباحثة النظرية من طاين بوزان 
(mind map)  ىي أداة عجيبة تساعد العقل للتفكَت ادلنّسق ادلنّظم. ىي بسيطة

    5جدا.

دم فيصبح الوسائل مستخ على شكلكانت طرائق التدريس معتمد 
فالباحثة  تطوير التعليم يف كّل ادلدرسة، لكن معظم مل يعرفوا االستخدامها.

على سبيل ادلثال يف مدرسة نور اذلدى  تستخدم نظرية تعليم اللغة العربية
صّف الثّاين دباالنق، ادلدرسة اجلودة يف عملية التعليم. لكن  ادلتوّسطة اإلسالمية
ربقيق حّد األقصى. أما مستخدمة  ملة مادة اللغة العرييفهم التالميذ 

 االسًتاتيجبا والطريقة شللة فمعظم التالميذ يشعرون الصعوبات لفهمها.

الدور ادلهّم تعليم على ىذا ادلوضوع إعطاء  لذلك تأخذ الباحثة تطوير
. تنظم البناء ادلعريف وادلهادي لقواعد ادة اللغة العريةادل تفهيمو  ،تيسَتاإىل التالميذ 

 يتيّسرتنسق بينها أثناء ادلراحل التدريسية ادلختلفة. و  تالميذالعربية لدى ال اللغة
الوصول إىل ادلعلومة من اخلريطة الذىنية أثناء الدراسة ألو أثناء حل التدريبات أو 

 6ادلتحانات.

                                                 
5
 Tony Buzan, 2115, Mind Map Untuk Meningkatkan Kreativitas, Jakarta : PT Gramedia, Hal : 4 

6
 Ibid, Hal : 15 
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بناء على ىذه ادلالحظات فيما سبق، شّجعت الباحثة أن ػلمل 
اخلريطة الذىنية على شكل  ة اللغة العريةدلاد يتعليمال كتاب بادلوضوع " تطوير

 مادة اللغة العربية تيسردباالنق " ل يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية
 اإلقصى.

 

 مشكلة البحث .ب 

اعتمادا على خلفية البحث السابقة فتقتصر الباحثة مشكلة البحث يف السؤالُت 
 األتيُت :

يف مدرسة نور  ادلقّرر لتعليميالكتاب ا كيف تدريس اللغة العربية باستخدام .1
 الّصّف الثّاين دباالنق ؟ اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية

اخلريطة على شكل  دلادة اللغة العربية يتعليمال كتابال كيف شكل تطوير .2
 ؟الّصّف الثّاين دباالنق  يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالميةالذىنية  

اخلريطة على شكل  ة اللغة العربيةدلاد الكتاب التعليمي تطوير ما مواصفات .3
 ؟الّصّف الثّاين دباالنق الذىنية  يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية

على شكل دلادة اللغة العربية  يتعليمال كتابال كيف فّعالية استخدام  تطوير .4
 ؟الّصّف الثّاين دباالنق يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالميةاخلريطة الذىنية  

 

 

 

 أهداف البحث  .ج 

بالنظر إىل مشكالت البحث اليت أبنتها الباحثة فيما سبق، فاألىداف اليت 
 أرادات كما يلى :
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يف مدرسة نور ادلقّرر  الكتاب التعليمي باستخدامدلعرفة تدريس اللغة العربية  .1
 . الّصّف الثّاين دباالنق اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية

يف مدرسة نور اذلدى اخلريطة الذىنية لى شكل عاإلقصى  مادة اللغة العرية تيسرل .2
 .الّصّف الثّاين دباالنق ادلتوّسطة اإلسالمية

اخلريطة على شكل  دلادة اللغة العربية الكتاب التعليمي تطوير مواصفاتلكشف  .3
 الّصّف الثّاين دباالنق الذىنية  يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية

على شكل  دلادة اللغة العرية يتعليمال كتابال تطويرفّعالية استخدام دلعرفة  .4
 .الّصّف الثّاين دباالنق اخلريطة الذىنية يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية

 

 أهمية البحث .د 

إن ىذا البحث لو الفوائد الكثَتة. فهذه الفوائد تعود إىل الوجهتُت، منها : وجهة 
وجهة النظرية، لًتقية وتقّدم معارف النظرية،و وجهة التطبيقية. فاألوىل تعود إىل 

ألنّو يتضّمن على ادلعلومات  مادة اللغة العريةالتالميذ وادلعّلم اللغة العربية خاصة 
اخلريطة الّذىنية. فالثانية تعود إىل على شكل اجلديدة وادلتعلقة بتعليم اللغة العربية 

 وجهة التطبيقية، وىي :

 للمعلم .1
يليب أىداف التعلم. ىذا البحث ىو مفيد  للنظر يف اختيار التصميم الذي
 لتحسُت نوعية ادلعلم يف التعلم.

 للتالميذ .2
اخلريطة على شكل  مادة اللغة العربيةأن للتالميذ أكثر قدرة على فهم  

تعلم اللغة العربية والتالميذ أكثر اىتماما يف  تيسرالّذىنية لصنع فعالة و 
  التعلم نظمت من قبل ادلعلم.

 للمدرسة .3
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فيها، ومعلومات إضافية لتحديد كيفية تصميم لتعلم اللغة العربية أو  للنظر
 .الدروس اآلخرى

 للباحثُت .4
 يستخدم ادلدخل لتعليم اللغة العربية إذا يكون ادلدرس احلقيق يف ادلستقبال. 

 

 حدود البحث . ه

 احلدود ادلوضوعة  .1

. اخلريطة الذىنيةعلى شكل  دلادة اللغة العربية يتعليمال كتابال تطوير
حبيث عن عناصر اللغة و مهارات اللغوية تيسر ل ىي مادة اللغة العربيةادلراد 

ثالث اخلريطة الذىنية. تأخذ الباحثة على شكل يتمكن التالميذ قادر 
، منها : الالعبون يف الكتاب التعليمي ادلقّرر مادة اللغة العربيةموضوعات 

  الرّياضّيون، وادلهنة الطبّ ّية، والّتداوي.

 د ادلكانيةاحلدو  .2

، تأخذ الباحثة فصلُت منها الفصل الضابطي لعملية البحث العلم يتيّسر
الذي عملية الباحثة فحّددتو يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة  والفصل التجريب 

 تلميذا. ٖ٘و ّٖٓف الثّاين دباالنق فيو صّ ال اإلسالمية

 احلدود الزمانية .3

ث يف السنة ه عملية البحربددت الباحثة ذلذمن حيث احلدود الزمانية،
 م. ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالدراسة 

 تحديد المصطلحات . و

  تطوير .1
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التطوير ىو تطبيق ادلعرفة ادلوجودة لتحليل ادلشاكل يف صنع اإلنتاجاجلديد أو 
 7العملية، وكذلك ػلتاج إىل عمل التقوًن من إمكانيات االستعمال. )غودين(

 كتاب التعليمىال .2

اب واألدوات ادلصاحبة اليت يتلّقى الطالب كتاب التعليمى يشمل سلتلف الكتال
منها ادلعرفة واليت يوظفها ادلعلم يف الربنامج التعليمي مثل أشرطة التسجيل، 

وادلذكرات، وادلطبوعات اليت توزّع على الطالب، وكراسة االختبار ادلوضوعّية، 
 .ومرشد ادلعّلم

 مادة اللغة العربية .3

ّمن من عناصر اللغة ومهارات ي زلتوى الذي يتضى مادة اللغة العربية
 اللغوية.

 اخلريطة الذىنية .4

ىي أداة عجيبة تساعد العقل للتفكَت ادلنّسق  (mind map)اخلريطة الذىنية 
 8ادلنّظم. ىي بسيطة جدا.

 

 الدراسات السابقة .ه 

اخلريطة الذىنية على شكل تعليم دراسة النحو  كتاب البحوث اليت تتعّلق بتطوير
  ىي :

، ربت ادلوضوع "تطوير مواد ٕٔٔٓفة ودوي محيدة، سنة البحث زكية عار  .1
تعليمية قواعد اللغة العربية خبرائط ادلفاىم على ادلستوى اجلامعي". منهجو 

 (Research & Development)بادلدخل الكمى والكيفى على اجلنس التطويري

                                                 
7
 Nusa Putra S, Research & Development – Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2115), hlm. 72. 

 
8
 Tony Buzan, 2115, Mind Map Untuk Meningkatkan Kreativitas, Jakarta : PT Gramedia, Hal : 4 
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 أما إنتاج البحث ىي :
( ٕ( التحليل، )ٔطريقة تطوير ادلواد التعليمية ىي خبمسة مراحل، وىي ) .أ 

( ربسُت وربصيل تطوير مواد ٘( التقوًن، )ٗ( التطوير، )ٖالتصميم، )
تعليمية قواعد اللغة العربية خبرائط ادلفاىم على ادلستوى اجلامعي، وىي 
ادلواد التعليمية خبرائط وأظلاط األشكال و األلوان اليت ذلا ادلوضوع الكبَت 

 البعض مع األمثلة.ادلّتصل دبوضوع مشتق وادلّتصلة بعضها 

استخدام ىذه ادلواد التعليمية تدّل على أن مواد تعليمية قواعد اللغة  .ب 
العربية خبرائط ادلفاىم على ادلستوى اجلامعي تستطيع أن ترتقي نتائج 

/ب+، وترقية دافع الطالب يف تعليم ٜ٘،ٚٛتعليم الطالب دبعّدل 
   9العربية. القواعد اللغة 

ية عارفة ودوي محيدة ودراسة الباحثة ىي دراسة أما الفرق بُت دراسة زك
زكية عارفة ودوي محيدة يف ادلوضوع " تطوير مواد تعليمية قواعد اللغة العربية 
 خبرائط ادلفاىم على ادلستوى اجلامعي"، ودراسة الباحثة يف ادلوضوع " تطوير

ور اخلريطة الذىنية يف مدرسة نعلى شكل التعليمي دلادة اللغة العرية  كتاب
 ".  دباالنق اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية

قام سهابنت دخيل ا بن عيضها لدعوي بادلوضوع " فّعالية استخدام  .2
خرائط ادلفاىم ادلعززة بالعروض التقدؽلة )احلاسب االيل( يف ربصيل قواعد 

م.  ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓالعربية لدى تلميذات الصف الرابع اذلام الدراسي اللغة 
 ≥ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىى يف جامعة أم القرى:

( يف التحصيل البعدي الكلي بُت ادلتوسطات احلسابية لدرجات ٘ٓ،ٓ)
والثانية وتلميذات آّموعة الضابطة، عند آّموع الكلي آّموعتنب األىل 

للمستويات ادلعرفة )التذكر، الفهم، التطبيق(، بعد ضبط التحصيل القبلي، 
                                                 
9
 Zakiyah Arifa, Dewi Chamidah, Pengembangan Bahan Ajar Qowaid Bahasa Arab Berbasis 

Mind Map Untuk Tingkat Perguruan Tinggi. (El-Qudwah Jurnal Penelitian Integrasi Sains dam 

Islam, 2111, UIN Maliki Malang) hal. 43 
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وق لصاحل آّموعتُت التجربتُت األوىل والثانية: عند آّموع وكانت ىذه الفر 
الكلي للمستويات ادلعرفة الثالثة )التذكر، الفهم، التطبيق( رلتمعة بعد ضبط 

 التحصيل القبلي.

أما الفرق بُت دراسة سهابنت دخيل ا بن عيضها لدعوي ودراسة الباحثة 
بادلوضوع "فّعالية استخدام وىو دراسة سهابنت دخيل ا بن عيضها لدعوي 

خرائط ادلفاىم ادلعززة بالعروض التقدؽلة )احلاسب االيل( يف ربصيل قواعد اللغة 
م، ودراسة  ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓالعربية لدى تلميذات الصف الرابع اذلام الدراسي 

اخلريطة على شكل التعليمي دلادة اللغة العرية  كتاب الباحثة يف ادلوضوع " تطوير
  ". دباالنق رسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالميةالذىنية يف مد

بادلوضوع "استخدام إسًتاتيجية  11(2112) ادلفلحتُت أما دراسة سيت إؽلانية .3
انوية يف تعليم مهارة القراءة يف ادلدرسة الث (Mind Map)  خرائط ادلفاىيم 

خرائط  احلكومية األوىل دباالنج". دلعرفة عملية تعليم مهارة القراءة باسًتاتيجية
يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل دباالنج، ودلعرفة  Mind Map))ادلفاىيم 

 Mind))التقوًن ادلستخدم يف تعليم مهارة القراءة باسًتاتيجية خرائط ادلفاىيم 

Map  يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل دباالنج. ومنهجها دراسة
ادلدخل الكيفي. ونتيجتها أن عملية ب( Deskriptif/Kualitatifوصفية/ربليلية )

تعليم مهارة القراءة باسًتاتيجية خرائط ادلفاىيم ىي : اكتشاف التالميذ يف 
النص عن ادلوضوعات الرئيسية والفكرة الرئيسية أو الكلمات ادلفتاحية 
والتفاصيل أو الفروع واألعلية، والتالميذ رسم خرائط ادلفاىيم بألة الكتابة 

ّٔدف تعليم مهارة القراءة بتحليل النص؛ وأن  التقوًن ادللّونة تناسب 
                                                 

11
ة يف تعليم مهارة القراءة يف ادلدرس (Mind Map)  سيت إؽلانية ادلفلحتُت، استخدام إسًتاتيجية خرائط ادلفاىيم  

الثانوية احلكومية األوىل دباالنج، حبث اجلامعي )ماالنج، شعبة تعليم اللغة العربية، كلية العلوم اإلنسانية والثقافية، 
 (ٕٕٔٓجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية،
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ادلستخدم يف تعليم مهارة القراءة باسًتاتيجية خرائط ادلفاىيم ىو التالميذ 
 التقوًن ادلوضوعى. يقدمون أمام التنائج أمام الفصل مثّ قاموا

بادلوضوع  11(ٕٕٔٓدراسة سيت إؽلانية ادلفلحتُت )أما الفرق بُت 
يف تعليم مهارة القراءة  (Mind Map) جية خرائط ادلفاىيم "استخدام إسًتاتي

 كتاب يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل دباالنج" وأّما دراسة الباحثة " تطوير

اخلريطة الذىنية يف مدرسة نور اذلدى على شكل التعليمي دلادة اللغة العرية 
 ". دباالنق ادلتوّسطة اإلسالمية

 .0.01ل الجدو 

 بين الدراسة السابقة ودراسة الباحثةالمقارنة 
 االختالفات التشبهات موضوع البحث اسم الباحث/ة الرقم
زكية عارفة ودوي   .1

 محيدة

تطوير مواد تعليمية 
قواعد اللغة العربية 
خبرائط ادلفاىم على 
 ادلستوى اجلامعي

استخدمت 
الباحثة منهج 

التطوير بادلدخل 
الكمي والكيفي 

على جنس 
ي البحث التطوير 

(Research and 

Development) 
 

أخذت الباحثة 
 كتاب تطوير

التعليمي دلادة اللغة 
على شكل العرية 

اخلريطة الذىنية يف 
مدرسة نور اذلدى 
 ادلتوّسطة اإلسالمية

 دباالنق

سهابنت دخيل   .2
ا بن عيضها 

 لدعوي

فّعالية استخدام 
خرائط ادلفاىم ادلعززة 
بالعروض التقدؽلة 
يف  )احلاسب االيل(

استخدمت 
الباحثة رلتمعتُت 
ىو آّتمعة 

الضابطة 

أخذت الباحثة 
 كتاب تطوير

التعليمي دلادة اللغة 
على شكل العرية 

                                                 
11

 نفس ادلرجع  سيت إؽلانية ادلفلحتُت ، 
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ربصيل قواعد اللغة 
 العربية

والتجربة 
بتحصيل القبلي 

 ةالبعدي

اخلريطة الذىنية يف 
مدرسة نور اذلدى 
 ادلتوّسطة اإلسالمية

 دباالنق

سيت إؽلانية   .3
 ادلفلحتُت

خدام إسًتاتيجية است
  خرائط ادلفاىيم 

(Mind Map)  يف تعليم
 مهارة القراءة

استخدمت 
الباحثة منهج 

التطوير بادلدخل 
 الكمي والكيفي

أخذت الباحثة 
 كتاب تطوير

التعليمي دلادة اللغة 
على شكل العرية 

اخلريطة الذىنية يف 
مدرسة نور اذلدى 
 ادلتوّسطة اإلسالمية

 دباالنق

 بُت الدراسات السابقة واجلديدة ىي :وأّما العالقة 

طة الذىنية ولكن أن ىذه الدراسة اجلديدة قد قامت قبلها سواء باسًتاتيجية اخلري .أ 
 فرقها يف ادلادة، وادلهارات اللغوية، والوسائل، ويف مرحلة ادلدرسة.

 أن ىذه الدراسة مل تكرار الدراسة السابقة. .ب 

التعليمي دلادة اللغة العرية  تابك تركيز األىداف من ىذه الدراسة على تطوير .ج 
   دباالنق.  اخلريطة الذىنية يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالميةعلى شكل 

  

  هيكل البحث .و 

 الفصولوكل  ،لفصولنقسم إىل اي البحث اجلامعيىيكل البحث يف ىذه 

لتسهيل فهم مجيع اتوى منها وسيأتى  الباحثة وىذه تقصد باحثنقسم إىل ادلت
 بيان فيما يلى :ال
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خلفية البحث، ومشكلة البحث، ػلتوى على ادلقدمة وفيها ل : األو  فصلال -1
وأىداف البحث، وأعلّّية البحث، وحدود البحث، وربديد البحث، والدراسات 

 السابقة، وىيكل البحث.
 وىي : ادلباحثيشتمل ثالثة  اإلطار النظريػلتوى على  :الثاىن  فصلال -2

مفهومو وأعلّيتو، وأساس إعداده، ب التعليمي فيها الكتا األول عنادلبحث  .أ 
 وخطوات إعداده، وخطوات إعداده.

مادة اللغة العرية فيها مفهومها، وخصائصها ومزاياىا الثاىن عن ادلبحث  .ب 
 . وعيؤّا

خريطة الذىنية فيها مفهومتها، وخطوات رمسها،  الثالث عن ادلبحث .ج 
، واسًتاذبيا رسم  "Edraw Mind Mapوخطوات بناء اخلرطة الذىنية "

، وفوائد رسم اخلريطة الذىنية، ومزاياىا اخلريطة الذىنية يف تعليم اللغة العرية
  .وعيؤّا

هامدخا البحث ومنهجيو، في منهجية البحث ػلتوى علىالثالث :  فصلال -3
وخطوات التطوير، وطريقة جكع البيانات، ومصادر البيانات، وأسلوب ربليل 

  البيانات

عرض البيانات وربليلها ومناقشاهتا فيها يتكّون من ػلتوى على :  الرابع فصلال -4
 ثالثة ادلباحث، منها :

 ادلبحث األول عن ة تارؼلّية عن مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية .أ 

 ، وتدريس اللغة العربية باستخدام الكتاب التعليمي.دباالنق

 ليلها.ادلبحث الثّاين عن خطوات التطوير بعرض البيانات ورب .ب 

التعليمي دلادة اللغة  الكتاب ادلبحث الثالث عن فّعالية استخدام  تطوير .ج 
 اخلريطة الذىنية.على شكل العربية 
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ػلتوى على اخلاسبة وفيها خالصة وتوصيات واقًتاحات  : الفصل اخلامس -5
 وقائمة ادلراجع وادلصادر.
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 الثاني الفصل

 طار النظرياإل

  رتطوي المبحث األول:

 التطوير  مفهوم . أ

يف ىذا ادلبحث، يشرح الباحث عن تعريف التطوير من خرباء البحث مث يبُت        
الباحث عن سبب اختيار ادلعٌت ادلناسب ذلذا البحث اجلامعي. ىا ىي التعريفات عن 

 التطوير:  

 12التطوير ىو عملية تطبيق ادلعرفة لصنع آلٍة جديدٍة. )بوك( -ٔ

ادلعرفة ادلوجودة لتحليل ادلشاكل يف صنع اإلنتاجاجلديد أو  التطوير ىو تطبيق -ٕ
 13العملية، وكذلك ػلتاج إىل عمل التقوًن من إمكانيات االستعمال. )غودين(

التطوير ىو إغلاد عملية جديدة أو العملية اليت تطوَُّر. )مؤسبر األمم ادلتحدة  -ٖ
 14للتجارة والتطوير(

عرفة التقنية يف إنتاج شي  جديد أو آلة جديدة التطوير ىو استخدام العلم أو ادل -ٗ
أو اإلنتاجالذي فيو ترقية ادلادة للعملية اجلديدة أو النظام اجلديد قبل بداية إنتاج 

  15اجلماعي أو ماينتج من قبل.

من أربع تعريفات السابقة، ؼلتار الباحث التعريف الثاين ذلذا البحث اجلامعي.        
أو سيصنع إنتاجا جديدا يف ىذا البحث اجلامعي. السبب ىو الباحث سيجعل 

اإلنتاج اجلديد ىو ادلعجم ادلساعد على كتاب "دروس اللغة العربية" للمرحلة الثانوية 

                                                 
     

12
 Nusa Putra S, Research & Development – Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2115), hlm. 68. 

     
13

 Ibid., hlm. 72.  

     
14

 Ibid., hlm. 69.  

     
15

 Ibid., hlm. 72.   
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للفصل العاشر. وىذا دبعٌت أن ىذا ادلعجم غَت موجود من قبل البحث وسينتج 
 يق واإلصالحالباحث ىذا ادلعجم مث سيقوّْم الباحث ادلعجم ادلطور من خالل التصد

 أنواع التطوير  . ب

 : 16أّما أنواع ظلوذج التطوير يتكون من ثالثة األنواع، منها

 النموذج التصّوري .1

 دراسي منهج ال:سبيل ادلثالعلى . إىل ادلكّونات األخرى يهتم بُت ادلكّونة

 ئيااإلجر  النموذج .2

ىذا النموذج يتكون من . حلصول ادلنتج كشف الوصف اإلجرائي
نظام التدريس إىل األخَت على سبيل ادلثال ظلوذج  من األول خطوات

 الذي يتكّون من :

 "Kaufman" النموذج (1

 "Kemp " النموذج (2

 "IDI"  النموذج (3

 "ADDIE" النموذج  (4

 "Dick and Carey" النموذج (5

 "Thiagajaran (4D)" النموذج (6

 "Borg and Gall " النموذج (7

 ءت تطَت بنموذج أّديمراحل تنفيذ التطوير والباحثة تستخدم على أساس إجرا

"ADDIE" ىذا النموذج استخدمها متنوعة من اشكال لتطوير االنتاج منها: اسًتتيجية .
التعليم وطريقة التعليم ووسائل التعليم وإعداد الكتاب التعليمي. ىذا النموذج متطور 

 لتصميم النظام التعليم. ويتضمن ىذا النموذج مخس خطوات Dick and Carry على 
 التحليل، والتصميم، والتطوير، والتطبيق، والقوًن.منها : 

                                                 
16

 http://www.biologimu.com/20/2102/metode-penelitian-pengembangan.html, diakses pada Senin, 

27 Juni 2116 pukul. 12.57 WIB 

http://www.biologimu.com/2012/04/metode-penelitian-pengembangan.html
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 كتاب التعليميال: ثانيالمبحث ال

 كتاب التعليمي وأهميتهالمفهوم  .أ 

الذي ػلمل اللقمة السائغة الطيبة أو اللقمة ادلرة  كتاب التعليمي ىو الوعاءال
بواسطها ال  ادلذاق اليت نقدمها للطالب اجلائع، وادلعلم ىو الوسيلة أو الواسطة اليت نقدم

يف حالة عدم إعداد االعداد اجليد  –يتوافر وجودىا دئما بل تكاد تكون معدمها أحيانا 
وإذا كان األمر كذلك فإننا نركّز اىتماما بالوعاء  أو اتوى، أال وىو الكتاب  –

يشتمل الكتاب التعليمي على ادلواد التعليمية وىي عنصر أساسي يف عملية  17التعليمي.
 والتعلم. وتستحيل إقامة تلك العملية بعدمو.التعليم 

وإذا كان ادلعلم لو دور مهم العلمية التعليمية فإن الكتاب التعليمي ىو الذي 
غلعل ىذه العملية مواصلة بُت التلميذ وبُت نفسو حىت ػلصل على مايريده منالتعليم، 

اجليد ىو الذي  فالكتاب باق معو ينطر فيو كلما أرادة، ومن مث صلد الكتاب التعليمي
 ػلذب التلميذ ضلوه ويشبع رغبتو وغلد فيو نفسو.

والكتاب ىو الوعاء الذي ػلمل ادلعلومات واالغلاىات ادلراد غرسها يف الطلبة 
ليس فقد للطلبة بل ادلعلمُت وغَتىم أيضا، ىفو ؽلدىم باخلَتات واحلقائق، وىو مصدر 

 ثقايف ذلم.

إحدى العناصر التعليم اليت البد من  يف الكتاب التعليمي مواد تعليمية وىي
وجودىا يف ادلنهج الًتبوي. فيجب أن يكون ادلدرسون متقنُت يف اختارىا على حسب 
خصائص مادة الكالم اجليد لتتناسب ادلادة مع الطريقة والوسيلة. وادلواد اجليدة ىي اليت 

ادلكونات ادلهمة يف  تتناسب  مع األىداف ادلطلوبة ذلذه ادلهارة ادلنشودة. ألن ادلواد من
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العملية التعليمية، وىي إذا مل تعد إعدادا جيدا ويتم اختيارىا وفق مبادئ وأسس 
وأىداف منشودة، فقد ال تأيت بالفائدة ادلرجوة للطلبة والتساعد ادلدرسُت على الوصول 

 إىل األىداف ادلرجوه.

العملية التعليمية.  إن إعداد الكتاب التعليمي لو أعلية كبَتة وأثرا عظيما يف صلاح 
كذا إعداد ادلواد التعليمية لو أعلية يف العملية التعليمية، فهو من جانب لو فوائده للدارس 
وادلدرس، ومن جانب آخر لو أضراره ومساوئو على الدارس واذباىاتو، فهو قد يضر إذا 

ذي أقراتو مل يعد إعداد جيدا. لذا البد يف إعداد ادلواد التعليمية يعتمد على ادلنهج ال
ادلدرسة. ألن اعتماده عليو فيتم اختيار ادلواد التعليمية وفق ادلبادئ واألسس ادلنشودة 

 واألىداف اليت ينشدىا آّتمع والدين اإلسالمي.

وادلواد التعليمية ىي رلموعة اخلربات التبوية واحلقائق وادلعلومات اليت يرجى تزويد 
راد تنميتها عندىم، أوادلهارات احلركية اليت يراد الطالب ّٔا، واالنتجاىات والقيم اليت ي

اكتسأّا إياىم، ويهدف ربقيق النمو الشامل ادلتكامل ذلم يف ضوء األىداف ادلرورة يف 
 18ادلنهج.

 كتاب التعليميالأساس إعداد   .ب 

كتاب التعليمي اللغة العربية أن يهتم بو أسسا إعداد الكتاب التعليمي، الإعداد 
لكي النتائج عن الكتاب التعليمي يستطيع مرجع يناسب على ألن مهم إلجراءه 

 األحوال الطلبة الذين ىم يستخدمون.

إن إعداد الكتاب التعليمي ليس بأمر يسَت بل ىناك أسس غلب أن يراعيها 
ادلؤلفون لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، وفيما يلي األسس ادلقصودة اليت ذبب 
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لك على أربعة أسس مهمة ينبغي أن تنطلق يف ضوئها أية مادة مراعاهتا. وسنعتمد من ذ
 19تعليمية وىذه اجلوانب:

 س النفسيةاأوال : األس  -1

س النفسية أسسا مهما يف أية عملية تعليمية، بل ال ؼللو حبث ايعد األس
أو كتاب يتناول ىذه العملية من احلديث عن دور ىذا اجلانب وصلتو 

ب، وبادلثل ال نستطيع عند تناول موضوع  بادلوضوع الكلي للبحث أوالكتا
كموضوع مواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا إال أن غلذب انتبا ىنا 
إىل ىذا العنصر، فاحلقائق ادلتصلة بنمو ادلتعلم ال بد أن توجو بالضرورة 
موضوعات ادلادة التعليمية من حيث البناء والًتكيب والشكل وادلضمون. 

صلة بنظريات التعلم وبدور ادليول والدافعية فيو كلها أسس نفسية وادلبادئ ادلت
تلعب دورا كبَتا يف إعداد واختيار وتنظيم مواد التعليم. ولعل االىتمام ّٔذا 
اجلانب ومراعتها يعتمد إىل كبَت على مدى مسايرة مواد التعليم دلستويات 

بادئ يف ميدان النمو ومدى مناسبتها للميول ومراعتها ألحدث اجلقائق وادل
 التعلم بشكل عام وتعلم اللغات األجنبية بشكل خاص.

ويظن كثَت من ادلتخصصُت يف التعليم اللغات األجنبية أن ىناك عالقة 
وثيقة بُت أظلاط ظلو الفرد وبُت القدرة على تعليم اللغة األجنبية، وأن ىناك 

ىذا الفرق الذي  فرقا زلسوبا بُت تعلم الصغَت وتعلم الكبَت اللغة األ جنبية،
 بنبغي أن يراعي يف ادلواد ادلقدمة لكل منهما.

ىذا الفرق عادة ما ينسحب على عدد ادلفردات ونوعها، وعلى نوع 
الًتكيب وطولو وقصره وسهولتو وصعوبتو، وعلى ادلعٌت من حيث عموميتو 
وضيقو وزبصصو، وعلى ادليول من حيث ضيقتها واتساعها، وعلى النمو 

يث سبرطدكزه حول الذات وتعدية إىل رلال أوساع، وعلى بشكل عام من ح
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اإلدراك من حيث ضيقو واتساعة وعمقو وسطحيتو، واخلربة السابقة من 
حيث قلتها وكثرهتا، وعلى رؤية العالقات من حيث ىي عامة أوجزئية 

 تفصيلية، وعلى ادلعلومات وادلعارف من حيث قاهتا وكثَتهتا ونوعها أيضا.

ستجيب ادلواد التعليمية للكبار والصغار ذلذه الفرق يف كل لذلك ينبغي أن ن
 ىذه اجلوانب.

ويهتم علماء النفسي والًتبية بدراسة ادلهارة وكوناهتا وظلوىا كجانب مهم 
من جوانب التعلم، ولقد التفت ادلتخصصون يف تعليم اللغات األجنبية إىل 

دلواد التعليمية، أعلية دراسات مهارات اللغة وربليلها عند التصدى لوضع ا
ومن الصعب وضع واختيارىا مواد تعليمية سليمة ومناسب دون ربديد 
دلستوى ىذه ادلهارات الذي ينبغي أن نبذأ بو، وللمستوى الذي غلب أن 

 ننتهي إليو.
إن ربديد مهارات اللغة ادلستوياهتا ادلنهاسب عادة يقوم على أساس 

ارسُت ؼلتلفون بشكل كبَت يف مطابقتها دبراحل السلوك اللغوي، إال أن الد
السرعة اليت يطورون ّٔا مهاراهتم، ويف كمية التدريب الذي ػلتاجونو لإلنتفال 
والتقدم من مستوى من الكفاءة إىل مستوى آخر، ومن ىنا صلد أن ربديد 
مستويات عامة للمهارات، أو ربديد تتابع معُت لنمو ادلهارة شي  صعب 

مع ىذا يلزمنا عند إختيارىا مواد تعليمية فذلك ؼلتلف من دارس ىل آخر، و 
 أن نضع كل ىذه اجلوانب يف إعتبارنا.

ويف احلقيقي طبعا دلختلف سكولوجيات التعلم، ال توجد نظرية تئدي 
إىل وجهة نظر شاملة فيما يتصل بتعلم، أو كافية بشكل عام بتوجيو كل 

الذي يستطيع  عناصر ومعاجلات ادلواد التعليمية، ولذلك فالبديل ىو ادلعلم
دبعرفتو ّٓموعة من مبادئ التعلم ادلستقاة من العديد من النظريات أن يطبق 

 على ادلادة التعليمية ما ػلقق ذلن طريقها عملية التعلم فعالية.
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وفيما يلي تذكر الشروط النفسية اليت غلب مراعتها عند تصميم الكتاب 
 21التعليمي وىي:

 ارسُت فكرياأن يكون الكتاب مناسبا دلستوى الد .1

 الفروق الفردية أن يراعى مبتدأ .2

  أن يثَت يف الدارس التفكَت ويساعد على تنمية دبا يساعده على اكتساب  .3

 اللغة األجنبية )اللغة العربية(

 أن تبٌت ادلادة العلمية وفق ايتعدادات الدارسُت وقدراهتم .4

 أن يشبع دوافعهم  ويرضى رغباهتم ويناسب ميوذلم .5

لى علم خبصائص الدارسُت النفسية، وأن يعطى دبا أن يكون ادلؤلف ع .6
 ينايس ىذه اخلصائص

أن يراعى عند التأليف ادلرحلة العمرية اليت يؤلف ذلا، فالصغَت غَت الكبَت  .7
 يف الكتسابو اللغة العربية

أن يؤلف كتب للموىوبُت يف الذكاء، وكتب أخرى دلتوسطى الذكاء  .8
 وىكذا

التعليمي مشكلة ػلاول التغلب عليها  أن هتي  ادلادة ادلقدمة يف الكتاب .9
 عن طريق تعلم اللغة

 أن ػلفز ادلادة الدارس على استخدام اللغة يف مواقفها الطبيعية .11

 أن يراعى التكامل يف ادلادة بُت الكتاب األساس ومصاحباتو .11

أن يقدم مادة علمية من ادلواقف احلياتية اليت تساعد الدارس على  .12
 لغةالتكيف مع الناطق األصلى ال

القيم ادلرغوب فيها لدى أن يعُت الكتاب على تكوين االذباىات و  .13
 الدارسُت.
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 21الثاين: األسس الثقافة واالجتماعية  -2

عند حديثا عن اجلانب الثقايف كأساس من أسس إعداد الكتب أو ادلادة  
التعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا فالبد دلؤلف الكتاب أن يهتم 

لتالية اىتماما: مفهوم الثقافة بوجو خاص، خصائص الثقافة، عالقة بانقاط ا
الثقافة بتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، األمور اليت ينبغى مراعاهتا عند 

 إعداد اتوى الثقاىف  يف كتب تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا. 
ثقافة من مفهومها اقتصارا يف البحث، ال يطيل الباحث الكالم عن ال    

وخصائصها بل يريد أن يقدم ىنا ما يتعلق بالثقافة وعالقتها بتعليم اللغة 
 العربية لغَت الناطقُت ّٔا.

مل تعد العالقة بُت اللغة والثقافة يف حاجة لشرح أو إيضاح، فاللغة   
عنصر أساسي من عناصر الثقافة، فنحن نعرب عن الثقافة باللغة، وال ؽلكننا 

باللغة دبعزل عن الثقافة، فاللغة وعاء الثقافة، وىي الوسيلة  أن نتحدث
 األوىل يف التعبَت عن الثقافة.

ومن ىنا تظهر لنا العالقة بُت الثقافة واللغة، أما عالقة الثقافة بتعليم   
اللفة لألجانب، فإن فهم ثقافة آّتمع األسالمي تعد جزءا أساسيا من تعلم 

إذا كان يرغب يف  –اللغة األجنبية البد لو  اللغة، ولذلك قيل: إن دراس
من أن يتعرف على حضارة ّٓتمع الذي يتكلمأفراده تلك  –إلتقاهنا جيدا 

اللغة تعرفا كافيا يعصصو من الوقوع يف زلل بالغ اخلطورة، ومن مث فإن تعلم 
 لغة أجنبية ىو تتعلم جضارة أصحاب تلك اللغة.

ات ادلختلفة وثقافتها فهو أصدق ما وإذا كان ىذا األمر يصدق على اللغ  
يكون على اللغة العربية وثقافتها، حيث أن اللغة العربية وثقافتها  يسَتان 
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يدا بيد، ومن العسَت على دارس اللغة العربية كلغة أجنبية أن يفهمها فهما 
ذقيقا أو أن يستخدمها استخداما دقيقا وحيدا دون أن يفهم ما يرتبط ّٔا 

ة معينة. ومعٌت ذلك أن دارس اللغة العربية بوصفها لغة من مفاىيم ثقافي
أجنبية ال سيتطيع فهم مدلول ادلفردات واجلمل دبعزل عن ثقافة آّتمع 

 العريب ادلسلم. 
أما عند تصميم الكتاب ادلدرسي أو التعليمي أو ربليلو فينبغي على   

اليت سبيز  ادلؤلف أن يوضح ادلفهوم الثقايف الذي يتبناه الكتاب، واحلدود
الثقافة اإلسالمية عن ثقافة العربية، كما ينبغي أن يعطى ادلوضوعات الثقافية 
اإلسالمية وزنا، كما ينبغي عليو أن يتدرج يف عرضو دلوضوعات الثقافة 

هتم العقلية وخلفياهتم اإلسالمية ومفاىيمها وفقا دلستويات الدارسُت وقدرا
 الثقافية.

 

 لًتبويةس اللغوية وااالثالث:  األس -3

ويقصد ّٔذا اجلانب ادلادة اللغوية ادلكونة من أصوات ومفردات وتراكيب  
تقدم يف كتب التعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا واألسلوب ادلناسب يف 

 عرضها للدارسُت، ومدى سهولة أو صعوبة تلك ادلادة للدارسُت.
قدم على ادلستوى وتناول اللغة ادلقدمة يف كتب اللغة العربية كلغة ثانية ت

اللغوي والًتبوي، فمثال عند تقدًن الًتاكيب العربية يلزم معرفة أى نوع من 
 اجلمل يقدم؟ ىل االمسية أم الفعلية؟ وىل تبدأ بالبشيطة أو ادلؤكبة؟

اإلجابة عن ىذه األسئلة من الصعب تناوذلا لغويا دبعزل عن اجلانب  
لغوى والًتبوي يعدان أساسا الًتبوي، ومن مث رأينا أن ىذين األساسُت ال

واحدا وإن كان واحد منهما وظيفتو ولكن من الصعب الفصل بينهما نظرا 
 لتداخلها.
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 خطوات إعداد الكتاب التعليمي .ج 

 22وأما تصميم الكتاب التعليمي يتبع اخلطوات التالية:

قبل القيام باخلتيار الكتاب التعليمي وتصميمها، البد من النعرفة إىل ادلعيار يف 
 Based)والكفاءة األساسية  (Standart Competency)اختيارىا وىي مستوى الكفاءة 

Competency .) وتعٍت أن الكتاب التعليمي ادلختارة واليت البد من أن يعلمها ادلدرسة
ويتعلمها التلميذ البد من أن ربتوي على ادلواد اليت ربقيق ادلستوى الكفاءة والكفاءة 

 لكتاب التعليمي يتجو إىل ادلستوى الكفاءة.االساسية. أي اختيار  ا

وبعد معرفة ادلعيار يف اختيار الكتاب التعليمي، أخذ يبدىء يف معرفة اخلطوات 
يف اختيار الكتاب العليمي  اليت تشمل على يعُت العناصر ادلوجودة يف مستوى الكفاءة 

ُت نوع الكتاب والكفاءة األساسية  اليت ىي ادلرجع يف اختيار الكتاب التعليمي، تع
التعليمي، اختيار الكتاب التعليمي ادلناسبة دبستوى الكفاءة والكفاءة األساسية ادلعينة، 

 اختيار مصدر الكتاب التعليمي. وكما بياهنا بالتفاصيل.

 تعيُت العناصر ادلوجودة يف ادلستوى الكفاءة والكفاءة األساسية .1

ُت العناصر يف ادلستوى قيل تعيُت الكتاب التعليمية فالبد قبل كل شيءتعي
الكفاءة والكفاءة األساسية اليت البد للتلميذ استيعأّا وتعلمها. ألن لكل عنصر فيها 
ػلتاج إىل نوع ادلادة ادلتنوعة يف العملية التعليمية. اضف إىل ذلك، فالبد يف تعيينهما 

 أيضا االىتمام باجلوانب:

 والتحليل والتقوًن ادلعرفية اليت تشمل على ادلعرفة والفهم والتطبيق .أ 

، (Appereciation) ، والتذوق(Response)الوجدانية اليت تشمل على اإلستجابة   .ب 
  (.Internalization) ، والتدخل(Evaluation) والتقوًن
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اليت تشمل على احلركة األوىل ونصف الروتيٍت ( Psychomotor)ادلهارية   .ج 
لكتاب التعليمي متنوعة لكل عنصر من مستوى الكفاءة ػلتاج إىل ا والروتيٍت.
 لتحصيلو.

 تعيُت الكتاب التعليمي .2

متمشيا بتنوع مستوى الكفاءة، افرق ادلادة التعليمية إىل النوع ادلعريف أو الوجداين    
أو ادلهاري. فادلادة على اجلانب ادلعريف تنقسم إىل أربعة أقسام وىي احلقيقة وادلفهوم 

قيقة تتمثل أمساء ادلكان والشخص والرزم واجلديث وادلبدأ واالجرائي. فادلادة على نوع احل
التارؼلي واجلوء من االسم وغَتىا. فادلادة على نوع ادلفهوم تتمثل التعريف واحلقيقة 
وادلستوى الرئيس. فادلادة على نوع ادلبدأ تتمثل احلجة أو الدليل والرمز ولرأى وغَتىا. 

ية ما مرتبا. ادلادة على اجلانب وأما ادلادة على نوع االجرائي تتمثل خطوات يف عمل
التدخل  (Apresiation)الوجداين تشمل على إعطاء اإلجابة واالستقبال 

(Internalization)  والتقوًن. وادلادة على اجلانب ادلهاري تتكون من احلركة األولية
 الروتينية.

 اختيار ادلادة على حسب معيار الكفاءة والكفاءة األساسية .3

ادة التعليمية البد من أن يتناسب دبعيار الكفاءة ادلعينة واالىتمام اختيار نوع ادل   
بشموليتها الكافية مىت يسهل على التلميذ احلصول على معيار الكفاءة. انطالقا من 
العناصر يف معيار الكفاءة والكفاءة األساسي ادلعينة، وتلى اخلطة ىي اختار ادلادة 

يف معيار الكفاءة والكفاءة األساسية ادلذكورة، ادلادة التعليمية ادلناسبة بالعناصر ادلوجودة 
اليت درسها التلميذ البد من تعببنها من حيث ىي نوع احلقيقة أو ادلفهوم أو ادلبدأ أو 
االجرائي أو الوجداين أو رلموعة أكثر من نوع ادلادة. وىذا يسهل على ادلدرس يف 

 تعليمها.
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طة يعٍت اختيار نوعها ادلناسبة دبعيار الكفاءة وبعد تعيُت ادلادة التعليمية وتلى اخل   
والكفاءة األساسية اليت البد للتلميذ استيعأّا. وتعيينها مهم كذلك لتعليمها، ألن كل 
نوع من ادلادة التعليمية ربتاج إىل اسًتاتيجية التعليم أو الطريقة والوسائل ونظام التقوًن 

ادلدرسة بتقدًن األسئلة عن الكفاءة  ادلختلفة. وأسهل الطرق يف اختيار نوع ادلادة
 األساسية اليت البد للتلميذ استيعأّا. باعتماد على ىذه الكفاءة يعرف نوع ادلادة.

وبعد أن مت تعيُت نوع ادلادة التعليمية وتلى اخلطة بتعيُت ادلرجع منها. فادلادة    
رائد واالنًتنيت التعليمية توجد يف عدة مراجع إما من الكتب الدراسية وآّالت واجل

 وغَتىا.

 مادة اللغة العربية: لثالمبحث الثا

 اللغة العربية المادةمفهوم  -1

ينطوي ربت ىذا اجلانب احلديث عت العوامل اليت ذبعل ادلادة  يى ادلادة
التعليمية سهلة التناول قريبة الفهم. وعلى وجو التحديد يتناول ربليل لغة الكتاب كال 

لًتاكيب اللغوية، وطريقة عرض ادلوضوعات النحوية ادلختلفة.  من ادلفردات، واجلمل، وا
  23كما تؤثر يف طريقة تنمية ادلهارات اللغوية ادلقصودة.

 عناصر إعداد المواد التعليمية -2

أستاذ بنبغي أن يستطيع لًتقية كتاب التعليمي الستخدام يف عملية التعلم 
لكي الكتاب التعليمي ادلرجوة ؽلأل  والتعليم.  وقبلو يهتم بو عن عناصر الكتاب التعليمي

 ادلعيار أو مواصفات للكتاب التعليمي اجليد.  وعناصر الكتاب التعليمي األتية :
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 المضمون (1

ادلضمون يف كتاب التعليمي ادلتعلق بثبات ادلادة أو صحة ادلادة أو التالؤم ادلادة 
 وعلى أساس القيم الذي يتبع على آّتمع أو الصعوب.

ادة ،لًتقية ادلادة يف كتاب التعليمي  ينبغي على أساس النظرى و عن الثبات ادل
الفكرة التعليم اللغة العربية ونتيجة من  التحقيق يف العلوم اللغة العربية. ضلصل على أن 
نوجد الفكرة والنظري من الكتب التعليم اللغة العربية الذين يوجدون ىف ادلكتبة اجلامعة 

العربية وضلصل على أن نوجد نتيجة من  التحقيق يف العلوم اليت موجودة التعليم اللغة 
 اللغة العربية من دفاتر اليومية أم ربقيق طبعة على حد سواء الكًتوين.

وأما عن التالؤم ادلادة، ادلادة ىف كتاب التعليم اللغة العربية يناسب على القيم 
 وأسلوب احلياة يف بيئة الطلبة.

 صدق المحتوى (2

ا يتعلق باتوى التعليمي من جوانب كثَتة منها  دقة  صدق اتوى ىو م
ووسعة والكمال اتوى التعليمي بناء على ضوء علوم اللغة العربية. وصدق اتوى يؤثر 
أثار عظيما يف تعيُت مقدار اتوى التعليمي الذي سيتطور بو ادلدرس مناسبة بقدرات 

ى ىي منهج الدراسي و خطة ومستوى الطلبة .ومعيار االساسي من صدق اتو 
 الدرايسة.

 

 هضم المحتوى  (3

 ّٔضم ادلادة الطلبة يستطيعون ان يفهموا عن ادلادة. وعن ىضم ادلادة يتضمن ب  :

 منطقية المادة في التقديم  ( أ)
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منطقية ادلادة يف التقدًن يسهل الطلبة  ليفهمون الكتاب التعليمي و يستطيع 
سبيل ادلثال من السهل إىل الصعب، من العام الطلبة أن يوصل ادلعلومات قبلو . على 

إىل اخلاصة وعلى العكس.  وعلى سبيل ادلثال ىف التعليم علم النحو، إذا يستخدم 
الطريقة من اخلاص إىل العام  فاخلطوة األوىل يعطي األمثلة عن ادلوضوع الذي درسناه 

ذا التعليم كما نرى واخلطوة الثانية يشرح مث ؼلتم باخلالصة أو يأخذ القواعد، حسبما ى
ىف كتاب التعليمي النحو الواضح.  على حُت بالطريقة من العام إىل اخلاص فاخلطوة 

 .األوىل يقرأ أو يكتب القواعد و األمثلة  مث شرحا

إذا كل طريقة غلوز يستخدم ىف عملية التعليم  بطول مدة ينطبق على أحوال 
 دًن.الغملية التعليم وباحلصوص تطبيق ادلادة يف التق

 ترتيب المادة ( ب)

تقدًن يف كتاب التعليمي ال بد أن ترتيب ادلادة ليسهل الطلبة يف التعليم  وؽلارس   
الًتتيب لتفكَت . على سبيل ادلثال يف ادلادة مهارة القراءة، فاخلطوة األوىل بدراسة 
النصوص واخلطوة الثانية شرح ادلفردات الصعبة مث يفهم اإلستيعاب. كما نرى يف ىذا 

 .ليم ادلهارة القراءة  الًتتيب ادلادة تع

 )ج( أمثلة و تصوير في الكتاب

يف كتاب التعليمي ينبغي أن يوفر التصوير وأمثلة يف التقدًن ليسهل وليفهم الطلبة يف 
عملية التعلم والتعليم. والطريقة األوىل يف اختيار و تقرير أمثلة والتصوير ىي يصاب 

 .ظرى و غلذب مث النافعلطلبةالتصوير و األمثلة ليشرح الن

 )د( وسيلة التعليم في الكتاب

ػلسن استعمال نوع من الوس ائل البصرية يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ب ها 
خاص ة يف ادلراح ل األوىل منو ، وأن تك ون ىذه الوسائل البصرية مصحوبة بأصوات 
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البصري الذي ال يرتبط يف  –عي مسجلة . وىذا ىو األساس فيما ندعوه باالذباه السم
واقع األمر بطريقة معينة من طرائق تعليم اللغات األجنبية ، وإظلا ؽلكن أن توض ع ادلواد 

 السمعية البصرية وفقاً دلبادئ الطريقة التعليمية اليت نتبناىا يف الكتاب ادلدرسي. 

 )ه( ترتيب و اتساقالتصميم

اتساقالتصميمليسهل الطلبة يف التعليم  تقدًن ادلادة يف كتاب التعليمي بًتتيب و 
وؽلارس الًتتيب لتفكَت على سبيل ادلثال من الوحدة األوىل إىل الوحدة اآلخر متسويا يف 

لبة يفهمون ىذه الورق الورقة التدريبات من لون أم شكل على حد سواء ّٔدف الط
 التدريبات.

 )و(ذو عالقة و فوائد كتاب التعليمي 

جب أن يقيد من فوائد كتاب التعليمي يف التعليم والتعلم يف كتاب التعليمي وا
ّٔدف ليعرف ىل كتاب التعليمي يشًتك ككتاب األىم الذي يستخدم يف الفصل أو  

 .كوسيلة الطلبة لتعليم يف ادلنزل أو كوسيلة الطلبة لتعليم اجلماعة

 لغة المستخدمة (4

أنواع اللغة و الكلمة  اللغة ادلستخدمة لًتقية كتاب التعليمي متعلق يف اختيار من
و استخدام اجلملة الفّعال مث يف النظام الفقرة ادلفيدة.واللغة العربية ادلستخدمة يف الكتاب 

ىي اللغة العربية الفصحى ألن الكتاب التعليمي اجليد يستطيع أن يدفع و   التعليمي
عّمقون يف حّث على الطلبة لقراءة و يعملون الواجب ادلنزىل مث يربزون عن ادلعارف لت

 ادلوضوع الذين درسناه. 

ويف اختيار الكلمة يف كتاب التعليمي ينبغي من أنواع الكلمة البساطة و 
اخلالصة الكلمة وليس الكلمة األجنبية. و استخدام اجلملة الفّعال يف كتاب التعليمي يف  

اجلملة التشديد اجلملة اإلغلايب و الفّعال ف التقدًن ادلعلومات و إزالة يف استخدام 
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السلبية ألن استخدام اجلملة اإلغلايب و الفّعال يستطيع أن يدفع و حّث على الطلبة 
 على تعلم يف كتاب التعليمي و  يعملون الواجب ادلنزىل ادلعُت.

و يف النظام الفقرة ادلفيدة ينبغي الفقرة األساسية يف كل الفقرة مث الًتتيب و 
احد على األخرى  .  ىف حُت أن الطويلة والقصَتة التحام يف الفقرة  يعٍت بُت اجلملة الو 
 الفقرة تعلق على استطاع الكاتب.

 (التصوير3

استخدام التصوير لإلعداد الكتاب التعليمي الدافع واإلتصالية ومساعدة الطلبة 
ليفهموا ادلادة يف كتاب التعليمي. التصوير ادلستخدمة يف كتاب التعليمي  باستخدام 

 24اين و خطوط بيانية وصور و الرموز و رسم زبطيطي مث سلطط.اجلداول و رسم البي

 ( عناصر المتكملة4

عناصر ادلتكملة لًتقية كتاب التعليمي متعلق برزمة الكتاب التعليمي اليت ذبعل 
عنصرا أساسيا وتكملة مث اختبار من نتيجة التعلم والتعليم. و عنصرا أساسيا يف كتاب 

وضوع األساسي الذين يدرسون إىل الطلبة . وعلى وجو التعليمي ػلتوى ادلعلومات وادل
عام  الكتاب التعليمي األساسي ىو الكتاب التعليمي طبعة. وىف حُت أن عنصرا تكملة 
يف كتاب التعليمي ىو ادلعلومات و ادلوضوع الزائدة  الالتى تتعلقون با الكتاب التعليمي 

من كتاب التعليمي طبعة على سبيل األساسيأو باإلختبار على القدرة الطلبة أو تتكون 
ادلثال: ادلادة و القراءة واجلدول وادلنهج الدراسي، وأما من دون الطبعة على سبيل ادلثال: 
الشريط و الدليل لطلبة واألساتيذ و الذي ػلتاج لتعلم والتعليم تقدؽلا بوسائل التعلم 

ىوالبنود األسئلة أو الة دون والتعليم ادلتنوعة وأما من اختبار من نتيجة التعلم والتعليم 
اإلختبار الذى استخدام اإلختبار التكويٍت حول عملية التعلم والتعليم اللغة العربية  

 التعلم والتعليم اللغة العربية .واإلختبار النهائي يف آخر 
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 خطوات يف إعداد ادلواد التعليمية  (5

       25يتبع اخلطوات التالية: التعليميةوأما تصميم ادلادة 

قبل القيام باختيار ادلادة التعليمية وتصميمها، البد من ادلعرفة إىل ادلعيار يف 
 Based)والكفاءة األساسية  (Standart Competency)اختيارىا وىي مستوى الكفاءة 

Competency) . وتعٍت أن ادلادة التعليمية ادلختارة واليت البد من أن يعلمها ادلدرس
ن ربتوي على ادلواد اليت ربقق ادلستوى الكفاءة والكفاءة ويتعلمها التلميذ البد من أ

 األساسية. أي اختيار ادلادة التعليمية يتجو إىل ادلستوى الكفاءة.
وبعد معرفة ادلعيار يف اختيار ادلادة التعليمية، أخذ يبتدىء يف معرفة اخلطوات يف 

يف مستوى الكفاءة اختيار ادلادة التعليمية اليت تشمل على تعيُت العناصر ادلوجودة 
والكفاءة األساسية اليت ىي ادلرجع يف اختيار ادلادة التعليمية، تعيُت نوع ادلادة التعليمية، 
اختيار ادلمادة التعليمية ادلناسبة دبستوى الكفاءة والكفاءة األساسية ادلعينة، اختيار 

 :مصدر ادلادة التعليمية. وكما يلي بياهنا بالتفاصيل

 وجودة يف ادلستوى الكفاءة والكفاءة األساسيةتعيُت العناصر ادل -1

قبل تعيُت ادلادة التعليمية فالبد قبل كل شيء تعيُت العناصر يف ادلستوى الكفاءة 
والكفاءة األساسية اليت البد للتلميذ استيعأّا وتعلمها. ألن لكل عنصر فيها ػلتاج إىل 

، فالبد يف تعيينهما أيضا نوع ادلادة ادلتنوعة يف العملية التعليمية. أضف إىل ذلك
 االىتمام باجلوانب:

 ادلعرفية اليت تشمل على ادلعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتقوًن. ( أ)

، والتذوق (Response)الوجدانية اليت تشمل على اإلستجابة   ( ب)
(Appreciationوالتقوًن ،) (Evaluation والتدخل ،)(Internalization.) 

اليت تشمل على احلركة األوىل ونصف الروتيٍت  Psychomotor))ج( ادلهارية )
 والروتيٍت.  
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 لكل عنصر من مستوى الكفاءة ػلتاج إىل مادة تعليمية متنوعة لتحصيلو.  
 تعيُت نوع ادلادة التعليمية -2

متمشيا بتنوع مستوى الكفاءة، تفرق ادلادة التعليمية إىل النوع ادلعريف أو 
جلانب ادلعريف تنقسم إىل أربعة أقسام وىي احلقيقة الوجداين أو ادلهاري. فادلادة على ا

وادلفهوم وادلبدأ واالجرائي. فادلادة على نوع احلقيقة تتمثل أمساء ادلكان والشخص والرمز 
واحلديث التارؼلي واجلوء من االسم وغَتىا. فادلادة على نوع ادلفهوم تتمثل التعريف 

بدأ تتمثل احلجة أو الدليل والرمز والرأي واحلقيقة وادلستوى الرئيس. فادلادة على نوع ادل
وغَتىا. وأما ادلادة على نوع االجرائي تتمثل اخلطوات يف عملية ما مرتبا. ادلادة على 

التدخل ( Apresiation)اجلانب الوجداين تشمل على إعطاء اإلجابة واالستقبال 
(Internalization) احلركة األولية  والتقوًن. وادلادة على اجلانب ادلهاري تتكون من

 الروتينية.

 

 ختيار ادلادة على حسب معيار الكفاءة والكفاءة األساسيةإ -3

ختيار نوع ادلادة التعليمية البد من أن يتناسب دبعيار الكفاءة ادلعينة واالىتمام إ
بشموليتها الكافية مىت يسهل على التلميذ احلصول على معيار الكفاءة. انطالقا من 

كفاءة والكفاءة األساسية ادلعينة، وتلى اخلطة ىي اختيار ادلادة العناصر يف معيار ال
التعليمية ادلناسبة بالعناصر ادلوجودة يف معيار الكفاءة والكفاءة األساسية ادلذكورة، ادلادة 
اليت درسها التلميذ البد من تعيينها من حيث ىي من نوع احلقيقة أو ادلفهوم أو ادلبدأ أو 

و رلموعة أكثر من نوع ادلادة. وىذا يسهل على ادلدرس يف االجرائي أو الوجداين أ
 تعليمها.

وبعد تعيُت ادلادة التعليمية وتلى اخلطة يعٍت اختيار نوعها ادلناسبة دبعيار الكفاءة  
والكفاءة األساسية اليت البد للتلميذ استيعأّا. وتعيينها مهم كذلك لتعليمها، ألن كل 

إىل اسًتاتيجية التعليم أو الطريقة والوسائل ونظام التقوًن نوع من ادلادة التعليمية ربتاج 
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ادلختلفة. وأسهل الطرق يف اختيار نوع ادلادة ادلدروسة بتقدًن األسئلة عن الكفاءة 
 األساسية اليت البد للتلميذ استيعأّا. باعتماد على ىذه الكفاءة يعرف نوع ادلادة. 

لى اخلطة بتعيُت ادلرجع منها. فادلادة وبعد أن مت تعيُت نوع ادلادة التعليمية وت 
التعليمية توجد يف عدة مراجع إما من الكتب الدراسية وآّالت واجلرائد واالنًتنيب 

 وغَتىا.

 

 : الخريطة الذهنيةالمبحث الرابع

 مفهومة الخريطة الذهنية -1

ىي أداة عجيبة تساعد العقل للتفكَت ادلنّسق  (mind map)اخلريطة الذىنية 
ىو العملية   (mind mapping)ّظم. ىي بسيطة جدا. وأّما رسم اخلريطة الذىنيةادلن

والطريقة السهلى إلدخال ادلعلومات إىل العقل، و ألخذ ادلعلومات من العقل. وىذه 
الطريقة طريقة ابتكارية،و إبداعية،و فّعالية لكتابة األفكار. و مجيع اخلريطة الذىنية ذلا 

ط،و رموز،و كلمات،و صور،و نظام بسيطة،و طبيعية،و قريبة مساواة. ذلا ألوان،و خطو 
للعقل. باستخدام اخلريطة الذىنية، قائمة ادلعلومات الطويلة ادلركبة ادلملة ؽلكن أن ربول 
إىل الرسوم البيانية ادللونة اجلذابة، سهلة للمذاكرة، منّسقة و منّظمة،و مطابقة بعملية 

    26طبيعة العقل.

بوزان  طايني طريقة ابتكارىا خبَت العقل و أستاذ الذاكرة ى اخلريطة الذىنية
الستينيات ادليالدية، عندما كان يدرس يف ادلرحلة الثانوية، و كان معلموه يستغربون من 
مطابقة إجابتو مع ما جاء يف الكتاب سبامًا حىت التفصيالت الدقيقة،و عندما سألوه بُت 

ا فيما بعد اخلريطة الذىنية حيث حصل على ذلم الطريقة اليت ذاكر ّٔا دروسو، ومساى
 أفضل ذكاء إبداعي يف العامل، وىو مؤسس بطولة العامل للذاكرة.
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 خطوات رسم الخريطة الذهنية -2

 ، منها :27أّما خطوات رسم اخلريطة الذىنية

ابدأ من القسم األوسط على الورقة. ألن البداية من الوسط تعطى احلرية  (1
 اجلهات والتعبَت احلر والطبيعيإىل العقل النتشار إىل مجع 

استخدام الصور للفكرة الرئيسية العامة. ألن الصورة تعرّب الكلمات  (2
وادلعاين وتساعدنا يف استخدام اخليال القياسي. وىي جذابة وذبعلنا 

 للًتكيز وذبعل العقل إغلابّيا فيفكر.

 استخدام األلوان ألهنا مرػلة وجذابة للعقل. (3

واألفكار الرئيسية واألفكار الفروعية إىل ىلم  صل بُت الصورة الرئيسية (4
جرى. كان العقل يعمل باستخدام الصالت بُت الفروع. ونقوم بصالت 

 الفروع فسهل لنا للفهم وادلذاكرة.

ارسم الفروع باخلطوط ادلنحنية. ألن اخلطوط والسطور سبل العقل. الفروع  (5
 النظر. ادلنحنية واحلية كالفروع واألغصان للشجرة وأجعل وتسرّ 

استخدام كلمة مفتاح لكّل خط. ألّن  كلمة مفتاح واحدة ذبعل اخلريطة  (6
 الذىنية مرونة وقوية وىي خرة.

 استخدام الصور جلميع اخلريطة الذىنية. ألهنا ذلا كلمات ومعاين كثَتة.  (7

 :لعربيةدلادة اللغة ا (Edraw Mind Map) مثال خطوات بناء اخلريطة الذىنية

رسم لو اخلريطة الذىنية، وضلدد عناصره نريد أن ت نقرأ ادلوضوع الذي .1
 (Edraw Mind Map)لفرعية، وادلعلومات ادلتعّلقة بو واستخدام الرئيسة، وا

 لطرح اإلفكار، والتخطيط، والوثيقة. 

 اخلريطة الذىنية جديدة :إلنشاء 
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 .(Edraw Mind Map)اخلريطة الذىنية  افتح .أ 

اخلريطة الذىنية مّث اخًت وكان أنواع أشكال  ،(File) ظهر ادللف .ب 
 إحدى منها.

. بدأ أن يعُّت الفكرة الرسم اجلديدة إلبتداء فتحت الورقة .ج 
 (Main Idea)الرئيسّية 

فكذلك ظهر  (Main Idea)اخًت جبانب اليمُت الفكرة الرئيسّية  .د 
 .(Main Topic)   فرع ادلوضوع الرئيسيّ 

يبدل  يستطيع أن أكتب ما أراد الكاتب على الفروع وادلربع. .ه 
    األلوان كلهما. 

، ذّج يستطيع أن يبّدل على مجيع األشكال، والفروع، واأللوان .و 
F3   فظهرShape Format. 

 (File)والوراقة يف ادللف (Save)إذا ينتهى األعمال، فاحفظ .ز 

 

. حىت نرسم حبرية أكرب لغة العربيةولنأخذ مثاال على ذلك يف مادة ال .2
 قة كبَتة ولتكن مثال.وأحضر  أقالما ملوية. أ. أحضر ور 

نبدأ من منتصف الورقة، ونرسم شكال ما طلتاره واكتب بداخلو  .3
 العنوان الرئيس.

نرسم خطوطا خارجة من ىذا الشكل بعدد األجزاء الفرعية، ومن  .4
ادلستحسن أن تكون بلون سلتلف، وعرضة عند البداية مّث نبدأ يف 

 النحف حىت تصبح مدببة عند النهاية.

ل خط العنوان الفرعي باختصار قدر اإلمكان، ما نكتب عند رأس ك .5
يذكر بادلعلومة فقط مثال : اإلضافية، و اجلملة الفعلية واإلمسية، 

 ومفعول بو، والضمَت.  
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 ستراتجيا رسم الخريطة الذهنية في تعليم اللغة العربيةإ -3

 ما ػلتاج مراعاتو قبل التعليم (1

، وادلواد التعليمية، استعداد ادلعّلم : اإلشراف اجليد واإلرشادات
وإىداف التعليمية، ووسيلة، وإعداد الطالب، وتشجيعهم، وإعداد 

 اخلطوات.
أّما الطالب : استعداد للتعليم، والنشط يف التعليم، وإغلابيّا، 
وادلشاركة يف التعليم، والتعّلم اجلماعي والتعليم الفردي، ويفهم 

 اخلطوات طرحة ادلعلم.

 منها :خطوات التعليم  وإجراءه،  (2

 إعداد ادلعّلم الدرس .أ 

 ادلواد التعليمية .ب 

 اإللقاء واإلشراف .ج 

 الطالب يتعّلم مجاعّيا  .د 

 يقوم برسم اخلريطة الذىنية حول ادلوضوع ادلعُّت  .ه 

 عرض اخلريطة الذىنية حول إفكار رئيسية نانوية .و 

 مراجعة الدروس وتقوًن .ز 

 ربصيل ووصول الكفاية  .ح 

 

 : ة العربية في التاليفوائد رسم الخريطة الذهنية في تدريس اللغ -4

تنظم البناء ادلعريف وادلهادي لقواعد اللغة العربية لدى الطالب تنسق  (1
 بينها أثناء ادلراحل التدريسية ادلختلفة.
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سهولة الوصول إىل ادلعلومة من اخلريطة الذىنية أثناء الدراسة ألو  (2
 أثناء حل التدريبات أو ادلتحانات.

ادلوضوع بسرعة والربط بينها  فرصة مراجعة ادلعلومات السابقة عن (3
 وبُت ادلعلومة اجلديدة.

ادلرونة يف إضافة بيانات ومعلومات جديدة شلا يوسع عملية الفهم  (4
 ليس إثناء عرض الدرس فقط، ولكن عند ادلراجعة ادلتطررة إيضا.

 تساىم بفاعلية يف مرات الفروق الفردية بُت الطالب خاصة. (5

 الطالب يف ادلوضوع تطّور العمق ادلعريفي وادلهادي عند (6

تعطي الطالب صورة شاملة مًتابطةعن مواضيع النحو سبكنو من  (7
 .احلكم الصحيح على الكلمة ادلراد

 

 مزايا الخريطة الذهنية -5

 أّما مزايا اخلريطة الذىنية كما يلي :
 الكثَتة وتبسيطهاعلومات  ادلوسيلة فّعالية لنقل  (1

 ؽلكن مناسبة على أساس سيكولوجية  (2

 ية لعالج قصر  الوقت وحصة الشرحوسيلة فّعال (3

 تربط مفاىيم القبلّية بادلفاىيم اجلديدة. (4

 عيوب الخريطة الذهنية -6

 أّما عيوب اخلريطة الذىنية كما يلي :
فيها ال يستطيع باحلركة  ”Edraw Mind Map“الباحثة تأخذ  (1

، وتنوين الكسرة، وتنوين )الفتحة، والكسرة، والضمة، وتنوين الفتحة
 ة، والسكن(الضمة، الشدّ 

 مقلوب مجيع الكتابةإذا استخدام احلركة ف (2
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ربتاج إىل الوقت واجلهاد الكبَتة الستخالص ادلفاىيم وتصنيفها إىل  (3
 مفاىيم رئيسية ومفاىم فرعّية.

 إذا يريد أن يصّور فينقسم من الورقة. (4

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه - أ

ا البحث ىو ادلدخل الكيفي الباحثة ادلدخل مستعمل يف ىذ ستخدمت
والكمي ومنهجو ىو البحث والتطوير. وىذه الطريقة ىي طريقة البحث 

 28ادلستخدمة للحصول على نتائج معُّت وذبربة فعالة.

 

 التطوير خطوات - ب

 طريقة التطوير (1

قبل  لتخطيطة التطوير لتصنيف و ير بااستخدام طريقو تنفيذ البحث والتط
الطريقة الوصفي والطريقة التقومية والطريقة  منها: ستخدم إجراءات التطوير ا

 أما بالوصف كل طريقات على النحو التايل: 29التجريبية.
األوضاع تستخدم يف البحث األول جلمع البيانات حول  ةالطريقة الوصفي .أ 

لمنتجيات اليت سيتم تطويرىا، كما ادلكونات األساسية لاحلالية منها:  
  عماد عوامل.مل مثل: مدرسة ومعلم وتالميذ، مستع

                                                 

28
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2119), 

Hal. 297 
29

 Sukmadinata, Nana Syaodih. 2119. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. Hlm: 167 



37 

 

دلعرقة البيانات اليت توجد يف ادلدرسة نور ىذه الطريقة تساعد الباحثة 
فتستطيع يعٍت بطريقة ادلالحظة.  اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية دباالنق

  تستمّر البحث إىل نظرة اإلنتاج. الباحثة أن

 

 

 

 وتستخدم عملية ونتيجة. الطريقة التقومية تستخدم لتقوًن تطوير االنتاج .ب 

ثة أن ىذه الطريقة لتشمل الطريقة اإلوىل ىي الطريقة الوصفية. تستطيع الباح
  تعُّت إنتاج الباحثة مناسب ذلذه ادلدرسة أو  غَت ادلناسب

ونتيجتها إنتاج مناسب يف مدرسة نور اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية دباالنق ألن 
 شّجع التالميذ اخلريطة الذىنية دلادة اللغة العربية. 

 

يقة التجريبية تستخدم اكمات االنتج لقياس يف آّموعة والطر  .ج 
 التجريبية وآّموعة الضابطة، النو لتحديد مقارنة من نتيجة االنتج.

ذبرب الباحثة اإلنتاج اخلريطة الذىنية دلادة اللغة العربية إىل التالميذ 
ة والتلميذات الصف الثاين. تأخذ الباحثة رلموعتُت منها آّموعة الضابط

تلميذا، وآّموعة  ٖٓوآّموعة التجربة. ربّدد آّموعة الضابطة فيها 
  تلميذة.  ٖ٘التجربة فيها 

 (  إجراءات التطويرٕ
 مراحل تنفيذ التطوير والباحثة تستخدم على أساس إجراءت تطَت بنموذج

. ىذا النموذج استخدمها متنوعة من اشكال لتطوير االنتاج "ADDIE" أّدي
تيجية التعليم وطريقة التعليم ووسائل التعليم وإعداد الكتاب منها: اسًت 
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لتصميم النظام  Dick and Carry التعليمي. ىذا النموذج متطور على 
  31التعليم. ويتضمن ىذا النموذج مخس خطوات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1121الرسم 

 "ADDIE" ت تطير بنموذج أّدياإجراء

 أما شرح من النموذج مخس خطوات، وىي: 

 ليل االحتياجاترب (1)

ادلرحلة األوىل يف البحث التطوير ىي وجود احلاجات وادلشكالت. 
احلاجة ىي كل األشياء لدي زيادة القيمة عند االنتشار، وادلشكلة ىي عدم 

  31مناسبة الشي  بُت الرجاء والواقع يف ادليدان.

                                                 
31

 Endang Mulyatiningsih.2112.Modul kuliah pengembangan Model Pembelajaran UNY  hlm:5 

31
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2112), 

Hal. 299 
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ادلدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة إىل رئيس  األوىل قابلةادلقامت الباحثة 
آراء ادلدرسة و ادلقابلة  إلسالمّية دباالنق باسم عبد الّرحيم بكالوريوس معرفة ا

ين الزىرة بكالوريوس يف الّصف الثاّ مدرسة اللغة العربية باسم لونة  الثّانية إىل
  فيو.التالميذ وتدريس اللغة العربية  معرفة

 

 تصميم ال (2)

علومات ادلستخدمة ادلرحلة الثانية ىي تصميم اإلنتاج. ادلراد بو مجع ادل
  32وتصميم ادلنتج، يرجى بو حال سبشكالت ادلوجودة. طيطلتخ

على تعليمي قامت الباحثة بالتخطيط عن األشياء اتاجة الكتاب ال
لتحقيق اخلريطة الذىنية، كيفية إجراءات صنع اخلريطة الذىنية  شكل 

نور  صممتها الباحثة ادلستخدم يف الصف الثاين دلدرسةأىداف التعليم. 
اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية دباالنق منها: تعيُت اإللوان للخريطة الذىنية، 

يف  تعيُت األشكال فيها لتزيُت مظاىر اخلرطة الذىنيةواختار الصورة، و 
 ، ومجع احلاجات اتاجة قبل التطوير. ”Edraw“مساعدة الربامج اجلاىزة 

 التطوير (3)

ير ىو عملية لتحقيق تصميم التطو  حلة الثالثة ىي تطوير اإلنتاج.ادلر 
حقيقة، وأي، إذا كان تصميم يلزم الربرليات بشكل الوسائط ادلتعددة 

 لتعليم، فيجب تطويره.
التعليمي دلادة اللغة العرية  كتاب يف ىذا البحث، قامت الباحثة تطوير

. دباالنق اخلريطة الذىنية يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالميةعلى شكل 
 ربية تطويرا من الكتاب التعليمي.حثة لتيسَت مادة اللغة العالبا صممت

 جربةالت (4)

                                                 
 333، ص نفس املرجع32
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اإلنتاج، وىي عملية ذبربة ادلنتج  دلعرفة جودتو  ادلرحلة الرابعة ىي ذبربة
تلميذة يف مدرسة نور اذلدى  ٖ٘إىل وفعاليتو. قامت الباحثة بتجريبة 

 ادلتوسطة اإلسالمّية دباالنق يف إجراءات التجربة. 

 

 

 

 وًنالتق (5)

مرحلة اخلامسة ىي تقوًن اإلنتاج. وىو عملية تقوًن ادلنتج يف نظام عملو.  
اليت وزعت إىل اخلرباء  كان التقوًن يف ىذه ادلرحلة من نتيجة االستبانة

الصف الثاين يف مدرسة نور اذلدى ادلتوسطة اإلسالمّية دباالنق  والتلميذات
 لتعليمي دلادة اللغة العربية. جودة اخلريطة الذىنية يف تطوير الكتاب ادلعرفة 

 

 طريقة جمع البيانات - ج

وات مجع حسب ما ربتاج الباحثة من البيانات السابقة، تستخدم الباحثة أد
 :اليت تتكون من البيانات 

 (Observation) ادلالحظة (1

ىي وسيلة يستخدمها االنسان العادي يف اكتسابو خلرباتو ادلالحظة 
ما نشاىده  أن نسمع عنو، ولكن  شكل علىومعلوماتو حيث صلمع خرباتنا 

الباحثة حُت يالحظ فإنو يتبع منهجا معينا غلعل من مالحظاتو اساسا دلعرفة 
 33واعية أفهم دقيق لظاىرة معينة.

إلداء ادلالحظة، قامت الباحثة أحوال ادلدرسة، منها: منهج الدراسية،  
خدمة فيها. ىناك قضي واسًتاتيجية التعليم، وطريقة التعليم، ووسائل التعليم مست

                                                 
33

 149: ص الرياض. والتوزيع للنشر السلمة دار. العلمي اليحث. 1997 عبيدات، ذوقان  
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دلاما مستخدم على ادلدرس والتالميذ. أقّل التشجيع من الوسائل التعليم لكن 
 التالميذ لتعّلم يف الفصل ألهنم من وسط طبقة متوسطة احلّد اإلدىن. 

لذلك يأخذ الباحثة اخلريطة الذىنية لتيسر  والتخليص مادة اللغة العربية  
األلوان الكثَتة، والصورة ادلتنوعة، وغَت ذلك. كتاب التعليمي. فيها الالذي يف 

 ترجو الباحثة أن تشّجع التالميذ للتعّلم اللغة العربية.

 

 (Interview)ادلقابلة  (2

ىي زلادثة موجهة بُت الباحث والشخص أو شخاص أخرين ادلقابلة 
ّٔدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معُت، يسعى الباحث للتعريف عليو من 

 34ف الدراسة.أجل ربقيق أىدا

تستخدم الباحثة ادلقابلة الضخصية إىل مدرسة اللغة العربية إمسها لونة  
. تسأذلا عن منهج الدراسية، واسًتاذبية التعليم، وطريقة التعليم، الزىرة بكالوريوس

ووسائل التعليم الذي مستخدمة يف ادلدرسة والفصل. من ناحية األخرى، حالة 
 التالميذ وقدرهتم فيها.

 

  ( Questionnaire ) اتتبياناالس (3

ىو أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بوقع  اتاالستبيان
معُت، ويقدم االستبيان بشكل عدد من االسئلة يطلب االجابة عنها من قبل عدد من 

 35االفراد ادلعنيُت.

                                                 
34

 ٖٕٖدار الفكر ادلعاصر. لبنان. ص: البحث العلمي. . ٕٓٓٓجاء وحيد دويدي، ر   

35
 ٕٔٔنفس ادلراجع، ص:   
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اليت  (Skala Likert)تستخدم الباحثة ظلوذج االستبيانات ىي سكاال ليكَتت 
فيها تتكون من أربع اخلتيارات، منها : موافق جّدا، وموافق، وغَت ادلوافق، وغَت ادلوافق 

 جّدا. 

يف الصف الثّاين بادلدرسة نور اذلدى وىذه االستبيانات سيعطى على التالميذ 
 ادلتوّسطة اإلسالمية دباالنق.

 

 .11.1ل الجدو 

 معيار استبيانات  التالميذ 

 (Test)   ختباراإل (4

وضوع أو ىدمها، اإلختبار ىو يستعمل االختبار دلقياس وجود قدرة ادل
 36مع كبَت قدرة ادلوضوع ادلبدوث. 

االختبار الذي تستخدم الباحثة دلقياس قدرة التالميذ عن ادلادة اللغة 
37 ختبار القبليم ادلواد التعليمية ىو اإلبل تعلّ العربية ق

(Pretest)ختبار . أّما اإل
 اخلريطة الذىنية. على شكلدلعرفة فّعالية ادلادة اللغة العربية  (Postest) البعدي

 تأخذ الباحثة آّموعتُت ىي آّموعة الضابطة وآّموعة التجربة. 

 11.12ل الجدو 

                                                 
36

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2116, Hal: 223 
37

 M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, ITB Bandung, Bandung, 1996, hal 

:21-21 

 نسبة مئوية )%( ادلستوى الرقم
 111 – 67 شلتاز  .1

   66- 34 متوسط  .2

 33 – 1 فاشل  .3

 نسبة مئوية )%( ادلستوى الرقم
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 معيار نتيجة االختبار 

 مصادر البيانات  -د

كما ذكر يف طريقة التطوير وذبريبات اإلنتاج وزبطيط الكتاب التعليمي، سوف 
 Data، منها: بينة األولية )ذبريب على معلمُت وطالب. ىذا البحث تتكون من بيانتُت

Primer( وبينة الثانوي )Data Skunder بينة األولية ىي بينة الرئيسي، ومأخد من .)
على شكل اخلريطة الذىنية.  دلادة اللغة العربيةعملية التعليم باستخدام الكتاب التعليمي 

  ياين: انات كما يف ىذا اجلدول البمن بينة األولية ومصادر البي أما شرح

 11.11الجدول 

 شرح من بينة األولية ومصادر البيانات

 البيانات عناصر من مكونات ادلوضوع التجريبية مصادر البيانات الرقم
فعالية تطوير الكتاب  معلم عملية التعليم 1 

دلادة اللغة التعليمي 
 على شكلالعربية 

  اخلريطة الذىنية.

البيانات 
ادلكتوبة 
والبيانات 
 الشفهية

 جودة اإلنتاج يف تطوير التالميذ التعليم عملية 
دلادة الكتاب التعليمي 
على اللغة العربية 

البيانات 
ادلكتوبة 
والبيانات 

 ٓٓٔ – ٘،ٜٚ شلتاز  .1
   ٜٖ،ٜٚ - ٘،٘ٙ جّيد  .2
 ٜٗ.ٗٙ – ٓ٘،٘٘ متوّسط  .3
 ٜٗ.٘٘– ٓ٘،ٓٗ مقبول  .4
 ٜٖ،ٜٗ – ٓ ضعيف  .5
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 الشفهية .اخلريطة الذىنية شكل
 

 تحليل البيانات أسلوب -ه

بواسطها ادلالحظات  وادلراد بتحليل البيانات ىي العملية اليت تنظم أو تكون
  38حبث معينة حبيث ؽلكن احلصول منها على نتائج. الناذبة عن النطبيق خطة

بعد أن مجع البيانات السابقة، تستخدم الباحثة أسلوب تطوير الكتاب التعليمي  
اخلريطة الذىنية واألسلوب الوصفي التحليلي لبيان آراء  على شكلدلادة اللغة العربية 

إجراءات البحث  التالمي، واستخدام لباحثة الدراسة التحليل الكمي. لذلك كانت
 ربتاج إىل اإلقامة بالتعديد واحلساب، وتعرض أيضا فيو اجلدوال.

 لتحليل البيانات الكمية بامغثرتُت، تستخدم الباحثة ربليل اإلحصائي اإلستداليل 

(Analysis Statistic Inferensial)    كما قال أمحد بدر : ربليل اإلحصائي اإلستداليل فهو
إي اختبار مجاعية صغَتة واليت سبقت اإلشارة إليها.  (Sampling)يتضّمن عملية ادلعانية 
 39ادلختارة منو. (Population or Universe)سبثيل آّتمع الكبَت 

يستعمل التحليل اخلصائي اإلستداليل بتطويع البيانات من ادلتغَتتُت أو أكثر.  
وإذا ارادنا  < (Non Parametrik)أو غَت العلم   (Parametrik)إما باإلحصائي ادلعلم 
للمجموعة ادلستقلة  T بُت العبنتُت الفارقُت فنستعل اخلتبار احلصول إىل ادلقارنة 

(Independent Groups T-test)  بأن االختبارT  عو اللختبار الفرض الصفري ىل ىو
 41صحيح أو زائف. 

                                                 
38

م،  ٖٜٛٔعامل الكتاب : القاىرة،  البحث الًتبية أصولو ومناجو، زلمد لبيت النحيحي وزلمد منَت موٌن،  
 1ٖص : 

 أمحد بدر، إصول البحث العلمي ومناىجو ٖٗم، ص: ٖٜٛٔ، كويت، وكلية ادلطبوعات عبد ا احلرمى، 39

41
 Anas Sudijono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2117, Hal : 88 
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ميذ اليت تستخدم الباحثة يف ىذه احلالة أسلوب ربليل البيانات عن نتيجة تعليم التال
تتجلي من فروق ادلقياس ادلعديل لنتيجة التالميذ حيت زبترب فروض البحث تؤخذ مستوى 

يف ادلائة ، ولتحليل مستوى فروق نتيجة التعليم لالختبارين تقوم الباحثة على  (.)الفروق 
 األرمزة التالية :

   41( ٔنطلب قيمة ادلتوسط لكل رلموعة بالرمز  ادلتوسط) .1

X∑X = 

       N      

 الوضوح :

X  ادلتوسط :    N  عدد العينة : 

X∑    :رلموعة النتيجة 

بُت قيمة ادلتوسط يف القبلي باستخدام وبعد ذلك نطلب قيمة اإلضلراف ادلعيلوي  .2
 الرمز : 

    √  

 
 

 الوضوح :

Md   :ادلتوسط من الفروق بُت نتيجة القبلي والبعدي 

N  عدد العينة : 

D∑   الفروق بُت نتيجة القبلي والبعدي الذي يستطيع : رلموعة 

 : 42أن يعرفو بالرمز

                                                 
41

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara, 2117, Hal : 88 
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D = X - Y∑ 

 الوضوح :

X : ادلتوسط لنتيجة البعدي 

Y  :  ادلتوسط لنتيجة القبلي 

 : 43نطلب مستوى الفروق  االختبار القبلي والبعدي بالرمز .3

 

 

 

خلطاء من فروض صفر الرمز السابق أحد الرمز اإلخصائية ادلستعملة دلعرفو الصواب أو ا
الذي يقول أن يعرف مستوى الفروق بُت االختبار القبلي والبعدي. وسبتحن بعد ذلك 

 .  (T-Test)نتيجة مستوى الفرق بقيمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
42

 Ibid,Hal : 92 
43

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , Yogyakarta: Bina Aksara, 1987, Hal : 191 
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 الفصل الّرابع

 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

تدريس اللغة  ػلتوى ىذا الفصل على ثالثة ادلباحث، منها : ادلبحث األول ىو
على الكتاب التعليمي  ، وادلبحث الثّايت ىو خطوات تطوير ادلقّررالعربية باستخدام 

فّعالية بعرض البيانات وربليلها، وادلبحث الثالث ىو  )ادلنتج(اخلريطة الذىنية  شكل
 التعليمي )ادلنتج( بعرض البيانات وربليلها. والبيان كما يلي : الكتاب استخدام  تطوير

 المقّرر الكتاب التعليمي دريس اللغة العربية باستخدامتالمبحث األّول : 

تريد ، ادلقّرر الكتاب التعليمي تدريس اللغة العربية باستخدام قبل تبُّت عن 
دباالنق كما  الباحثة أن تبُّت عن ة تارؼلّية عن مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية

   يلي :

 بماالنق  ّسطة اإلسالميةلمحة تاريخّية عن مدرسة نور الهدى المتو  -1
 دباالنق نشأة مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية .أ 

 ٖيف الشارع بندوعان سوتامي رقم  وقعت مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية
دباالنق. خلفية نشأة ادلدرسة كلما كثر ادلتخرّج الذي ػلتاج التعليم األعلى ألن تريد 

التعليم وجد قبلها. يف احلقيقة، ادلدرسة اإللتحاقية األوىل مطالبة آّتمع ترقية التعليم ب
خصوصا ادلدرسة ادلتوّسطة مل تستطيع أن تستلم عدد متخرّج ادلدرسة اإلبتدائية 

 اإلسالمية وادلدرسة اإلبتدائية.

جّدت سبهيّدية ادلأّسسة لنشأة مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية، يف  فلذلك
مؤّسس ادلدرسة ىو احلاج الدكتور حسنا واحلاج أ. سورجانطا و ٜٚٚٔالشهر الينايَت 

الذي يساعد آّتمع، والطالب يف جامعة اإلسالمية احلكومية ، و والطالب يف جامعة 
 .احلكومية الذي يسكنون يف حول قرية سومربساري دباالنق
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 بماالنق تقّدم مدرسة نور الهدى المتوّسطة اإلسالمية .ب 

دى ادلتوّسطة اإلسالمية مبٌت ادلدرسة نور اذلدى اإلبتدائية حّلت نشأة مدرسة نور اذل
  ٘اإلسالمية اليت تقع على مؤّسسة واحدة. وقعت ادلدرسة يف قرية سومربساري رلاز 

، يستطيع ادلؤّسسة أن يشًتي بقعة تسع ٜٛٚٔدباالنق. باإلجتهاد ادلؤّسسة يف السنة 
مًتا بادلكان ادلتساوي  ٕٓ٘.ٔ±مًتا ويف السنة اآلتية يشًتي حول  ٕٓ٘.ٔ±حول 

 مًتا. ٓٓ٘.ٕ±فملك مؤسسة نور اذلدى يكون 

م لبٍت الفصول  ٜٔٛٔأو  ٜٓٛٔوضع أساس احلجر يف الشهر الذوحلّجة عام 
وجدت ىذه ادلؤسسة ٜٗٛٔأو  ٕٜٛٔمدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية. يف عام 

تريد ادلؤسسة أن تدير ىذه االعطية اعانة مالية من الوايل باجلملة أربعة مليون يف روبية. 
حّلت ادلدرسة يف ادلبٍت اجلديد يف  ٜٗٛٔأو  ٖٜٛٔزلايل. يف عام  ٖحىّت يوجد 

دباالنق. فبذلك نّفذت عملية التعليمّية يف الصباح. أّما  ٖالشارع بندوعان سوتامي رقم 
 تضّمنت وسائل دلساعد التعليمّية منها :

 البنيان يتكّون من ثالث طبقات -

 عة اإلجتماعقا -

 ادلصلى لوسيلة العبادة -

 معمل اللغة -

 معمل ااحلاسوب -

 معمل علم الطبيعي -

 ادلكتبة الشميلة اليت تتكّون من الكتب الدراسّية، وادلراجع، واإلصالح -

 ميدان الرياضة -

 عرفة الصّحة -

 وسائل التطوير ألفراد التالميذ -

 أّما رئيس ادلدرسة منذ نشأهتا غّلرب التبديل، منها :
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 م( ٜٛٚٔ-ٜٚٚٔ) ور وارسيطا ىادي الدكت  -1

 م( ٖٜٛٔ-ٜٛٚٔ)  الدكتور مسروري  -2

 م( ٕٔٔٓ-ٖٜٛٔ) الدكتور احلاج أمحد توفيق  -3

 اآلن ( -ٕٔٔٓ)  عبد الرحيم البكالوريس -4

 

 سلّطط موقع ادلدرسة .ج 

 

 

 

 

       
U     
 

 

 

 

44الرسم
 4121. 

 خريطة موقيع المدرسة

 اإلسالمية : مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة  سم ادلدرسة ا
 دباالنق ٖ: الشارع بندوعان سوتامي رقم    العنوان

 :  حدود ادلدرسة

 الشمال : الشارع بندوعان سوتامي -1

 : اجلامعة احلكومّية دباالنقاجلنوب  -2

 ٘الشارع ؤايا جاندي رقم : الشرق   -3

 الشارع سيغورا غورا :الغرب   -4

                                                 
44

 https://www.google.co.id/maps/place/MTS+Nurul+Huda, diakses pada Sabtu, 16 April 2116 

pukul 16.49 WIB 
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 وسائل المدرسة .د 

 البنيان : (1

 عيّ . إدارة اشراف أجتماٚ    الفصول .1

 . ادلصلىٛ    الكتبة .2

 . عغرفة الصّحةٜ    القعة .3

 ادلدرسُت وادلدّرسات.محّامٓٔ   إدارة رئيس ادلدرسة .4

 . محّام التالميذ11  إدارة ادلدرسُت وادلدّرسات .5

 . األنابرٕٔ     ترتيب اإلدارة .6

 ادلعمل : (2

 معمل علة الطبيعي .1

 معمل احلاسوب .2

 معمل اللغة .3

 الّنشاط اإلضايف : (3

 اخلطابة . ٗ    الكّشاف .1

 .الّصليب األمحر٘  اشراف تالوة القرآن الكرًن .2

 مجعّية علمّي ادلراىقة .3

 الوسائل أخرى : (4

 دّق اجلراس دخول الفصل يف الساعة السابعة إاّل الرّبوع .1

 دّق اجلراس خارج الفصل يف الساعة اثنة عشر سباما  .2

 الشبكة الدولية .3

 تنفيذ التعليم رّلانا .4
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 نظرات وبعوث المدرسة .ه 

ار ادلدرسة ىو ذوعامل، وعامل، واخالق. وىذه ادلدرسة تتكّون من نظرات كان شع
 وبعوث منها:
 نظرات ادلدرسة ىي ذبقيق ادلؤمنُت، والعامُت، واخللق، وادلّتقُت .1

 أّما بعوث ادلدرسة ىي : .2

تنفيذ التعليم جودة اجلّيدة يف رللة العلم التكنولوجيّا دبوجود البيئة  .أ 
ن القّيم. عملية التعبيمّية على أساس فاعل الّنظيفة، واجلّيدة، والّدي

التعليمّية، وشللوء أًّن التعليمّية، وفّعالّية إشراف الّنشاط اإلضايف، 
وشلارسة الصالة مجاعة، وأسوة حسنة حبالة ابتداء دخول التعليم 

 اإللتحلق.

تنفيذ البيئة والوسائل الظهَتي مناسب لتشجيع عماية التعليم اجلّيد  .ب 
 والّشامل.

مل دبجنة فرعّية وارتباط الرّابطة احلسنة مع رلتمع دلوجود إدارة تعا .ج 
 (MBS).على أساس ادلدرسة 

 : أىداف ربّية التالميذ طول ثالث سنوات، منها

 األخالق الكرؽلة .1

 يعمل عبادة صحيحة .2

 ٖٓ% جزء ٓٓٔ- %ٓٛحفظ حول  .3

 تكّلم باللغة اإلصلليزي واللغة العربّية .4

 ادلدراسات األخرى يف رلال العلوم. منافسة التالميذ والتلميذات من .5

 

اذليكل التّنظيمي دلدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمّية دباالنق وألجل الّتنظيم   .و 
 اإلدارّي دلدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمّية وضع ىيكلو كما يلي:
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 وزاراة الّديانة -أ 

 ادلؤّسسة -ب 

 رئيس ادلدرسة -ج 

 قسم اإلدارة  -د 

 اللجنة الفرعّية -ه 

 نهاجّيةمناسق ادل -و 

 مناسق التالميذ -ز 

 مناسق عالقات عاّمة  -ح 

 مناسق اشراف أجتماعيّ  -ط 

 ادلدّرسون وادلدرسات -ي 

 التالميذ -ك 

 وايل التالميذ أو آّتمع -ل 

 بيانات المدّرسين والتالميذ .ز 

 .41.1 لجدو 

 بيانات المدّرسين والمدّرسات
 الوظيفة األمساء الرّقم

اإلصلليسي رئيس ادلدرسة/مدرس ااغة عبد الّرحيم بكالوريوس 1   

2  
 سالمة سوواردي بكالوريوس

مناسق ادلنهاجّية/مدرس التاريخ الثاقفية 
 اإلسالمية

3 
 أغونغ واىيوانا بكالوريوس

مناسق عالقات عاّمة/مدرس عقيدة 
 أخالق

 مناسق التالميذ/مدرس تعليم الوطنّية الدكتور  تريسوال أدي 4
 مدرس اللغة العربية أمرازي بكالوريوس 5
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كتور سري انًتسناينالد  6  مدرسة علم اإلجتماعي 
 مدرسة علم الطبيعي جاتوريٍت بكالوريوس 7
  اشراف أجتماعيّ مدرس  الدكتور احوان 8

 مدرسة الرياضيات حسن احلميدة بكالوريوس 9
 مدرسة اللغة اإلندونيسيا إيدا نورسانيت بكالوريوس 11
 مدرسة الرياضيات إسواة الّرشيدى بكالوريوس 11
 مدرس علم الفقو زلمد بسري شلصطفى بكالوريوس 12
 مدرسة اللغة العربية لونة الزىرة بكالوريوس 13
 مدرس اللغة العربية/صحنة ادلوضعيّ  عبد احلميد فكري بكالوريوس  14
 رئيسة حرب اإلدارة/أمُت الصندوق سري واىيوين 15
 حرب اإلدارة رمحا فطرياين 16
يت سري ساسي يوين نورىايا 17

 بكالوريوس
 حرب اإلدارة

 وقائّي ادلدرسة راووه ىادي 18
أخذت الباحثة فصلُت يف الصف الثاين منها الفصل التجرييب والفصل الطبيعي كما  

 يلي:

 41.12 لجدو 

 (مجتمعة الضابطةذ في الصف الثاني)البيانات التالمي

 اجلنس أمساء التالميذ الرّقم

لرجلا أبرييو فاوندرا أرديانشا أ. 1   
 الرجل أغوس نور جنيدي  2
 الرجل أىدي أجي نور واحد 3
 الرجل أمحد شريف ىداية ا  4
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 الرجل ألفان ستيياوان 5
 الرجل أردين وسنو سافوطرا 6
 الرجل فّري دوي موجيانطا 7
 الرجل غيالنغ ستياوان 8
 الرجل إلياس شحبانا 9

 الرجل إؤشاد العباد الّرضى 11
واحيوديم. فاريس  11  الرجل 
 الرجل موالنا فتح الّرمحن 12
 الرجل زلّمد أنغا أفرلياوان 13
 الرجل زلّمد عُت اخللق 14
 الرجل زلّمد بشرى الكرًن  15
 الرجل زلّمد أنيس 16
 الرجل زلّمد رمحة ا 17
زلّمد آدوين جابارو   18  الرجل 
 الرجل زلّمد أديتيا 19
 الرجل زلّمد مذّكر 21
 الرجل زلّمد توفيق ىداية ا 21
 الرجل زلّمد زين الّدين زحري 22
 الرجل رْزقي أوقتا رمحة 23
 الرجل شهرول 24
 الرجل واحيو عبدا موليدا 25
 الرجل ياين أردي فوطرانطى 26
 الرجل يانوار دوي وغلايتنطا  27
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 الرجل يوغا فرناندا 28
 الرجل أري شهر الّرمضان 29
راػلان راديفليزلّمد  31  الرجل 

   

 41.11 لجدو 

 (المجموعة التجربة)بيانات التلميذات في الصف الثاني 

 اجلنس أمساء التلميذات الرّقم
 ادلرأة أجنغ حاليمة عّزى 1 

 ادلرأة أصللميا أمليسا  2
 ادلرأة أواليا رمحاديٍت 3
 ادلرأة أيو عُت عيشة ووالنداري 4
ةادلرأ أيو ساري أمباروايت 5  

 ادلرأة ديان أندرياين 6
 ادلرأة ديال ميتا مولداساري 7
 ادلرأة ديال فرافيدا 8
 ادلرأة آليسا واحيوننسيو 9

 ادلرأة آّما يوليامنا 11
 ادلرأة آريكا موالنا دوي ر. 11
 ادلرأة فاطمة نور للي 12
 ادلرأة فوزية طاىر 13
 ادلرأة إيكا زىرة الّنساء 14
 ادلرأة إيندري أستوتيك 15
 ادلرأة إيرا فرانسييت 16



56 

 

 

 

 

 

 ادلرأة ليال أماليا 17
 ادلرأة ماريامة دوي مخَتة 18
 ادلرأة مّلشا مولديّة 19
 ادلرأة مطمئٌّت  21
 ادلرأة ناديا ساري 21
 ادلرأة نفيغا سفتيا أرسليا  22
 ادلرأة نوفيتا أنغريٍت 23
 ادلرأة أوقتافياين زاليانيت و. 24
وايتفوطري ستيا 25  ادلرأة 
 ادلرأة رمحوايت  26
 ادلرأة رادينا أسًتيدا لطفتاساري 27
 ادلرأة سلمى زفَتا نورانا 28
 ادلرأة سري ماىاراين 29
 ادلرأة تري أغونغ سافَتا 31
 ادلرأة فينا أماليا  31
 ادلرأة يٍّت ستياوايت 32
 ادلرأة يوليانا جيًتا أفتيننسيو 33
 ادلرأة يونيتا رزقي أماندا 34
 ادلرأة أريٍت مولديا ن.س 35
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 المقّرر الكتاب التعليمي تدريس اللغة العربية باستخدام -2

كانت عملّية تعليم اللغة العربية يف ىذه مدرسة نور اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية   
دباالنق ال تنفصل من الكتاب التعلمي. أّما يف ادلدرسة تتكّون من طقم الدراسي منها: 

دراسي، وزبطيط األسبوع الفّعايل، وادلنهاج السنيت، وادلنهاج ادلستوى، وزبطيط تارخ ال
الدراسي، وزبطيط التعليمّية. األىداف ىّنا لتحقيق أىداف الدراسية منها: وجود تغيَت 

تدريس اللغة العربية  السلوك أو قدرة التالميذ والتلميذات بعد التدريس. قامت الباحثة بيان
 . التعلمي فيهاباستخدام الكتاب 

فأّما ماّدة اللغة العربية يف الكتاب التعليمي اللغة العربّية للّصف الثّاين ػلتوي ىذا 
يب، والقراءة، والكتابة. معظم الكتاب على ماّدة ادلفردات والعبارات، واحلوار، والًتك

لعربية. الميذ والتلميذات مل يفهموا سباما عنها. ىم يشعرون صعبة حُت يتعلمون اللغة االت
يستعملون ادلذاكرات وادلطبوعات اليت توّزعهم. يعترب التالميذ أّن اللغة العربية صعبة، حىت 
وجب على ادلدرسُت أن يهتّم التعليم والسًتاتيجيات الذين يستخدمهم يف تقدًن ادلواد. 
يريد ادلدرسُت أن يتعلموا يف أي درس من دروس و غلب أن يكون مفهوما لتحقيق 

ة ادلواد و ادلواد رلموع يف الكتاب التعليمى الذي يدرس التالميذ األىدف قدر 
 والتلميذات. 

اسًتاتيجة ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية دلادة اللعة العربية  ىي استخدام 
الطريقة. والطريقة ىي طريقة السمعية والشفهية كما قّررىا مدرسة نور اذلدى ادلتوسطة 

وسائل موجودة. ىذا يعٍت أّن ادلدّرسة دلّا تعلم اللغة العربّية اإلسالمية دباالنق ، ولو ال
الترتبط بالطّريقة أو اإلسًتاتيجّية الواحدة ، ولكن ؽلكن ذلم أن زبًت اإلسًتاتيجّية أو 

 الطّريقة حسب مشيئتها و إرادهتا. 

لقد قامت الباحثة دبقابلة ادلغلقة ادلدّرسة دلعرفة كيفية يف تدريس اللغة العربية 
باستخدام الكتاب التعلمي. تقّدم الباحثة األسئلة إىل أستاذة لونة الزىرة بكالوريوس ، 
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فكان األسئلة العاّمة عن ادلدرسة. النتيجة ىي تستخدم ىذه ادلدرسة ادلنهاج الدراسي 
منذ سنتُت ماضيا. تطبيقها يف الّصف األّول والّصف الثايّن. كانت العيوب فيها  ٖٕٔٓ

لفصلُت نصف الفّج والكتاب ادلساعد مل حّد أعلى. من ناحية طقم منها: تطبيق يف ا
الدراسي كما تارخ الدراسي، وزبطيط األسبوع الفّعايل، وادلنهاج السنيت، وادلنهاج 

 ادلستوى، وزبطيط الدراسي، وزبطيط التعليمّية مناسب معُّت ادلنهاج الدراسّي.
ّديانة. قدرة عن اللغة العربية استخدم الكتاب التعليمي ذلذه ادلدرسة من وزارة ال

% يتعّلمون يف ادلدرسة الدينّية فيستطيعون أن  ٓ٘التالميذ والتلميذات متوافرة ، من 
% مل يستطيعوا أن يقرئوا القرأن  ٓ٘يقرئوا أو يفهموا اللغة العربية لو أقّل منهم. ومن 

     الكرًن فيشعرون خلجة عن اللغة العربية.    

 أّن كيفّية يف تدريس اللغة العربية باستخدام الكتاب التعلمي وأمّا نتائجو و ىي
تفصيلها : أن مدّرسة اللغة العربية باسم أستاذة لونة الزىرة بكالوريوس تستخدم   ادلقّرر و 

كيفّية : ادلدّرسة تستخدم كيفّية : قرأت ادلدّرسة اللغة العربية مّث يًتمجها بالسمعية 
الكيفّية قرأت مادة اللفة العربية يف الكتاب التعليمي مثّ والشفهية. و  ادلدّرسة تستخدم 

 تبُّت معناىا. تستخدم الطّريقة األخرى. 
الوسائل مل تستخدم إىل التالميذ والتلميذات  يف تعليم مادة اللغة العربية. وأما 

ىي ال تستخدم الوسائل ادلوجودة مرارا إليهم، فحْسب استخدام الكتاب التعليمي. 
تالميذ والتلميذات شللة. حُت ادلدرسة تدرس ادلادة  ىم ال يسّجعون فيها. فيشعرون ال

فادلادة اليت مبُت إليهم كما ربقيق األىداف غَت احلقوق. مع أن ادلدرسة تسعى بأّي 
 االسًتاتيجّية والطريقة إليهم. 

تالحظ ادلدّرسة أن التالميذ والتلميذات مثل ذلك، إلهنم من الطبقة التحتية 
متجّدد التحيت. لذلك أكثر منهم ال يسّجعون للتعّلم يف أي الدروس، ألن من دبوارد 

 ناحية األسرة تعّينهم أيضا.  
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وحصلت الباحثة من ىذه ادلالحظة و تؤّكدىا ادلقابلة مع مدرسة اللغة العربية    
 : على تشخيص تدريس اللغة العربية باستخدام الكتاب التعلمي كما يلي

 ذ والتلميذات لتعليم الّلغة العربّية قّلة إرادة التالمي .1

 قّلة الوسيلة ادلستخدمة يف تعليم مادة اللغة العربية   .2

 قدرة التالميذ والتلميذات ادلتنّوعة  .3

األخرى، منها ىنا الفروق الفرديّة بُت التالميذ والتلميذات و عدم الداّفعّية اجلّيدة  .4
ة ادلتوّفرة و قّلة ابتكار ادلدّرسة لدى التالميذ والتلميذات و قّلة الوسائل الّتعليميّ 

 يف تعليم الّلغة العربّية

 وأماّ ادلشكالت ادلوجودة من جهة الطّلبة من رلتمع البحث  .5
 قّلة اذليبة و الّدافع 

التالميذ والتلميذات  يشعرون بالّتعب بكثرة حصص يف تعليم الّلغة العربّية و ىم  .6
 يشعرون ملال يف تعليم الّلغة العربية 

ا تتأّكد الباحثة على أّن ادلشكالت ادلوجودة البّد من حّلها ألن يؤّدي إىل وىن 
 .اطلفاض دوافع الطّلبة يف عملّية الّتعّلم و قّلة محّاستهم يف تدريس اللغة العربية

اخلريطة على شكل فأرادت الباحثة أن تتطّور الكتاب التعليمي دلادة اللغة العربية 
 لمشكالت الّسابقة واستخدام الوسائل ادلوجودة.الذعنية لكي تكون أحد حلول ل
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 الخريطة الذهنية على شكل المبحث الثّاني : خطوات تطوير  الكتاب التعليمي 
  )المنتج( بعرض البيانات وتحليلها

قامت الباحثة يف عملية التطوير اخلطوات الكثَتة. ورتبت الباحثة خطوات   
م اإلنتاج، وتطوير اإلنتاج، وذبريبة اإلنتاج، التطوير ىي ربليل االحتياجات، وتصمي

وتقوًن اإلنتاج. ىذه اخلطوات مناسبة باخلطوات اليت قدمتها الباحثة بياهنا يف الرسم 
 والبيان كما يلي :. ”ADDIE“من خطوات أّدي  3.2.1

 

 ربليل االحتياجات .1

ية، اخلريطة الذىنعلى شكل قبل تطوير الكتاب التعليمي دلادة اللغة العربية 
قامت الباحثة ربليل االحتياجات بعرض البيانات اليت حصلت عليها بادلقابلة من 
االحتياجات وادلشكالت ادلوجودة يف الكتاب التعليمي. أّما ادلقابلة إىل رئيس مدرسة 

طرائق أن  عبد الّرحيم بكالوريوس نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمّية دباالنق باسم
سائل مستخدم فيصبح تطوير التعليم يف كّل ادلدرسة، الو  على شكلالتدريس معتمد 

لكن معظم مل يعرفوا االستخدامها. لكن يفهم التالميذ مادة اللغة العرية مل ربقيق 
حّد األقصى. أما مستخدمة االسًتاتيجبا والطريقة شللة فمعظم التالميذ يشعرون 

 الصعوبات لفهمها.

حىت وجب على ادلعلمُت أن يهتّم أّن اللغة العربية صعبة،  رئيس مدرسةيعترب 
التعليم والسًتاتيجيات الذين يستخدمهم يف تقدًن ادلواد. يريد ادلعلمون أن يتعلم يف 
أي درس من دروس و غلب أن يكون مفهوما لتحقيق ىدف قدرة ادلواد و ادلواد 

 رلموع يف الكتاب التعليمى الذي يدرس التالميذ.

سة اللغة العربية باسم لونة الزىرة بكالوريوس  مدرّ قامت الباحثة ادلقابلة الثّانية إىل
تعترب ادلدّرسة قّلة إرادة التالميذ وتدريس اللغة العربية فيو.  يف الّصف الثاّاين معرفة
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التالميذ والتلميذات لتعليم الّلغة العربّية وقّلة الوسيلة ادلستخدمة يف تعليم مادة اللغة 
دّرسة للباحثة تطوير الكتاب التعليمي ادلادة اللغة فيو. ترجو ادل العربية فيشعرون ملال

 العربية. على األقّل تستطيع أن تتيّسر أو زبتصر ادلواد اللغة العربية. 

على شكل التعليمي دلادة اللغة العرية  كتابال لذلك تستخدم الباحثة تطوير
مادة اللغة  دباالنق  لتيسر اخلريطة الذىنية يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية

 العربية اإلقصى.

 تصميم اإلنتاج .2

 على شكلالباحثة بالتخطيط عن األشياء اتاجة الكتاب التعليمي  تعرض

 اخلريطة الذىنية، كيفية إجراءات صنع اخلريطة الذىنية  لتحقيق أىداف التعليم.

 يتكّون الكتاب التعليمي من ثالثة األبواب يف ادلستوى الثاين، منها : الالعبون
 الرياضيون، وادلهنة الطّبية، والتداوي. 

قبل تطوير ادلادة اللغة العربية باستخدام اخلريطة الذىنية، وجبت على الباحثة أن 
ف التدريس، وقدرة التدريس. تتكّون زبطيط التدريس من أىدا خطةتتخّطط من 

سلتصر يف كّلو   .تقوًنو ، وخطوات التدريس، وطريقة التدريس، األساسي، ومؤّشر
خطة التدريس ربطا يف ادلالحق. تأخذ الباحثة كّلو وتطّوره على اخلريطة الذىنية 

 ".Edraw   "   باستخدام برامج جاىزة

تأخذ الباحثة ثالثة األبواب من مادة اللغة العربية يف ادلقّرر. كل األبواب منها 
باستخدام  ىذا ىو اخلطوات عاّمة .كيبادلفردات والعبارات، واحلوار، والقراءة، والًت 

اخلريطة الذىنية بربادج جاىزة. ابدأ من القسم األوسط على الورقة. ألن البداية من 
الوسط تعطى احلرية إىل العقل. استخدام الصور للفكرة الرئيسية العامة ألن الصورة 
تعرّب الكلمات وادلعاين. استخدام األلوان ألهنا مرػلة وجذابة للعقل. صل بُت الصورة 

ألفكار الرئيسية واألفكار الفروعية. كان العقل يعمل باستخدام الصالت الرئيسية وا
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بُت الفروع. استخدام كلمة مفتاح لكّل خط. ألّن  كلمة مفتاح واحدة ذبعل اخلريطة 
الذىنية مرونة وقوية وىي خرة. استخدام الصور جلميع اخلريطة الذىنية. ألهنا ذلا  

 ار على تطوير اإلنتاج.وىذا التصميم استمر كلمات ومعاين كثَتة. 

 تطوير اإلنتاج .3

اخلريطة الذىنية والبيانات اليت  على شكلتطّورت الباحثة مضمون الكتاب التعليمي 
 تدل على مشولة اخلريطة الذىنية كما يلي :

 " Edrawإفتح برامج جاىزة " (1

   

 

 

 

  

 3.1.0الرسم 

األحسن إخًت فيو أنواع األشكال من اخلريطة الذىنية. و  ”File“ففتح الباب  (2
 ليستطيع أن يصنع الئق رغبة الصانع. يستطيع أن يستخدم "Create"الكتابة 

األوان ادلتنوعة، واألشكال ادلتفرّقة، واألصوار ادلتعددة، وغَت ذلك. أكثر من 
 الصوانع يستخدمو لًتقية االبتكار.
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 3.1.1الرسم 

ت الورقة اجلديدة إلبتداء فتح  Home ""فظهر الباب " Create"إذا زبًت الكتابة  (3
  Main Idea))الرسم. بدأ أن يعُّت الفكرة الرئيسّية 

 
 3.1.2الرسم   

يتكّون من استمارة اليت تساعد الصانع لًتقية االبتكار،  Home ""كان يف الباب 
 منها : أشكال األحروف ادلتنّوعة، وقطعو، وأنواع أشكال ادلوّصل، وأنواع البناء.

فكذلك ظهر فرع ادلوضوع  (Main Idea)ُت الفكرة الرئيسّية اخًت جبانب اليم (4
 Main Topic)  ) الرئيسيّ 
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 3.1.3الرسم 

أكتب ما أراد الكاتب على الفروع وادلربع. يستطيع أن يبدل األلوان كلهما.  (5
فظهر   F3يستطيع أن يبّدل على مجيع األشكال، والفروع، واأللوان، ذّج 

"Shape Format" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41214الرسم   

إخًت ما شئت لكي أن يكون اإلنتاج اجليد، تستطيع أن زبتار ادلوّصل التصال   (6
 ادلوضوع إىل ادلواضع األخرى.  
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 3.1.5الرسم 

تستطيع أن زبتار ".  Insert : "كان برامج جاىزة فيو االستمارة الكثَتة منها  (7
اإلضبارة. الصفحة اجلديدة، واجلدول سلتار، ودخول األصوار ما شئت من 

 Microsoft" و"Microsoft Word"وكذلك فيو يتكّون من أحروف الّرمز ، ودخول 

Excel وادلوصل ،"(hyperlink)، وغَت ذلك. 

 

  
 3.1.6الرسم 

ومقدار  يتكّون من صفحة األلوان، وموقيع الصفحة، "Page Layoutأّما " (8
تكار يف لوحة الصفحة، وأنواع مواضع األشكال. تستطيع أن زبًت لًتفية االب

"Edraw ." 

 
 41214الرسم 

 يتكّون من إكبار اللوحة، وتظهَت اإلنتاج على شاسة كبَتة.( View)ادلظاىر  (9

 
 3.1.8الرسم 
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 يتكّون من انواع األشكال كما ادلربّع، والنجوم، والكرّة.  (Symbol)الرمز  (11

  
 3.1.01الرسم     
 

 راءات صناعتو.ىذا الربامج يساعد إعطاء اإلج( Help)ادلساعد  (11

 
 .3.1.0الرسم     

إفهم عن سبع االستمارات من ىذا برامج جاىزة. إذا تفهم كل، فتسهل أن  (12
. "Edraw"اخلريطة الذىنية يف برامج جاىزة  على شكلتطوير الكتاب التعليمي 

 صنعت الباحثة كما يلي :

  .أ 

 

 

 

 

 3.1.01الرسم     

خذت لون األصفار، والزورد، صنعت الباحثة ادلوضوع الرئيسي عن التداوي. أ
 "Times New Roman" للعربية و"Traditional Arabic"والوردّي. نوع األحروف 

 لإلندونيسية. 
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  .ب 
 

 

   

 

 1..3.1الرسم     

تزيد الباحثة ادلوضوع الرئيسي ادلوّصل التصال إىل فروع األخرى. فروع األخرى 
 كالم، والقراءة، والكتابة. تتكّون من الفكرة الرئيسي مثل االستماع، وال

  .ج 
 

 

 

  

 

  4..3.1الرسم 

الفروع فتكون الفرع اجلديد، تستطيع أن تصنع أو تكتب ادلادة ادلوجودة  تفرّع .د 
 .يف الكتاب التعليمي. وتزيد األصوار للوضوح األجلي ادلادة
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 4..3.1الرسم 

والوراقة  (Save)فاحفظوكذلك تستمّر كما الًتتيب السابق. إذا ينتهى األعمال،  . ه
"، أما Microsoft Word" يسمى  " Edraw"ىذا برامج جاىزة. (File)يف ادللف

 Microsoft"" موقيع دلخصوص اخلريطة الذىنية و Edraw"الفرق بُت برامج جاىزة

Word .وىذا التطوير استمرار " موقيع العاّمة مثل الكتابة، والرسم، وغَت ذلك
 اإلنتاج. ريعلى ذب

 

 ة اإلنتاجذبريب .4

قامت الباحثة بتجريبة اإلنتاج يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية دباالنق 
ذبرّبت الباحثة تطبيق ماّدة اللغة العربية  م. ٕٙٔٓ -ٕ٘ٔٓللعام الدراسي 

يف ىذه ذبريبة اإلنتاج تأخذ  ".Edraw"باستخدام اخلريطة الذىنية برامج جاىزة
واختبار البعدي  "Edraw"خلريطة الذىنية برامج جاىزةالباحثة باختبار القبلي بدون ا

 استخدام اخلريطة الذىنية.

" Edraw"بدون اخلريطة الذىنية برامج جاىزة اإلختبار القبليأعطيت الباحثة 
دقيقة إلعمالو.  ٘ٔ-ٓٔأعطيت الوقت حول وبدون اشراح ادلادة اللغة العربية. 
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نتيجة ؤّذا عرفت الباحثة قدرهتم ب ذات.تقصد الباحثة دلعرفة قدرة التالميذ والتلمي
 لصف التجربة.ل لميذاتادلتوسط يف اإلختبار القبلي لدى الت

". Edraw"برامج جاىزة وأما اإلختبار البعدي تستخدم الباحثة اخلريطة الذىنية
اإلختبار  . فأعطيت الباحثةدقيقة ٖٓشرحت باشراح ادلاّدة اللغة العربية حول 

نتيجة ادلتوسط يف االختبار البعدي لدى ؤّذا عرفت الباحثة . مالبعدي دلعرفة قدرهت
 صف التجربة ، فتلخص الباحثة أن كفاءة التالميذ لصف التجربة لل ميذاتالتل

تستخدم الباحثة االستبانة.  بعد استخدام اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي،
ذا ذبريبة اإلنتاج ىتقصد دلعرفة نتيجة اإلنتاج اليت مستخدمة للصف التجريبة. 

 استمرار إىل تقوًن اإلنتاج. 

 تقوًن اإلنتاج .5

وبعد ذلك، من ربليل اإلحتياجات وتصميم اإلنتاج وتطوير اإلنتاج وذبريبة  
اإلنتاج اآلخرة ىو تقوًن اإلنتاج. انطالقا من البيانات ادلوجودة اليت تشَت يف عملية 

ال احللمي ادلاجستَت ومساحة الدكتور تصديق اإلنتاج إىل اخلربئُت )مساحة الدكتور دني
توفق الرمحن ادلاجستَت(، أن الوسيلة التعليمية الذي الفتو الباحثة ربتاج إىل التعديل 
والتصحيح. فقامت الباحثة بتحسُت الوسيلة التعليمية الىتمام األشياء اليت قيم 

الفهم عند اخلرباء، حىت ذبعل الوسيلة التعليمية أحسن وأجذب وأسهل للتالميذ يف 
 عملية التعليم. 

مرحلة اخلامسة ىي تقوًن اإلنتاج. وىو عملية تقوًن ادلنتج يف نظام عملو. كان 
الصف  ميذاتالتقوًن يف ىذه ادلرحلة من نتيجة االستبانة اليت وزعت إىل اخلرباء والتل

 ىنيةالثاين يف مدرسة نور اذلدى ادلتوسطة اإلسالمّية دباالنق دلعرفة جودة اخلريطة الذ

 يف تطوير الكتاب التعليمي دلادة اللغة العربية. " Edraw"برامج جاىزة
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احللمي ادلاجستَت   ا : الدكتور دنيالممنه اخلربين قامت الباحثة بتقوًن اإلنتاج إىل
بدور خبَت يف رلال زلتوى الكتاب واللغة، وزكية العريفة ادلاجستَت بدور خبَتة يف 

  رلال اخلريطة الذىنية.

  مت الباحثة بتعديل وتصحيح من نتئج اإلنتاج، فنالت الباحثة تعليقات فقا 

 واقًتاحات اخلرباء. وىي كما يلي:
احللمي ادلاجستَت  بدور خبَت يف  الدكتور دنيالفاألول، تعديل وتصحيح من  

إلصالح الًتكيب نقص الصحيح وأحسن استخدام أنواع رلال زلتوى الكتاب واللغة، أن 
 كما يلي :ئقة. يلحق يف االستبانة للخبَت  األحروف الال

  41.11الجدول 

 خبير في مجال محتوى الكتاب واللغةنتائج االستبانة من خبير 

 )الدكتور دنيال الحلمي الماجستير(
 

 الرقم
 

 بنود التقويم
 نتيجة التقويم

المعدل  النتيجة
 المئوى

 الدرجة

استخدام اخلريطة الذىنية بربامج  1
 جاىزة

 "  Edraw" سهلة لبلغ ادلاّدة اللغة
 الربية إىل التلميذات.

 

5 

 

111% 

 

 

 جدا جيد

مظاىر اخلريطة الذىنية بربامج  2
 جاىزة

 "   Edraw " مناسبة مستخدمة
للتلميذات الصّف الثّاين مدرسة نور 

 اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمّية.

 

4 

 

81% 

 

 جيد 
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كتابة الكليمة واجلمل يف اخلريطة  3
 .اسبةالذىنية من

 

4 

 

81% 

 

  جيد

 

4 
معيار الكتابة يف اخلريطة الذىنية 

 بربامج جاىزة

 “Edraw”" .مناسبة 

 

4 

 

81% 

 

 جيد

اخلريطة  على شكلتلخيص مواد  5
" Edraw"  الذىنية بربامج جاىزة

مناسبة اليت مأخذ من الكتاب 
   التعليمي.

 

5 

 

111% 

 

 جدا جيد

اخلريطة الذىنية  كتابة احلراكة يف 6
 امج جاىزةبرب 

 "Edraw" .مناسبة ومعّينة   

 

4 

 

81% 

 

 

 جيد

عناصر اللغوية يف مواد اللغة العربية  7
اخلريطة الذىنية بربامج  على شكل
" مناسبة يف اصّف Edrawجاىزة "

الّثٍت مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة 
 اإلسالمّية.

 جيد 81% 4

ىيكل الكليمة، واجلمل، والنصوص  8
ربية مناسبة يف مواد اللغة الع

باستخدام اخلريطة الذىنية بربامج 
 ".Edraw"جاىزة 

 

5 

 

111% 

 

 جيد جدا

 جيد جدا    %077 14 المجموع

 %76،4  المتوسط
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أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من نتائج االستبانة اليت وزعتها إىل  
 الدكتور دنيال احللمي ادلاجستَت ىي برمز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولوصف نتائج االستبانة وتصنفها، وضعت الباحثة ادلعايَت اآلتية:

 3.0.3الجدول 

 معيار نتائج االستبانة
 النسبة المؤية التقدير الرقم
 %21-%1 ناقص جدا 1

 %41-%21 ناقص 2

 %61-%41 مقبول 3

 %81-%61 جيد 4

 %111-%81 جيد جدا 5

 

يبلغ إىل  رلال زلتوى الكتاب واللغةخبَت يف  منل، فالنتيجة وفقا ذلذا اجلدو  
 "جيد جدا".وىي على مستوى %  76،4نسبة مئوية 

 

   =نسبة اجلواب
  ادلعدل ادلعؤى نتيجة من

ة مستجيبمجل  

 

 =نسبة اجلواب

711 

8 

 =76،4 % 
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بدور خبَتة يف رلال اخلريطة  ةزكية العريفة ادلاجستَت فالثّاين، تعديل وتصحيح من 
ترتيب ادلواد وكتابتها، وزيادة األمثلة وإصالح ترتيبو، وزيادة الذىنية، أن إلصالح 
ادة األسئلة والتقوًن للتالميذ، وصناعة خطوات تدريس اخلريطة األصوار من ادلاّدة، زي

 كما يلي :وربطا   ةالذىنّية للمدّرس والتلميذات. يلحق يف االستبانة للخبَت 

  14..3الجدول 

  نتائج االستبانة من خبيرة في مجال الخريطة الذهنية

 (زكية العريفة الماجستيرة)

 

 الرقم
 

 بنود التقويم
 نتيجة التقويم

المعدل  النتيجة
 المئوى

 الدرجة

استخدام اخلريطة الذىنية بربامج  1
سهلة لبلغ ادلاّدة اللغة "Edraw"جاىزة 

 الربية إىل التلميذات.

 

3 

 

61 % 

 

 مقبول

مظاىر اخلريطة الذىنية بربامج  2
مناسبة مستخدمة " Edraw"جاىزة 

للتلميذات الصّف الثّاين مدرسة نور 
 مّية.اذلدى ادلتوّسطة اإلسال

 

2 

 

41 % 

 

 ناقص

كتابة الكليمة واجلمل يف اخلريطة  3
 الذىنية مناسبة.

 

2 

 

41 % 

 

 ناقص

 

4 
معيار الكتابة يف اخلريطة الذىنية 

 مناسبة. "Edraw"بربامج جاىزة 
 

3 

 

61 % 

 

 مقبول
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نشّكل من اخلريطة الذىنية بربامج  5
لوسيلة تطوير الكتاب "Edraw"جاىزة 

ربامج اجلاىزة ال على شكلالتعليمي 
وزيادة ادلعلومات عن تكنولوجيّا 

 ادلدرسُت والتلميذات.

 

3 

 

61 % 

 

 مقبول

تصميم اخلريطة الذىنية بربامج  6
" جّذابة ألن الصانعة Edraw"جاىزة 

تستطيع أن تزيد األصوار، واأللوان، 
 وزبليص ادلواد لتيسَت التلميذات.

 

3 

 

61 % 

 

 مقبول

جريبة إىل تشكيلة األوان مناسبة للت 7
 التلميذات. 

 

3 

 

61 % 
 مقبول

اخلريطة الذىنية بربامج جاىزة  8
"Edraw  " بربامج مصّمم باستخدام

جاىزة لكي أن تستخدم يف 
 احلاسوب توافق على اإلحتياجات. 

 

3 

 

61 % 

 

 مقبول

  % 447 24 المجموع

 % 44  المتوسط مقبول

 

تائج االستبانة اليت وزعتها إىل الدكتور دنيال أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل البيانات من ن
 احللمي ادلاجستَت ىي برمز:
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 ولوصف نتائج االستبانة وتصن

 3.0.6الجدول 

 معيار نتائج االستبانة

 النسبة المؤية التقدير الرقم
 %21-%1 ناقص جدا 1

 %41-%21 ناقص 2

 %61-%41 مقبول 3

 %81-%61 جيد 4

 %111-%81 جيد جدا 5

 

يبلغ إىل  خبَت يف رلال زلتوى الكتاب واللغة وفقا ذلذا اجلدول، فالنتيجة من 
 "1مقبول"وىي على مستوى %  55نسبة مئوية 

 

فنتائج االستبانة الباحثة اإلستبانة إىل التلميذات يف الصّف التجريبة،  أّما وّزعت
 من التلميذات كما يلي :

 41.10الجدول 

 من التلميذات في الصف التجريبة نتائج االستبانة

 

   =نسبة اجلواب
  ادلعدل ادلعؤى نتيجة من

 مجلة مستجيب

 

 =نسبة اجلواب

441 

8 

 =55 % 



76 

 

 (مدرسة نور الهدى المتوسطة اإلسالمية بماالنق الصف الثاتي)

رقم بنود  البيان الكمية )%( المائوية المجموع
 التقريبات

 

111%  

  موافق جدا 18 % 51

1 49 %  موافق 17 
 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

111%  

49 %   موافق جدا 17 

2 51 %  موافق 18 
 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

111%  

34 %   موافق جدا 12 

3 66 %  موافق 23 
 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

111%  

41 %   موافق جدا 14 

4 61 %  موافق 21 
 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 37 % داموافق ج 13    
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111%  63 %  5 موافق 22 

 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

111%  

46 %  6 موافق جدا 16 
 

54 %  موافق 19 
 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

111%  

49 %   موافق جدا 17 

7 51 %  موافق 18 
 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

111%  

49 % افق جدامو  17    

8 51 %  موافق 18 
 غَت ادلوافق - -

 غَت ادلوافق جدا - -

 

 3.0.4الجدول 

 النسبة المائوية

 رقم بنود التقريبات النسبة ادلائوية

 العدد السفلى العدد األعلى آّموع
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77 %  1277 %  981 %  ٔ،ٕ،ٖ،ٗ،٘،ٙ،ٚ،ٛ 

77 %  ادلعتدل 
 

مدرسة نور اذلدى ادلتوسطة  الصف الثايت ميذاتالبيان من نتائج استبانة التل إن 
 ، كما اآلتية: اإلسالمية دباالنق

  19..3ل الجدو 

 البيان من نتائج استبانة التلميذات
 رقم بنود النسبة المائوية

التقريبات   العدد السفلى العدد األعلى 
51 %  49 %  1 

51 %  49 %  2 

66 %  34 %  3 

61 %  41 %  4 

63 %  37 %  5 

54 %  46 %  6 

51 %  49 %  7 

51 %  49 %  8 

1277 %  981 %  المجموع 

 % x111 % 1277:% 981 =     النتيجة

                                   = 77 % 

  

 علىتطوير الكتاب التعليمي دلاّدة اللغة العرية على  ميذاتنتيجة استجابات التل 

 ٚٙعيار نتيجة االستبانة فيكون فيما %. وإذا دخلت م 77يبلغ اخلريطة الذىنية  شكل
على  الثّاين"ب"يف الصف ا ميذات%. فتلخص الباحثة أن استجابات التل ٓٓٔ -% 

 ألهنا يناسب على اجلدول ادلعاير اآلتية: 1 ممتازمستوى 
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 3.0.01الجدول 
 ميذاتمعيار االستبانات من التلجدول 

 نسبة مئوية )%( المستوى الرقم

  111-67   شلتاز .1

 66-34 متوسط .2

 33-1 فاشل .3

 

انطالقا من ىذه ادلالحظة أن معتدل النسبة ادلئوية من مجيع نتيجة استجابات 
اخلريطة على شكل التعليمي دلادة اللغة العرية  كتاب التالميذ والتلميذات على تطوير

 ٓٓٔ -%  ٚٙ%. وإذا دخلت معيار نتيجة االستبانة فيكون فيما  77الذىنية تبلغ 
 ممتاز.%  فتلخص الباحثة أن استجابات الطلبة يف الصف الثامن أ على مستوى 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

على شكل  لمادة اللغة العربية الكتاب التعليمي تطوير مواصفاتالثالث :  المبحث
 الخريطة الذهنية  

 شكل الخريطة الذهنية  -أ 

 Microsoft“ وشك أن إحدى من الربامج اجلاىزة من ناحية شكلها فهي -1

word” 

تنظم البناء ادلعريف وادلهادي لقواعد اللغة العربية لدى الطالب تنسق بينها أثناء  -2
 ادلراحل التدريسية ادلختلفة.

   فكذلك ظهر فرع ادلوضوع الرئيسيّ  (Main Idea)الفكرة الرئيسّية تتكون من  -3

(Main Topic). 

 ة يستطيع أن يدل الصوار ادلتفرقة والكتابة ادلتنوعة دلساعدة فهم ادلاد -4

 لون الخريطة الذهنية -ب 

 صورة اللون الموضوع رقمال

 األصفر الالعبون الرياضيون 1

 
 الوردي ادلهنة الطبّ ّية 2

 
 الربتقايل التداوي 3

 
 

 الذهنية خريطةخصائص ال -ج 
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أداة عجيبة تساعد العقل للتفكَت ادلنّسق ادلنّظم. ىي  ىي اخلريطة الذىنية، -1
  الصف الثاين ذ والتلميذاتوىي مناسبة للتالمي بسيطة جدا.

ألن تتكون من  مادة اللغة العربيةيف  فهمواأن ي للتالميذ والتلميذاتيستطيع  -2
 األلوان ادلتنوعة، الصوار دلساعدهتم يف التعّلم

وال يكون إحدى أىدافها ىي نقصان ادللل التعلم اليومي يطرد على واحدة  -3
 متنوعا

علومة من اخلريطة الذىنية أثناء سهولة الوصول إىل ادلىي  الفوائد إحدى أما -4
 الدراسة ألو أثناء حل التدريبات أو ادلتحانات.

 مزايا الخريطة الذهنية - ه

 أّما مزايا اخلريطة الذىنية كما يلي :

 وسيلة فّعالية لنقل ادلعلومات  الكثَتة وتبسيطها (1

 ؽلكن مناسبة على أساس سيكولوجية  (2

 وسيلة فّعالية لعالج قصر  الوقت وحصة الشرح (3

 تربط مفاىيم القبلّية بادلفاىيم اجلديدة. (4

 عيوب الخريطة الذهنية - و

 أّما عيوب اخلريطة الذىنية كما يلي :

فيها ال يستطيع باحلركة )الفتحة، والكسرة،  ”Edraw Mind Map“تأخذ الباحثة  (1
 والضمة، وتنوين الفتحة، وتنوين الكسرة، وتنوين الضمة، الشّدة، والسكن(

 فمقلوب مجيع الكتابةإذا استخدام احلركة  (2

ربتاج إىل الوقت واجلهاد الكبَتة الستخالص ادلفاىيم وتصنيفها إىل مفاىيم رئيسية  (3
 ومفاىم فرعّية.
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التعليمي )المنتج( بعرض البيانات  الكتاب فّعالية استخدام  تطوير :رابعالمبحث ال
 وتحليلها

اخلريطة على شكل  دلادة اللغة العربية التعليمي الكتاب دلعرفة فعالية من تطوير
اعتمادا على نتيجة اإلختبار  اإلسالمية دباالنق يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة الذىنية

"ب" والصف  القبلي ونتيجة االختبار البعدي يف الصف الضابطة وىو الصف الثّاين
    ".التجريبة وىو الصف الثّاين "ب

قبل  فيمادة اللغة العربية ميذالتال قدرة دلعرفة القبلي الباحثة باإلختبار قامت   
 ٙٔيف الصف الضابط ويف التاريخ  ٕٙٔٓمارس  ٖالتاريخ  استخدام اخلريطة الذىنية يف

 :اإلختبار  القبلي كما يلي يف الصف التجريبة. ونتائج ٕٙٔٓمارس 

 ..41.1 الجدول

 اإلختبار القبلي نتائج

 المجموعة التجريبية
 اسم التلميذات

المجموعة 
 الرقم  التالميذ اسم الضابطة

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 1 أبرييو فاوندرا أرديانشا أ. 61 متوّسط أجنغ حاليمة عّزى 51 مقبول

 2 أغوس نور جنيدي 91 شلتاز أصللميا أمليسا 61 متوّسط

 3 أىدي أجي نور واحد 41 ضعيف أواليا رمحاديٍت 51 مقبول

 4 أمحد شريف ىداية ا  81 شلتاز أيو عُت عيشة ووالنداري 61 متوّسط

 5 ألفان ستيياوان 61 متوّسط أيو ساري أمباروايت 61 متوّسط

 6 أردين وسنو سافوطرا 21 ضعيف ديان أندرياين 71 جّيد

 7 فّري دوي موجيانطا 61 متوّسط ديال ميتا مولداساري 91 شلتاز

 8 غيالنغ ستياوان 41 ضعيف ديال فرافيدا 61 متوّسط

 9 إلياس شحبانا 91 شلتاز آليسا واحيوننسيو 81 ازشلت
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 11 إؤشاد العباد الّرضى 21 ضعيف آّما يوليامنا 51 مقبول

 11 م. فاريس واحيودي 41 ضعيف آريكا موالنا دوي ر. 61 متوّسط

 12 موالنا فتح الّرمحن 71 جّيد فاطمة نور للي 61 متوّسط

 13 أفرلياوان زلّمد أنغا 91 شلتاز فوزية طاىر 91 شلتاز

 14 زلّمد عُت اخللق 81 شلتاز إيكا زىرة الّنساء 41 ضعيف

 15 زلّمد بشرى الكرًن  81 شلتاز إيندري أستوتيك 81 شلتاز

 16 زلّمد أنيس 51 مقبول إيرا فرانسييت 51 مقبول

 17 زلّمد رمحة ا 81 شلتاز ليال أماليا 71 جّيد

 18 زلّمد آدوين جابارو   51 مقبول ماريامة دوي مخَتة 91 شلتاز

 19 زلّمد أديتيا 81 شلتاز مّلشا مولديّة 51 مقبول

 21 زلّمد مذّكر 91 شلتاز مطمئّنة 91 شلتاز

 21 زلّمد توفيق ىداية ا 71 جّيد ناديا ساري 51 مقبول

 22 زلّمد زين الّدين زحري 91 شلتاز نفيغا سفتيا أرسليا  61 متوّسط

 23 رْزقي أوقتا رمحة 81 شلتاز ريٍتنوفيتا أنغ 71 جّيد

 24 شهرول 81 شلتاز أوقتافياين زاليانيت و. 61 متوّسط

 25 واحيو عبدا موليدا 81 شلتاز فوطري ستياوايت 31 ضعيف

 26 ياين أردي فوطرانطى 61 متوّسط رمحوايت  71 جّيد

 27 نطا يانوار دوي وغلايت 61 متوّسط رادينا أسًتيدا لطفتاساري 61 متوّسط

 28 يوغا فرناندا 81 شلتاز سلمى زفَتا نورانا 51 مقبول

 29 أري شهر الّرمضان 71 جّيد سري ماىاراين 31 ضعيف

 31 زلّمد راػلان راديفلي 71 جّيد تري أغونغ سافَتا 71 جّيد

 المجموع 2111 المجموع 1861

 المتوسط 67 المتوسط 62
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ين يعٍت بعد اإلختبار القبلي وقبل اإلختبار كما ادلذكور قبلها، كان بُت اإلختبار 
اخلريطة الذىنية، على شكل دلادة اللغة العرية  التعليمي كتاب تطوير البعدي تصرف أي

عند التعليم وآّموعة الضابطة  أما آّموعة التجريبية متصرف باستخدام اخلريطة الذىنية
 يقدم البعدي بلها، وأما اإلختباربدون التصرف، أما البيانات لإلختبار القبلي قد ذكرت ق

يف الصف  ٕٙٔٓمايو  ٙٔيف الصف الضابط والتاريخ  ٕٙٔٓمايو  ٖالتاريخ  يف
 التجريبة، والبيانات لإلختبار البعدي ستذكر يف جدول اآليت:

 41.1.2 الجدول

    نتائج االختبار البعدي

 المجموعة التجريبية
 اسم التلميذات

المجموعة 
 الرقم  يذاسم التالم الضابطة

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 1 أبرييو فاوندرا أرديانشا أ. 81 شلتاز أجنغ حاليمة عّزى 71 جّيد

 2 أغوس نور جنيدي 81 شلتاز أصللميا أمليسا 111 شلتاز

 3 أىدي أجي نور واحد 61 متوّسط أواليا رمحاديٍت 111 شلتاز

 4 أمحد شريف ىداية ا  61 متوّسط أيو عُت عيشة ووالنداري 91 شلتاز

 5 ألفان ستيياوان 81 شلتاز أيو ساري أمباروايت 71 جّيد

 6 أردين وسنو سافوطرا 71 جّيد ديان أندرياين 91 شلتاز

 7 فّري دوي موجيانطا 51 مقبول ديال ميتا مولداساري 111 شلتاز

 8 غيالنغ ستياوان 81 شلتاز ديال فرافيدا 71 جّيد

 9 إلياس شحبانا 91 شلتاز سا واحيوننسيوآلي 91 شلتاز

 11 إؤشاد العباد الّرضى 71 جّيد آّما يوليامنا 71 جّيد

 11 م. فاريس واحيودي 91 شلتاز آريكا موالنا دوي ر. 91 شلتاز
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 12 موالنا فتح الّرمحن 81 شلتاز فاطمة نور للي 111 شلتاز

 13 نزلّمد أنغا أفرلياوا 71 جّيد فوزية طاىر 111 شلتاز

 14 زلّمد عُت اخللق 91 شلتاز إيكا زىرة الّنساء 61 متوّسط

 15 زلّمد بشرى الكرًن  81 شلتاز إيندري أستوتيك 111 شلتاز

 16 زلّمد أنيس 81 شلتاز إيرا فرانسييت 111 شلتاز

 17 زلّمد رمحة ا 51 مقبول ليال أماليا 91 شلتاز

 18 زلّمد آدوين جابارو   81 شلتاز ماريامة دوي مخَتة 111 شلتاز

 19 زلّمد أديتيا 61 متوّسط مّلشا مولديّة 91 شلتاز

 21 زلّمد مذّكر 41 ضعيف مطمئّنة 111 شلتاز

 21 زلّمد توفيق ىداية ا 91 شلتاز ناديا ساري 71 جّيد

 22 زلّمد زين الّدين زحري 21 ضعيف نفيغا سفتيا أرسليا  111 شلتاز

 23 رْزقي أوقتا رمحة 41 ضعيف ٍتنوفيتا أنغري 91 شلتاز

 24 شهرول 61 متوّسط أوقتافياين زاليانيت و. 111 شلتاز

 25 واحيو عبدا موليدا 61 متوّسط فوطري ستياوايت 51 مقبول

 26 ياين أردي فوطرانطى 91 شلتاز رمحوايت  91 شلتاز

 27 ا يانوار دوي وغلايتنط 41 ضعيف رادينا أسًتيدا لطفتاساري 61 متوّسط

 28 يوغا فرناندا 81 شلتاز سلمى زفَتا نورانا 51 مقبول

 29 أري شهر الّرمضان 61 متوّسط سري ماىاراين 81 شلتاز

 31 زلّمد راػلان راديفلي 21 ضعيف تري أغونغ سافَتا 91 شلتاز

 المجموع 2111 المجموع 2561

 المتوسط ٚٙ،ٙٙ المتوسط ٖٖ،٘ٛ
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 بُت ادلقارنة الباحثة فقدم للمجموعتُت، والبعدي القبلي باراإلخت نتائج بيان معرفة وبعد

 :يلي كما ادلقارنة و .ذلما والبعدي القبلي اإلختبار

 3.0.02الجدول 
 الضابطة للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بين المقارنة

 التقدير النتيجة الرقم
 البعدي اإلختبار القبلي اإلختبار

 عدد

 التالميذ

 النسبة

 مئويةال
 عدد

 التالميذ

 النسبة

 المئوية
 % 47 14 % 47  14 شلتاز 81-111 1

 % 11 3 % 13 4 جيد 71-79 2

 % 21 6 % 17 5 متوسط 61-69 3

 % 6 2 % 6 2 مقبول 51-59 4

 % 17 5 % 17 5 ضعيف 1-49 5

 %111 31 %111 31 العدد

 

 أن الضابطة فظهر للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بُت ادلقارنة بيان إىل بالنسبة

مستوى مقبول، و  % يفٙمستوى ضعيف، و  يف التالميذ % منٚٔاإلختبار القبلي  يف
 أما % يف مستوى شلتاز. وٚٗمستوى جيد و  % يفٖٔمستوى متوسط، و  % يفٚٔ

مستوى مقبول، و  % يفٙ% يف مستوى ضعيف، و ٚٔظهر أن  البعدي اإلختبار يف
مستوى شلتاز.  % منهم يفٚٗمستوى جيد، و  % يفٓٔمستوى متوسط، و  % يفٕٓ
 .القبلي نتيجة من أكرب اإلختبار البعدي نتيجة أن يعٍت البيان ىذا و

 3.0.03الجدول 
 التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بين المقارنة

 البعدي اإلختبار القبلي اإلختبار التقدير النتيجة الرقم
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 عدد

 التالميذ

 بةالنس

 ادلئوية
 عدد

 التالميذ
 ادلئوية النسبة

 % 71 21 % 21 6 شلتاز 81-111 1

 % 16 5 % 17 5 جيد 71-79 2

 % 7 2 % 31 9 متوسط 61-69 3

 % 7 2 % 23 7 مقبول 51-59 4

 - - % 11 3 ضعيف 1-49 5

 %111 31 %111 31 العدد

 

 أن التجريبة فظهر للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار بُت ادلقارنة بيان إىل بالنسبة

% يف مستوى مقبول، ٖٕمستوى ضعيف، و  يف التالميذ % منٓٔاإلختبار القبلي  يف
 مستوى شلتاز. و % يفٕٓمستوى جيد، و  % يفٚٔمستوى متوسط، و  % يفٖٓو 

% يف مستوى مقبول، و ٚمستوى ضعيف، و  % يفٓظهر أن  البعدي اإلختبار يف أما
مستوى شلتاز.  % منهم يفٓٚ% يف مستوى جيد، و ٙٔ % يف مستوى متوسط، وٚ
 نتيجة اإلختبار القبلي. أيضا من أكرب اإلختبار البعدي نتيجة أن يعٍت البيان ىذا و

وبعد معرفة مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعتُت فشرحت الباحثة 
 :التايل ىي كما آّموعتُت السابقتُت. و من االضلراف عدد

 تائج المجموعة الضابطةن -1

بعد أن قامت الباحثة باإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف صف الضابط، 
نالت الباحثة النتائج وىي: إن متوسط نتيجة اإلختبار القبلي لصف الضابط ىو 

توضيحا ذلا ىذا ىو  55،56ومتوسط نتيجة اإلختبار البعدي ىو  60
 ل: اجلدو 
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 3.0.04الجدول 

 ابطالضفصل لامتوسط نتائج 

 نتيجة االختبار رقم

 67 االختبار القبلي .1

 ٚٙ،ٙٙ االختبار البعدي .2

 

اعتمادا على اجلدول السابق يتضح أن نتيجة أن نتيجة ادلتوسط يف اإلختبار 
، وإذا دخل على معيار نتيجة اإلختبار 67صف الضابط يبلغ لالتالميذ ل القبلي لدى
صف الضابط على لالباحثة أن كفاءة التالميذ ل ، فتلخص(ٜٖ،ٜٚ - ٘،٘ٙ)فيما بُت 
 "1جّيد"مستوى 

، ٚٙ،ٙٙوأما نتيجة ادلتوسط يف اإلختبار البعدي لدي الطلبة لصف الضابط يبلغ 
، فتلخص الباحثة (ٜٖ،ٜٚ - ٘،٘ٙ)وإذا دخل على معيار نتيجة اإلختبار فيما بُت 
 . "جّيد"أن كفاءة التالميذ لصف الضابط على ادلستوى 

 

 ئج المجموعة التجربةنتا -2

بعد أن قامت الباحثة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف صف التجربة نالت 
 ٕٙصف التجربة لالباحثة النتائج وىي: إن متوسط نتيجة اإلختبار  القبلي ل

 . توضيحا ذلا ىذا ىو اجلدول:ٖٖ،٘ٛومتوسط نتيجة اإلختبار البعدي ىي 

 3.0.05الجدول 
 التجربةمتوسط نتائج فصل 

 نتيجة االختبار رقمال

 62 االختبار القبلي .1

 ٖٖ،٘ٛ االختبار البعدي .2



89 

 

 

اعتماد على اجلدول السابق يتضح أن نتيجة ادلتوسط يف اإلختبار القبلي لدى 
، وإذا دخل على معيار نتيجة اإلختبار فيما ٕٙصف التجربة يبلغ لل ميذاتالتل

أن كفاءة التالميذ لصف التجربة (، فتلخص الباحثة ٜٗ.ٗٙ – ٓ٘،٘٘بُت )
 .متوسط"" على مستوى

صف التجربة يبلغ لل اتميذوسط يف االختبار البعدي لدى التلوأما نتيجة ادلت
(، ٓٓٔ - ٘،ٜٚ، وإذا دخل على معيار نتيجة اإلختبار فيما بُت )ٖٖ،٘ٛ

 "1ممتاز"صف التجربة على مستوى لل ميذاتفتلخص الباحثة أن كفاءة التل

 ن نتائج صف الضابط وصف التجربةالفرق بي -3

 اإلختبار القبلي لصف الضابط وصف التجربة ( أ

صف الضابط البعد قامت الباحثة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف 
وصف التجربة، نالت الباحثة النتائج وىي: إن متوسط نتيجة اإلختبار 

 ٚٙ،ٙٙومتوسط نتيجة اإلختبار البعدي ىو  ٚٙ القبلي لصف الضابط ىو
ومتوسط نتيجة  ٖٓ،ٓوعلى ىذال يدل على أن ىناك ارتفاع قليل وىو 

ومتوسط نتيجة اإلختبار البعدي ىو  ٕٙاإلختبار القبلي لصف التجربة ىو 
. توضيحا ٖٖ،ٖٕ. وعلى ىذا يدل على أن ىناك ارتفاع كثَت وىو ٖٖ،٘ٛ

 ذلا ىذا ىو اجلدول:

 3.0.06الجدول 
 التجربةفصل الفصل الضابط و المتوسط نتائج 

 

 رقم

  الفصل

 فصل الضابطال

 

 االختبار فصل التجربةال

 62 67 االختبار القبلي .1
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 ٖٖ،٘ٛ ٚٙ،ٙٙ االختبار البعدي .2

 ٖٖ،ٖٕ ٖٓ،ٓ االرتفاع

صف الضابط ىي لوظهر اآلن أن متوسط نتيجة اإلختبار القبلي ل
 . وىذه تدلٕٙصف التجربة ىي لومتوسط نتيجة األختبار القبلي لٚٙ

وعلى ىذا وإن  نتيجة اإلختبار القبلي لصف  ٗ،ٓعلى ىناك فرق وىو 
على الضابط وصف التجربة ليس فرق مبُت لعملية تعليم ماجة اللغة العربية 

 اخلريطة الذىنية. شكل

 اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي لصف التجربة ( ب

اخلريطة   لعلى شكدلادة اللغة العرية  التعليمي كتاب ودلعرفة فعالية تطوير
، فاسرويان اعتمادا  دباالنق الذىنية يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية

على نتيجة اإلختبار القبلي ونتيجة اإلختبار البعدي يف صف التجربة وىو 
 . فتستخدم الباحثة بالرموز:٘األول الريضيات وعلم الطبيعي 

 

 

 

 وأما خطوات حسبها وىي كما يلي:
 (Ha)والفرض البديل  (Ho)فر تقدم الفرض الص (1

(Ho)  =اخلريطة الذىنية على شكل دلادة اللغة العرية  التعليمي كتابال تطوير 

(Ha)  =اخلريطة الذىنية على شكل دلادة اللغة العرية  التعليمي كتابال تطوير
 يطلب عن ادلتوسط ومعيار اإلضلراف كما يف الصفحة التالية

 3.0.07الجدول 
 اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي لصف التجربةالفرق بين نتيجة 
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ختبار اإل الرقم
 القبلي

اإلختبار 
 البعدي

 

 /dالفروق

 

d
2

 

 
Xd 

 

X
2

d 

 

 . 51 71 21 411 ٖ،ٖٖ- ٔٔ،ٓٛ 

2  61 111 41 1611 ٔٙ،ٙٚ ٕٚٚ،ٛ8 

1 51 111 51 2511 ٕٙ،ٙٚ ٚٔٔ،ٕ8 

4 61 91 31 911  ٙ،ٙٚ ٗٗ،ٗ8 

4 61 71 11 111 ٖٔ،ٖٖ- ٔٚٚ،ٙ8 

6 71 91 21 411 ٖ،ٖٖ- ٔٔ،ٓ8 

0 91 111 11 111 ٖٔ،ٖٖ- ٔٚٚ،ٙ8 

4 61 71 11 111 ٖٔ،ٖٖ- ٔٚٚ،ٙ8 

9 81 91 11 111 ٖٔ،ٖٖ- ٔٚٚ،ٙ8 

.7 51 71 21 411 ٖ،ٖٖ- ٔٔ،ٓٛ 

.. 61 91 31 911 ٙ،ٙ7 ٗٗ،ٗ8 

.2 61 111 41 1611 ٔٙ،ٙٚ ٕٚٚ،ٛٛ 

.1 91 111 11 111 ٖٔ،ٖٖ-  ٔٚٚ،ٙ8 

.4 41 61 21 411 ٖ،ٖٖ- ٔٔ،ٓ8 

.4 81 111 21 411 ٖ،ٖٖ- ٔٔ،ٓ8 

.6 51 111 51 2511 ٕٙ،ٙٚ ٚٔٔ،ٕٛ 

.0 71 91 21 411 ٖ،ٖٖ- ٔٔ،ٓ8 

.4 91 111 11 111 ٖٔ،ٖٖ- ٔٚٚ،ٙ8 

.9 51 91 41 1611 ٔٙ،ٙٚ ٕٚٚ،88 

27 91 111 11 111 ٖٔ،ٖٖ- ٔٚٚ،ٙ8 

2. 51 71 21 411 ٖ،ٖٖ- ٔٔ،ٓ8 
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22 61 111 41 1611 ٔٙ،ٙٚ 2ٚٚ،ٛٛ 

21 71 91 21 411 ٖ،ٖٖ- ٔٔ،ٓ8 

24 61 111 41 1611 ٔٙ،ٙٚ ٕٚٚ،ٛٛ 

24 31 51 21 411 ٖ،ٖٖ-  ٔٔ،ٓٛ 

26 71 91 21 411 ٖ،ٖٖ- ٔٔ،ٓ8 

20 61 61 1 1 ٕٖ،ٖٖ- ٘ٗٗ،ٕ8 

24 51 51 1 1 23،33- ٘ٗٗ،ٕ8 

29 31 81 51 2511 ٕٙ،ٙٚ ٚٔٔ،ٕٛ 

17 71 91 21 411 ٖ،ٖٖ- ٔٔ،ٓ8 

 6166،4 1،1 22411 711 2561 1861 مجموع

 ٕٔ،ٕٕٓ ٖٖٓٓ،ٓ ٙٙ،ٙٗٚ ٖٖ،ٖٕ 85،33 62 المتوسط

 

 ٖٖ،٘ٛ= (X) من ىذا اجلدول عرف أن ادلتوسط لنتيجة االختبار البعدي 
ورلموعة الفروق بُت نتيجة االختبار القبلي  ٕٙ=  (Y) وادلتوسط لنتيجة االختبار القبلي

توسط من الفروق بُت نتيجة االختبار وادل  d)∑ (=711ونتيجة االختبار البعدي  
ورلموع مربع الفروق بُت نتيجة  ٖٖ،ٖٕ=  (Md)القبلي ونتيجة االختبار البعدي  

، وعدد العينة يف ٕٔ،ٕٕٓ=  ∑X2dاالختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي 
 كما يلي:   -tفتجد قيمة  ٖٓ  = (N)االختبار 
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23 33

√
6 166 4

31   31  1 

 

 

  
23 33

√6 166 4
871

 

 

  
23 33

2 64
 

 
  8 84 

 62بناء على ىذا اجلدول، تستطيع أن تعريف أن ادلتوسط يف االختبار القبلي 

، وإذا أرادنا ٖٖ،ٖٕفتعريف أن الفروق بينهما  ٖٖ،٘ٛوادلتوسط يف االختبار البعدي 
للمجموعة ادلستقلة  tر احلصول إىل ادلقارنة بينهما فتستعمل الباحثة االختبا

(Independent group T-Test) فتحصل أن قيمة .t-test ىذا  فتفسر ىذه  بالنسبة إىل
 31 % لعدد العينة٘% فتجد يف درجة الداللة ٔ% و٘جبدول بالدرجة  ٗٛ،ٛ القيمة
اصولة ىي  t-test، فتعريف بادلقرنة بُت ٔٚ،ٕويف درجة  ٕٓ،ٕىي 
ٕ،ٚ5<ٛ،ٛٗ>ٕ،ٓ4. 

 (Ha)مردود والفرض البديل  (Ho) فالفرض الصفر t-tabelأكرب من قيمة  t-o ألن قيمة
اخلريطة على شكل دلادة اللغة العربية  التعليمي الكتاب تطوير مقبول. وسنجد ىنا أن

 .فعالية الذىنية
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 الفصل الخامس

 ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
 

 ملخص نتائج البحث - أ

حصلت عليها الباحثة يف البحث التطويري، وعلى  اعتمادا على النتائج اليت
 النتائج اليت حصل عليها ؽلكن للباحثة أن تلخص أىم نتائج البحث فيما يلي:

 ماّدة اللغة العربية يف الكتاب التعليمي اللغة العربّية للّصف الثّاين ػلتوي ىذا  -1

ة، والكتابة. معظم الكتاب على ماّدة ادلفردات والعبارات، واحلوار، والًتكيب، والقراء
التالميذ والتلميذات مل يفهموا سباما عنها. ىم يشعرون صعبة حُت يتعلمون اللغة 

 العربية.

ة العربية  ىي استخدام  تعليم اللغة العربية دلادة اللغاسًتاتيجة ادلستخدمة يف
الطريقة. والطريقة ىي طريقة السمعية والشفهية كما قّررىا مدرسة نور اذلدى 

اإلسالمية دباالنق ، ولو الوسائل موجودة. ىذا يعٍت أّن ادلدّرسة دلّا تعلم  ادلتوسطة
اللغة العربّية الترتبط بالطّريقة أو اإلسًتاتيجّية الواحدة ، ولكن ؽلكن ذلم أن زبًت 

 اإلسًتاتيجّية أو الطّريقة حسب مشيئتها و إرادهتا.
ة. قدرة عن اللغة العربية استخدم الكتاب التعليمي ذلذه ادلدرسة من وزارة الّديان

% يتعّلمون يف ادلدرسة الدينّية فيستطيعون أن  ٓ٘التالميذ والتلميذات متوافرة ، من 
% مل يستطيعوا أن يقرئوا القرأن  ٓ٘يقرئوا أو يفهموا اللغة العربية لو أقّل منهم. ومن 
 الكرًن فيشعرون خلجة عن اللغة العربية.        

ة منها: قّلة إرادة التالميذ والتلميذات لتعليم الّلغة وحصلت من مالحظة الباحث
العربّية، وقّلة الوسيلة ادلستخدمة يف تعليم مادة اللغة العربية ، وقدرة التالميذ 
والتلميذات ادلتنّوعة ، واألخرى، منها ىنا الفروق الفرديّة بُت التالميذ والتلميذات، 
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ميذات، وقّلة الوسائل الّتعليمّية ادلتوّفرة، وقّلة وعدم الداّفعّية اجلّيدة لدى التالميذ والتل
ابتكار ادلدّرسة يف تعليم الّلغة العربّية، وأمّا ادلشكالت ادلوجودة من جهة الطّلبة من 

يشعرون بالّتعب بكثرة  رلتمع البحث، وقّلة اذليبة و الّدافع، والتالميذ والتلميذات
 .  يف تعليم الّلغة العربيةحصص يف تعليم الّلغة العربّية وىم يشعرون ملال

وىنا تتأّكد الباحثة على أّن ادلشكالت ادلوجودة البّد من حّلها ألن يؤّدي إىل  
اطلفاض دوافع الطّلبة يف عملّية الّتعّلم و قّلة محّاستهم يف تدريس اللغة العربية. 

ريطة اخلعلى شكل فأرادت الباحثة أن تتطّور الكتاب التعليمي دلادة اللغة العربية 
 الذىنية لكي تكون أحد حلول للمشكالت الّسابقة واستخدام الوسائل ادلوجودة.

عملية التطوير اخلطوات الكثَتة، ورتبت الباحثة خطوات التطوير ىي ربليل  -2
االحتياجات، وتصميم اإلنتاج، وتطوير اإلنتاج، وذبريبة اإلنتاج، وتقوًن اإلنتاج. ىذه 

.  ”ADDIE“متها الباحثة من خطوات أّدي اخلطوات مناسبة باخلطوات اليت قد

 والبيان كما يلي :

 ربليل االحتياجات (1

الوسائل مستخدم فيصبح تطوير  على شكلأن طرائق التدريس معتمد 
التعليم يف كّل ادلدرسة، لكن معظم مل يعرفوا االستخدامها. لكن يفهم التالميذ 

السًتاتيجبا والطريقة شللة مادة اللغة العرية مل ربقيق حّد األقصى. أما مستخدمة ا
فمعظم التالميذ يشعرون الصعوبات لفهمها. وجب على ادلعلمُت أن يهتّم 

 التعليم والسًتاتيجيات الذين يستخدمهم يف تقدًن ادلواد.

  على شكلالتعليمي دلادة اللغة العرية  كتابال تطويرلذلك تستخدم الباحثة 
دباالنق  لتيسر مادة اللغة  طة اإلسالميةاخلريطة الذىنية يف مدرسة نور اذلدى ادلتوسّ 

 العربية اإلقصى.
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 وتصميم اإلنتاج (2

وجبت على الباحثة أن تتخّطط من خطة التدريس. تتكّون زبطيط التدريس من 
أىداف التدريس، وقدرة األساسي، ومؤّشر، وخطوات التدريس، وطريقة التدريس، 

ق. تأخذ الباحثة كّلو وتطّوره كّلو سلتصر يف خطة التدريس ربطا يف ادلالح  .وتقوًن
 ". Edraw   "   على اخلريطة الذىنية باستخدام برامج جاىزة

 تطوير اإلنتاج (3

اخلطوات عاّمة باستخدام اخلريطة الذىنية بربادج جاىزة. ابدأ من القسم األوسط 
على الورقة. ألن البداية من الوسط تعطى احلرية إىل العقل. استخدام الصور للفكرة 

ية العامة ألن الصورة تعرّب الكلمات وادلعاين. استخدام األلوان ألهنا مرػلة الرئيس
وجذابة للعقل. صل بُت الصورة الرئيسية واألفكار الرئيسية واألفكار الفروعية. كان 
العقل يعمل باستخدام الصالت بُت الفروع. استخدام كلمة مفتاح لكّل خط. ألّن   

ذىنية مرونة وقوية وىي خرة. استخدام الصور كلمة مفتاح واحدة ذبعل اخلريطة ال
 جلميع اخلريطة الذىنية. ألهنا ذلا كلمات ومعاين كثَتة

 ذبريبة اإلنتاج (4

قامت الباحثة بتجريبة اإلنتاج يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية دباالنق 
ذبرّبت الباحثة تطبيق ماّدة اللغة العربية  م. ٕٙٔٓ -ٕ٘ٔٓللعام الدراسي 

يف ىذه ذبريبة اإلنتاج تأخذ ". Edraw"تخدام اخلريطة الذىنية برامج جاىزةباس
واختبار البعدي  "Edraw"الباحثة باختبار القبلي بدون اخلريطة الذىنية برامج جاىزة

 استخدام اخلريطة الذىنية.
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 تقوًن اإلنتاج (5

االستبانة  عملية تقوًن ادلنتج يف نظام عملو. كان التقوًن يف ىذه ادلرحلة من نتيجة
اليت وزعت إىل اخلرباء والتلميذات الصف الثاين يف مدرسة نور اذلدى ادلتوسطة 

يف تطوير " Edraw"اإلسالمّية دباالنق دلعرفة جودة اخلريطة الذىنية برامج جاىزة
 الكتاب التعليمي دلادة اللغة العربية.

بدور خبَت يف فاألول، تعديل وتصحيح من الدكتور دنيال احللمي ادلاجستَت     
رلال زلتوى الكتاب واللغة، أن إلصالح الًتكيب نقص الصحيح وأحسن استخدام 
أنواع األحروف الالئقة. فالنتيجة من خبَت يف رلال زلتوى الكتاب واللغة يبلغ إىل 

 "جيد جدا".% وىي على مستوى   ٘،ٚٛنسبة مئوية 
بدور خبَتة يف رلال اخلريطة فالثّاين، تعديل وتصحيح من زكية العريفة ادلاجستَتة   

الذىنية، أن إلصالح ترتيب ادلواد وكتابتها، وزيادة األمثلة وإصالح ترتيبو، وزيادة 
األصوار من ادلاّدة، زيادة األسئلة والتقوًن للتالميذ، وصناعة خطوات تدريس اخلريطة 

لغة يبلغ الذىنّية للمدّرس والتلميذات. فالنتيجة من خبَت يف رلال زلتوى الكتاب وال
 "مقبول".% وىي على مستوى  ٘٘إىل نسبة مئوية 

أّما وّزعت الباحثة اإلستبانة إىل التلميذات يف الصّف التجريبة، فنتائج االستبانة   
 ممتاز.% على مستوى  ٚٚمن التلميذات. والنتيجة يبلغ 

 

 اليةاخلريطة الذىنية فع على شكلإن تطوير الكتاب التعليمي دلادة اللغة العربية  -3

بطريقة البحث التجرييب يف الصف الثّايت "ب" يف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية 
واستخدمت الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي واالستبانة لقياس دباالنق. 

 النجاح. أما نتيجة من االختبار واالستبانة، البيان اآليت:

ة دلادة اللغة العربية لتلميذات يبلغ معدلة نيتجة الكفائة من اخلريطة الذىني  (1
 %. ٖٖ،ٖٕ% فدرجة ترقيتها  ٖٖ،٘ٛ% وتصَت  ٕٙ
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 دلادة اللغة العربية تطوير الكتاب التعليميمعدلة نتيجة استجابة التالميذ من   (2
 %. ٚٚتدل على ادلستوى شلتاز وىو على شكل اخلريطة الذىنية 

 

 التوصيات -4

 ابقة تقدمت الباحثة  التوصيات التاليةبناء على العرض ومناقشتها البيانات الس

: 

ترجو الباحثة أن تستعمل ادلدرسة الغة العربية على اخلريطة الذىنية دلادة اللغة  (1
 .طوير الكتاب التعليمييف ت العربية

اللغة العربية ويكثر  ترجو الباحثة ان تقدم ادلدرسة الطريقة ادلتنوعة يف تعليم (2
 .ىم يفهمون على مواد اللغة العربية التمارين للتالميذ والتلميذات حىت

 أن يسّعد مدّرسوا الّلغة العربّية  كّل مواّد لكّل لقاء يف تعليم الّلغة العربّية.   (3

 أن يستطيع مدرسوا اللغة العربية  تشجيع الطّلبة يف تعليم الّلغة العربّية بابتكارات   (4

 غة العربّية.متنّوعة إلزالة ملل الطّلبة و كسلهم و تعبهم يف تعليم اللّ 

 المقترحات -ج

بناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة تقدم الباحثة ادلقًتحات ىي ينبغي 
دلدّرسة اللغة العربية ىف مدرسة نور اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمّية دباالنق ان يستخدم ادلادة 

باحلاجة إىل ادلادة  بةالتعليمية ادليسر لفهم التالميذ والتلميذات يف مواد اللغة العربية ومناس
الطريقة ادلتنوعة حىت ال يشعرون بالتعب وادللل، ادلادة اىم التعليمية، والوسائل ادلتنوعة، و 

  من الطريقة وادلدرس اىم على كل الشي .
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 المراجعالمصادر و  قائمة

 المصادر .أ 

 القرآن الكرًن .1

 كتب السنة النبوية .2

 ادلعاجم .3

 المراجع العربية .ب 

ث العلمي ومناىجو ، كويت، وكلية ادلطبوعات عبد ا احلرمى، أمحد بدر، إصول البح
 م، ص ٖٜٛٔ

 . اليحث العلمي. دار السلمة للنشر والتوزيع. الرياضٜٜٚٔذوقان عبيدات، 

 . البحث العلمي. دار الفكر ادلعاصر. لبنان.ٕٓٓٓرجاء وحيد دويدي، 

 ساليبة. مصر: جامعة ادلنصورةرشيد أمحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت ّٔامناىجة وأ

رشدي أمحد طعيمة، دليل عمل يف إعداد ادلواد النعليمية لربنامج تعليم اللغة العربية، مكة 
 مٜ٘ٛٔادلكرمة،

  رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت ّٔا) الرباط: إيسيكو(، 

لغة العربية خبرائط ، تطوير مواد تعليمية قواعد الٕٔٔٓزكية عارفة ودوي محيدة، سنة 
)ماالنج، شعبة تعليم اللغة العربية، كلية ، ادلفاىم على ادلستوى اجلامعي

العلوم اإلنسانية والثقافية، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
 (ٕٕٔٓاحلكومية،

يف تعليم  (Mind Map)  سيت إؽلانية ادلفلحتُت، استخدام إسًتاتيجية خرائط ادلفاىيم 
اءة يف ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل دباالنج، حبث اجلامعي مهارة القر 

)ماالنج، شعبة تعليم اللغة العربية، كلية العلوم اإلنسانية والثقافية، جامعة 
 (ٕٕٔٓموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية،
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اب زلمد لبيت النحيحي وزلمد منَت موٌن،  البحث الًتبية أصولو ومناجو، عامل   الكت 
 م ٖٜٛٔ: القاىرة، 

زلمد كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة،طرائق تدريس اللغة العبية لغَت الناطقُت ّٔا، 
 م  ٖٖٕٓالرياض: مطبوعة ادلعارف اجلديدة، 

ناصر عبد ا الغاىل وعبد احلميد عبد ا، أساس إعداد الكتب التعلمية لغَت الناطقُت 
 م ّٜٜٔٔٔا. رياض: دار الغاىل، 

 اجع اإلندونيسياالمر  .ج 

Abdullah al-Ghali dan Dr. Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa 

Arab, Akademia Permata, Padang, 2112 

Abdul M. Hamid  dkk,Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi, dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 2118) 

Abu Razin dan Ummu Razin, Ilmu Nahwu Pemula, Pustaka Bisa, Jakarta, 2114 

Anas Sudijono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2117 

Andi Prastowo,  Pengembangan Bahan Ajar Tematik, Yogyakarta: DIVA Press, 

2113 

Direktoral Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan 

Nasional. Pedoman Memilih dan Menyususn Bahan Ajar. 2114 

Endang Mulyatiningsih.2112.Modul kuliah pengembangan Model 

Pembelajaran UNY   

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Roesdakarya, . 

2117 

M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, ITB Bandung, Bandung, 

1996 

Nusa Putra S, Research & Development – Penelitian dan Pengembangan: Suatu 

Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2115) 



111 

 

 Sudijono, Anas,  Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2117)  

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : 

Alfabeta, 2119 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : 

Alfabeta, 2112 

 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2116 

 

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara, 2117 

 

Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja 

 Rosdakarya, 2119. 
Tim Puslitjaknov, Metode Penelitian Pengembangan, Pusat Penelitian Kebijakan 

dan Inovasi Pendidikan. Badan Penelitian dan Pengembangan. 

Departemen Pendidikan Nasional, . 2118 

 
Tony Buzan, Mind Map Untuk Meningkatkan Kreativitas, Jakarta : PT Gramedia, 

2115 
Tony Buzan, cetakan ke tujuh, Buku Pintar Mind Map, Jakarta : PT. Gramedia, 

2119 
 

 المراجع اإللكتروني . د
https://www.google.co.id/maps/place/MTS+Nurul+Huda, diakses pada Sabtu, 

16 April 2116 pukul 16.49 WIB 

Model ADDIE sebagai Kerangka Kerja Pembuatan e-learning  

http://ermala.wordpress.com/2114/12/13/model-addie-sebagai-

kerangka-kerja-pembuatan-e-learning/diakses pada 11 Juni 2116 jam 

7.41 WIB 

http://www.biologimu.com/20/2102/metode-penelitian-pengembangan.html, 

diakses pada Senin, 27 Juni 2116 pukul. 12.57 WIB 

 

https://www.google.co.id/maps/place/MTS+Nurul+Huda
http://ermala.wordpress.com/2014/12/13/model-addie-sebagai-kerangka-kerja-pembuatan-e-learning/diakses%20pada%2010%20Juni%202016%20jam%207.40
http://ermala.wordpress.com/2014/12/13/model-addie-sebagai-kerangka-kerja-pembuatan-e-learning/diakses%20pada%2010%20Juni%202016%20jam%207.40
http://ermala.wordpress.com/2014/12/13/model-addie-sebagai-kerangka-kerja-pembuatan-e-learning/diakses%20pada%2010%20Juni%202016%20jam%207.40
http://www.biologimu.com/2012/04/metode-penelitian-pengembangan.html








 

 

 

 



DRAF WAWANCARA 

PENGEMBANGAN BUKU AJAR MATERI BAHASA ARAB BERBASIS 

MIND MAP 

 

1. Bagaimanakah kurikulum yang digunakan pada madrasah ini ? 

2. Bagaimana bentuk dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) di madrasah ini ? 

3. Apa  buku ajar yang digunakan untuk pegangan dalam pelajaran bahasa 

Arab ? 

4. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari materi bahasa 

Arab ? 

5. Apa saja kendala yang dihadapi selama mengajar materi bahasa Arab ? 

6. Apa saja media yang telah digunakan selama pembelajaran bahasa Arab 

berlangsung?  

7. Apakah anda tertarik mengembangkan materi bahasa Arab dengan 

menggunakan media software Mind Map? 

8. Bagaimana pendapat yang anda berikan terkait materi bahasa Arab 

berbasis Mind Map ? 

9. Apa tingkat kesulitan pada pembelajaran berbasis Mind map ini ? 

10 Bagaimanakah menurut anda tentang Mind Map ini mampu menunjang 

pembelajaran materi bahasa Arab bagi siswa? 
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PENGANTAR 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN BUKU AJAR 

KEPADA AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

Yth. 

Bapak Dr. Danial Hilmi, M. Pd 

di Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat tugas akhir perkuliahan semeter 

genap di jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

(FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mendesain 

sebuah produk pengembangan buku ajar materi bahasa Arab berupa “Mind Map” yang 

didesain sebagai sarana pembelajaran bahasa Arab. 

 Supaya produk ini benar- benar untuk memepermudah kegiatan belajar mengajar, 

maka peneliti memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu untuk mengisi angket 

berikut sebagai penguji (ahli) dalam materi pembelajaran. 

 Sedangkan tujuan dari penelitian ini bahwa  angket tersebut dapat mengetahui 

seberapa jauh validitas dan efektifitas desain Mind Map materi bahasa Arab yang peneliti 

produksi. Dengan produk ini kemudian digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

setelah diadakan perbaikan sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian 

ini. 

 Atas perhatian   Bapak Dr. Danial Himi, M. Pd dalam mengisi angket ini, peneliti 

mengucapkan banyak terimakasih. Sekian.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

        Malang, 27 April 2016 

                                 Peneliti 

 

        Lilis Fikriya Umami 





 

 

 

 

 



PENGANTAR 

INSTRUMEN PENILAIAN PRODUK PENGEMBANGAN BUKU AJAR 

KEPADA AHLI DESAIN PEMBELAJARAN 

Yth. 

Ibu Zakiyah Arifa, M. Pd 

di Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat tugas akhir perkuliahan semeter 

genap di jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

(FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mendesain 

sebuah produk pengembangan buku ajar materi bahasa Arab berupa “Mind Map” yang 

didesain sebagai sarana pembelajaran bahasa Arab. 

 Supaya produk ini benar- benar untuk memepermudah kegiatan belajar mengajar, 

maka peneliti memohon kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu untuk mengisi angket 

berikut sebagai penguji (ahli) dalam desain pembelajaran. 

 Sedangkan tujuan dari penelitian ini bahwa  angket tersebut dapat mengetahui 

seberapa jauh validitas dan efektifitas desain Mind Map materi bahasa Arab yang peneliti 

produksi. Dengan produk ini kemudian digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

setelah diadakan perbaikan sesuai dengan data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian 

ini. 

 Atas perhatian Ibu Zakiyah Arifa, M. Pd dalam mengisi angket ini, peneliti 

mengucapkan banyak terimakasih. Sekian. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

        Malang, 27 April 2016 

                                 Peneliti 

 

        Lilis Fikriya Umami 
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