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 الخريطة الذهنية لدى الصف يةقنيقتعليم النحو باستخدام ت
 سمارانجالعالية  "الخيرية"الحادي عشر في المدرسة 

 
 البحث العلمي

 مقدم إلكمال الشروط ادلقررة للحصول
 تعليم اللغة العربيةقسم على درجة الليسانس يف 

 
 إعداد:

 234322121إيكى ىاستويت كورنياوايت / 
 

 كلية علوم التربية والتدريس 
 جامعة والى سونجو اإلسالمية الحكومية سمارانج

 1028سنة 



 ب

 التصريح
 

 إيكى ىاستويت كورنياوايت:  اإلسم
 234322121:  الرقم

 : تعليم اللغة العربية القسم
اآلراء من صّرحت الباحثة بالصدق واألمانة أن ىذه رسالة الليسانس ال يتضمن 

ادلتخصصني أو ادلادة اليت نشرىا الناشر أو كتبها الباحث إال أن تكون مرجعا أو مصدرا 
 ذلذه الرسالة.

 
 

 3128ديسمرب:2مسارانج، 
 الباحثة

 
     كورنياواتي إيكى هاستوتي

          210122020 
 
 
 
 

ب



 ج

 تصحيح لجنة المناقشة
 إّن ىذا البحث العلمي لطالبة :

  إيكى ىاستويت كرنياوايت:  اإلسم
 234322121:  رقم الطالبة

النحو باستخدام تقنيقية الخريطة الذهنية لدى الصف الحادي عشر تعليم :   العنوان
 في المدرسة الخيرية العالية سمارانج

ناقشها رللس جلنة ادلناقشة كلية علوم الرتبية و التدريس جامعة وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارنج 
 .وتقبل كبعض الشروط للحصول على درجة اللسانس يف تعليم اللغة العربية

 م 3129 ......................مسارانج، .
 ادلناقشة، رئيس جلنة

 
 الدكتور أحمد صالحين الماجستير

 3142112::2:7116352رقم التوظيف: 

 الكاتبة،

 
 تؤطي قرة العين الماجستيرة

 161219161661932991:رقم التوظيف
 ادلمتحن األّول،

 
 الليث عاشقين الماجستير

 166691241666931993: رقم التوظيف

 ادلمتحن الثاين،

 
 أحمد مغفورين الماجستير

 161591292999931991: رقم التوظيف
 ادلشرف األول،

 
 الدكتور محفوظ صديق الماجستير

 2:7913383111142112 رقم التوظيف:

 ادلشرف الثاىن،

 
 يوسف إسنين ستياوان الماجستيرأحمد 

 2:851:1:3118122149رقم التوظيف: 

ج



 د

 موافقة المشرف
 ادلعاىل 

 عميد كلية علوم الرتبية و التعليم 
 جبامعة وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو 
 حتية طيبة وبعد 

بعد ادلالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذا البحث 
 للطلبة : 

 ايكى ىاستويت كرنياوايت:  االسم 
 234322121:  رقم الطلبة 

باستخدام تكنيك اخلريطة الذىنية لدى جتديد تعليم النحو : ادلوضوع
 عشر يف ادلدرسة الثانوية اخلريية مسارانجلصف احلاديا

 
 وترجوا من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث بأسرع وقت شلكن وشكرا باىتمامكم. 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
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 موافقة المشرف
 ادلعاىل 

 عميد كلية علوم الرتبية و التعليم 
 جبامعة وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو 
 حتية طيبة وبعد 

بعد ادلالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذا البحث 
 للطلبة : 

 ايكى ىاستويت كرنياوايت:  االسم 
 234322121:  رقم الطلبة 

جتديد تعليم النحو باستخدام تكنيك اخلريطة الذىنية لدى : ادلوضوع
لصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية اخلريية ا

 مسارانج
 

 وترجوا من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث بأسرع وقت شلكن وشكرا باىتمامكم. 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
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 و

 الـملّخص

 
تعليم النحو باستخدام (، 210122020ايكى هاستوتي كرنياواتي )

الحادي عشر في المدرسة  الخريطة الذهنية لدى الصف يةقنيقت
 سمارانجالعالية الخيرية 

 
 يةقنيقتعليم النحو باستخدام تكيفية ( 2يهدف ىذا البحث ىو دلعرفة )

 مسارانجالعالية اخلريطة الذىنية لدى الصف احلادي عشر يف ادلدرسة اخلريية 
اخلريطة الذىنية لدى  يةقنيقتعليم النحو باستخدام ت( لكشف النتائج 3)

 .مسارانجالعالية الصف احلادي عشر يف ادلدرسة اخلريية 
نوع ىذا البحث ىو حبث نوعي، تستخدم الباحثة بإجراء دراسة 

اخلريطة الذىنية لدى الصف  يةقنيقتعليم النحو باستخدام تميدانية عن 
اليت  طريقة مجع البيانات. مسارانجالعالية احلادي عشر يف ادلدرسة اخلريية 

و طريقة ادلقابلة و طريقة التوثيق. وأما  الحظةتعملها الباحثة ىي طريقة ادلتس
طريقة حتليل البيانات اليت تستعملها الباحثة ىي طريقة حتليل البيانات غري 
اإلحصاء، يعين بتحليل البيانات احملصولة عليها باسنخدام طريقة حتليل النوعي 

 .خالل أثناء البحث وىي يسمى بنموذج مايلز وىوبارمانالوصفي الذي 
 يكمن والفرق. األخرى الطرق من قليال ريطة الذىنية سلتلفةاخل يةقنيقت

. ونتائج ادلشاىدة و التعلم عملية خالل الطالب ظروف ادلعلم الطريقة يف



 ز

 طالبال اخلريطة الذىنية ومدمرة يةقنيقت ىذا أنادلقابلة ببعض الطالبات تعرض 
 من طالب ادلعرفية، حيث واحلركية. من الوجدانية، ادلعرفية، تقييم حيث من

 يتم التعلم يف الذىنية اخلرائط يةقنيقت متفوقة ألن 3127/3128 الدرجة
 على خاص تدريب على حيصل ادلعلم جانب ادلعلم إىل قبل من دائما حتديثها

 أكثر العاطفية الطالب حيث من. أوسع نطاق على الذىنية اخلرائط يةقتقن
حيث  من. حد أقصى إىل التعلم نتائج وتطبيق الدروس تسجيل يف اجتهادا
 واالىتمام ادلواىب عن فضال الدماغ شحذ ميكن النفسي الطالب احلركية
 يةقنيقت استخدام يف الطالب إلبداع وفقا األشكال سلتلف يف شيء بعملية

 .اخلريطة الذىنية
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 الْعِلْمُ صَيْدٌ وَالْكِتَابَةُ قَيْدُهُ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1
 Imam Asy-Syafi'i dalam Diwan Syafi’i (hal. 101) 
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 اإلهداء
 

 أىديت ىذا البحث إىل:
أيب سويادي و أمي نور يايت اللذان يربياين ويشجعاين ويرمحاين طول  .2

 حياهتماو خاصة يف إمتام كتابة ىذا البحث.
 إصلاز يف شغفي واأذلم الذي زلمد رزقا إبينن و و نور أحس زوجي .3

 .ادلهمة ىذه
 ونافعة.ي ومعلمايت الذين قد أعطاين علوما كثرية مجيع معلم .4
 .3123ليم اللغة العربية للمرحلة تعيف قسم  ي احملبوبونزمالئ .5

 
 

 الباحثة
 
 
 

 إيكى هاستوتي كورنياواتي
                                                        234322121 
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 كلمة الشكر والتقدير
 

رب العادلني أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن  احلمد هلل
زلمدا عبده ورسولو اللهم نور قليب بنور ىدايتك كما نورت األرض بنور مشسك أبدا أبدا 

 اللهم صل وسلم على سيدنا زلمد، أما بعد.
 تقنيقتعليم النحو باستخدام قد أمتت الباحثة من كتابة ىذا البحث حتت ادلوضوع 

 .مسارانجالعالية لصف احلادي عشر يف ادلدرسة اخلريية خلريطة الذىنية لدى اا
لقسم  علوم الرتبية والتدريس. وىو شرط لنيل الدرجة اجلامعية األوىل يف كلية 

 سنجو اإلسالمية احلكومية مسارانج. تعليم اللغة العربية جبامعة واىل
ادلساعدة على إكمال ىذا وشكرت الباحثة جزيل الشكر إىل من يساعده بأي 

 البحث العلمي، وىم:
جامعة  علوم الرتبية والتدريسالدكتور رىارجو ادلاجستري كعميد كلية  فضيلة السيد .2

 .واىل سنجو اإلسالمية احلكومية مسارانج
فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  .3

 جبامعة واىل سنجو اإلسالمية احلكومية مسارانج. علوم الرتبية والتدريس
كسكرترية قسم تعليم اللغة العربية بكلية   ادلاجسترية قرة العنيطي تؤ  السيدةفضيلة  .4

 جبامعة واىل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارانج. علوم الرتبية والتدريس
امحد يوسف اسنني ستياوان  السيد و زلفوظ صديق ادلاجستري فضيلة السيد .5

اللذان شرفاين يف كتابة ىذا البحث، ودلا قدمهما يل من أوقات ونصائح  ادلاجستري
وتوجيهات. وذلما األثر الكبري يف إصلاز ىذا البحث. وجزامها اهلل خري اجلزاء وجعل 

 ذلك يف ميزان حسنة يوم القيامة.
إلسالمية جبامعة واىل سنجو ا علوم الرتبية والتدريسمجيع ادلعلمني وادلعلمات يف كلية  .6

 احلكومية مسارانج.



 ك

زبيدي و الطالب فيو  ستاذو معلم النحو األ مسارانجالعالية ادلدرسة اخلريية ر ناظ .7
 .الباحثة على مجع البيانات احملتاجة يساعدوالذي 

 ( الذان أعطيين التشجيع و الدعاء دائما.سويادي و نوريايت) والدي .8
 ىذه إصلاز يف شغفي واأذلم الذي ن و وإبين زلمد رزقانور أحس زوجي .9

 .ادلهمة
الذين يشجعوين يف  3123مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة  .:

 إكمال كتابة ىذا البحث.
وتسأل الباحثة عز وجل أن جيزيهم خري اجلزاء وأن يكون البحث نافعا ومفيدا 

 لنا وللمجتمع.
 

 3128ديسمرب:2مسارانج، 
 الباحثة

 
 

 إيكى هاستوتي  كورنياواتي
210122020 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
اللغة العربية ىي نعليم للمسلمني. ولذلك، فإن  ذلا دورة مهمةاللغة العربية 

ح احد العلم إلفتتعلم النحو ىو  ، ىو علم النحو.العلوم األخرىجدا. بني  مهمة
والنحو من العلوم الىت تبحث قواعد الكلمات وعالفتها . الدينية اآلخريالعلوم 

النحو لغة اشتقاقي أن وعند )أمحد ىاشم( 1.بالكلمات األخرى أو احلناصر األخرى
القصد واالجتاه واحلجم. أما النحو واصطالح ىو قواعد )أساس قانوين(، والذي 

من كل مجلة من أجل جتنب  يستخدم إلعطاء صف )شكال( وفقا لو الكلمة األخرية
لذلك، النحو ىو أداة موحدة تستخدم  2األخطاء واألخطاء، سواء القراءة والفهم.

من واحد  3لتحديد ادلوقف من كلمة يف مجلة ذلك أن معناه صحيح ومناسب.
أىدف ىو تدريب التعلم النحو السمع والكالم والكتابة. والغرض من ذلك ىو تعزيز 

ستماع والكالم والقراءة، والكتابة الطريقة الصحيحة وقراءة مهارات الطلبة يف اال
 4جيدة مع الصدد حركة.

 من ناحية أخرى وسيلة لتعلم علم النحو كما ىو احلال يف ادلدرسة اخلريية 
مسارانج. علم النحو يف ادلدرسة ىي واحدة من ادلوضوعات احملتوى احمللي. يف  العالية

                                                             
1
 Iman Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf, (Jakarta: 

Amzah, 2008),  Hlm. 252. 
بدون  ,لميةعبريوت: دار الكتب ال) ,غة العربيةلد االساسيات اليالقوع ,مشيااذل السيد امحد 2

 .7-6. ص: (تاريخ
ص:  (,1995, مصر: دار ادلعارف اجلامعة) ,العربية طرق التدريس اللغة,زكريا امساعيل 3

202. 
, )اومن: دار ادلناىج, أساليب وطرق تدريس اللغة العربيةفؤاد حسن حسني ابو ىجع,  4

 .119ص: (, 2002
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احلادي عشر. ىذه ادلدارس لديها  صا لصفتطبيق فهم علم النحو للطالب، خصو 
. ولكن يف عملية أسلوب واحد يف تنمية أسلوب اخلريطة الذىنية يف دراسة النحو

 تعلم النحو العديد من ادلشاكل، من بني أمور أخرى:

ادلعلومات يف صناديق خلية العصيب  عدم إدخالتدل نتيجة البحث بأن دماغنا  .1
صفوفا واحدة منظمة اليت فيها فروع, وعندما رأى الشحص فكأنو يرى اعضان 

 .الشجرة
ال يفهمون التفسريات اليت مت وصفها من قبل ادلعلمني حىت يتمكن  الطالب .2 

 الطالب رلرد مستمع سليب.
 غالبية ظهر قلب. علم النحو من الصعب عند النظر يف مسألة ختضع الطالب .3 
5عدم وجود احلافز ومصلحة الطالب يف علم النحو تعلم العلوم. .4 

 

ألزالة السأم وادلل ولزيادة دفاعة الطالب يف تعليم علم النحو فيحتاج ادلعلم  
 الطريقة التعليميية ادلناسبة حىت فهم الطالب عن ادلادة التعليمية اليت ألقها ادلعلم

التعلم ادلطلوبة لطيفة ومرحية جدا أن ادلواد  يةتقنيقربية، مث باللغة العالعلوم النحو 
و عند  التعليمية ميكن أن يفهم وميارس من قبل الطالب إىل احلد األقصى واألمثل.

ان التعليم اجليد انو كان العلم يستخدم الطريقة التعلمية ادلعينة حىت أمحد مهتدي، 
مهم مجيع الطالب وذلم الرجاء ادلرجو للطالب وىذا ىو مسي بالتعليم وانو كانو 

عندما وىذا ما  ،انو نسمي بنجاح التعليمعن حاصلة التعليم وذلك الطالب يظهرين 
 6يسمى خمرجات التعلم.

ن. ويستند توين بوزا تعليم ادلفهوم الذي اخًتعة يةقنيقتاخلريطة الذىنية ىي  
النتائج أن الدماغ ال ختزن ادلعلومات  خلزينة ادلعلومات ىذا ادلفهوم على عمل الدماغ

                                                             
 2015أغسطس  -يف يوليو  PPLلوحظ خالل  5

6
Ahmad Muhtadi Anshor, pengajaran bahasa arab media dan 

metode-metodenya, (Yogyakarta: Penerbit teras, 2009), Hlm. 6. 
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يف اخلاليا العصبية صناديق يف واحدة صفوف مرتبة، ولكن جتمع اخلاليا العصبية اليت 
ىي مشاهبة جدا  يبدو مثل فروع شجرة. اخلريطة الذىنية تتفرع أنو إذا وىلة األوىل قد

للخاليا العصبية يف خاليا ادلخ البشري، وتشكيل شبكة واسعة، ولكن ترتبط مع 
اخلريطة  يةتقنيقوىنا ىي فوائد  7بعضها البعض ميكن أن يسمى كنظام واحد.

 ، من بني أمور أخرى:الذىنية
 .لفهم ادلادت خاصة للمادات الىت اعطها ادلعلم شفويا .1 
كتابة ادلادات التعلمية منظمة رسوما وصورا دلساعدة تسجيلها وتأكرىا   .2 

 .ولتذكري ادلعلومات ادلدروسة
 للدفع إىل حل ادلشكالت ويضمر الطالب ادلعلومات يف أذىاهنم لكى .3

 .يسهلهم يف نذكرىا
 .مسرور ألنو الطالب ال يقتصر باخلياىل واإلبتكاري .4
 .اعطاء الدفاع و تنويع الطريقة التعليمية اجلديدة .5
(، وأما 32ص ، 2006يف سنة  ) قد حبث ويبووى عن اخلريطة الذىنية 

نتيجة البحث فتدل على ترقية نتيجة التعليم ترقية عالية مادة الديناميكا بعد قام 
ة زيادة مئوية خالل قيمتعلم اخلريطة الذىنية. ميكن أن ينظر إليو من متوسط ال ادلعلم

ختبار : خالل أول مرحلة ما بعد اال64.85إىل  : فيصل37االختبار القبلي بنسبة 
: خالل الثاين بعد االختبار )بعد 85.42( وارتفع إىل )بعد الدورة األوىل يف تنفيذىا

ىذه احلالة ترقية النسبة ادلئوية حىت بلغت إىل نفيذىا(. يوابو لثانية تالدورة ا
يف  :82.79 :. وكذالك نتيجة مشاىدة انشطة الطالب قد بلغت إىل48.42

الدورة األوىل. أو قيل يف نسبة جيدة و قد نيلت نسبة نتيجة التعليم يف تطبيق 

                                                             
7
 www.koranpendidikan.com/artikel/5218/ mind-mapping, diakses 

pada Sabtu, 29 April 2017, 11.03 WIB. 
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ة :، ىف الدورة الثانية. وىذه داخلة إىل نسبة جيد91.50 اخلريطة الذىنية بلغت إىل
 وقد حبث ىذا البحث .جدا. وىذا دليل بأنو الطالب أكثر عمليا يف إشًتاك التعليم

وأظهرت نتائج البحث وجود الًتقية يف الدورة األوىل فقد حصلت ، 2009)ىلوىو )
:، ومع أنو يف الدورة الثانية حصلت النتيجة 62.5بنسبة  66 النتيجة ادلئوية إىل

من الدورة األوىل نتيجة قيمة . I: 25 ى إىل: فًتق87.5بنسبة  77ادلئوية إىل
: بنسبة ادلكتفئة ومع 52.40اخلريطة الذىنية يف الدورة األوىل تدل على نسبة نتيجة 

: بنسبة جيدة ترقى بنسبة 77.62أن يف الدورة الثانية تدل على نسبة نتيجة 
 .: يف الدورة الثانية من الدورة األوىل23.32

اخلريطة  يةتقنيقمن البيان السابق قد صورت الباحثة بالتأثري اإلجيايب باستخدام 
. فلذا أرادت النحو الذىنية لنجاح عملية التعليم وخاصة تطبيقها يف تعليم علم

. نجااليت تقع يف الشارع سويودونو مسار  العالية ادلدرسة اخلرييةيف  الباحثة كتابة البحث
يف تعلم  ةجديد يةتقنيقاخلريطة الذىنية ك يةتقنيقا تطبق فمن ادلشاىدة تدل على أهن

 .النحو
تعليم النحو  ادلسألة لتعريففلهذا أرادت الباحثة أن تًتكز حبثها عن ىذه 

 اخلريية  لدى الصف احلادي عشر يف ادلدرسة اخلريطة الذىنية يةتقنيقباستخدام 
 .مسارانجالعالية 
 

 تحديد المسئلة . ب
 :السابق دتكن الباحثة أن تركز على ادلسائل األتية بناء على خلفية البحث

اخلريطة الذىنية لدى الصف احلادي عشر  يةتقنيقتعليم النحو باستخدام  كيف .1
 ؟مسارانجالعالية يف ادلدرسة اخلريية 

اخلريطة الذىنية لدى الصف احلادي  يةتقنيقتعليم النحو باستخدام  نتائجما  .2
 ؟مسارانجالعالية عشر يف ادلدرسة اخلريية 
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 داف البحثهأج. 
 ىو: واذلدف من ىذا البحث

اخلريطة الذىنية لدى الصف احلادي  يةتقنيقتعليم النحو باستخدام كيفية   عرفةدل .1
 .مسارانجالعالية عشر يف ادلدرسة اخلريية 

اخلريطة الذىنية لدى الصف  يةتقنيقتعليم النحو باستخدام  نتائجكشف ل .2
 .مسارانجالعالية احلادي عشر يف ادلدرسة اخلريية 

 
 فوائد البحث . د

 8.العمليةوىي فائدة البحث نظريًة و  .حسني بورناما فوائد البحث إىل قسمني قّسم
 فائدة نظرية .1

من  حث يرجى أن يعطي اإلسهام يف تعليم النحو وخاصةمن ىذا الب
النحو يف أي مكان  والوسيلة وكل شيء يتعلق بتعليمجهة النظرية واالسًتاجية 

 لنيل الغاية احملتاجة.
 يقيةفائدة تطب .2

 ىذا البحث يرجى أن ميلك الفوائد:يرجى و 
 للتعليم ( أ

أساليب التعلم النشط  أمر ضروري للطالبم يف ادلدرسة يالتعل 
( ىو واحد منهم من خالل تطبيق PAIKEMومبتكرة وخالقة ومتعة )

 النحو وال سيما. اخلريطة الذىنية يف دراسة يةتقنيق

 

 

                                                             
8
. Masyhuri dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian Pendekatan 

Praktis dan Aplikatif, (Bandung : PT RefikaAditama, 2008), Hlm.96. 
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 للمدرسة ( ب
اخلريية  العاليةويرجى ىذا البحث أن ُيصلح دراسة النحو يف ادلدرسة 

 مسارانج ويعطي االنتقاد واالقًتاح الرتفاع الكفاءة يف دراسة النحو.
 لألساتذةج( 

 يلها.يعطي البيانات عن صعوبة دراسة النحو وحتل
 للطالبد( 

البحث أن يكون احلث لرفع القدرة والفهم يف دراسة ويرجى ىذا 
 النحو بالفهما جيدا.

 للباحثةه( 
تعرف الباحثة أثر استعمال طريقة اخلريطة الذىنية يف دراسة النحو 

الصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية اخلريية  حبسب نتائج الطالب من
 مسارانج.
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 الباب الثانى
 الهيكل النظري

  
 نظري الهيكل - أ

 كشلل عن النظريات اليت تتعلق بادل تبحث النظري سوف كيل ويف ىذا اذل
 كشلل .حيص  اإلحال  لتحلكي  تلك ادلالرئكيسكي  ادلبحوث . فَتجى أن 

 النحو تعلكيم -1
ادلعامل  بُت الطالب وبكيئتهم، فكيحدث   تعلكيم ىومولكياسا، ال رأى

ؤثرىا، إما تادلعامل  كثَت العوام  تغكيَت السلوك إىل أحسن السلك. ويف تلك 
 1إما العام  اخلارجي يأيت من البكيئ . العام  الداخلي يأيت من ك  األفراد، و
 1مقال   1باب  0222سن   02وأما يف قانون نظام الًتبكي  الوطنكي  رقم 

"الدراس  ىي ادلعامل  بُت الطالب واألستاذ ومصادر العلم يف البكيئ  يبُت أنَّ 
 0التعلكيمكي ".

عملكي   تعلكيم ىوبق ، فتلخص الباحث  أن الومن بعض التعريفات السا
نق  الثقاف  أوالعلم من األستاذ أو ادلعلِّم إىل طالبو وتؤثره البكيئ  لتحص  

 تغكيَت السلوك إىل أحسن السلك.

                                                             
1
.E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi ; Konsep, Karakteristik 

dan Implementasi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hlm: 100. 
2. Undang-undang SISDIKNAS, (Sistem Pendidikan Nasional), 2003, 

(UU RI No. 20. Tahun 2003), (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm: 4. 
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وحافظو  أساس علم اللغ  العربكي . والنحو أساس احلقِّ وأما النحو ىو 
مجل  العربكي  إالَّ بفهم  لتبستطكيع أن يال ي كشحصللقارئ واللاتب، وال

 2علماء السلف.ارثتهأنَّ علم النحو ورث  ادلهم  و علم النحو كاماًل. وال شّك 
 :تعريف علم النحو عند األذككياء شلا يليو 

زل   ادلستخدم  لتعريف رلموع  من القواعد رأى فؤاد نعم  أّن النحو ( أ
 4الللم  يف اجلمل ، وتنظِّم آخر الللم ، وطريق  ككشفها.

ىو  –أو مكشهور بالنحو  –، اإلعراب ٍتالغاليكيالكشكيخ مصطفى ورأى  ( ب
العلم مستعم  لكيعرف زل  الللم  يف اللغ  العربكي  من جه  رفع أو جر 

 5بها يف اجلمل .أو جزم أو نصب وتأككيد زل  الللم  بعد ترككي
أن يعرف العناصَت  األستاذ كينبغيتصَت الدراس  أن ذبري رائع ، فوكي 

يف كتابو مخس  عناصَت (sudjana) . وذكر سوجاىن ادلوجودة يف التعلكيم
الث  طريق  األوىل غاي  التعلكيم، والثانكي  مادة التعلكيم، والث :يف الدراس  وىي
 التعلكيم، واخلامس  تقوًن التعلكيم. وسكيل التعلكيم، والرابع  

 أهداف التعليم (1
ادلقرر يف عملكي  ول العنصر واألى عملكي  التعلكيميف  ىدفو 
أساس ىذا اذلدف من التعلكيم. و ، وتعم  كمؤشِّر صلاح التعلكيم

ذبب أن يناذلا وديللها الطالب بعد أن  صكيغ  السلوك والقدرة

                                                             
 12ص:  .(بَتوت : دار الفلر) ,ادلراجع يف اللغ  العربكي  ضلوىا وصرفهادون السن . عباس حسن.  2
 17ص:  .(ف  اإلسالمكي ابَتوت : دار الثق) ,اللغ  العربكي ملخص قواعد دون السن . . فؤاد نعم  4
 9ص:  .(ادللتب  العصري  راتبَتوت : منكشو ) ,ع الدروس العربكي مجكي. الغاليكيٍت الكشكيخ مصطفى 5
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احلقكيقى ىو نتائج التعلكيم ىدف التعلكيم اختباره وتعلُّمو. و  يتمَّ 
 6.ادلرجو

 تعٍت: غالباالنحو  اىداف تعلكيموأما 
فًتاق بُت الًتككيب الطالب أن يتفلروا باكتكشاف اإل تركِّز ( أ)

 والتعبَت واجلمل .
وتنمو مادة اللغ  للطالب بأن تفضِّ  ادلادة ادلبحوث   ( ب)

 بإعطاء كثَت التعبَت وادلثال يف حولو.
اللغ  ذلا ادلنافع اللبَتة أعطاء ادلعلومات للطالب بأن  ( ج)

 بطريق  الطالب انو يعطوا ربلكي  أسلوب اللغ  والتعبَت
وىذه الضعاف  والعبارة اليت سوف ذبع  غمض  الفهم، 

 .أسلوب اللغ  اليت تظهر
وتساعد القواعد الطالب أن ديارسوا ببحث العرض والوزن  ( د)

  يف أنفسهم. وألن والنظام. وىذا سوف يزيد شعور األدبكي
 ،ألسلوبربلكي  اللفظ، والعبارة، وا يف خدم القواعد مست

اجلمل  الصحكيح  واخلطكيئ ، وحفظ العالق  بُت  وتفريق
 ترككيب اجلمل  ومعناىا، والبحث يف تغكيَت اجلمل .

وتدريب الطالب يف استعمال الللمات، وترككيب اجلمل   ( ه)
الصحكيح  بالطريق  السهل  أن يكشعر خصائص الفن يف 

 بكي .مجل  اللغ  العر 
 عناصَت اللغ  األساسكي  الصحكيح . ( و)

                                                             
6
 Nana Sudjana, Dasar-dasar proses belajar mengajar , (Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, 2013), Hlm: 30. 
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بوا مجل  اللغ  العربكي  وسبتحن  ( ز) وتزويد الطالب بالقدرة أن يُركِّ
 7قدرة الطالب أن يفّرق اجلمل  الصحكيح  واخلطكيئ .

وأما غاي  دراس  النحو كما رأى د. زلمد عبد القدير 
 أمحد يف اللتاب طرق التعلكيم اللغ  العربكي ، وىي:

 واللتاب  من اخلطأحفظ اللسان  ( أ)
شلارس  الطالب أن حيتفظوا حفظهم ويتفّلروا عما سوف  ( ب)

 يقولون مًتتًبا.
 مساعدة يف فهم احلوار صحكيًحا بعون فهم ادلعٌت سريًعا. ( ج)
سعكًيا أن ترفع قدرة استعمال القواعد يف ترككيب اللغ   ( د)

 ادلختلف.
ُوِقَعِت القواعد أساًسا مهمِّا لتعلُّم قلد اللغ  األصلكي .  )ه(

والتدريب ال يعطي احلصول إال بَقَلِد اللغ  األصلكي  
 8دبجازي ادلناسب بالنظام والقواعد يف اللالم.

 يةالتعليم المادة( 2
ينبغي  ادلادة التعلكيمكي ك ةديلن اذلدف الواضح ادلكشغ  تقرير 

وترجى ىذه ادلادة تطي نوع . أنكشط  التعلكيم يصَت أن ذلا
اذلدف, والداعم  ربقكيق ىدفو أو األخالق ادلرجوة للى 

 .الطالب أنو ديللها 

                                                             
ص:  (,1992, مصر: دار ادلعارف اجلامع ) ,طرق التدريس اللغ  العربكي  ,ات شح حسن 7

024-026  
 (,1979:النهض  ادلصري , مصر, )2طرق التعلكيم اللغ  العربكي . طأمحد.  ادرزلمد عبد الق 8

 .168-167 :ص
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لتحقكيق أىداف التعلكيم فكينبغ للمعلم ادلادة التعلكيمكي  
. ورأى و.س ونلكي  أنَّ معايَت اختكيار مادة الدروس ادلناسب 

 :9ادلناسب  تعٍت
بغاي  التعلكيم موضوع أو مادة الدروس البد أن يتعلق  ( أ)

 اليت نريد أن نناذلا.
مادة الدروس ذبب أن تناسب صعوبتها بقدرة  ( ب)

 الطالب لكيكيقبلوا ويفهموا تلك ادلادة.
مادة الدروس ذبب أن تساعد محاس  الطالب كمث   ( ج)

تتعلق بالكيومكيات لدي الطالب، ما دام أن ديلن 
 ذلك.

مادة الدروس البد أن تساعد الطالب أن يكشاركوا )د( 
إما أن يتفلروا بأنفسهم أو يعملوا أنواع  أنفسهم،
 النكشاط.

مادة الدروس البد أن تناسب باإلجراءات التعلكيمكي   ( ه)
 ادلكشروك .

مادة الدروس البد أن تناسب بوسائ  التعلكيم  ( و)
 اجملهوزة.

 طريقة التعليم( 3
يف عملكي  التعلكيم جيب األستاذ أن ديلك اإلسًتاتكيجكي  كي 

إحدى اخلطوت ألن ديلك . يتعلم الطالب نكشاطًا وفعااًل 

                                                             
9
 W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Yogyakarta: Media Abadi, 

2012), Hlm. 331. 
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  أو التقدًن قكيالكشحص اإليًتاتكيجكي  ىي ينبغي لو أن ديلك التقنكي
 .أو مسكيت عادة بالطريق  التعلكيمكي 

الطريق  التعلكيمكي  ىي الطريق  اليت أفامها ادلعلم ىف إخًتاع 
كانت الطرق اآلن   12.العالق  بكينو والتالمكيذ ىف عملكي  التعلكيم

عملكي  التعلكيم خاص  ىف تعلكيم علم التعلكيمكي  ادلستخدم  ىف 
 :النحو. وعدة الطرق التعلي

 (DeductiveMethodستنتاجكّي  )اإلطريق   ( أ)
ىي الطريق  الىت القواعد. تعلكيم يف  من قدًن الطرق

أنفذىا ادلعلم بطريق  شرحو القواعد أوال مث يعطى ادلثال: 
شرح ادلعلم القواعد أوال للى الطالب/التالمكيذ حافظون 

مث الثاىن يعطي األمثل  عن تطبق القواعد  وفامهون
 11.ادلكشروح 

مث بعدىا يعطى ادلعلم التمرينات لتطبكيق القواعد يف  
 ىي: استنتاجكّي كتاب  اجلم  وادلزايا من طريق  

تعلكيم القواعد الىت واجهها إعطاء الصورة العام  عن  (1
 .ةمباشر  الطالب

 طريق  استقرائكيَّ . اللثَتة مث ت اوقال يقضي األ (0
القواعد كاماًل  تعلكيمإعطاء الصورة العام  عن  (2

 .ومنظما

                                                             
10

 Nana Sudjana, Dasar-dasar proses belajar mengajar ,(Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, 2013), Hlm.76. 
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عكيوب ىذه الطريق  ىي: حاج  إىل مدة  وأما
طويل  يف حبث القواعد ألن ينبغي للمعلم اعطاء ربلكي  

 التطبكيق.
 (InductiveMethod) ستقرائكي اإلطريق   ( ب)

استخدمت ىذه الطريق  منذ زمان قدًن لتعلكيم 
األمثل  أوال مث يكشرح  من طريق  ادلعلم يظهر. القواعد

القواعد وىي لتحلكي  الطالب عن األمثل  ويفهمهم ادلعلم 
 10.عنها بعده

 :ىي طريق  استقرائكي  زايا وعكيوبادل
ادلعلومات للطالب أن يفهمون  ىذه الطريق تعطي  (1

 .الكشرح
سهال ودبقا يف الفلر بطريق  القراءة واإلستماع  (0

 .لصرًن
 .الطالبالذوق األديب ولسريع منو مهارات  (2
لتعلكيم الطالب يف الفلر دق , وال يصلح ادلعلم  (4

 .تطبكيق
التعلكيمكي , وأهنا حاج  إىل ىذه الطريق  جلمكيع ادلادة  (5

 .مدة طوي 
ويصلح تطبكيق ىذه الطريق  الفص  الذي فكيو طالب   (6

 .كثَتة وعلسو

                                                             

 
 .020ص. ،  تعلكيم اللغ  العربكي  لغَت الناطقُت هبا ومناىجو وأسالبورشدي أمحد طعكيم ،  10
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حاج  إىل ادلعلم ذي كفاءة لغوي  عالكي  وىذه الطريق   (7
 12.ق  مناسب يف أعطاء سبرينات األمثل  بطري

ادلعلم يف عملكي  التعلكيم سوى  اخلطوات من وجو استخدمو
 :14الطريق  التعلكيمكي , وأما خطوات تعلكيم النحو ىي

 بداء ادلعلم التعلكيم يكشرح التعريفات عن القواعد مع (1
 األمثل .

ادلعلم للطالب  يطلبيعطي ادلعلم ادلفردات ومعنها و  (0
 .أن حيفظوهنا

 .والًتمج  القراءة الطالب من ادلعلم يطلب (2
يطلب ادلعلم الطالب حفظ القواعد وحيللها يف اللقاء  (4

 .القادم 
ادلعلم إىل الطالب الواجب ادلنزيل عن  ويعطي (5

 .القواعد
 وسائل تعليمية (4

من وسائ  تعلكيمكي  مستخدم  يف التعلكيم الطريق  ىي 
ادلختارة من وجو األغراض وادلادة ادلعكين . الطريق  التعلكيمكي  
والوسائ  التعلكيمكي  مها كوسكيل  اإلعالن التعلكيمي لتحقكيق 

                                                             
، )اعمجملاه، دار اإلاق : ار كشدم( الوجكيز يف طرائق التدريس،، 0224أسعد،  أمحد مجع  12

 .112ص: 
ص:  (,1992, مصر: دار ادلعارف اجلامع ) ,طرق التدريس اللغ  العربكي  ,ات شح حسن03

028 
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ادلعلم أن يستخدم الطريق  التعلكيمكي  على  األغراض. ينبغ
 15.والوسائ  التعلكيمكي  بفعايل

  ىي األسكياء أو األالت ادلفهوم بالوسائ  التعلكيمكيو 
دلساعدة ربقكيق صلاح التعلكيم, إما ماموسكيا وإما معنويا ينبغي 
على ادلعلم أن خيتار الوسائ  التعلكيمكي  يف عملكي  التعلكيم لتحقكيق 

الوسائ  التعلكيمكي  ، "قال برناديب. األىداف التعلكيمكي  ادلقررة
األل  اليت أقامها ادلعلم عمدا لتحقكيق ىي العم  أو حال  

 16.األىداف التعلكيمكي 
 تقويم التعليم -0

ولنعلم ى  نالت غاي  التعلكيم أو ال، فكيحتاج إىل التقوًن. 
وبللم  أخرى تصَت التقوًن مقكياًسا لقكياس وصول الدراس . 
والتقوًن ىو عملكي  تزوِّد اإلعالمات اليت تلون االعتبار أن تقرَِّر 

والتأثَت لتساعد يف القكيم  واخلدم  من الغاي  والتصمكيم والتطبكيق 
اذ القرار ومساعدة ادلسؤولكي  ورفع الفهم إىل الظاىرة ادلعكيَّن .  ازبِّ

( أنَّ التقوًن عملكي  Brinkerhoffوتلخكيًصا بُتََّ برينلرىوف )
 17تعُتِّ ما أبعد غاي  التعلكيم سوف َتِصُ .

ودلعرف  فعال عملكي  الدراسكي  اليت عم  األستاذ، وهبذه 
ستاذ أن يعلم صلاح تعلكيمو. وتنخفض الوظكيف ، يستطكيع األ

                                                             
15

 Anas Sudjono, Teknik evaluasi pendidikan satuan pengantar, 

(Yogyakarta: UD. Rama, 1986), Hlm: 31. 
16

 Sutari Imam Bernadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis, 

(Yogyakarta Andi Offset, 1989), Hlm: 96. 
17

 Eko PutroWidoyoko, Evaluasi Program pembelajaran, 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), Hlm. 3-4. 
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نتكيج  الدراس  لدي الطالب لكيس بسبب صلاح األستاذ يف 
التعلكيم فقط. ب  خبالل ىذا التقوًن يقكيِّم األستاذ قدرة نفسو. 

 18ومن ذلك يلون ادلادَة إلصالح عم  التعلكيم يف ادلستقب .
 قكي نكيتق -2

أسلوب أو ( األسلوب ىو KBBIووفقا لقاموس كبَت االندونكيسي )
نظام للقكيام هبذه األمور. وهبذه الطريق  واحد ال من أج  تنفكيذ األسلوب. 
على سبكي  ادلثال، ككيف السبكي  إىل القكيام بو لتلون زلاضرة بلفاءة 

 وفعالكي ؟ وىلذا قب  عملكي  زلاضرة وينبغي االلتفات إىل حال  وحال .
  قكيالتقنكي ذهى أن استنتاج للمؤلفُت ديلن التعاريف ىذه إىل واستنادا

 .معُت نكشاط تكشغكي  عملكي  لتكيسَت ماىر شخص هبا أدىل اليت الطريق  ىي
 اخلريط  الذىنكي  -2

اخلريط  الذىنكي  ىي أسه  الطريق  لوضع البكيانات يف الدماغ 
ُمبِدَع  ورائع  وحرفكي    قكيتقنكيوإخراجها من الدماغ. واخلريط  الذىنكي  ىي 

إصناع   قكيتقنكيوحبسب ذلك، فاخلريط  الذىنكي  ىي  19تقّسم فلرتنا.
ادلالحظات مستعمل  يف حال  معكين  مث  يف إصناع اخلط  وربلكي  ادلسأل  

 وإصناع اخلالص  وإخل.
ريط  العق  ىو وسكيل  لدراس  مفهوم اخًتعها اخلأو  اخلريط  الذىنكي 

ن توين بوزان. ويستند ىذا ادلفهوم على ككيفكي  عم  أدمغتنا يف زبزي
ادلعلومات. وأظهرت النتائج أن الدماغ ال زبزن ادلعلومات يف صناديق 

                                                             
18

 Anas Sudjono, Teknik Evaluasi Pendidikan Suatu Pengantar, 

(Yogyakarta: UD. Rama, 1986), Hlm.126. 
19

 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map, (Jakarta:Gramedia Pustaka 

Utama, 2006), Hlm: 4. 
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مبطن  بدق  اخلاليا العصبكي  ب  مجعها على اخلاليا العصبكي  ادلتفرع  إذا 
ىو مصطلح اخلريط  الذىنكي   وىل  األوىل قد يبدو مث  فروع شجرة.

للمساعدة يف إطالق اإلملانات اللامل  وقدرة اخلريط  الذىنكي    قكيتقنكي
ينطوي على كال اخلريط  الذىنكي  الدماغ اليت ال تزال "اخلفكي ". وىذا 

 اجلانبُت من ادلخ يف وقت واحد، أال وىو الدماغ األدين والدماغ األيسر.
جيع  من السه  إدخال ادلعلومات يف الدماغ وإىل إعادة   قكيتقنكيىذا 

ىو االسلوب الذي يساعد اخلريط  الذىنكي  لدماغ. أخذ ادلعلومات من ا
على أفض  وجو عملكي  التفلَت يف الدماغ على أساس منتظم ألنو يستخدم 

رسومكي  ادلستمدة من الفلر اإلنساين ادلفكيد تقدًن مفاتكيح العادلكي    قكيتقنكي
 اليت تطلق العنان لإلملانات الدماغ.

ق  ىو شرط أن ينكشأ العق  ىو فلرة رلموع  واسع  من اخلكيال. الع
 عندما الدماغ )ادلخ( العكيش والعم . أكثر أوضح بويب دي بورتر و

االستخدام العام للدماغ باستخدام   قكيتقنكيواخلريط  الذىنكي  ىي  ىَتنلي،
 02الصور ادلرئكي  وغَتىا من الرسومات البنكي  التحتكي  لتكشلكي  انطباع أعمق.

 سن   بوزان يفقدم أصال من قب  تويناخلريط  الذىنكي  مفهوم 
أيضا التفلَت مكشع. اخلريط  الذىنكي  لديو  قنكيقكي ت. ويعرف ىذا ال1972

األفلار األخرى اليت خرجت من  12-5فلرة أو كلم  ادلركزي ، وىناك 
فعال  جدا عندما يتم استخدامها ىي اخلريط  الذىنكي  الفلرة ادلركزي . 

اخلريط  إلظهار فلرة ادللبوت  لدينا، وجع  العالق  بُت ىذه الفلرة. 
مفكيدة أيضا لتنظكيم ادلعلومات اليت سبللها. شل  زبطكيطي أن مث  الذىنكي  

 سلطط الكشجرة وتداعكيات يسه  الرجوع ادلعلومات إىل معلومات أخرى.
                                                             

20 Taufik Bahaudin, Brainware Management: Generasi Kelima 

Manajemen Manusia. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999), Hlm: 45 
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تسجكي  غَت اخلطكي  واخلطكي  تسجكي  كما  اخلريط  الذىنكي اخلالفات 
ادلستخدم  يف معظم األحكيان لوحظ   قكيتقنكيتسجكي  العادي )خطي( ىو ال

من ادلالحظات اخلطكي   تقنكيقكي ىي بادلقارن  مع تسجكي  غَت اخلطكي . ىذا 
اللتاب  الصف اخللفي بعد صف من نفس ادلعلومات   قكيتقنكيتسجكي  عن 

ملتوب  يف كتاب. ويف الوقت نفسو، وتسجكي  غَت اليت ألقاىا احملاضر أو 
خط وللن جع    قكيتقنكياخلطكي  لكيس فقط إرسال خط ادلعلومات عن 

ادلعلومات يف الرسوم البكيانكي  واستخدام مفتاح الللمات والصور واألرقام 
من   قكيتقنكيكما ديلن تصنكيف اخلريط  الذىنكي   والرموز واأللوان. 

لتسجكي . اخلطي تسجكي  لديها بعض ادلالحظات يف شل  غَت اخلطي ل
التسجكي  اخلطي،   قكيتقنكيالعكيوب مقارن  تسجكي  غَت اخلطكي . ىنا ضعف 

 01من بُت أمور أخرى:
فقط استخدام الللمات اليت يتم ترتكيبها يف ترتكيب منطقي، من دون  ( أ

 .لون، من دون أي صور، وعدم االستفادة من اإلبداع
حلفظ وقتا طويال للعثور  استخدام اللثَت من الللمات الصعب  جدا  ( ب

 على الللمات الرئكيسكي 
مل  فقط ألن شل  من الللمات الطويل  على علس خطي  ( ج

 تسجكي  أق  انتظاما
بادلقارن  مع تسجكي  ادلعتادة اخلريط  الذىنكي  مث وىنا بعض ادلزايا من 
 00)خطي(، من بُت أمور أخرى:

                                                             
21 Taufik Bahaudin, Brainware Management: Generasi Kelima 

Manajemen Manusia. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999), Hlm: 07. 
22 Taufik Bahaudin, Brainware Management: Generasi Kelima 

Manajemen Manusia. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999), Hlm: 72. 
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 الفلرة الرئكيسكي  يصبح أكثر وضوحا ( أ
 ك  األفلار اذلام  بوضوح   يتم ربديدىا ( ب
 إن فلرة مهم  يف اخلريط  الذىنكي  ديلن التعرف بسهول  ج(
( العالق  بُت ك  من ادلفاىكيم الرئكيسكي  اليت مت ربديدىا بسهول  اليت ديلن د

ان تدفع األفلار العالق  وادلفاىكيم يف اخلريط  الذىنكي  وكذلك ربسُت 
 الذاكرة

 كي  وأسرع( معلومات موجزة لتلون أكثر فعاله
 ( ىكيل  اخلريط  الذىنكي  يسمح إلضاف  مفهوم آخر بل  سهول و
( جع  اخلريط  الذىنكي  اإلبداعكي  يسمح للمستخدمُت ألن ك  اخلريط  ز

 الذىنكي  لديو خلق فريدة من نوعها من شأهنا أن ربسن الذاكرة.
ديلن أيضا أن تستلم  وأثراىا استخدام اخلريط  الذىنكي  لذلك، 

صور والرموز وأبعاد مثَتة لالىتمام ومجكيل  ويعتمد على ك  فرد. األلوان وال
باستخدام األلوان والصور ورمز جيع  ادلستخدمُت تصبح أكثر إبداعا 
اخلريط  الذىنكي ، وكذلك ربسُت الذاكرة والتذكر، وخصوصا يف ادلعلومات 

 اذلام .
 

 السابقة الدراسات -ب
قب  أن تبحث اللاتب  عن أداء دراس  النحو يف ادلدرس  العالكي  اخلَتي  مسارانج، 

م اللاتب   مقارنً  بُت البحث السابق وىذا البحث زلدًَّدا،   السابقو الدراساتستقدِّ
 كما يايل:

والبحث الذي ديلك قطع  واحدة هبذا البحث يعٍت البحث لدي األخ جوجو  -1
من كلكي  الًتبكي  والتعلكيم يف اجلامع   26402215جهكيانا برقم الطالب 

ربت  0210اإلسالمكي  احللومكي  سونان كايل جوغو بكيوغكياكرتا يف سن  
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السعي في تفاؤل عمل الذهنية في تعليم اللغة العربية الخريطة ادلوضوع 
التعلُّم وإرفاع نتيجة الدراسية لدي الطالب من الصف السابعة الباء }ب{ 

اإلسالمية المتكاملة مسجد شهداء يوغياكرتا سنة في المدرسة الثانوية 
. وىذا البحثكيهدف أن يرفع ادلثالكي  من عم  الدراسكي  ونتكيج  2112/2113

الدراس  لدي الطالب يف مادة دراس  اللغ  العربكي  وخباص  على قدرة مهارة 
اللالم تعٍت يف عملكي  حفاظ  مفردات اللغ  العربكي  يف الصف السابع الباء من 

 02رس  الثانوي  اإلسالمكي  ادلتلامل  مسجد شهداء يوغكياكرتا.ادلد
والبحث اآلخر يعٍت البحث لدي األخ أغونغ أجي تافانتوكو برقم الطالب  -0

كلكي  الرياضكيات والعلوم الطبكيعكي ، جامع  والي  من   24221044248
استعمال طريقة الخريطة الذهنية ربت ادلوضوع  0211يوجكياكارتا يف سن  

الدراسي لدي الطالب في دراسة الرياضيات من الصف  لرفع الحرص
ىذا البحث ىو البحث  .الثامنة بالمدرسة الثانوية ديفوك الحكومية الرابعة

اإلجرائي الفصول الدراسكي ، واليت جاءت بتللكيف مكشًتك من قب  ادلعلم. 
ديبوك. تتألف  4 احللومكي  طالبا من الصف الثامن 07وكانت ادلوضوعات 

دورتُت، ك  دورة تتلون من اثنُت من االجتماعات مع زبصكيص الدراس  من 
دقكيق . تقنكي  مجع البكيانات ادلستخدم  ادلراقب   42×  0وقت لل  اجتماع ىو 

واالستبكيانات وادلقابالت واالختبارات. دلكي  مراقب  استخدام ك  التعلم ذبري، 
تستخدم  وتستخدم استبكيانات واختبارات ك  دورة تنتهي. قدمت أدل  مقابل 

 يف هناي  ادلالحظات دورة وادلكيدانكي  الثانكي  ك  التعلم حيدث.

                                                             
23. Cucu Cahyana, Mind Map Dalam Pengajaran Bahasa Arab 

(Upaya Optimalisasi Aktivitas Belajar dan Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Kelas VII B SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta 2012/2013) Skripsi, 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga: 2012). 
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وغاي  ىذا البحث أن يعرف ارتفاع احلرص الدراسي لدي الطالب يف  
دراس  الرياضكيات من الصف الثامن  الدال بادلدرس  الثانوي  ديفوك احللومكي  

 04الرابع  خبالل طريق  اخلريط  الذىنكي .
من كلكي  علوم  022922118 بعادي فرتاما برقم الطاللدي كوكو مث البحث  -2

ربت ادلوضوع  0212 سن  الًتبكي  والتدريس واجلامعات تعلكيم العلوم موريا يف
كالسعي رَْفِع نتيجة التَعلُّم تربية  تطبيق نموذج الدراسية الخريطة الذهنية 

الوطنية على الطالب من الصف الخامس في المدرسة االبتدائية الثانية 
. وغاي  ىذا البحث أن يعرف ى  دراس  لوصو قدوسب . وىذا البحث اللكيفيِّ

الًتبكي  الوطنكي  بنموذج اخلريط  الذىنكي  سَتفع نتكيج  دراس  الًتبكي  الوطنكي  لدي 
الطالب من الصف اخلامس بادلدرس  االبتدائكي  بلوصو الثانكي  يف ادلادة نظام 

االرتفاع من نتكيج  تعلُِّم الًتبكي  تكشريع القانون. والغاي  األخرى أن يعرف كربة 
الوطنكي  بتطبكيق منوذج اخلريط  الذىنكي  إىل الطالب من الصف اخلامس يف 

 05ادلدرس  االبتدائكي  بلوصو الثانكي  قدوس.
من كلكي  علوم الًتبكي   A420120017 والبحث جندرى عادي برقم الطالب  -4

 تأثير " ادلوضوعربت  0215سن   يف سوراكارتا والتدريس واجلامعات زلمدي 
 الطالب الطبيعية لدىى التعلم العلوم نتائج على الخريطة الذهنية تعلم

سن   سمارانغ كاليونغو 1 السابع المدرسة الثانوية الحكومية الصف

                                                             
24.  Agung Aji Tapantoko, Penggunaan Metode Mind Map (Peta 

Pikiran) Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran 

Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Depok, Skripsi, (Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta: 2011). 
25. Kukuh Adi Pratama, Penerapan Model Pembelajaran Mind 

Mapping Sebagai Upaya Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan Pada Siswa Kelas V SD 2 Ploso Kudus, Skripsi, (Kudus: 

Universitas Muria Kudus: 2013).  
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 نتائج على العق  ملزم  التعلم تأثَت لتحديد الدراس  ىذه وهتدف ".2115
 ارانغمس كالكيوغو 1 نكيجري مسب السابع الصف يف الطالب من العلوم تعلم

 الطريق خارط  تعلم يف .0215/0216 بالتساوي السن  الدراسي الفص 
 على حص  السكيطرة التعلم ويف 75.19 من متوسط  درج  على حص 
 لو التعلم اخلرائط رسم العق  أن النهائكي  النتكيج  وتبُت. 70.22 درج  متوسط
 1 نكيجري مسب من العلوم السابع الصف طلب  من التعلم زلتوى على تأثَت

 0215/0216.06 الدرس من الدراسي الفص  حىت حي ارانجمس كالكيونغو
من كلكي  علوم الًتبكي   11508045برقم الطالب  أنصاري زلمد والبحث -5

 " ربت ادلوضوع 0210سن   يف ساالتكيغا  STAINوالتدريس واجلامعات 
 في االجتماعية العلوم طالب التعلم نتائج لزيادة العقل رسم نموذج تنفيذ

 ونوسيغورو كارانغاسيم معاريف المدرسة اإلبتداعية V الطالب فئة
 اخلرائط رسم منوذج تنفكيذ يف جهد ىو البحث " ىذا2112 عام في بويواللي
 اخلامس الصف يف االجتماعكي  العلوم يف الطلب  تعلم نتائج لتحسُت الذىنكي 
 الفرعكي  بويواليل منطق  ونوسكيجورو كارانغاسم معاريف إبتديكي  مدرس  طالب
  0210/0212.07 عام

اخلريط   كي تعلكيم النحو باستخدام تقنكيق تناقش دراس  الباحثون جيد مل
 إعداد فإن عام، بكشل  .اخلريط  الذىنكي  كي تقنكيق على البحث ىذا يركز حكيث .الذىنكي 

                                                             
26. Candra Adi, Pengaruh Pembelajaran Mind Map Terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Kaliwungu Semarang Tahun 

2015,  Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2015).  

 
27. Muhammad Anshori, Penerapan ModelMind MapUntuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Siswa 

Kelas V MI Ma’arif Karangasem Wonosegoro Boyolali Tahun 2012, Skripsi, 

(Salatiga: STAIN Salatiga: 2012).  
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 .مسارانجادلدرس  اخلَتي  العالكي   يف السابق  الدراسات عن أيضا خيتلف الدراس  ىذه
 الدراس  ىذه لذلك، .الًتبوي النفس علم هنج خالل من البحث ىذا ربلكي  مت وقد
 .السابق  للدراسات تلمل  ىي

 
 اإلطار الفكري -ج

كما عرفنا أنَّ ىناك أربع ادلهارات )اللتاب ، القراءة، احملادث /اللالم، االستماع( 
العربكي  ال يتعلق بأربع ادلهارات وواجب على قدرهتا يف دراس  اللغ  العربكي ، تعلكيم 

فقط، ب  العلوم األخرى األساسكي  أيًضا كمث  علم النحو والصرف. وعلم النحو 
يفكيد أن يعرف وظكيف  الللم  يف مجل  اللغ  العربكي  وعلم الصرف يفكيد أن يعرف صكيغ  
، وبناء الللم . وسوى ذلك كثَت من العناصَت يف عملكي  الدراسكي  منها: غاي  التعلكيم

 08موضوع التعلكيم، وطريق  التعلكيم، وأل  التعلكيم، وتقوًن التعلكيم.
د، اهيف ادلدارس اإلسالمكي  أو يف ادلعويستطكيع الطالب أن يتعلَّموا علم النحو 

ومنها يف ادلدرس  العالكي  اخلَتي  اإلسالمكي  اليت تقع يف الكشارع سويودونو مسارانج. ويف 
اث اليت ربتوي علوم الدين  عملكي  الدراسكي ، ىذه ادلدرس  تستعم  كتب الًتُّ
اإلسالمكي . وىذه ادلدرس  تلون من إحدى ادلدارس ربت ظالل الوزارة الدينكي  

 اإلندونكيسكي .
دراس  النحو إىل عم  اخلاصِّ لتحفر قدرة الطالب يف الفهم واآلن ربتاج 

وتطبكيقو يف نصِّ اللغ  العربكي . وصلاح الدراس  النحوي  تتعلَّق بادلناسب  بُت الطريق  
كتب الدراسكي ، وغَت ذلك. وك     ادلستعمل  ومادة الدرس، وقدرة الطالب، وصعوب 

طالب الصعوب  يف فهم دراس  ذلك يدخ  يف سؤال الدراس . ويف احلقكيق ، جيد ال
النحو. وردبا استعمال طريق  الدراس  التقلكيدي  اليت ال يناسب استعماذلا يف ىذا الزمان 

                                                             
28.   Nana Sudjana, Dasar-dasar proses belajar mengajar ,(Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, 2013), Hlm: 35. 
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جيع  الطالب يف الصعوب . فلذلك، صلاح دراس  النحو حيتاج إىل الفلرة واالىتمام 
يم تعل وجئنا من تلك السؤال، أرادت كاتب  أن يبحث يف حبثها بادلوضوع " اخلاص .

لصف الحادي عشر في الخريطة الذهنية لدى ا يةتقنيقالنحو باستخدام 
" ألنَّ يف ىذه ادلدرس  يتعّلم الطالب قواعد النحو سمارانج العالية المدرسة الخيرية

 اخلريط  الذىنكي  ومادة الدرس ىنا ال تتعَلق بنظام احللومكي  ادلعكين . تقنكيقكي ب
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 الباب  الثالث
 مناهج البحث

 
 وجلمع البيانات وادلعلومات يف ىذا البحث، تستعمل الكاتبة اخلطوات كما تايل:

 نوع البحث -أ 
ويستعمل نوع البحث ىنا الطريقة الَكْيِفيَّة ألن تأيت البيانات من خلفية 
العالمية يف صيغة البيانات الَوْصِفيَّة تعٍت الكلمات ادلكتوبة أو اللسان من األشخاص 

والبحث الكيفيُّ يتكوَّن من االثنُت، وىو البحث الكيفي  والسلوك اليت جيوز مراقبتها.
ادليداين والبحث الكيفي ادلكتيب. وأما ىذا البحث يكون البحث الكيفي ادليداين 

 ٔكتابتو بتوصيف جناة البحث وال يستعمل األرقام.  الوصفي ألن يف عملية
ىذا النهج االحباث اليت تستخدم ىذا النهج. علم النفس الًتبوي ىو الدراسة 

يف حُت أن التعليم ىو عملية النمو  ٕادلنهجية للعمليات والعوامل ادلتعلقة بالتعليم.
اليت تتم من خالل التعلم عن طريق العمل. من القيود ادلذكورة أعاله شهدت عالقة 
قوية جدا بُت علم النفس الًتبوي مع التعلم عن طريق العمل. لذلك فإنو ليس من 
ادلستغرب أن بعض علماء النفس الًتبوي يذكر أن ادللعب الرئيسي للدراسة علم 

فس الًتبوي حنو التعلم. وبعبارة أخرى، علم النفس الًتبوي مع الًتكيز على الن
 القضايا ادلتصلة العمليات والعوامل ادلرتبطة التعلم عن طريق العمل.

 
 
 

                                                             
1
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Rosdakarya, 2012), Hlm. 3 
2
 Whiterington, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Aksara Baru, 1982), 

hlm. 10  
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 مدتهو  مكان البحث -ب 
ىذا  ومدة مسارانج. العاليةومكان ىذا البحث يكون يف ادلدرسة اخلَتية 

 . ٕٚٔٓمايو  ٖٔحىت  ٕٚٔٓابريل  ٜٕمن  أسبوعُت البحث
 

 مصادر البيانات -ج

يعترب ىذا البحث حبثا ميدانيا حيث تعتمد الباحثة على ادلعلومات 
والبيانات من ادلوقع البحث. يف البحث النوعي, اختاره عينة مصادر البيانات 

و احملسوسة البحث, فيقدر أحوال اإلجتماعي أالشخص الذي ميلك احلجة على 
ولذلك للحصول على  ٖن جيمع البيانات.أينما سيعمل الباحث أىل إح" ت"يف

عطي ادلعلومات ان تفتصدر منهم الذي ميلك قدرة لادلعلومات ادلتعلقة هبذا ادلوضوع 
 , وىم:ةناسب احلاجة الباحثت

 الطالب الصف احلادي عشر يف ادلدرسة اخلَتية العالية مسارانج .ٔ
ىي الفرد الذي توّرط مباشرة يف التعليم و ستعرف منهم  الطالبألن 

 .اخلريطة الذىنيةتقنيقية تعليم النحو باستخدام نتائج 
 ادلدرسة اخلَتية العالية مسارانجرئيس  .ٕ

ادلدرسة رئيس , ويرجى من ادلدرسةرئيس العالية يف ىذا ادلدرسة رئيس ألن 
اخلريطة نيقية تقتعليم النحو باستخدام لى البيانات عن عان حيصل 

 ىدافو.أو ما  الذىنية
 ادلدرسة اخلَتية العالية مسارانجيف  النحومدرسي  .ٖ

                                                             
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 

2010), hlm. 400. 
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. ويرجى من ادلدارس ان النحوألنو الفرد الذي يعمل التعلم و التعليم 
تقنيقية  و طريقة استحدام النحولى البيانات عن كيف تعليم عحيصل 

 .اخلريطة الذىنية
 البيانات لسانا أو كتابا.أن يعطي يرجى من كل ادلصادر 

 
 محور البحث -د

 حمور ىذا البحث، ىو:
 أسلوب اخلريطة الذىنية -ٔ
 الدراسة النحوية -ٕ
لصف احلادي عشر يف اخلريطة الذىنية لدى اتقنيقية تعليم النحو باستخدام  -ٖ

 مسارانجالعالية ادلدرسة اخلَتية 
 

 طريقة جمع البيانات -ه
 الكاتبة ببعض طرائق مجع البيانات، كما تايل:ويف مجع البيانات، تستعمل 

 ادلالحظة -ٔ
ادلالحظة ىي عملية ادلراقبة والكتابة ادلنهجية وادلنطقية وادلوضوعية  

وادلعقؤلة تتعلَّق بأنواع الظواىر، إما يف حالة حقيقة وإما يف حالة ادلصنوعة 
وىذه الطريقة تستخدمها الباحثة يف اكتساب البيانات  ٗاخلاصة.لنيل الغاية 

اخلريطة الذىنية لدى الصف احلادي عشر تقنيقية تعليم النحو باستخدام عن 
 .يف ادلدرسة اخلَتية العالية مسارانج

 ادلقابلة -ٕ

                                                             
 ٛ:ص ادلنهج التجريب )التمهيدي وادلثايل وشبو التجريب(.إبتسام ناصر بن ىوميل, ٗ
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دمة جلمع البيانات بطريقة نيل البيانات خطريقة ادلستالىي احدي 
ىذه الطريقة للحصول على البيانات بالسؤال  ٘بادلباشرة يف علقة ادلوجهة.

 واجلواب مباشرة. ويقدم الباحثة ىذه ادلقابلة اىل:
كالفرد البحث عن ما ادلنافع  الطالب الصف احلادي عشر (أ 

و دلعرفة  .اخلريطة الذىنيةتقنيقية تعليم النحو باستخدام بادلوجودة 
 عمليتها.فيها و  اخلريطة الذىنيةتقنيقية تعليم النحو باستخدام 

, وسائل, ادلدرسةعن تاريخ ادلدرسة اخلَتية العالية مسارانج رئيس  ىلإ (ب 
 .ادلدرسةدارة و تنظيم يف إ

تقنيقية  و طريقة استحدام النحوعن كيف  النحومدرسي  ىلإ (ج 
 .اخلريطة الذىنية

 التوثيق -ٖ
وىذا  ٙالتوثيق ىو مجع اإلجابات من اجمليب عما جرََّب وما َعَرَف.

األسلوب مستعمل حلصول البيانات عن حالة ادلدرسة، واألساتذة، 
وأما طريقة  والطالب، وعملية الدراسية، ومالحظة ادلهمة احملتاجة يف البحث.

التوثيق يف ىذا البحث، تركز الباحثة إىل طالب الصف احلادي عشر من 
لومات حىت أن حتصل على اإلجابات وادلعادلدرسة اخلَتية العالية مسارانج 

 .اخلريطة الذىنيةتقنيقية تعليم النحو باستخدام تعرف الباحثة كيف عملية 
 
 

 
                                                             

5 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Rosdakarya, 2012), hlm.174  
 ٓٔ :ص وشبو التجريب(. ادلنهج التجريب )التمهيدي وادلثايلإبتسام ناصر بن ىوميل, 2
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 اختبار صحة البيانات -و
صحة( صحة البيانات ىو مفهوم ادلهم أن يتم حتديثها من مفهوم صحة )

درجة الثقة يف صحة البيانات )مصداقية البيانات( وميكن عقد  ٚ.وادلوثوقية )ادلوثوقية(
مالحظة استمرار يف السؤال ىو  ٛادلراقبة احلثيثة، والتثليث.تقنيقية االختيار عن طريق 

العثور على خصائص وعناصر يف احلالة اليت ىي ذات الصلة جدا لقضية أو جيري 
 ن قبل:سعى القضايا. أجرى ىذا االجتهاد ادلالحظة البحث م

جعل ادلالحظات بعناية وبالتفصيل على أساس مستمر إىل العوامل البارزة اليت  -ٔ
 .نجامسار العالية عليم النحو يف ادلدرسة اخلَتية يف الت اخلريطة الذىنيةترتبط تنفيذ 

دراستها بالتفصيل ذلذه النقطة، حبيث النظر يف ادلراحل األوىل يبدو واحد أو كل  -ٕ
 العوامل دراستها فهم بالفعل بالطريقة ادلعتادة.

اليت تستخدم صحة البيانات فحص شيء تقنيقية التثليث ىي تقنيقية 
آخر خارج من البيانات لغرض فحص أو على سبيل ادلقارنة ضد البيانات. ىناك 

حمقق،  الفحص اليت تستخدم مصادر وطرق،تقنيقية أنواع من ادلثلثات عن  أربعة
التثليث، وادلصدر والوسائل تقنيقية ونظرية. يف ىذه الدراسة، يف ىذه احلالة استخدام 

دلقارنة وحتقق للعودة على درجة من الثقة يف أي معلومات مت احلصول عليها من 
 الطريق: مصادر خمتلفة. وميكن أن يتحقق الباحث يف

 ومبقارنة البيانات لوحظ مع نتائج البيانات ادلقابلة. -ٔ
 مقارنة ما يقولو الناس يف العلن ما قيل يف القطاع اخلاص. -ٕ
 ادلقارنة بُت ما يقولو الناس عن الوضع للبحث يف ما يقولو يف كل وقت. -ٖ
 ومبقارنة نتائج ادلقابالت مع حمتويات وثيقة الصلة. -ٗ

                                                             
7
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Rosdakarya, 2012), Hlm. 171 
8
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Rosdakarya, 2012), Hlm. 178 
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 تحليل البيانطريقة  -ز

ًة. كثَت من البيانات  حتليل البيانات يكون السعي أن جيعل البيانات معربر
اجملموعة لو ال تعمل عمليتها منهجيًة فتكون تلك البيانات ال معٌت ذلا. ومنوذج 

ومنوذج التفاعلي يتكون من  منوذج التفاعلي. يستعمل حتليل البيانات ذلذا البحث
وىي ختفيض البيانات، وعرض البيانات، واختاذ ثالثة العناصَت األصلية، 

ٜاخلالصة/التحقيق.
 

 مرحلة مجع البيانات -ٔ
قبل ابتداء عملية حتليل البيانات األوىل وىي ختفيض البيانات، جتب 
الباحثة أن دتّر بعملية مجع البيانات أوَّاًل. يف ىذه ادلرحلة، جتمع الباحثة البيانات 

حظة وادلقابلة. ونتيجة من طريقة ادلالحظة باستعمال طريقتُت وىي طريقة ادلال
اخلريطة تقنيقية ىي البيانات احلقيقية عن عملية الدراسة النحوية باستعمال 

 اإلسالمية اخلَتية مسارانج.العالية الذىنية يف الفصل احلادي عشر من ادلدرسة 
وأما طريقة ادلقابلة مستعلملة حلصول الشرح من األساتذة أو الطالب 

 ة النحو ومسائلها.عن دراس
 مرحلة ختفيض البيانات -ٕ

ختفيض البيانات يقال عملية االختيار أو الًتكيز أو تبسيط البيانات 
من ادليدان. وىذه ادلرحلة جتري مراًرا حُت عملية البحث. وختفيض البيانات 

تاج فيحسهل الختاذ اخلالصة.  يقصد لشهذ وتصنيف ورمي اجلزء الذي ال حيح
 عرض البيانات -ٖ

                                                             
9 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Erlangga, 

2009), Hlm.147-148.  
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َنظَّمة الذي يعطي اإلمكان يف عرض 
ح
البينات ىو مجع ادلعلومات ادل

اختاذ اخلالصة. وببحث ىذا عرض البيانات تسهل الباحثة أن تفهم ما حيدث 
وما ستعمل. ومبعٌت ىل ستستمر الباحثة حتليلها أو تأخذ أن تبحث أسفل من 

 تلك النتائج.
 التحقيق واختاذ اخلالصة -ٗ

ليل البيانات وىي التحقيق واختاذ ادلرحلة األخَتة من عملية حت
البيانات يحقَصد ألخذ ادلعاين من البيانات الظاىرة. إعطاء ادلعٌت ىنا يناسب 
بفهم الباحثة وتأويلها. بعض الطريقة اليت ميكن عملها يف ىذه ادلرحلة وىي 
بكتابة األمثلة وادلواضع ادلستوية، وتقسيمها، وحبث عن احلاالت السلبية 

 ٓٔعادة اجملتمع(.)االحنراف من 

                                                             
10

  Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Erlangga, 

2009), Hlm.147-148. 
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها

 
نقسم الباحثة ىذا الباب إىل قسمُت, القسم األول تبحث توصيف البيانات, ت

القسم األول فيو تصف الباحثة حملة  وأما القسم الثاين فتبحث حتليل البيانات. لذلك يف
تعليم النحو  الباحثةنج, ويف القسم الثاين حتلل امسار  العالية عامة عن ادلدرسة اخلَتية

 العاليةاخلريطة الذىنية لدى الصف احلادي عشر يف ادلدرسة اخلَتية تقنيقية باستخدام 
 , ومشكالتو واحملاوالت حللها.نجامسار 

 نجاسمار العالية محة عامة عن المدرسة الخيرية ل . أ
 الجغرافي الموقع.1

نج امسار  26رقم سويودونو يف شارع  نجامسار  العالية اخلَتيةتقع ادلدرسة 
 1وفيما يلي ىوية ىذه ادلدرسة.

 نجامسار  العالية ادلدرسة اخلَتية:  اسم ادلدرسة
 نجامسار  26 رقمسويودونو يف شارع : العنوان
 024-3550557 :  ىاتف
 نحا: مسار  ادلنطقة
 : جاوى الوسطى احملافظة

 www.alkhoiriyyah.sch.id: ويب
 madrasah.aliyah.alkho@gmail.com:اإليلكًتوين الربيد

 52245:  الرمز الربيد
 فهي كما يلي: نجاامسار  العالية ادلدرسة اخلَتيةوأما حدود 

                                                             
 2217مايو  5مقطف الوثيقة بادلدرسة العالية " اخلَتية" مسارانج تاريخ  1



22 

 : مساكن اجلانب الشرقي
 : مساكن اجلانب الغريب
 : شارع أو زقاق اجلانب اجلنويب

 : مساكن اجلانب الشمايل
 

 تاريخ النشأة .2
مث  للبنات العاليةمدرسة  مسيتب نجامسار  العالية ادلدرسة اخلَتيةأول يف  

تغيَت إىل مدرسة مجاىَت اإلسالمية اخلَتية. أقل من ثالث سنوات تغَتت مرة ت
 .األولية اخلَتية. حتت إشراف وزارة الًتبية والتعليم والثقافة العاليةأخرى إىل مدرسة 

اسم من ادلفًتض أن اجملتمعات ليست مثل ادلدارس احلكومية 
 .هنا شعرت بعدم التنفيذ الكامل لوالية لنقل الشريعة اإلسالمية لطالهبماألخرى أل

تقريبا ادلؤسسُت شيوخ ادلدارس مثل السيد  1972يف هناية ادلطاف يف عام 
ين يامسو, احسان احلاج، السيد مسعود مراض, السيد عبد الغفور, السيد راد

نج )اآلن منزل امسار  253( رقم A IIIستالن ) ارع  بولوشالسيد ياين جتمعوا يف 
ندا أسواتون حاسنة( أسفرت عن اتفاق مجاعي.  ادلرحومو األم نون أمها دوكتور

  2اإلسالمِت حىت األن. العاليةمث تاكد درسة اخلَتية 
( حىت وضع 1987سنوات، من وضع مسجل ) 6وىناك فًتة من 

كبَتا جدا   نج شهدت تغيَتاااإلسالمية مسار  العالية( مدرسة اخلَتية 1999مجعها )
من أجل حتسُت أحوال الًتبية اإلسالمية يف ادلدينة، على الرغم من أهنا وضعت 

اإلسالمية  العاليةادلدارس من الديانات األخرى ولكن وجود مدرسة اخلَتية 
صها يدل على يوم عطلة اجلمعة، بوصفها عالمة على ان مسارانج وادللونة و وخص
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الشرعية التعليم التعاليم اإلسالمية الصحيحة،  ادلدارس الوحيدة اليت تنفذ ادلناسب
طالب يف مراحل التعليم العام والديٍت، وىناك أيام لديكن أن توفر قيمة مضافة ل

 .إضافية التعلم الفعال، يف حُت أن مدارس أخرى عطلة وطنية
شلتاز(، الذي دتت ادلوافقة عليو يف ) "A" االعتماد الوضع اختالف)

، ال Kw.11.4 / 4 / PP.03.2 / 624.33 / 12/2005ادلرسوم رقم 
ارانج ثابت وموجود على السعي يف توفَت اإلسالمية مس العاليةادلدرسة اخلَتية  تز

 العاليةوفقا لرؤية مهمة مدرسة اخلَتية  الشرعية .اخلدمات التعليمية اإلسالم
 ارانج وروح اجلهاد التعليم يف سبيل ا هل التعليم تسعى جاىديناإلسالمية مس

لتحقيق "كنتم خَت أمة أخرجة للناس" اليت تتلقى دعما من وزارة الشؤون الدينية 
 يف مجهورية اندونيسيا، واألصل األساسي

 أخالق الكردية وتأىيل يف العلم ادلعرفة وتيكنولوجيةالرؤية :  ( أ
 3البعثو : ( ب

تعاليم القرآن الكرًن واحلديث  اخلربةادلعرفة والتقدير و ينمي  (1
 .الصاحل والصاحلة لإلنسان تصبيحالشريف ، حىت 

على العمل وحرية التعبَت والعبادة وفقا  لتالميذإعطاء ادلثال  (2
  .قرآن واحلديثال

وضع أمثل  تالميذتنفيذ التعلم والتوجيو الفعال ْتيث يكون كل  (3
 .وفقا إلمكاناهتا

 .روح التفوق بشكل مكثف جلميع ادلدارسينمي  (4
اإلمكانات ذلا، ْتيث  على التعرف تالميذتشجيع ومساعدة ال (5

 .ديكن أن تتطور على النحو األمثل
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 تنفيذ اإلدارة التشاركية من خالل إشراك اجملتمع ادلدرسي بأكملو (6
 .يف الدفاع عن اإلسالم تالميذوإعداد اليزود  (7

لديهم ادلهارات الالزمة ليكون على استعداد للذىاب يف تالميذ وإعداد اليزود 
 4.اجملتمع

 
 هيكل منظمة المدرسة .3

يف ىذه ادلدرسة ىيكل ادلنظمة كما مدرسة يف مؤسسة عامة. وأما ىيكل 
 نج فهي كما يلي:امسار العالية درسة اخلَتية ادلادلنظمة يف 

 
 

 المناهج الدراسية.4
فهي ادلناىج نج امسار العالية درسة اخلَتية ادلدمة يف خادلناىج الدراسية ادلست

الشؤون الدينية اإلندونيسية وادلناىج الدراسية احمللية قررهتا اليت قررهتا وزارة 
 ادلدرسة.
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 رئيس المدرسة
 محمد شكران اللسانس

 نائب رئيس المدرسة
 فهمي فتخمي

 رئيس اإلدارة
 تدي كرينادي

 رئيس اإلدارة
 محمد أبدي وبوى

 نائب رئيس المدرسة
 زبيدي

 رئيس المختبر
 هس سبضسه
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ادلناىج الدراسية ادلستخدمة يف ىذه ادلدرسة تتكون من العلوم الدينية    
والعامة. وأما عملية التعلم والتعليم فهي جتري منيوم اإلثنُت إىل يوم األحد, 

 ويوم اجلمعة يوم العطلة.
 5يف ىذه ادلدرسة فهي ما يلي:أما ادلواد الدراسية 

 1.  4 جدول
 المواد الدراسية

 الموادالدراسية المحلية رقم المواد الدراسية رقم
 اللغة اجلاوية 1 القرأن واحلديث 1
 الصرفالنحو  2 العقيدة واألخالق 2
 الفنون والثقافة 3 التاريخ اإلسالمي 3
 تفسَت 4 الًتبية الوطنية 4
 حتفيظ 5 اللغة اإلندونيسية 5
 سيالت 6 اللغة العربية 6
 اجلماعة 7 اللغة اإلصلليزية 7
   الرياضية 8
   العلم اإلقتصادي 9
   اإلعالم واإلتصال تكنولوجية 12
   الرياضيات 11
   جغرافية 12
   فيزياء 13
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   فقو 14
   علم االحياء 15
   كيمياء 16
   علم اإلجتماع 17
   وطنيةالتاريخ ال 18

 
 أحوال المعلمين .5
 :النحو ادلعلمُت من حملات  

 : زبيدي  اسم  
 1976 نوفمرب 4, ددياك:   ادليالد تاريخ مكان 

يف    أغونغ السلطاناإلسالمية  جامعة S1:   الرمسي التعليم
 اإلسالمية الدينية الًتبيةقسم 

 : ادلعهد يف دماك النظامي غَت التعليم
عنصر من عناصر  دور ىام يف عملية الًتبية والتعليم، بل ىو أىم للمعلم

وىم متخرجون يف اجلامعات  6معلما. 24 التعليم. وعدد ادلعلم يف ىذه ادلدرسة
اإلسالمية وغَتىا. وأما أمساء األساتذ  اإلسالمية احلكومية واألىلية وادلعهد

 فهي كما يلي:العالية مبدرسة اخلَتية 
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 2.  4 جدول
 األسماء األساتيذ

 فن الدراسي عنوان اسم رقم
 العقيدة واألخالق مسارنج اللسانسزلمد شكران  1

 التاريخ اإلسالمي
 القرأن واحلديث مسارنج اللسانسزبيدي  2

 النحو الصرف
 تفسَت

زلمد يوليو فَتضُت  3
 اللسانس

 اللغة اإلصلليزية مسارنج

زلمد زمراين لطيف  4
 اللسانس

 فقو مسارنج

 كيمياء مسارنج اللسانسأنا نصرا هل  5
 سري وحيوننجسو 6

 اللسانس
 اللغة اإلندونيسية مسارنج

 علم اإلجتماع
 اللغة العربية مسارنج اللسانس سيف األمر 7
 حتفيظ مسارنج اللسانس علي أرفُت 8
 اللغة اجلاوية مسارنج اللسانسسولوسو  9
 سوليس رنوايت 12

 اللسانس
 الرياضيات مسارنج

 أبو بكر إحسان 11
 اللسانس

 اجلامعة مسارنج
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 الًتبية الوطنية مسارنج اللسانس خالصةسيت  12
 جغرافية

 العلم اإلقتصادي
 التاريخ اإلسالمي

أمحد عبدا هل أسهاري  13
 اللسانس

 الرياضية مسارنج
 سيالت

 تدي كرسندي 14
 اللسانس

 إدارة مدرسة مسارنج

زلمدد عبدي وبوى  15
 اللسانس

 اإلعالم واإلتصال تكنولوجية مسارنج

ىس سبضسو  16
 اللسانس

 علم األحياء مسارنج

 ين كلية النافسةاي 17
 اللسانس

 الفنون والثقافة مسارنج

 
 أحوال المتعلمين. 6

 نجامسار  مدينة من أكثرىمنج امسار العالية درسة اخلَتية ادل يف التالميذ
 53 فهو 2216/2217 سنة ادلدرسة ىذه يف التالميذ عدد أما. حوذلا وما

 12و عشر، احلادي للصف تلميذا 11و العشر، للصف تلميذا  32.تلميذا
 التالميذ يتعلم وحينما .فصال 4 إىل ينقسم صف ولكل. عشر الثاين للصف
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 أو ادلصطلحات منها لكثَت , الصعوبة جيدون مادة النحو يف ىذه ادلدرسة
 7.لفهمو يسعوا ومل صعب درس النحو بأن يشعروا حىت النحوية القواعد
 3.  4 جدول

 مجموعة التالميذ
 المجموع الفصل الصف رقم
 16 أ العاشر 1

 16 ب
 11   احلادي عشر 2
 12  الثانيعشر 3

 53 اجملموع

 
 . نظرة عامة عن المواد المدروسة7

تتكون  ايتر ا"علم ضلو" ترمجة منت االجرومية واإلمادلادة ادلدروسة يف كتاب 
 8احملتويات, وىي:من 
 وت علياودترين كالم ( أ
 ت عليواودترين إعراب ( ب
 ت عليهااودترين عالمات اإلعراب ( ت
 ت عليهااودترين األفعال ( ث
 ت عليهااودترين األمساء ( ج
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 ت عليواودترين الفاعل ( ح
 ت عليواودترينادلفعول الذي مل يسم فاعلو  ( خ
 مات عليهاودترين ادلبتداء واخلرب ( د
 ت عليهااودترين واخلربالعوامل الداخلة على ادلبتداء  ( ذ
 ت عليواودترينالنعت  ( ر
 ت عليهااودترينادلعرفة  ( ز

 ت عليهااودترينالنكرة  ( س
 ت عليواودترينالعطف  ( ش
 ت عليواودترينالتوكيد  ( ص
 ت عليواودترينالبدل  ( ض
 ت عليهااودتريناألمساء  منصوبات ( ط
 ت عليواودترينادلفعول بو  ( ظ
 ت عليواودترينادلصدرر  ( ع
 مات عليهاودترينظرف الزمان وظرف ادلكان  ( غ
 ت عليواودتريناحلال  ( ف
 ت عليواودترينالتمييز  ( ق
 ت عليواودتريناإلستثناء  ( ك
 ت عليهااودترينال  ( ل
 ودترينت عليو ادلنادى ( م
 ت عليواودترين ادلفعول من اجلو ( ن
 ت عليواودترين ادلفعول معو ( ه
 ت عليهااودترين سلفوضات األمساء ( و
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الخريطة الذهنية لدى الصف الحادي  يةتقنيقتعليم النحو باستخدام ب. تحليل 
 سمارانجالعالية عشر في المدرسة الخيرية 

الذهنية لدى الصف الحادي عشر  الخريطةتقنيقية باستخدام تعليم النحو . 1
 نجاسمار العالية في المدرسة الخيرية 

نظام نج امسار العالية درسة اخلَتية ادلعلم اآلن يف الصف احلادي عشر 
مع خلفية باإلضافة إىل مطالب ادلناىج الدراسية  اخلريطة الذىنيةالتعلم باستخدام 

وكذلك لتحفيز تعلم الطالب ْتيث يتم حتقيق صلاح التعلم. حىت يف ادلسرحيات 
 الختالفات يف قدرة الطالب.كمواضيع بدال من كائنات معدلة   تعلم الطالب

العالية  درسة اخلَتيةادلعملية التعليم والتعلم يف الصف احلادي عشر و 
اليت ديكن أن جتعل الطالب أكثر اخلريطة الذىنية تقنيقية باستخدام نج امسار 

يشعر الطالب ال نشاطا وإبداعا يف التعلم وأشار ادلواد اليت جيري تدريسها، حىت 
اخلريطة تقنيقية سيتم حتقيق أىداف التعلم أيضا. و  ويسهلهم يف التعليملل بادل

يشعر الطالب بادللل ال ال ب يف عملية التعلم. ْتيث التعطي احلرية للطالذىنية 
 .أن يعطى ادلعلم التوجية ذلم

درسة اخلَتية ادلتواجو النقائص لتعليم علم النحو يف تقنيقية مازالت ىذا 
اخلريطة الذىنية يف التعليم تقنيقية , ولكن تسعى ادلؤسة إلقتناع نجامسار العالية 

يف الفصل جيعل الطالب مسرورين وفعاليُت ويرجى تعليم علم النحو ، النحوعلم 
يف الصف احلادي عشر النحو أىداف التعلم  يف الغاية سيحقق. و يف التعليم

 .نجامسار العالية درسة اخلَتية ادل
العالية درسة اخلَتية ادلبيف الصف احلادي عشر النحو م يتعل عملية أما

 من خالل عدة مراحل:نج امسار 
 التعليمعداد أو التخطيط اإل ( أ
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 التعلم اإلعالم وسائل .1
 كتاب, قلم, سبورة

 التعلم طريقة .2
 طريقة اإلستنتاجية مع تقنيقية اخلريطة الذىنية

 التعلم وقت .3
2 x 42 دقيقة 

ادلعلمُت إعطاء التشجيع للطالب من شأهنا أن أكثر سهولة فهم أو تفهم 
ادلواد اليت سيتم عرضها من قبل ادلعلم، ادلعلم حيدد بوضوح اذلدف من التعلم. 

يف التعلم من الطالب  اخلريطة الذىنيةتزويد ادلعلمُت البصَتة للطالب حول يتوقع 
ديكن بسهولة فهم ادلعلومات ادلقدمة من قبل ادلعلم. وباإلضافة إىل ذلك، ديكن 
للطالب بناء ادلعرفة استنادا إىل ىذه ادلعلومات، ودائرة التعلم يتكون من عدة 
مراحل ويتم توجيو أنشطة ادلعلمُت. ادلعلم ينظم موارد الفصول الدراسية والتعلم. 

 علمدت تلك ىي بعض االستعدادا .د كيفية قياس حتصيل الطالبادلعلمون حتدي
9.نجامسار العالية درسة اخلَتية ادلاحلادي عشر  الصف يف النحو

 

 عملية تنفيذ التعلم( ب
العالية درسة اخلَتية ادل يف الصف احلادي عشر النحو تعلمعملية تنقسم 

خارج  وأنشطة التعليمىف داخل الفصل نشطة التعلم أ إىل نشاطُت مها نج امسار 
 الفصول الدراسية.

  الدروس فتح .1
جز عم أنشطة التعلم يتم يف الصف مع فئات ابتداء من هتميش وقراءة 

 من القرآن دلدة عشر دقائق كل بداية الدرس.
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 والتعلم التعليم معدات إعداد .2
 .التعلم أدوات من وغَتىا ادلدرسية الكتب بإعداد ادلتعلمون ادلعلمون ويقوم

 تقدير .3
و بادلوضوع مث الدروس ادلعلم ذكر موضح يف اجللسة السابقة والطالب توجي

 الفعل ماضي(. ادلادة يكرر ادلعلم) لدراستها يف االجتماع
 ادلوضوع ادلعلم يشرح .4

 حول التايل الدرس لشرح ادلعلم بدأ السابقة، ادلادة على ادلسألة مناقشة بعد
 الفعل مضارع بتقنيقية اخلريطة الذىنية. ادلواد

 وجواب سؤال إجراء .5
 وعندما ادلعلم يشرح عندما والطالب ادلعلمُت بُت االستجواب عملية تتم

 .ادلوضوع شرح من ادلعلم ينتهي
 طالبو جلميع ادلمارسة يعطي ادلعلم .6

 بادلواد دراية على الطالب ويعترب الطالب من األسئلة مجيع على اإلجابة بعد
 :التايل النحو على ادلشاكل ىذه أمثلة ومن .الدراسة قيد

 خدام تقنيقية اخلريطة الذىنيةفعل مضارع باست حول للمواد ملخص تقدًن
 تقييم .7

 هناية يف. التعلم مواد من االنتهاء الطالب مع للمعلمُت النهائية األنشطة يف
 اجتماع أغلق مث. سابقا ادلستفادة الدرس يستعيد الطالب مع ادلعلم الدرس

 12.الدراسي الفصل وترك وداعا بقول الدراسية الفصول
يف معلم النحو . ادلشًتيات كما زبيدي اللسانيسكما أعرب السيد 

 وىي:نج امسار العالية درسة اخلَتية ادل الصف احلادي عشر
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أجريت يف الطبقة انطالق ادلالعب مع الصف وقراءة  النحو يف دراسة
مث قال ادلعلم الرسائل القصَتة من القرآن دلدة عشر دقائق كل بداية الدرس. 

يف الدروس وصفها يف الدورات السابقة ويرشد الطالب لدراسة ىذا ادلوضوع 
ىيم أن ادلعلمُت تقدًن صورة إبداعية مع ادلفا خريطة الذىنيةاالجتماع باستخدام 

11.ادلتعلقة طريقة
 

كما ناظر  زلمد شكران اللسانيس يتم التعبَت عن ذلك أيضا السيد
 ، على النحو التايل:نج امسار العالية درسة اخلَتية ادل

، ّتز عمى مفتوحة لتعلم يف الصف بدءا من صالة معا،تتم عملية ا
وقراءة الرسائل القصَتة، واستمر مع ىذا ادلوضوع يف االجتماع باستخدام العقل 

 12ىي وفقا للمادة اليت جيري تدريسها.اخلريطة الذىنية مفهوم 
ديكن أن تكون أيضا خارج الفصول  دون داخل الفصل ويف عملية التعلم

ادلدرسة، يف ساحة أو يف ادلكتبة، أو الدراسية على سبيل ادلثال يف ادلسجد، 
 .بيئة الفصلضا أن يتم ذلك خارج وديكن أي

عملية من ىذا النوع من النشاط التعلم يعمل بشكل مستمر ومستدام.  
يكون النهج ادلتبع يف نج امسار العالية درسة اخلَتية ادلكما ىو موضح أعاله، يف 

تقنيقية باستخدام نج امسار العالية درسة اخلَتية ادلتسليم ادلواد. النهج ادلتبع من قبل 
. باإلضافة إىل التعلم اليت تنشط وخالقة، ديكن ذلذا النهج اخلريطة الذىنية

 تشجيع الطالب على التفكَت والكتابة بنشاط وبشكل خالق.
 ما يلي:زبيدي اللسانيس كما أوضح السيد 
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من نج امسار العالية درسة اخلَتية ادلبدأت يف  اخلريطة الذىنيةوأيد تنفيذ 
 13قاعات الدراسة الكافية.قبل 

درسة ادل يف اخلريطة الذىنيةمن هنج تقنيقية ا والدافع الستخدام ىذ
 زبيدي اللسانيس كما أعرب السيد خصوصا يف ادلسألةنج امسار العالية اخلَتية 

 ، على النحو التايل:النحوادلشًتيات كمعلمُت 
الطالب نشاطا تتوقع التعليم جيعل نج امسار العالية درسة اخلَتية ادليف 

وإبداعا، حىت أنو يف ديكن أن تنطبق على الطالب يف ادلستقبل، سواء يف رلال 
 14ادلدرسة واألسرة والبيئة اجملتمعية.

يف إيصال ادلعلمُت احملتوى هنج إشراك الطالب بنشاط أمر ال غٌت عنو 
حىت يتسٌت للعملية التعلم ليست فقط على ادلستوى ادلعريف ولكن أيضا على 

ى العاطفي والنفسي. من خالل تعليم التالميذ أو الطالب إىل شلارسة مستو 
 .جوز عمايف النحو عملية التعلم مباشرة، على سبيل ادلثال لتحديد قواعد 

عملية التعلم يف الصف مالحظات من قبل ادلؤلف يف ذلك الوقت من 
 وىي:نج امسار العالية درسة اخلَتية ادلاحلادي عشر 

، قبل بدء الدورة، زلادثة اخلفيفة كما مع ادلواد النحو عندما الدرس
فتحت وبدأ يغيب عن صفوف وقراءة الرسائل القصَتة عن مخس عشرة دقيقة 
على النحو ادلعتاد. مث يسأل ادلعلم الطالب لفتح الكتب ادلدرسية والكراسات 
والكتب ادلدرسية. ادلعلمون فتح ادلوضوع من خالل عقد استخالص ادلعلومات 

يكتب جوىر الدرس باستخدام  طاب الذي سيتم تدريسها. ادلعلمعلى اخل
 اخلريطة الذىنيةتقنيقية دلعلم يشرح الدرس باستخدام . ااخلريطة الذىنيةتقنيقية 
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ويستمع الطالب. يطلب من الطالب لقراءة وفهم الغرض من ادلواد األساسية 
 الدرس األساسيةوزلاولة لكتابة  اخلريطة الذىنيةتقنيقية اليت تدرس من خالل 

. مث ادلعلم يعطي الطالب الفرصة ألسأل ما إذا  اخلريطة الذىنيةتقنيقية باستخدام 
كان ىناك ليست مفهومة حىت اآلن. طالب يسأل ومن رليب على األسئلة من 
الطالب. ادلعلمُت تقييم مباشرة مع األسئلة والطالب وأشر إىل اإلجابة مث خيلص 

 15ادلواد. ادلعلم
إىل ذلك، كما يشَت ادلعلمُت الطالب على ادلضي قدما وباإلضافة 

، اخلريطة الذىنيةتقنيقية الستنتاجات األساسية مكتوبة إلظهار نتائج الدروس ا
 وطالب آخرين لالستماع، مث االستجابة عند الطالب أمام انتهى بالفعل شرح.

يف الصف احلادي عشر الوثائق النحو إلثبات وصفا لعملية تنفيذ التعلم 
من النتائج اليت ديكن أن ينظر إىل أن الطالب نج امسار العالية درسة اخلَتية ادل

 16ادلشاركة بنشاط وفعالية يف العملية التعليمية لال يشعر ادلشبعة.
ادلعلمُت والطالب لتشجيع إنشاء  من ادلالحظة والتوثيق، والتفاعل بُت

ذلك أن التعلم ال جيعل األطفال سلبية يف  التعلم النشط وخالقة وفعالة وشلتعة،
التفكَت وإنشاء سجل ملخص حملتوى ادلواد اليت يتم تدريسها، ولكن التعلم دييل 
إىل جعل األطفال جيرؤ على زلاولة، جيرؤ على التحرك، جترأ على التعبَت عن 

 آرائهم أو األفكار ْتيث ديكن أن يكون األمثل يف عملية التعلم.
العالية درسة اخلَتية ادليف مطابقة  م النهج الذي مت تطويرطريق التعلعن 

العرض، ادلتقدمة من قبل ادلعلمُت  التقنيقوقع عدم وجود ارتباط بُت ادلتنج امسار 
هم جدا يف عملية التعلم. إذا كان ادلدرسون يف تقدًن فومع ذلك، ألن دور ادلعلم 
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صلاح عملية التعلم سوف  ادلادة دلعرفة الطرق اليت جيب استخدامها فمن ادلمكن
يتحقق، ولكن على العكس من ذلك إذا كان ادلعلم يف تقدًن ادلادة ال يعرف 

 الطرق اليت ينبغي أن تستخدم فإنو من ادلستحيل لغرض التعليم حتقيقو.
لتعليم والتعلم القائم على ادلعلمُت طريقة تقدًن ادلادة يف تنفيذ أنشطة ا

درسة ادليف الصف احلادي عشر النحو ل الدراسة يف رلا اخلريطة الذىنيةتقنيقية 
تقنيقية م ادلواد اليت يتم تدريسها، يساعد كثَتا الطالب يف فهنج امسار العالية اخلَتية 

سلتلفة قليال من الطرق األخرى. الفرق يكمن يف الطريقة اليت اخلريطة الذىنية 
تشًتط الطالب ادلعلم يف وقت تنفيذ عملية التعلم. يف ذلك الوقت من عملية 
تنفيذ التعلم، على سبيل ادلثال غرفة، وجدران الفصول الدراسية ملونة مع الدروس 

ْتيث  ريطة الذىنيةاخلتقنيقية قبل الطالب أنفسهم باستخدام مذكرات مكتوبة من 
الفصول الدراسية ديكن أن تصبح أكثر مجاال وليس شلال، ال يوجد مكان إلرفاق 
الطالب نتائج ومكاتب التعلم ال تصطف دائما إىل اخللف كادلعتاد، ولكن اجلدول 

وضعت يف بعض األحيان وفقا جملموعة الدراسة من  Uوعلى غرار مثل احلرف 
 17الطالب يف الفصول الدراسية.

لتعزيز أحوال الفصول الدراسية يف عملية تنفيذ التعلم، وتوثيق النتائج 
اليت ديكن أن ينظر إىل أن ادلرافق والبنية التحتية اليت تدعم التعلم واجلو لطيفا ديكن 

 أن تشجع تعلم الطالب وعدم الشعور بادللل.
حادي الخريطة الذهنية لدى الصف ال تقنيقيةباستخدام نتائج تعليم النحو . 2

 نجاسمار العالية مدرسة الخيرية الفي عشر 
 سيكون تتطلباخلريطة الذىنية تقنيقية من تطبيق التعلم باستخدام 

اخلريطة الذىنية ردود الطالب حول تعيُت  تقنيقيةال ااستجابات الطلبة على ىذ
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العالية درسة اخلَتية ادليف الصف احلادي عشر  النحو لتحديد تطبيق الدروس
 على النحو التايل:نج امسار 

 واستجابة الًتدد من الطالب وطلب ادلعلم أثناء الدراسة يف الفصول الدراسية ( أ
يف النحو طُت يف طرح عندما التعلم اشوكان العديد من الطالب الن

طالب الصف. قبيل مقابلة مع عائشة )طالب الصف احلادي عشر( والنهار )
 (:الصف احلادي عشر

 "ألنو من الواضح للمعلمُت ادلواد ادلعروضة.كثَتا ما أسأل ادلعلم، "
 "كثَتا ما أسأل، ألن ىناك فرصة لطرح األسئلة."
 18"كثَتا ما يطلب، من أجل جعل لكم فهم حول ادلواد اليت جيري تدريسها."

وبناء على نتائج ىذه ادلقابالت ديكن مالحظة أن الطالب نشط سأل ادلعلم  
 عندما التعلم يف الفصول الدراسية.

 ( رد الطالب على فهم الطالب للمواد اليت مت تقدديها من قبل ادلعلمُتب
ادلعلمُت يف تقدًن مواد يسهل فهمها من قبل الطالب، والكثَت من 

درسة اخلَتية ادل يف الصف احلادي عشر النحو الطالب على فهم دائما ادلواد
 النحو التايل:، مثل مقابلة مع طالب الصف احلادي عشر على نج امسار العالية 

أحيانا ادلواد ادلقدمة ديكن أن يفهم، غَت مفهومة يف بعض األحيان، وىذا "
 "يتوقف على ما إذا كانت ادلادة صعبة.

 "أحيانا ديكن أن يكون مفهوما مباشرة بعد ادلعلم تقدًن ادلادة."
بالنظر يف بعض األحيان، ولكن على الفور الفرصة لطرح األسئلة قبل ادلتابعة "

 19"مادة الدرس ادلقبلة.إىل 
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من الوصف أعاله، ىناك أوجو تشابو أنو يف هناية ادلطاف ديكن 
للطالب فهم ادلعلمُت ادلواد ادلقدمة، على الرغم من أن ىناك يف بعض األحيان 

 ال تزال غَت مفهومة أن تطلب مباشرة ادلعلم.
قة ( رد الطالب على ادلالحظات جعل الطالب متكررة أو الرسومات ادلتعلج

 النحوبادلوضوع 
 سجلت يف كثَت من األحيان زمن التعلم يف الفصول الدراسية.

كثَتا ما الحظت وأحيانا رسم وتعلم كيفية إنشاء رمز من الصور اليت مت "
 "إنشاؤىا.

 "يف كثَت من األحيان تقدًن ادلالحظات ورسم وخلق حرف."
جتذب ادللونة مثل وصف شيء من خالل إظهار الكتابات والرسومات اليت "

 22"والرموز.
بناء على ما تقدم، ديكن االستنتاج أن الطالب أن جتعل دائما 

 ذات الصلة يف الصف احلادي عشر النحو مالحظات أو رسومات ادلواد
ويثبت أن معظم الطالب يف الصف احلادي عشر نج امسار العالية درسة اخلَتية ادل
 ادلبدع دائما.النحو يف التعلم نج امسار العالية درسة اخلَتية ادل

 اخلريطة الذىنيةتقنيقية باستخدام النحو ( استجابة الطالب حول ادلتعة يف التعلم د
 نجامسار العالية درسة اخلَتية ادليف الصف احلادي عشر 

 "سعيدة، ألهنا ليست شللة." 
 "اهنا متعة ألنو ال تشبع وجعل الطالب أكثر إبداعا يف سجل."
تصرحيات وغالبا ما تكون الطالب أو الرسومات على إجابات الطالب على "

 21"ىذا ادلوضوع.
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من ردود الطالب فوقو ديكن أن نرى أن الطالب يشعرون دائما متعة 
العالية درسة اخلَتية ادليف  اخلريطة الذىنيةتقنيقية باستخدام  النحويف تعلم 

 .نجامسار 
وباإلضافة إىل ردود الطالب مطلوبة أيضا اختبار وكرر االختبار مع 

 اخلريطة الذىنيةتقنيقية أسئلة على حد سواء شفويا وخطيا دلعرفة نتائج استخدام 
تصنيفات الصف احلادي عشر النحو وفيما يلي بيانات الدرس  .والنح يف التعلم

 كما يعلق.النحو  اليت ضلصل عليها من مدرسي ادلواد 

الدرس النحو بيانات التقييم اليت صلمعها يف الصف احلادي عشر 
من خالل التكرار اليومي وتكرار منظم على حد نج امسار العالية درسة اخلَتية ادل

سواء الشفوية والكتابية ىي حققت نتائج طلبة الصف احلادي عشر قوة 
طالبا يسجلون أعلى ادلعايَت  11من أصل  8مرضية منذ  2216/2217

( وثالثة طالب تلقى درجات حتت احلد األدىن KKMاكتمال احلد األدىن ) 
طالبا مسجال  11من أصل  9رار منظم. و( يف تكKKMمن معايَت اكتمال )

طالب وسجل أقل من معايَت  2( و KKMأعلى ادلعايَت الدنيا اكتمال )
( يف االختبارات اليومية. ولكن قيمة طالب الصف KKMاكتمال احلد األدىن )

. KKMيف مجيع أضلاء  2216/2217 العاطفي والنفسي قوة احلادي عشر
 72.22ىو نج امسار العالية رسة اخلَتية دادل يفلدرس النحو  KKMادلواضيع 

ومن ىذه النتائج ما قارنا ذلك مع اجليل طالب الصف احلادي عشر 
درجات الطالب فوق  12من أصل  6. تلقى ما ال يقل عن 2215/2216
KKM  طالب الصفوف أدناه  4وحصلKKM  7يف تكرار منظم. وحصل 
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وحصل ثالثة طالب الصفوف  KKMطالب الصفوف فوق  12من بُت كل 
يف االختبارات اليومية. ولكن قيمة طالب الصف العاطفي  KKMأدناه 

. ادلواضيع KKMيف مجيع أضلاء  2215/2216والنفسي قوة احلادي عشر 
KKM  بالنسبة دلسألة  .72ىو نج امسار العالية درسة اخلَتية ادل يفلدرس النحو

الصف احلادي عشر اليت مت اختبارىا كما االختبارات اليومية ويعيد ىيكلة طالب 
 23يعلق.

 اخلريطة الذىنية وتقنيقية  ىذا أنمن ىذه ادلعطيات تشَت إىل 

 . واحلركية الوجدانية، ادلعرفية، تقييم حيث منللطالب  مؤثرة
 من طالب, التعلم نتائج زيادة جتربة الطالب ،ادلعرفية حيث من ( أ

 يف الذىنية اخلرائطتقنيقية  ألن متفوقة 2216/2217 الدرجة
 حيصل ادلعلم جانب إىل ادلعلم قبل من دائما حتديثها يتم التعلم
 . أوسع نطاق على الذىنية اخلريطةتقنيقية  على خاص تدريب على

 الدروس تسجيل يف اجتهادا أكثر الطالب وجدانيةال حيث من  ( ب
 . حد أقصى إىل التعلم نتائج وتطبيق

 عن فضال الدماغ شحذ ديكن النفسي الطالب احلركية حيث منج( 
 إلبداع وفقا األشكال سلتلف يف شيء بعملية واالىتمام ادلواىب
 24.اخلريطة الذىنيةتقنيقية  استخدام يف الطالب

 
 

                                                             
 2217ايو م 12عملية التعلم يف الصف, ادلالحظة الباحثة عن   23
 2217مايو  12عملية التعلم يف الصف, ادلالحظة الباحثة عن   24
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 ج. قصر البحث
و لو كان ىذا البحث يقال بأحسن ما ديكن،  لكن الباحثة يعًتف بأن ىذا 

 البحث ال يتعدى احلدود التالية:
الباحثة هبذا البحث زلدود الوقت، ألن الوقت زلدود، تقوم ، حدود الوقت .1

 فلذلك تستخدم الباحثة الوقت احملتاج ادلتعلق هبذا البحث.
 واحد، مكان على يقتصر الباحثون بو يقوم الذي البحث ادلوقع، حدود. 2

 يف البحث ىذا إجراء مت إذا ، لذلك نجامسار العالية درسة اخلَتية ادل وىي
 سلتلفا. يكون قد آخر مكان

 ادلعرفة، وبالتايل عن فصلها ديكن ال بالطبع دراسة إجراء يف . حدود القدرة،3
 العمل جلعل ادلعرفة يف اخلاصة القدرة حدود من بينة على الباحثُت فإن

 للمهارات وفقا البحوث إلجراء جهده قصارى بذل الباحثة العلمي، ولكن
 للمشرفُت. والتوجيو العلمية

من أنواع احلدود اليت تقدمها الباحثة يف السابق، ختل الباحثة أن ىذه  
درسة اخلَتية ادلكلها نقائص و عيوب يف ىذا البحث الذي تقوم هبا الباحثة يف 

، ولو كانت ىناك إعاقة وحتديات يف ىذا البحث، ولكن الباحثة نجامسار العالية 
 .تشكر اللة تعاىل بإدتام ىذا البحث
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 باب الخامس
 االختتام
 

لك احلق ادلبني، الذي حبانا باإِلميان واليقني. اللهم صل على سّيدنا 
َ
احلمدهلل ادل

حممد، خاََت األنبياِء وادلرسلني، وعلى آله الطيبني، وأصحابه اأَلخيار أْْجعني، ومن تبعهم 
يف إسبام كتابة هذا البحث، وىف هذا  ةقد انتهى الباحث .بِإحسان ِإىل يوم الدين، أما بعد

تلخيص نتائج البحث واالقرتاحات ادلتعلقة دبوضوع هذا البحث  ةقدم الباحثتالباب س
 أن يكون هذا البحث نافعا لسائر ادلهتمني بتعليم وتعلم النحوية.الستفادة منها، و 

 الخالصة .أ
إنشاء التعلم ادلعلمني والطالب لتشجيع  من ادلالحظة والتوثيق، والتفاعل بني .ٔ

النشط وخالقة وفعالة ودمتعة، ذلك أن التعلم ال جيعل األطفال سلبية يف 
التفكري وإنشاء سجل ملخص حملتوى ادلواد اليت يتم تدريسها، ولكن التعلم 
مييل إىل جعل األطفال جيرؤ على حماولة، جيرؤ على التحرك، ذبرأ على التعبري 

 ون األمثل يف عملية التعلم.عن آرائهم أو األفكار حبيث ميكن أن يك
ادلعلمني طريقة تقدمي ادلادة يف تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم القائم على 

يف الصف احلادي عشر النحو يف جمال الدراسة  اخلريطة الذهنية يةتقنيق
يساعد كثريا الطالب يف فهم ادلواد اليت يتم نج امسار العالية درسة اخلريية ادل

خمتلفة قليال من الطرق األخرى. الفرق ريطة الذهنية اخلتقنيقية تدريسها، 
يكمن يف الطريقة اليت تشرتط الطالب ادلعلم يف وقت تنفيذ عملية التعلم. يف 
ذلك الوقت من عملية تنفيذ التعلم، على سبيل ادلثال غرفة، وجدران الفصول 
الدراسية ملونة مع الدروس مذكرات مكتوبة من قبل الطالب أنفسهم 

حبيث الفصول الدراسية ميكن أن تصبح  اخلريطة الذهنيةتقنيقية م باستخدا
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أكثر ْجاال وليس دمال، ال يوجد مكان إلرفاق الطالب نتائج ومكاتب التعلم 
ال تصطف دائما إىل اخللف كادلعتاد، ولكن اجلدول وعلى غرار مثل احلرف 

U  وضعت يف بعض األحيان وفقا جملموعة الدراسة من الطالب يف الفصول
 الدراسية.

عشر  احلادي النحو يف الصف التعلم اخلريطة الذهنية يفتقنيقية  تطبيق نتائج .ٕ
 مع مقابلة ردود الباحثة نتائج من معروفا كان مسارانجالعالية  ادلدرسة اخلريية

 البيانات على احلصول الباحثني عن فضال الدراسية، الفصول يف الطالب
 أن االعتبار يف الطالب مع ادلقابلة من. ادلعلم النحو من يكون أن ميكن

 لفهم الصف، يف النحو تعلم عندما طرح يف ينشطون من العديد الطالب
 ادلواد رسومات أو ادلالحظة تقدمي دائما والطالب ادلقدمة، ادلواد ادلعلمني

باستخدام  النحو دلعرفة سعداء دائما هم والطالب بالنحو، دلتعلقةا ذات
 َت اليت البيانات خالل من ذلك، إىل وباإلضافة. اخلريطة الذهنيةتقنيقية 
اخلريطة تقنيقية  هذا أن مالحظة النحو و معلم الباحثني من عليها احلصول

 من. واحلركية الوجدانية، ادلعرفية، تقييم حيث للطالب من مؤثرة الذهنية و
تقنيقية  متفوقة ألن 2ٕٔٓ/2ٕٔٓ الدرجة من طالب ادلعرفية، حيث

 ادلعلم جانب ادلعلم إىل قبل من دائما ربديثها يتم التعلم يف الذهنية اخلرائط
. أوسع نطاق على الذهنية اخلرائطتقنيقية  على خاص تدريب على حيصل

 نتائج وتطبيق الدروس تسجيل يف اجتهادا أكثر العاطفية الطالب حيث من
 شحذ ميكن النفسي الطالب حيث احلركية من. حد أقصى إىل التعلم
 وفقا األشكال خمتلف يف شيء بعملية واالهتمام ادلواهب عن فضال الدماغ
 .اخلريطة الذهنيةتقنيقية  استخدام يف الطالب إلبداع
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 االقتراحات .ب
وعموما ْجيع ادلواد الدراسية  النحويف عملية تعلم اللغة العربية وخباصة الدروس . ٔ

من حيث ادلدرسني اخلريطة الذهنية  تقنيقية هناك، ينبغي زيادة ربسني تنفيذ
األكفاء يف جمال التدريس، وإدارة الصف، وأدوات التعلم ومصادر التعلم، لذلك 

 ميكن ربسني نوعية النتائج أو زبريج طالب وأعلى جودة.
اخلريطة تقنيقية ة واحد هو أن تطور مستمر عقل هو مؤسسالعالية  ادلدرسة اخلريية. ٕ

، وميكن أن توفر التوجيه للمعلمني وميكن أن توفر اخلدمات، وإيالء الذهنية 
ارانج، وكذلك دمكن مسالعالية  ادلدرسة اخلرييةاالهتمام، والسعي إىل تعليم الطالب 

 مع أيضا.حبيث ميكن للطالب لديهم ادلهارات الدينية يف احلياة الدينية اجملت
العالية  ادلدرسة اخلريية. لتحقيق أقصى التعليم العربية وادلؤسسات التعليمية جيب ٖ

لتعميق ادلواد اخلريطة الذهنية تقنيقية ارانج زيادة تعييي عملية التعلم باستخدام مس
 هبدف دعم ذماح التعلم.النحو اليت يتم تدريسها 
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 PEDOMAN OBSERASI  

 

Dalam pengamatan (observasi)yang dilakukan adalah mengamati 

aktifitas murid di kelas XI MA Al Khoiriyyah Semarang  yang 

meliputi: 

A. Tujuan 

Untuk memperoleh informasi dan data secara langsung 

mengenai aktifitas keseharian siswa dan teknik mind mapping 

dalam pembelajaran nahwu. 

B. Aspek yang diamati 

1. Kegiatan sehari-hari murid di kelas terutama kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan teknik mind mapping  

2. Kegiatan yang menunjang pembelajaran nahwu 

3. Faktor pendukung di lingkungan siswa 

4. Lingkungan fisik yang dapat menunjang pembelajaran 

nahwu 

5. Interaksi verbal antara murid dan ustadz di sekolah 

6. Adanya teknik mind mapping dalam pembelajaran nahwu 

di MA Al Khoiriyyah semarang 

 

 

Observer, 

 

 

Eka Hastuti Kurniawati 



 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

MA AL KHOIRIYYAH SEMARANG 

 

 

1. Kapan MA Al Khoiriyyah Semarang didirikan? 

2. Apa yang melatarbelakangi didirikannya madrasah ini? 

3. Berapa guru yang mengajar di madrasah ini? 

4. Berapa murid yang belajar di madrasah ini? 

5. Ilmu apa saja yang diajarkan di madrasah ini? 

6. Siapa guru pengampu pelajaran nahwu di kelas XI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU PENGAMPU 

MATA PELAJARAN NAHWU KELAS XI  

MA AL KHOIRIYYAH SEMARANG 

 

1. Berapa lama ustadz mengajar ilmu nahwu di madrasah ini? 

2. Apa tujuan dari pembelajaran nahwu di madrasah ini? 

3. Kitab apa yang digunakan ustadz dalam pembelajaran nahwu? 

4. Apa alasan ustadz menggunakan kitab tersebut dalam 

pembelajaran nahwu? 

5. Teknik apa saja yang ustadz gunakan dalam pembelajaran nahwu? 

6. Apa alasan ustadz menggunakan teknik pembelajaran tersebut? 

7. Apakah di MA Al Khoiriyyah terdapat silabus untuk pelajaran 

nahwu? 

8. Apa yang ustadz persiapkan sebelum, selama, dan sesudah 

pembelajaran nahwu? 

9. Apa saja materi yang diajarkan di kelas XI ini? 

10. Bagaimana evaluasi atau penilaian yang digunakan oleh ustadz 

untuk dapat mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran nahwu ini? 

11. Apakah 2 jam dalam seminggu itu cukup untuk menyampaikan 

materi nahwu yang telah ditentukan? 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS XI MA 

AL KHOIRIYYAH SEMARANG 

 

1. Apa yang mendukung anda belajar nahwu? 

2. Apa yang menghambat anda belajar nahwu? 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI KELAS 

1. Sistem dan kondisi pembelajaran nahwu 

2. Buku yang digunakan dalam pembelajaran nahwu 

3. Teknik pengajaran yang digunakan guru dalam menyampaikan 

pelajaran nahwu 

4. Media yang dipakai dalam pembelajaran nahwu 

5. Interaksi antara guru dengan siswa saat pelajaran nahwu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PENELITIAN DI MA ALKHOIRIYYAH 

SEMARANG 

 

 
Peneliti bersama kepala sekolah MA Al Khoiriyyah Semarang 

 

 

 
Peneliti bersama guru pengampu mata pelajaran nahwu kelas XI MA 

Al Khoiriyyah Semarang 

 



 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
Proses belajar mengajar mata pelajaran nahwu dengan menggunakan 

teknik mind mapping di kelas XI MA Al Khoiriyyah Semarang 

 

 

 
Tanya jawab dengan siswa kelas XI MA Al Khoiriyyah Semarang 
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