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 الملخص
لًتقية فهم القراءة لطبّلب الفصل  mind mappingتنفيذ  ."8102سرييانا. 

الثامن دبدرسة مفتاح السبلـ الثانوية اإلسبلمية  كامبينج سبلىونج 
ـ" البحث العلمّي. كلية الًتبية  2019-2018فونوركجو السنة الدراسية 

ك العلـو التعليمية قسم اللغة العربية باعبامعة اإلسبلمية اغبكومية 
 نور السبلـ اؼباجستَت.فونوركجو. اؼبشرؼ يفريد الفطرل 

 وسائل التعليمية، القراءة. ،mind mappingالكلمة األساسّية: تنفيذ، 
ككجدت الباحثة ىف الفصل الثامن دبدرسة مفتاح السبلـ الثانوية اإلسبلمية  كامبينج  

قلة اىتماـ الطبلب عند التعّلم ك قلة نوعية اسًتاتيجية سبلىونج فونوركجو، أّف 
 mind mapping. كهبذه خلفية اؼبسألة تريد الباحثة لتنفيذ ا مللالتعليم كعاقبته

 mindألّف مع اللغة العربية. ليساعد الطبلب الفصل الثامن لًتقية فهم القراءة 

mapping  ديكن توازف دماغ األدين ك األيسر يف نفس الوقت حىت ال يتملل
 الطبلب عند التعلم. 

لًتقية فهم  mind mappingؼبعرفة تنفيذ ( 1هتدؼ ىذا البحث إىل: 
 mind( لًتقية فهم القراءة بإستخداـ 2لطبّلب الفصل الثامن. القراءة 

mapping لطبّلب الفصل الثامن دبدرسة مفتاح السبلـ اؼبتوسطة اإلسبلمية كامبيج
 ـ.2019-2018سبلىونج فونوركجو السنة الدراسية 

مبينجفي الفصبللثامن مع ما البحث العملي يف اؼبدرسة الثانويّة مفتاح السبلـ كا 
قل الفصل الثامن "ب" طالبنا ك اؼبفعوؿ   20يف الفصل الثامن "أ" ك  24ؾبموعو 

يف تعليم ىذا حبث  mind mappingؽبذه الدراسة ىو فهم قراءة الطبلب بتنفيذ 
 Classroom Action)اؼبدخل البحث اإلجرائي الوصف  العلمي 

Research).البحث اإلجرائى من كميس تستخدـ الباحثة اإلجراءة(Kemmis) ك



iii 

كاستخدمت الباحثة الطريقة الوثيقة الطريقة الطراز على الدكرين،   (Taggart)تغارت
 اؼبقابلة كالطريقة اؼببل حظة كاإلختبارات عبمع البيانات. 

 mind( أّف تنفيذ كسائل التعليمية 1من نتائج البحث نعرؼ )

mapping النتائج اليت حصل ىف مهارة القراءة ترقية قدرة الفهم القراءة الصف الثامن
 mindمعظم الطبلب تويل دبادة اليت شرحو اؼبعلم مع كسائل الدوراألّوليف 

mapping  التعليمية.ال يشًتؾ العمل التعليم بُت الطبلب ك جيلس ىف الوراء. ىناؾ
اػبلفي. لذا فإهنم يولوف اىتمامنا أقل بعض اجملموعات اليت زبتار اعبلوس يف اؼبقعد 

للتفسَت من اؼبعلم. للتغلب على ىذه اؼبشكلة ، سيتم التخطيط للدكر الثاين، كىي 
(. عن طريق تقسيم اجملموعات من الذكور RPPمراجعة اعداد عملية التدريس )

كاإلناث. يتم ربديد اختيار ؾبموعة مكاف من قبل اؼبعلم. أظهرت النتائج اليت 
معظم الطبلب أف فهم القراءة كاف أفضل من فهم  الدور الثانىعليها ىف حصل 

القراءة يف الدكر األكؿ. كأظهرت النتائج اليت حصل عليها معظم الطبلب قدرة 
هنائية أفضل من القدرة األكلية قبل اإلجراء اؼبشار إليو من خبلؿ مبلحظة عملية 

 mindسائل التعليمية ( بتنفيذ ك 2) التعلم يف كل من الطبلب ك للمعلم.

mapping ،من بيانات ىف مهارة القراءة ترقية قدرة الفهم القراءة الصف الثامن
على نتائج   ، أّف فهم الطبلب يزداد عن طريق اغبصوؿ  لالدوراألوّ القيمة لنتائج 

نتائج نسبة قدرات أعبله، ب الدور الثاني. ك يف %28،5إىل نسبة قدرات الطبلب
 فئات جيد جيدا. %75إىل الطبلب
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 الباب األّول

 المقّدمة

يتضمن ىذا الباب على خلفية البحث، ربديد البحث، 
أسئلة البحث، أىداؼ البحث، فوائد البحث كتنظيم كتابة تقرير 

 البحث.

 ﴿أ﴾ خلفية البحث
، التعلم ىو (Bell Gredler) كفقان لبيل غريدلَت 

للحصوؿ على ؾبموعة متنوعة  اإلنسافيتم العملية اليت 
يتم اغبصوؿ على ىذه .كاؼبواقفواؼبهارات الكفاءاتمن 

ات كاؼبواقف تدرجييا كبشكل مستمر، من القدرات كاؼبهار 
 ، من خبلؿ سلسلة منمرحلة الطفولة إىل الشيخوخة

 1.عمليات التعلم مدل اغبياة

عملية التعليم كالتعلم أك العملية التعليمية ىي 
، حبيث ؼبنهج الدراسي للمؤسسة التعليميةنشاط لتنفيذ ا

                                                           
 Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran ،حاجمليبفت1

Bahasa Arab( ،2012جوكجاكرتا: ديفا فريس) ،22. 
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ديكن أف تؤثر على الطبلب ربقيق األىداؼ التعليمية 
اليت مت تعيينها. إف اؽبدؼ من التعليم يوّجو الطبلب 

الفكرم بشكل أساسي إىل تغيَتات يف السلوؾ 
كاألخبلقي كاالجتماعي من أجل العيش بشكل مستقل 

 2 .كأفراد ككائنات اجتماعية

اللغة أم نظاـ من رموز لغوية يستعملها عدد من 
قد خيتلف 3الناس فيتمكنوف من االتصاؿ فيما بينهم.

خرباء تعليم اللغات الثانية يف معٌت اللغة، كيف أىداؼ 
أف تعلم اؼبفردات تعليمها. كمع ذلك فإهنم يتفقوف على 

مطالب تعلم اللغة الثانية ك شركط من  مطلب أساسي من
 4شركط إجابتها.

                                                           
باندكنج: سينار بارك )، Media Pengajaranنانا سوجانا2
 .20، )2105ألسجيندك،

أسس تعلم ترصبةعبد الراجحي كعلي علي أضبد شعباف،دكجبلس براكف، 3
 .23)بركت: دار النهضة اؼبربية، تت(،  اللغة كتعليمها

)مصر: عميد كلية  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدم أضبد طعيمة،  4
 .194(، 1989الًتبية جامعة اؼبنصورة, 
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، ألهنا ليست لغة اللغة العربية ىي لغة أجنبية
ض البيئات أك الربط اليومية. على الرغم من أنو يف بع

  ، ىناؾ أكلئك الذين يستخدموهنااؼبؤسسات التعليمية
وع ، كلكن  ، كال حىت كموضكلغة للتواصل اليومي

كمقدمة للدرس. حبيث أنو يف ىذا اؼبوقف مل تعد العربية 
 5.لغة أجنبية بل كلغة ثانية

الطبلب . بُت اؼباداتالقراءة ىي اؼبادة أمهية 
الذين يتفوقوف يف دركس القراءة لديهم يتفوقوف يف 

، لن كباؼبثل. دركس أخرل يف صبيع مستويات التعليم
يف أم مادة من  يكوف الطبلب قادرين على التفوؽ

. اؼبادة ما مل يكن الطبلب لديهم مهارات قراءة جيدة

سية لتحقيق غرض ، القراءة ىي الوسيلة الرئيبسبب ذلك
( غَت العربية)كخاصة متعلمي اللغة العربية  اللغة،تعلم

                                                           
 Metodologi Pembelajaran Bahasa،أجيف ىرماكاف5

Arab( .2013باندكنج: رماجا ركسداكاريا ،)56. 
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كالعيش خارج الدكؿ العربية مثل اؼبتعلمُت يف 
 6إندكنيسيا.

 ةاحثالب تعندما كجدت اؼببلحظة األكلية كجد
أف الدافع لدل األطفاؿ يف تعلم اللغة العربية كاف 
ينقصو ذلك ، كىذا ما يتضح من قلة االىتماـ عند 

على الرغم من أف البعض منهم . تلقي اؼبواد العربية
،  لكن مع ذلك، عندما طُرِح عليهم أسئلة. االىتماـ

ككجدت كاف ىناؾ الكثَت فبن مل يتمكنوا من اإلجابة. 
 ال يفهموف عن اؼبادة القراءة. أّف بعض الطبلب

فيما  ةمن بُت األطفاؿ الستة الذين قابلهم باحث
، قاؿ اللغة العربية كخاصة مهارات القراءةيتعلق بالتعلم ب

ىم . أربعة منهم إهنم شعركا باؼبلل عندما حدث التعلم
اؼبستخدمة  وسائلىذا ألف ال. يف بعض األحياف نعساف

يستخدـ الطبلب الكتب . من قبل اؼبعلمُت أقل تنوعنا
                                                           

 ,Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatanعبد اغبميدكأخركف6

Metode, Strategi, Materi danMedia.( اإلسبلمية اغبكومية ماالنج:اعبامعة
 .46(، 2008ماالنج. 



5 
 

 

يبدأ من قراءة  القراءةتقددي. القراءةاؼبدرسية فقط يف تعلم 
 7اؼبعلم مث يقلد الطالب.

يت اغبل اؼبناسب للمشاكل ال ةقدـ الباحثأخَتنا، ت
 mindم يالتعل يواجهها الطبلب باستخداـ كسائل

mapping مع . فهم القراءة ترقيةيفmind mapping  ديكن
ألف تعيُت . ف تعمل بشكل طبيعيألدمغة الطبلب أ

بُت الدماغ األدين كالدماغ العقل يزيد إىل أقصى حد 
غالبنا ما يطلق على الدماغ . يف نفس الوقت األيسر

، كينظم الوظائف العقلية كمعاعبة ق الدماغاأليسر منط
اؼبعلومات اؼبتعلقة بالكلمات كاألرقاـ كالتحليل كمنطق 

طبيعة ذاكرة الدماغ . كالتهمالتسلسل كاػبطوط كالقوائم 
، األدينيف حُت أف دماغ . األيسر على اؼبدل القصَت

، ل الفنالذم يُطلق عليو غالبنا العقل اإلبداعي أك عق
َت اؼبفاىيمي، ينظم الوظائف العقلية اؼبرتبطة بالتفك

                                                           
 كاؼببلحظة نتيجة اؼبقابلة7
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، ، كاػبياؿاألشكاؿ/، كاألبعادكالصور اإليقاعية، كاأللواف
 8ؼبدل.كحلم الدماغ األدين طويل ا

تقريبا صبيع الدركس يف اؼبدرسة اؼبهيمنة تنشيط 
مثل الصور كاأللواف األديندماغ . عمل الدماغ األيسر

الدماغ . كاإليقاعات كاػبياؿ يف أنشطة التعلم يف اؼبدرسة
. لديو الطبيعة لتحقيق التوازف دائما بُت نصفي اغبمل

تُرل ىذه الطبيعة اؼبتوازنة للمخ عندما يكوف الشخص 
تريد  ، فبالتأكيدإذا حدث ىذا. مشبعنا باألكراؽ أك العد
، على سبيل اؼبثاؿ من خبلؿ أف تتعب على الفور

 االستماع إىل اؼبوسيقى كمشاىدة األفبلـ. 

ن نصف الكرة ، تتطلب البيئة اؼبزيد ميف اػبتاـ
، كىذا يسبب خلبلن يف عبء األيسر من االستخداـ

ىذا اػبلل جيعل عمل . الدماغ األيسر كالدماغ األدين

                                                           
 1st Mind mapping untuk Siswa, Guru, dan ،سوتانتو كيندكرا8

Orang Tua ( .2001جاكرتا: غراميديا) ،19. 
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. اؼبخ غَت متآزر كغَت فعاؿ كال يشَت إىل أدائو األمثل

 9من قدرة الدماغ اغبقيقية. : 0فقط أقل من 

حيدث الشيء نفسو للطبلب إذا مت ربميلهم فوؽ 
. طاقتهم يف الدماغ األيسر أثناء الدراسة يف الفصل

سوؼ دماغو األدين أيضا موازنة ذلك عن طريق الرسم 
الو، بغض النظر عن أحبلـ اليقظة، ة كفقا ػبيكاػبربش

.كليس الًتكيز، باؼبلل، كالنعاس النوع من ىذا  10، كالنـو
، ألنو يف الواقع حيدث كل ىذا األشياء ال ديكن إنكاره

، ىل ىذا خطأ من الطبلب؟ أك اؼبعلم؟ ال مث. تقريبنا
إنو ؾبرد أنك ال تعرؼ كيفية . يوجد شيء خاطئ
 الذم يعد رائعنا للغاية يف التعلم.  استخداـ كإدارة اؼبخ

                                                           
جاكرتا: ) Mind mapping Langkah Demi Langkah،سوتانتو كيندكرا9
 .7، ( 2106غراميديا، 

 1st Mind mapping untuk Siswa, Guru, dan ،سوتانتو كيندكرا10

Orang Tua ،21-22. 
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دماغ طفلك Mind mappingتستخدـ
11.أيضنا

Mind mappingىي خرائط طريق رائعة للذاكرة ،
فبا يسمح لنا بًتتيب اغبقائق كاألفكار بطريقة تشارؾ 

ىذا يعٍت أف . فيها األعماؿ الطبيعية للدماغ منذ البداية
من تذكر اؼبعلومات سيكوف أسهل كأكثر موثوقية 

 12استخداـ تقنيات التسجيل التقليدية.

مث ماذا حيدث إذا كاف الطفل يستخدـ جانيب 
التآزر . ، تآزر الدماغ" التآزر"الدماغ؟ ما حيدث ىو 

إذا استخدـ األطفاؿ . 2< 0+  0ىو  -سهل  -ىو 
كبل اعبانبُت من أدمغتهم ، فإف قدرة الدماغ مل تعد 

 13ة.مضاعفة ، كلكن مرات عديدة ، غَت ؿبدكد

                                                           
 1st Mind mapping untuk Siswa, Guru, dan ،سوتانتو كيندكرا00

Orang Tua ،22. 
جاكارتا: ) p M  niP ua kiP  kuB،فورككوتوين بوزاف ترصبة سوسي 02

 .5، ( 2012غراميديا فوستاكا، 

 1st Mind mapping untuk Siswa, Guru, dan ،سوتانتو كيندكرا13

Orang Tua ،23. 
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Mind mappingكل ما . ىي نظاـ للتعلم كالتفكَت
. mind mapping، ديكنك إنشاء ستتعلمو أك تفكر فيو

ىي يف الواقع ؾبرد mind mapping، فإف كبالتايل
على mind mapping، تساعد بعد ملؤىا باؼبواد" ؿبتول"

تنظيم أك تنظيم اؼبعلومات اليت نتعلمها أك نفكر يف 
 14األعماؿ الطبيعية لعقلنا.شيء يتوافق مع 

, كمؤسساعلىاػبلفيةالسابقة

 Mindتنفيذ "وضوعفيكتابةرسالتهتحتاؼبةرغبالباحثت

mapping القراءة لطاّلب الفصل الثامن لترقية فهم
بمدرسة مفتاح السالم الثانوية اإلسالمية  كامبينج 

 8102-8102سالهونج فونوروجوالسنة الدراسية 
 "م 

 

 ﴿ب﴾ تحديد البحث
 يف تعليم اللغة العربية. فهم القراءةحددت الباحثة عن

 
                                                           

 .101، .نفس اؼبرجع14
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 ﴿ج﴾ أسئلة البحث
نظر إىل خلفية البحث السابقة الباحثة أسئلة البحث 

 فيما يلى:

لطبّلب القراءة لًتقية فهم mind mappingتنفيذ كيف  .1
الفصل الثامن دبدرسة مفتاح السبلـ الثانوية 

السنة اإلسبلمية  كامبينج سبلىونج فونوركجو 
 ؟ ـ 2019-2018الدراسية 

 mindترقية فهم القراءة بإستخداـكيف  .2

mappingفتاح السبلـ بمدرسة ممنلطبّلب الفصل الثا
كامبيج سبلىونج فونوركجو اؼبتوسطة اإلسبلمية  

 ؟ـ2019-2018السنة الدراسية 

 

 ﴿د﴾ أهداف البحث
لطبّلب القراءة لًتقية فهم mind mappingتنفيذ عرفةؼب .1

الثامن دبدرسة مفتاح السبلـ الثانوية اإلسبلمية   الفصل 
-2018كامبينج سبلىونج فونوركجو السنة الدراسية 

 .ـ 2019
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 mindترقية فهم القراءة بإستخداـ عرفةؼب .2

mappingفتاح السبلـ بمدرسة ممنلطبّلب الفصل الثا
كامبيج سبلىونج فونوركجو السنة اؼبتوسطة اإلسبلمية  

 .ـ2019-2018الدراسية 
 

 ﴿ه﴾ فوائدالبحث
 :ترجوالباحثةبعداسبامكتابةىذاالبحثاألموراآلتية

 األمهيةالنظرية .1

عمليةالتعليموالتعّلململيكوهنذاالبحثمرجعانكاضافةاؼبعرفةفي
 . عّلمياللغةالعربيةللفصبللثانيبمدرسةالثانويةمفتاحالسبلـ

 األمهيةالعلمية .2

درسةالثانويةمفتاحالأنتكوننتيجةالبحثسهماعلميانؼب . أ
 .سبلـ

مدرسةالثانويةمفأنيكوهنذاالبحثنافعاعبميعاؼبعّلمينب . ب
سبلىوقبفونوركغوكؼبعلمياللغةالعربيةللفتاحالسبلم

 .صبللثامنخاّصة

 

 ﴿و﴾ تنظيم كتابة تقرير البحث
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ليكوهنذاالبحثبحثامرتّبامنطيقّياكلسهولةالفهم،فنظم
 :الباحثةكتابةتقريرالباحثإلىخمسةأبوابفيمايايل

 الباب
 ؿك اال

مقدمة كيتضمن فيها خلفية يتكوف من  :
البحث، أسئلة البحث،أىدافالبحث 

 .كفوائدالبحث، تنظيم كتابة تقرير البحث

الباب 
 الثاين

: حيتوىهذاالبابعلىثبلثةفصوؿ،كىيالفصبلألّكؿ :

. البحوثالسابقة

كالفصبللثانيعناإلطارالنظراّلذييتكّونعلىالبحثاألّكل
 mindالبحثالثانيعنكسائل التعليمكىو 

mappingتعليم القراءةكالبحثالثالثعنمفهوم .

 .ىيكبللتفكَت،فركضالبحث: كالفصبللثالث

البابا
 لثالث

البحث، اؼبكاف البحث، حيتوم على موضوع :
 اؼبتغَت البحث، اإلجراءات البحث اإلجرائي.

البابا
 لرابع

فيهذاالبحثتكتبالباحثةعنعرضالبياناتالعامة،البيان :
 .اتكبللدكر،ربليبللبياناتكبللدكر

 يشمل اإلختتاـ فيها اػببلصة ك اإلقًتاحات. :الباب 
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 البابالثاني

 بحوثالسابقةواإلطارالنظريوهيكاللتفكيروفروضالبحث

يتضمن ىذا الباب على حبوث السابقة، اإلطار الظرّم، 
 ىيكل التفكَت كفركض البحث.

 ﴿أ﴾ بحوث السابقة 
كجدت الباحثة بعض الدراسات أك البحوث اؼبتعلقة  .1

ربت اؼبوضوع  2017عسقلٍت،  باؼبوضوع الذم كتبتو
 (mind mapping)الرئيسيةأمبتصويراألفكار "تنفيذ طريقة 

الًتبيةاإلسبلميةاؼبدرسفيدرسثامنةلطبلّبالفصبلللًتقيةنتيجة
" فيوكانباداأجيهبيسار 0 ةالوسطىاغبكومية

بسببطريقةاالتعليماؼبشاركةبعضالطبلبفيعدمخبلفيةالبحثبسبب
 .خبلقةلتعليماؼبعلم

كأسئلة 
ارالرئيسيةلًت األفككيفحطةالتعليمباستخدامطريقة"البحث

قيةنتيجةتعّلملطبلّبالفصبللثامنةفيدرسالًتبيةاإلسبلميةاؼبدر 
 0 سةالوسطىاغبكومية

فيوكانباداأجيهبيسار؟كيفتنفيذالتعليمباستخدامطريقةاألف
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كارالرئيسيةلًتقيةنتيجةتعّلملطبلّبالفصبللثامنةفيدرسالًتبيةا
 0 إلسبلميةاؼبدرسةالوسطىاغبكومية

قيةالتعليمباستخدامطريقةاألفكفيوكانباداأجيهبيسار؟كيفًت 
ارالرئيسيةلًتقيةنتيجةتعّلملطبلّبالفصبللثامنةفيدرسالًتبيةاإل

 فيوكانباداأجيهبيسار؟ 0 سبلميةاؼبدرسةالوسطىاغبكومية
ت يف اختبارات نتائج كتتمثل إجراءات صبع البيانا

، كأكراؽ مراقبة أنشطة الطبلب ، تعلم الطبلب
 أسلوبما تستخدـ كاستبيانات استجابة الطبلب. بين

النسبة  (ربليل البيانات للمؤلف التحليل الوصفي
يف ىذا البحث مدخل البحث  الباحثةاستخدـ اؼبئوية(.

اليت تصويراألفكارالرئيسيةبمن خبلؿ تطبيق طريقة  اإلجرائي
 .تستمر ؼبدة دكرتُت

بشكل عاـ ، أظهرت نتائج الدراسة اليت استغرقت 
دكرتُت أف التعلم باستخداـ ىذه الطريقة يستند إىل نتائج 
البيانات اليت ديكن ، من خبلؿ طرؽ 

نتائج تعلم الطبلب يف  ترقيةيف بتصويراألفكارالرئيسية
. نتائج تعلم :82.25، أف تزيد بنسبة ًتبية اإلسبلـتعلم
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جابات الطبلب خبلؿ . است: 87.36الطبلب ىي 
عملية التعلم باستخدامطريقة 

. ردكد الطبلب على :63أعلىبنسبة تصويراألفكارالرئيسيةل
ىذا التعلم إجيابية ألف الطبلب حيبوف التعلم كيسهل 

 .بتصويراألفكارالرئيسيةفهمهم باستخداـ طريقة تعلم 

علمي لدل ؿبمد عارؼ إخواف الدين يف عاـ البحث ال .2
لًتقية  بتصويراألفكارالرئيسيةبعنواف " تنفيذ طريقة  2013

مهارات الكتابة السردية يف الفصل الرابع ألف طالب يف 
سيماراقبمع مشاكل يف  2اؼبدرسة اإلبتدائية ككنوسارم 

أك األساليب كسائل اػبلفية ألف عملية التعلم مل تستخدـ 
، من بُت يم اؼبناسبةج أك اسًتاتيجيات التعلأك النماذ 

طالبان  12طالبان فقط حصل  37الطبلب البالغ عددىم 
 ؿ. غبد األد ى من معايَت اإلكتماعلى درجات ركائية تقاببل

"ىل ديكن طريقة  كأسئلة البحث
م يترقية مهارات اؼبعلم يف إدارة تعل بتصويراألفكارالرئيسية

 2الكتابة السردية يف اؼبدرسة اإلبتدائية ككنوسارم 
ترقية  بتصويراألفكارالرئيسيةسيمارانج ؟ ىل ديكن ؿ طريقة 
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م الكتابة السردية يف اؼبدرسة ينشاط الطبلب يف إدارة تعل
سيمارانج ؟ ىل طريقة  2اإلبتدائية ككنوسارم 

 قادرة على ترقية مهارات الكتابة يف بتصويراألفكارالرئيسية
م الكتايب السرد فياؼبدرسة اإلبتدائية ككنوسارم يإدارة التعل

 "؟سيمارانج  2

يف ىذا البحث مدخل البحث  الباحثةاستخدـ 
اليت تصويراألفكارالرئيسيةبمن خبلؿ تطبيق طريقة  اإلجرائي

ككاف موضوع ىذه الدراسة من اؼبعلم  .تستمر ؼبدة دكرتُت
إلبتدائية ة ااؼبدرسمن طبلب الصف الرابع في 37ك 

صبع البيانات باستخداـ سيمارانج. ك  2ككنوسارم 
االختبارات كعدـ االختبارات مع تقنيات التحليل الوصفي 
الكمي كالنوعي. كجدت نتائج الدراسة أف مهارات اؼبعلم 

 .تتحسن

اختتاـ ىذه الدراسة ىو أف تطبيق طريقة 
رات اؼبعلم ، مها ترقيةديكن أف  بتصويراألفكارالرئيسية

، كمهارات الكتابة السردية لدل كأنشطة تعلم الطبلب
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 2اؼبدرسة اإلبتدائية ككنوسارم طبلب الصف الرابع في
 .سيمارانج

عن  2017ىف السنة  (Zainuri)حبث علمي اّلذم كتبتو .3
 mind)تنفيذاإلسًتاتيجيةالتعليميةبتصويراألفكارالرئيسيةأم

mapping) ب" لطبلّبالفصبلألّكؿ "
 فيدرسالفقهبمعهدالرسالةسبلىوقبفونورككوالعامالدراسي

مع خلفية البحث بسبب عدـ .  ـ 2107 -2106
اىتماـ الطبلب بالدرس عند التعلم ، ديزح الطبلب مع 
أصدقائهم كيستخدموف اسًتاتيجيات رتيبة حىت ال يطرح 
الطبلب أسئلة حوؿ شيء ال يفهمونو ، كال حيصل 

 .توقعةالطبلب على نتائج التعلم اؼب

كأسئلة 
كيفتنفيذاإلسًتاتيجيةالتعليميةاؼبؤسسةعلىبتصويرا"البحث

 (mind mapping)ألفكارالرئيسيةأم

" ب" فيمادةالفقهلطبلبالفصبلألّكؿ
-2106 دبعهدالّرسالةسبلىوقبفونورككوالعامالّدراسي

2107 



21 
 

 

ـ؟كيفيكوننشاطالطبّلبفيالتعّلمباإلسًتاتيجيةالتعليميةاؼبؤس
 (mind mapping)لرئيسيةأمسةعلىتصويراألفكارا

" ب" فيمادةالفقهفيالفصبلألّكؿ
-2106 دبعهدالّرسالةسبلىوقبفونورككوالعامالّدراسي

 ـ؟ 2107

يف ىذا البحث مدخل البحث  الباحثةاستخدـ 
من خبلؿ تطبيق طريقة  اإلجرائي

. ككاف اليت تستمر ؼبدة دكرتُتتصويراألفكارالرئيسيةب
يف "ب" الفصبلألّكؿطالب 27موضوع ىذه الدراسة 

صبع البيانات  أساليب. 2017-2016السنة الدراسية 
 أسلوبباستخداـ االختبارات كعدـ االختبارات مع 

  .التحليل الوصفي الكمي كالنوعي

من نتائج الدراسة كجد أف إسًتاتيجية 
 ترقية يف مادة الفقو ديكن أف تصويراألفكارالرئيسية

كذلك لتحقيق  قدرات الطبلب كمهاراهتم يف التعلم
 .:40نتائج أعلى بنسبة



21 
 

 

من الدراسات السابقة اؼبتعلقة بتصوير األفكار   
انت البحث العلمي اليت ك الباحثةد ، مل ذب الرّئيسّية

. مل الباحثةقـو هبا بالضبط نفس خطة البحث اليت ست
تكن ىناؾ دراسات حوؿ تطبيق بتصوير األفكار 

 "أ"من الدرجة الثاماؼبفرداسبع اؼبواد من يالرّئيسّية يف تعل
 مفتاح السبلـ كامبينج، سبلىونج، فونوركجو.

 

 ﴿ب﴾ اإلطار النظريّ 
 وسائاللتعليم .0

 مفهومالوسائل .أ

تأتيكلمةالوسائلمناللغةالبلتينيةالتيتعنيالوسطأكالوسي
. طأكالوسيط

باللغةالعربية،الوسائلهيوسيلةأكمقدمةلرسالةمناؼبرس
 .إللىمستلمالرسالة
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إنوسائبللتعليمهوأمريوجهالرسائلوديكنأنيحفزعقوال
( الطبلب)عبمهور

 15.كمشاعرمهواستعدادمهلهاحتىيشجععمليةالتعلم

 الوسائلوفوائدهاوأدوارها . ب

ديكنأنتعملوظائفاإلعبلميةفيتعزيزاستيعاباأل 
. طفالواالحتفاظبهمتجاىاؼبوادالتعليمية

وسائبللتكديكنلوسائبللتدريسأنتقدمدركسنامثَتةديكنل
دعماستخدامطرقالتدريساؼبستخدمةمنقببلؼبعلعليم
. مُت

طريقةالتدريسهيمحاكلةلتعزيزعمليةالتفاعلبيناؼبعلمين
. كالطبلب،كالطبلدبعبيئتهمالتعليمية

،مناؼبتوقعأنيعززجودةوسائبللتعليممنخبلالستخدام

                                                           
 Pengajaran Bahasa Arab Media danأضبد ؿبتضى أنصار،05

Metode-Metodenya ،22-21(، 2009)جوكجاكارتا: تراس. 
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عمليةالتعليموالتعلموالتيبدكرىاديكنأنتؤثرعلىجودةنتا
 16.ئجالتعلم

تحديدجودةعملياتتعلماوسائبللتعليمديكنل 
. لطبلب

فيعملياتتعلمالكسائبللتعليمألهنأكالن،فيمايتعلقبفوائد
 :طبلب،منبينأمورأخرل

سوفيجذبالتدريسانتباىالطبلحبتىيتمكنمنتعزيزح (1
 .افزالتعلم

سيتمتعريفاؼبوادالتعليميةبشكؤلكثركضوحناحبي (2
ثيمكنللطبلبفهمهابشكؤلفضل،كتسمحللطبل

 .يسبشكؤلفضلببإتقانأىدافالتدر 

ستكونطريقةالتدريسأكثرتنوعنا،كليسمجردالتوا (3
صبلللفظيمنخبللكلماتاؼبعلم،حبيثبليشعرالطبل
بباؼبللوالينفداؼبعلممنالطاقة،إذاكاناؼبعلميعلمفي

 .كلدرس

                                                           
 Pengajaran Bahasa Arab Media danؿبتضى أنصار، أضبد16

Metode-Metodenya ،23-24. 
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يقومالطبلبباؼبزيدمنأنشطةالتعلم،ألهنمبليستمع (4
كنفقطإلىوصفاؼبعلم،كلكنأيضناألنشطةأخرىمثبل

 .اإلىذلكؼببلحظةكالقياموالتوضيحوم

بتوجيهاؼبركباتأكحاكياترساوسائبللتعليمتقوم 
. ئبللتعلم

تعلموسائبللتعليملهادكرمهمجدافيعمليةالتعليموالتع
. مل

وسائبللتعإلىجانبالقدرةعلىجذبانتباىالطبلب،ديكنل
. أيضنانقبللرسالةاؼبرادإيصاؽبافيكلمادةليم

فيتطبيقالتعلمفياؼبدارس،ديكنللمدرسينخلقجوتعليم
اإلبداعيوسائبللتعليمييجذباالنتبامهنخبلالستخدام

ةكاإلبداعيةكاؼبتنوعة،حبيثيمكنأنيحدثالتعلممنخبلل
 .العمليةكالتوجهنحوربقيقالتعلمترقية

اللغايةفيزيوسائبللتعليمقااللفوزانإنل  دكرنامهمن
 :لتايلادةفعاليةعمليةالتعليموالتعلمعلىالنحوا

 إثراءذبربةتعلمالطبلبفي (1
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تقدديدقائقمنالتعلمبفعاليةفيوقتأسرعنسبينامندكن (2
 .وسائلاستخدامال

 زيادةانتباىالطبلبإلىالدرس (3

 جعبللطبلبأكثراستعدادناللتعلم (4

 تضمينالعديدمناغبواسفيعمليةالتعلم (5

 تقليبلالختبلفاتفيالتصوراتبيناؼبعلمينوالطبلب (6

 زيادةاؼبسامهةاإلجيابيةللطبلبفياكتساخبربةالتعلم (7

يساعدعلىحبلالختبلفاتالشخصيةبينالطبلب (8
17 

 

 وسائاللتعليممبدأاستخدام . ج

اؼببادئاألساسيةالتييجباألخذبعيناالعتبارعن 
داستخدامالوسائلفيكلنشاطتعليميوتعليميهواستخد
امالوسائلوتوجيههالتسهيلتعلمالطبلبفيمحاكلةلفهم

                                                           
 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatanعبد اغبميد كأخركف، 07

Metode, Strategi, dan Media ( ماالنج: اعبامعة اإلسبلمية اغبكةمية ماالنج
 .174-170(، 2008فريس، 
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. اؼبوضوع

منحيثاحوسائبللتعليمكبالتايل،جيبأنينظرإلىاستخدام
. تياجاتالطبلب

فكسائبللتعليمجيبالتأكيدعلىهذاألهنغالبنامايتمإعداد
 .قطمنحيثاىتماماتاؼبعلم

فيمحاكلةلزيادةأك وسائبللتعليميتماستخدام 
. جودةعمليةالتعليموالتعلمترقية

: لذلك،جيبمراعاةمبادئاستخدامو،منبينأمورأخرل

 جيباعتبار

جزءنااليتجزأمننظامالتدريوسائبللتعليماستخدام .1
سوليسفقطكأداةتستخدمكإضافةيتماستخدام

 .ىاعندالضركرةكاستخدامهافقطعنداغباجة

جيبأنيُنظرإلىوسائبللتعليمعلىأهناموردتعليمييتماس .2
زبدامهفيمحاكلةغببلؼبشكبلتالتيتواجهعمليةالت

 .عليموالتعلم

خدمةاؼبستوسائبللتعليمجيبعلىاؼبعلمإتقانتقنيات .3
 .حقنا
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وسائبللجيبأنيأخذاؼبعلمفياغبسبانفوائداستخدام .4
 .تعليم

بشكلمنهجيبدوسائبللتعليمجيبتنظيماستخدام .5
 .النمناستخدامها

و إذاكاناؼبوضوعيتطلبأكثرمنمجموعةمتنوعةمنال .6
ؼبتعددةالتوسائبل،فيمكنللمعلماستخدامالسائل

يتستفيدكتسهلعمليةالتعلموديكنهاأيضناربفيزالط
 18.البعلىالتعلم

 

 معاييراالختيارلوسائاللتعليم . د

ىناكالعديدمناألشياءالتييجبعلىاؼبعلمأخذىافياالعتب
. جودةالتدريسًتقية،لوسائبللتعليمارعنداستخدام

عنداختيارالوسائلؤلغراضالتدريس،جيباالنتباىإلىاؼبعا
 :يَتالتالية

                                                           
)جوكجاكارتا:  Media Pembelajaran Bahasa Arabخليل اهلل،08

 .29-28أسواجا قريسيندك، تت(، 
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كسائبللالدقةفيغرضالتدريس،فبايعنيأهنيتماختيار  (1
 .يتمتحديدىاعلىأساساألىدافالتعليميةالتتعليم

حيتاجدعممحتوىاؼبوادالتعليمية،أياؼبوادالتعليمية (2
التيهيفيالواقع،اؼببادئواؼبفاىيموالتعميماتإلىمساع

 .دةإعبلميةفعليةلتسهيلفهمالطبلب

هنيمكناغبصولعلىاوسائؤلتعنيسهولةاغبصولعلىال (3
 .ؼبطلوبةبسهولةوسائبلل

ؼبطوسائبلمهاراتاؼبعلمفياالستخداـ،أياكاننوعال (4
باتالرئيسيةىيأناؼبعلميمكناستخدامهلوبة،اؼبتطل

 .فيعمليةالتدريس

ىناكوقتبلستخدامها،حبيثيمكنأنيستفيدمنهاال (5
 .طبلب

كفقناؼبستوىتفكَتالطبلب،ديكنأنيفهمالطبلباؼبع (6
 19.نىالواردفيو

                                                           
 Pengajaran Bahasa Arab Media danؿبتضى أنصار، أضبد19

Metode-Metodenya ،26-27. 
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يبدأاستخدامالوسائلفيتدريساللغةمنالنظرية 
التيتقوإلمنجمبللنسبةاؼبئويةللمعرفةكاؼبهاراتواؼبواقفالتي
ديتلكهاأكثركأعلىشخصمنخبلالغبواسَتىوخيتربفعبل
ؼبصَتبشكلمباشر،بينماالباقيمنخبلغبواساالستماع

 .كاغبواساألخرل

 M n o )عبلكةعلىذلك،جادعبوىنملنوف

nonnMn )

 :،كخاصةأدكاتالعرض،ديكنهالتعليمبأنوسائبل

 جذبانتباه (أ 

 الطبلبزيادةفهمالطبلب (ب 

 توفَتقويةكموثوقبها (ج 

 معلوماسبدؾبة (د 

 20.بياناتتجعلمنالسهلتفسَتالبيانات (ق 

                                                           
 Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaأزىار أرشد،21

 .75(، 2003)جوكجاكرتا: فوستاكا فيبلجار، 



31 
 

 

الربكفيسورؿبموديونسفيكتاهبالًتبيةكالتعليممجموعاتعل
 :ىالنحوالتايل

...  إهناأعظمتأثَتافياغبواسواضمنللفهم

 فماراءكمنسمع

ذبلبالسركرللتبلميذكذبّددنشاطهمورببباليهماؼبدرسةإهنا
تساعدعلىتثبتاغبقائقفياذىانالتبلميذأهناربييالدرسبمايت

 21.طلبهاستخدامهامناغبركةكالعمل

 تعلماللغةوسائلأنواع . ه

ؼبرتبطةباغبواسالتييسوسائبلعرضهامنحيثاستخدامال
لىثوسائئلزبدمهاالبشرللحصولعلىاؼبعرفة،يتمتصنيفال

: الثةأنواع،كىي

 .وسائلوظباعالوسائلوظباعالوسائلعرضال

 كسائبللبصرية (1

ديكنأنتكونالدعائم،مثبلألشياءالطبيعيةكاأل 
شخاصواألحداث،كاألشياءاالصطناعيةكالصو 

                                                           
 .76.، نفس اؼبرجع20
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. ر
البلستخداؿبيث األشياءالطبيعيةىيوسائلفعالةجدن
ديكنتعيينهامباشرةنكديكنتقدديهابسهولةإلىاؼبدرس

. ة
اؼبدرسية،اؼبعداتالرياضيةكاألشياءاحملاؼبعدات:أمثلة
 .باؼبدرسةيطة

إذاؼبيكنمناؼبمكنتقدديالكائناتالطبيعية،فيم 
كنكاستخدامكائناتاصطناعيةأصبحتاآلمنتاحة
بسهولة،مثبللفواكهمنالببلستيكوالسياراتوماإلى

. ذلك

إذاؼبيكنالكائناالصطناعيموجودنا،فيمكناستبدا
 .ؽبباستخدامصورةالكائن

ألخرىهيالبطاقاتبجميعأشطرقعرضالوسائبل 
كاؽبا،كالتيتشملبطاقاتاغبركفوبطاقاتالكلماتوبط

 .اقاتاعبملةكبطاقاتالصور
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فيسياقتعليماللغةالعربية،تعترباألشياءكالصو  
 . راالصطناعيةكسائلفعالةللغايةفياالستخداـ

 الوسائبللسمعية (2

التييمكناستخدامهالتعلماللغةالراديوكمسجبلل
. شريطوـبترباتاللغة

الستماعهياختيارمناوسائبلشرطةلمسجبلتاأل
. سبلتعلماللغةالعربية

لكنعقبةاستخدافبسجبللشريطهيعدموجودأشر 
طةتسجيلجاىزةمصممةخصيصنالتعليماللغةالع

. ربية

ىذىالعقبةتشكلفيالوقتنفسهتحدياللخرباءكاؼبم
 .ارسينلتدريساللغةالعربية

 كسائبللسمعيةبصرية (3

،ألهنمعهذىوسائلاألكثراكتماالىياالستماعإلى
الوسائلهناكعمليةللمساعدةاؼبتبادلةبينحواسال

. ظبعوالشعوربالوجود
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DCVكالذييتضمنهذاالنوعمنالوسائلهوالتلفزيونو

 . كأجهزةالكمبيوتركـبترباتاللغةاغبديثة

فيسياقتدريساللغةالعربية،ىناكالعديدمنرباؾبتعل
دياللغةالعربيةالتييتمحزمهاعلىأقراصمدؾبة،علىس

 22ت-ب-أ: بيبلؼبثاؿ

 وسائاللتعليماستراتيجيةفىاستخدمال . و

التعلميمكنأنتستخدمبفعاليةككفوسائبللتعليمالنظام
التياءةلتحقيقأىدافالتعلم،كىناكثبلثخطواتالرئيسية

 :ينبغياتباعهافياالستخداـ،كىي

 وسائبللتعليمإعدادقببلستخدام .1

 تعلمدليبللتيقدمت،شباتبعاإلرشاداتاؼبناسبة (أ 

مقركءةاؼبراجعاألخرىوإعداداألدكاتالبلزمةال (ب 
 .ستخدامالوسائل

 .صياغةاألىدافاؼبرادربقيقها (ج 

                                                           
 ,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatanعبد اغبميد كأخركف، 22

Metode, Strategi, dan Media ،075-078. 
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 .فيوضعجيدوسائلجيبأنتكومنعداتال (د 

 .األنشطةأثناءاستخدامالوسائل .2

. جيبأنتكوكبالةالغرفةىادئة

اكتبأسئلةإذاكانتهناكأجزاءغَتكاضحةأكيصعبف
 .مهها

 قموسائلاألنشطةبعداستخدامال .3

لتيتماستخداوسائبلوىنجاحالبإجراءتقييملمست
،حبيثيمكوسائلمهاكحدداػبطواتالبلزمةلتطويرال
 23.ناستخدامهالعمليةالتعلمالتالية

2. Mind Mapping 

 Mind mappingمفهوم .أ 

من  (Tony Buzan) كشف أكالن بتو ى بوزافي
اإلقبليز، كىو ـبصص يف منو الذىن كالنشاط كثورة 

                                                           
)ماالنج:  k  iu n aB nuruauP pueu u dauعبد الوىاب رشيد،23

 .41-39، (2009اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية ماالنج فريس، 
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أسهل طرؽ  كىو24ـ.1970الًتبّية من أّكؿ السنة 
لوضع البّينات داخل اؼبّخ كاستخراجها منو. كأيضا 
أهّنا طريقة التسجيل الكتايب اؼببتكر كالرّائع من حيث 

25يقّسم أفكارنا حرفيا.
mind mappingقة ىو طري

، مبتكرة للطبلب لتوليد األفكار، أك تسجيل الدركس
ؿ إرشاد الطبلب أك زبطيط حبث جديد. من خبل

سيجدكف أنو من السهل ربديد ، لعمل خرائط ذىنية
 26.ما تعلموه كما خيططوف لو بشكل كاضح كمبدع

 mind(Sutanto Winduroكيندكرا)تعرؼ سوتانتو 

mapping على النحو التايل: 

 كبل لدماغالنظاـ التعلم كالتفكَت باستخداـ   (1

                                                           
 1st Mind mapping untuk Siswa, Guru, dan ،سوتانتو كيندكرا24

Orang Tua،03. 

 Buku Pintar Mindطوين بوزاف،ترصبة سوسي فوركككو، 25

mapping   ،4(،2102)جاكارتا: غراميديا فوستاكا. 

 :Active Learningميلفُت ؿ. سيلبَتماف، ترصبة سارجويل كأخركف، 26

101 Strategi Pembelajaran Aktif،جوكجاكارتا: فوستاكا إنساف مداين( 
2007 ،)188-189. 
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النظاـ التعلم كيعتقدكف أف استخداـ الدماغ  (2
 كفقا لطريقة عمل  الطبيعي

كيعتقدكف أف إزالة من اإلمكانات  النظاـ التعلم (3
 الكاملة كالقدرة على دماغهاال تزاؿ ـببأة

النظاـ التعلم كالتفكَت اليت تعكس ما الذم  (4
 يف دماغنا عند التعلم كالتفكَت حيدث داخليا 

النظاـ التعلم كالتفكَت الذم يعكس بصريا ما  (5
 27.حيدث لعقلك عند التعلم كالتفكَت

 Mind Mappingفوائد .ب 
mind 

mapping العديدمنالفوائدلؤلطفالوالطبلبفيالتعلموالتفكَت
. كالتخطيطؤلنشطتهماليومية

ديكنلؤلطفالوالطبلباستخداماػبرائطالذىنيةلتسجيلوتلخي
اعبدك )صوتكوينوربليبللتفكَتكالتفكَتاإلبداعيوالتخطيط

( اللزمنيوالوقتواألنشطةكغَتذلك

                                                           
 1st Mind mapping untuk Siswa, Guru, dan ، سوتانتو كيندكرا27

Orang Tua، 21. 
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كمقاالتقراءةالتحليؤلكأسئلةربليبللرياضياتأكأسئلةالعلوموم
 . اإلىذلك

ألغراضالتدريس،تتمتعاػبرائطالذىنيةبالعديدمنالفوائ
داؼبهمةلتصميممنهاجتعليميشامل،كصبعاؼبوادالتعليميةمن
مصادرـبتلفة،كتلخيصاؼبوادالتعليمية،كتطويرأفكاراؼبوادال

ارةكقتالتدريتعليمية،كإعدادالعركضالتقددييةللتدريس،كإد
س،كتدكيناؼببلحظاتالتعليميةعلىالسبورة،كالتصميمأسئلةا
المتحانات،كتقييمجودةالتدريس،كتقييمنتائجاالمتحانا

 28.ت،إخل

 مبدأتآزرالدماغ (1

. فيمنتصفالقرنالثانيمنالقرنالعشرين

. قبدأنالدماغيعملفيالواقعالتآزر

فيالنظامالتآزرم،يكونالكؤلكربمنمجموعأجزائو،دبعن
. 2تساكيأكثرمن 0+  0ىآخر،

 . حدكد" أكثر"فينظافبثلهذا،لنيكونللكلمة

                                                           
 .14.، نفس اؼبرجع28
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مثالبسيطلؤلنشطةالبشريةاليوميةيصفهابشكلجي
. د،كىيأنشطةأحبلماليقظة

( اعبميعيفعلذلككليـو)عندماكبلمبأحبلماليقظة

،فإنناالنشاركفقطفيالسلوكاإلضايف،كلكنأيضنااألفكا
 .رالتيتتضاعفوتتكاثر

( دماغنا)فيالواقع،فإنإمكاناتالعقبللبشرم

إلنتاجخرائطذىنيةللعقل،منالناحيةالنظرية،ليستمح
. دكدة

منخبلؼبعرفةأنالدماغيفكربطريقةتآزرية،ستتغَتطرقتفك
 -يرنا

طريقةتفكَتنافيالتفكَت،كطريقةتفكَتنافيأنفسنا،كطري
! إلىاألبد -قةتفكَتنافياآلخرين

. كىذاىو،سوفيخلقالدماغنفسو

كلفكرةتعتقدأهنافريدةمننوعهاخاصةبك،كتدخلفيش
بكةمناألفكاركاعبمعياتاألخرىالتيلمتكنموجودةمنقبل

. كلنتوجدمرةأخرل،إالفيعقلك

 mindشبتتضاعفعقلكإلىشبكةإنًتنتواسعةك
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mappingداخليةعمبلقةلذكرياتكوأكىامكومواقفكوأ
 29.حبلمكالتيتستمرفيالنمو

 

 Mind Mappingالقوانينوالقواعدضع . ج

عديدمنالقوانينوالقواعداػباصةبتخطيطاػبرائطالذىنيىناكال
 :ةالتييجبالوفاءهبا،دبافيذلك

 ةالورق (1
 استخداماألبيض (أ 

 (غَتـبطط)استخدامالورقالعادم (ب 

/  otoauM  /A4جيبأنيكوكبجمالورقعلىاألقل (ج 

oMloM 

 (أفقي)كضعالورقاألفقي (د 

 للياقةالبدنيةالعقبلػبريطة (2

 يقعفيوسطورقة (أ 

 شكلمنصورةتعكساؼبوضوعأكالقضاياالرئيسية (ب 

 (ألواف 3اغبداألد ى)اؼبلونة (ج 

                                                           
 ) Buku Pintar Mind mapping،ترصبة سوسي فورككو توين بوزاف29

 .52-51(، 2012جاكرتا: غراميديا. 
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 حوالياؿ)كيتناسبمبلغ (د 

4x45ظبأكx5ظبلحجمالورقأكبريدإلكًتكين  /A4  /
 (كرقةمطوية

 mindاليعطى (ق 

mappingمرةأخرىؤلهناستقطعاالرتباط"مؤطرة"سباحة
 اتعناؼبعلوماتاؼبوجودةفيفرعهاالرئيسي

 الفركعالرئيسية.  (3

 .mind mappingتشعمباشرةنمنمركز (أ 

 .تلتصقمباشرةنبالصورةاؼبركزيةللخريطةالذىنية (ب 

كليساػبطوطاؼبستقيمةأك )األشكاالؼبنحنيةأكاؼبنحنية (ج 
 (اؼبثلثات

( يسمىاػبطالعضويأكالعضوم)الشكلسميكإلىرفيع (د 

 (الفرع

إعطاءلومنعينيختلفعنالفركعاألخرىؤلهنيعرضمجموعةـب (ق 
 تلفةمناؼبعلومات

 mind mappingيشعفيجميعاالذباىاتومركزرم (ك 

 فركع (4
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 كمنحنيأكاؼبلتوية (أ 

 ربطبعضهاالبعض (ب 

 يشعفيكبلالذباىات (ج 

 درجة 45اؼبنحدرمنأقصى (د 

 صورةعلىذلك/ لونغربانشوفقالطولكلمة (ق 

 mindاغبصولعلىبعيداعنوسط (ك 

mappingفرعتدرجيياأرؽ، 

 الكلمات (5

 كلمةكاحدةفيكلفرع (أ 

 الكلماتيجبأنتكونرئيسية (ب 

 (كليسعلىاعبانب)يتموضعكلمةعلىفرع (ج 

 اؼبنحدرمنكتابةكلمةكفقاؼبنحدرمنفرع (د 

 mindالرسائلحجمكلمةكيصغرعندمابعيداعنوسط (ق 

mapping(تبينالتسلسبلؽبرميللمعلومات) 

 (كليسمخطوطة)استخدماغبركفالكبَتة (ك 

كلماتلونالكتابةللونفركعأكأيلونآخركلكنيجبأنتكومنوح (ز 
 (كلشيءأسود،الخلطمزيج: علىسبيبلؼبثاؿ)دة
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 لوف (6

 جيبأنتختلفاأللوانبينفرعالرئيسية (أ 

 األلوانالفركعإلىلومننالفرعالرئيسي (ب 

أصفرأكينبغيتجن)استخداماللونالذييتناقضمعلونالورؽ (ج 
 (باللونالشباب

 (ملونة)لونصورةؾبانية (د 

 

 صورة (7

 أكثرصورةفبكنة (أ 

 ديكنللصورةأنتعززكلماتكوف (ب 

 ديكنأنتحبللصورؿببللكلماتالرئيسية (ج 

الصورعلىالفركعليستأكربكأكثرإثارةلبلىتمافبنالصورةاؼب (د 
 mind)ركزيةللخريطةالذىنية

mappingاؼبركزيةىيمركزالعقبللذىٍت) 

 ديكنأنتكوناؼبلونةؾبانية (ق 
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الصوريتمتقدديالصوربشكلرئيسيعلىالكلماتالرئيسيةاؼبه (ك 
 30.مةأكالكلماتالرئيسيةالتييشعالكثَتمنالفرعالتايل

 

 Mind Mappingكيفيةتصنع  . د

جيب إعداد اؼبواد اليت جيب إعدادىا على 
على A4كرؽ أبيض عادم )غَت ـبطط( ، كحجم

(، أقبلـ ملونة أك عبلمات 21x29،7األقل )
على األقل ثبلثة ألواف ، متفاكتة يف السميكة 

 :كالرقيقة )إف أمكن(. اػبطوات كالتايل

 .الوضع األفقي، موضع ثابت (1

ىو الفكرة / الفكرة  mind mappingإف مركز (2
الرئيسية ، كعادة ما يكوف عنواف الفصل من 
الدرس أك اؼبشكلة الرئيسية. جيب أف يكوف 
على شكل صور مصحوبة بالكتابة. يقع يف 

 منتصف الورقة

                                                           
 1st Mind mapping untuk Siswa, Guru, dan ،سوتانتو كيندكرا30

Orang Tua ،50-55. 
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الفرع الرئيسي ىو الفرع األكؿ من اؼبستول  (3
الذم ينبع مباشرة من مركز خريطة العقل. 

ألواننا  جيب على كل فرع رئيسي أف يستخدـ
 .ـبتلفة من أقبلـ الرصاص / العبلمات

حيث رباكؿ الفركع أف تنحٍت ، كليست ؾبرد  (4
منحنية أك مستقيمة. القاعدة ظبيكة كرقيقة ، 
كتذىب بعيدان عن اؼبركز ، للحصوؿ على 
أرؽ. الطوؿ يقابل طوؿ الكلمة / الصورة 

  .أعبله

يف شكل كلمة رئيسية كاحدة )كلمة  (5
وبة فوؽ الفرع. كلما رئيسية(. الكلمة مكت

زاد حجم اػبط ، كلما كاف حجمو أصغر. 
 45الكتابة مستقيمة ، أقصى اكبدار من 

 درجة

 استخدـ أكرب عدد فبكن من الصور (6

استخدـ ؾبموعة متنوعة من األلواف  (7
 "!"مباشرة
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 31.زبطيط كفقنا غبجم الورؽ (8

 

 القراءةتعليم  .3

 مفهومالقراءة .أ 

يقودنا ىذا إىل الوقوؼ على تعريف 
إجرائي للقراءة. كقد ثبت الرابطة القومية لدراسة 

اؼبفهـو التايل لعلمية  NSSEالًتبية يف أمريكا 
القراءة: إف القراءة ليست مهارة آلية بسيطة كما 
أهنا ليست أداة مدرسية ضيقة.. إهنا أساسا 
عملية ذىنية تأملية. كينبغي أف تنمى كتتظيم 

يتكوف من أمناط ذات عمليات عقلية  مركب
عليا. إهنا نشاط ينبغي أف حيتوم على كل أمناط 
التفكَت كالتقومي كاغبكم،كالتحليل، كالتعليل، كحل 
اؼبشكبلت. إف القراءة، إذف، نشاط يتكوف من 
أربعة عناصر: استقباؿ بصرم للرموز، كىذا ما 

                                                           
 Mind mapping Langkah Demiسوتانتو كيندكرا، 30

Langkah ،35-33(، 2016)جاكارتا: غراميديا. 
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نسميو بالنقد. كدمج ؽبذه األفكار مع أفكار 
كتصر لتطبيقاهتا يف مستقبل حياتو كىذا  القارئ.

 ما نسميو بالتفاعل.
القراءة، إذف، تعّرؼ كفهم كنقد كتفاعل، إهنا 
نشاط عقلي يستلـز تدخل شخصية اإلنساف 
بكل جوانبها. كتشتمل ىذه اؼبكونات األربعة 

 32على عدد من اؼبهارات.

 القراءة تقسيمات .ب 

 القراءة اعبهرية (1

رة خاصة ديكن أف يكوف تعترب القراءة اعبهرية مها
تعلمها غاية يف حد ذاتو، كديكن أيضا أف يكوف 
كسيلة أك مرحلة من مراحل تعلم اؼبهارة الكلية 
للقراءة. فالقراءة اعبهرية ينظر إليها كخطوة أكىل 
كضركرية للقراءة الصامتة كللكتابة أيضان، إذ قبل أف 
يتمكن اؼبتعلم من أداء ىذين النشاطُت ال بد أف 

                                                           
، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشد أضبد طعيمة، 32

175 
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لديو بشكل تاـ العبلقة بُت الصوت كرمزه  تتأكد
الكتايب، كمن اغبقائق اؼبعركفة أنو كلما أتقن 
الدارس القراءة اعبهرية يف لغتو األـ ساعده ذلك 
على تعلم القراءة اعبهرية يف لغتو الثانية، كبرغم 
أمهية ىذه اؼبهارة باعتبار ىا كسيلة كغاية إال أف 

جهبل بأىدافها  اؼبدرسُت عادة ما يهملوف تدريسها
 كمكوناهتا. 

إف القراءة اعبهرية مفيدة جدا ىف اؼبراحل األكىل  
لتعلم اللغة ألهنا تتيح فرصة كبَتة للتدريب على 
النطق الصحيح حبيث تؤدم إىل تأصيل اال 
رتباطات بُت نطق الصوت كرمزه اؼبكتوب، كلذلك 
يقاؿ إنو ينبغي أف تقتصر مرحلة القراءة اعبهرية 

 33م اللغة.فقط من تعلاألكىل حل على اؼبرا

                                                           
طرائق تدريس اللغة العربية ؿبمود كامل الناقة ك رشدم أضبد طعيمة، 33

)إيسيسكو: منشورات اؼبنظمة اإلسبلمية الًتبية كالعلـو كالثاققة،  لغَت الناطقُت هبا
2003  ،)154. 
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كمن موقف القراءة اعبهرية: قراءة قطعة لآلخرين، 
كتأييد رأل ازبذه القارئ ىف مناقشة من اؼبناقشات، 
كإلقاء التعليمات أك اإلرشادات، كإفادة الغَت 
ببعض اؼبعلومات العامة مثل ركاية خرب من 
األخبار، كاسًتجاع عمل من األعماؿ السابقة  

ؿباضر اعبلسات، كقراءة اجملبلت أك الكتب كقراءة 
لآلخرين كمعهم استكماال للمتعة، كقراءة قطعة 

 34شريعة لبلستمتاع دبوسيقاىا.
 

 القراءة الصامتة (2

عن طريق العُت -فقط-القراءة الصامتة ىي اليت تتم
كالعقل، حيث تلتقط العُت الرموز اؼبكتوبة ليفسرىا 

أهنا قراءة العقل مباشرة كحيوؽبا إىل معاف، أم 
الفهم، كىي تعترب من أىم مهارات القراءة الىت 
ينبغي اكتساهبا ىف أثناء دراسة اللغة، فهي ىدؼ 

                                                           
)القاىرة: دار الثقافة للنشر  تعليم اللغة العربيةمصطفى رسبلف، 34

 . 155(، 2005كالتوزيع، 
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من أىداؼ دراسة اللغة، مث كسيلة من كسائل 
التعلم كاستمراره، كما أهنا أداة مهمة بالنسبة 
للطبلب، فهي سبكنهم من تزكيد معلوماهتم، كمن 

قضاء كقت فراغهم تطوير قدراهتم التحصيلية،كمن 
بطريقة فبتعو كمفيدة، كالقراءة الصامتة ربقق 

 ؾبموعة أىداؼ منها:
تنمية القدرة على النقاط خبلصة اؼبقركء أم  (أ 

 استيعاب الرسالة، كليسة الرموز.

ية القدرة على معرفة اعبديد يف ميادين اؼبعرفة تنم (ب 
 اؼبختلفة.

تنمية القدرة على القراءة السريعة اػبا طفة يف  (ج 
 تب الىت ال ربتاج إىل تأملالك

تنمية القدرة على القراءة من أجل االستستاع  (د 
 كالًتبية كقضاء الوقت.

كزبتلف درجة أمهية ىذه اؼبهارة يف اللغة العربية، 
فهي ليست مهمة بدرجة كبَتة يف الببلد اليت تعلم 
فيها اللغة العربية كلغة أجنبية أك كلغة ال يعتمد 
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الواسعة، أما يف الببلج اليت عليها كثَتا يف القراءات 
تعلم فيها اللغة العربية كلغة ثانية أك ما يشبو ذلك  
كما يف الببلد اإلسبلمية غَت الناطقُت بالعربية 
فتصبح ىذه اؼبهارة ذات أمهية قصول من حيث 
إف اللغة العربية يف ىذه الببلد ليست لغة كبلـ 
كلكنها لغة قراءة يف كتب الدين كالثقاقة 

 35ة.اإلسبلمي

كإذاكنا نؤكد أمهية القراءة الصامتة لقيمتها 
اإلجتماعية البالغة، من حيث أف الشخص الكبَت 

ينفق فيها أكثر من طبس أسداس الوقت الذم  
يف القراءة، كلكفايتها من حيث الفهم، إذا  فقوين

ثبت أف القراءة الصامتة يفهم فيها القارئ أكثر 
كأعمق من القراءة اعبهرية إال أننا ال ندعو إىل 
التهاكف ىف القراءة اعبهرية. أك الغض من قيمتها، 
أك عدـ منحها ما ىي جديرة بو من عناية. كل ما 

                                                           
طرائق تدريس اللغة العربية ؿبمود كامل الناقة ك رشدم أضبد طعيمة، 35

 . 251-251 ،لغَت الناطقُت هبا
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التلميذ ينتفع دبا  نريده نوعا من التوازف بينهما جيعل
يف كل منهما من فائدة، فبل شك أف القراءة 
الصامتة ذات قيمة اجتماعية عظيمة، يتجلى فيما 
سبق ما عندنا من مواقف، كىذا يدفعنا إىل 
التفكَت يف الطرؽ كالوسائل اليت تنمى اؼبهارات 
كالقدرات الىت يتطلبها ىذا النوع من القراءة، كلكن 

ءة اعبهرية تؤدل خدمات  ىذا ال ينفى أف القرا
كثَتة داخل اؼبدرسة كخارجها من حيث ىي غاية 
ككسيلة، أما أهنا غاية فذلك يتجلى فيما سبق أف 
قلنا من مواقف اغبياة اليت تتطلبها، كأما أهنا كسيلة 
فبلف تعليم القراءة الصامتة ىف اؼبرحلة األكىل خباصة 
يستلـز استخداـ القراءة اعبهرية كوسيلة لتكوين 
مهارات يف تعرؼ الكلمات ك أصوات اغبركؼ 

 36كنث إليها.

 

 أهداف تعليم القراءة  .ج 

                                                           
 251-255 ،تعليم اللغة العربيةمصطفى رسبلف، 36
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تدرس مادة القراءة يف اؼبرحلة اؼبتوسطة، 
كىذه الدراسة استمرار لدراستها يف اؼبرحلة 
اإلبتدائية بغية اتقاهنا أكالن، مث استخدامها يف 
أغراضها اؼبختلفة الىت تدرس من أجلها، كلذلك 

ة يف اؼبرحلة الثانوية ربت اسم تدرس ىذه اؼباد
 )اؼبطالعة(

كمعرفة ىذه األىداؼ مهمة بالنسبة 
للمدرس ك الطالب، كتعاكف الطرفُت حيقق الغاية 
األساسية من التدريس ىي فائدة الطالب إىل 
أقصى حد فبكن، كمن أجل ربقيق ىذا الغرض 

 37جرل تأليف ىذا الكتاب. 

من إدخاؿ اؼبفردات اعبديدة للطبلب ، سواء  (1
 الفهم اؼبسموع خبلؿ مواد القراءة ك

تدريب الطبلب ليكونوا قادرين على قراءة  (2
اؼبفردات بشكل صحيح ألف النطق اعبيد 

                                                           
طرؽ تدريس اللغة العربية يف اؼبدارس اؼبتوسطة حسن مبل عثماف، 37

 . 172-170(، 1406)الرياض: دار عامل الكتب،  كالثانوية
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كالصحيح يؤدم إىل القدرة على التحدث 
 كالقراءة بشكل صحيحبشكل صحيح

كفهم اؼبعاين اؼبفردات، إما ضمنية أك معجمية  (3
)قائمة بذاهتا( أك عندما تستخدـ يف سياؽ 

 (صبل معينة )اؼبعاين الضمنية كالنحوية

قادرة على تقدير كظيفة اؼبفردات يف التعبَت  (4
الشفهي )التحدث( كالكتابة )التأليف( كفقنا 

 38.للسياؽ الصحيح

 د. مداخل تعليم القراءة وطرق تعليمها

 ( مدخل الًتكيز على الرمز1

نقطة البدء ىف تعليم القراءة تبعا ؽبذا اؼبدخل، 
اللغة، أل أكجو التطابق بُت كحدة تعليم رموز 

الصوت ككحدة الكتابة، أل العبلقة بُت 
الصوت كاغبرؼ، كبعد ذلك توجيو العناية إىل 

                                                           
)ماالنج:  Mengukur Kemampuan Bahasa Arabعبد اغبميد،38

 .33(، 2010اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية ملكي فريس، 
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اؼبهارات كالقدرات األخرل، كالفهم، كالنقد، 
كتطبيق اؼبادة اؼبقركءة كىذا اؼبدخل يشمل عددا 
من الطرؽ منها: الطريقة اعبزئية الًتكيبية، 

 لطريقة اؼبقطعية.الطريقة الصوتية، ا

 مدخل الًتكيز اؼببدئى على اؼبعٌت (2

كىو يعٌت أف نقطة البدء ىف التعلم، ىي القراءة 
من أجل ربصيل اؼبعٌت، حيث يكوف الًتكيز 
اؼببدئى على معا ى األلفاظ كاعبمل، كعند 
التحقق من ىذه الوحدات كاملة من أشكاؽبا 
العامة توجو العناية إىل التطابق بُت الصوت 

رؼ، كىذا اؼبدخل يشمل عددا من الطرؽ كاغب
 .منها: الطريقة الكلية التحليلية

 اؼبدخل البنيول كالوظيفى (3
يركز اؼبدخل البنائى على ترتيب الكلمات ىف 

اعبملة ككظائفها، كنوع الكلمة، كالتنغيم، 
كدرجة الصوت كالوقفات، كيقصد بالبنية ىف 
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بنية مقاـ تعليم القراءة للمبتدئُت، تعليم كتعلم 
الوحدات اللغوية ذات اؼبعٌت مثل الكلمات 

كحركفها، اعبمل، الفقرات، النصوص متعددة 
الفقرات. كتعليم البنية يقضى تعليم الكل دل 
اؼبعٌت، كما يعٌت ىف الوقت نفسو تعلم كظيفة 

األجزاء اؼبكونة للكل ىف تشكيل بنائو كيندرج 
 ربت ىذا اؼبدخل طريقة األمناط اللغوبّة.

 

 خربة اللغة مدخل(4

كىذا اؼبدخل يدعم العبلقة بُت القراءة 
كالكتابة عن طريق مشاركة التبلميذ ىف كتاهبم 

النابعة من حاجاهتم، مع إعادة القراءة 
كالتفاعل مع كتابات األخرين، باإلضافة إىل 
توسيع قراءة التبلميذ لزيادة خرباهتم ككفياهتم 
 كالكتساب اؼبزيد من اؼبهارات األساسية سواء

مايتصل منها بالقراءة أـ بالكتابة. كمن 
اؼبناشط اللغوية اؼبهمة ىف ىذا مركر التبلميذ 
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ىف خربات ىذه القصة، كىذا اؼبدخل يفيد 
 39صبيع التبلميذ، كيراعى الفركؽ الفردية بينهم.

 39بينهم.

 ه. قياس القدرة على قراءة اللغة العربية

إف اؼبقصود من قياس القدرة على قراءة 
قياس القدرة على فهم نصوص  اللغة العربية ىو

القراءة باللغة العربية بشكل أساسي ، كلكن 
ىناؾ أيضنا تلك اليت تضيفها إليها عن طريق 
: قياس القدرة على قراءة اغبقيقة كاليت تتضمن

اغبقيقة يف القراءة من حيث النطق ، كاغبقيقة 
 كالنحو.

لقياس القدرة على قراءة كفهم قراءة النص،  
ماذج من االختبارات اليت ديكن كىناؾ بعض الن

 استخدامها ىي كما يلي:

 أ(القراءة بصوت عاؿ  
                                                           

 .153-152مصطفى رسبلف، 39
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يُطلب من الطبلب قراءة نصوص القراءة 
باللغة العربية اليت مت اختيارىا كاختيارىا كفقنا 

إذا كاف الطبلب . ؼبستول قدرات الطبلب
ؾبموعة من الذين مت اختبارىم ينتموف إىل 

ف يكوف أ ، فيجبالطبلب على مستول عاؿ  
، أم النص دبستول النص كفقنا ؼبستول القدرة

ا.  صعوبة أكثر تعقيدن

 ب(فهم نصوص القراءة

لقياس القدرة على فهم نصوص القراءة 
ت العربية ، ىناؾ عدة أشكاؿ من االختبارا

: ، من بُت أمور أخرلاليت ديكن استخدامها

، ار من متعدد ، غَت صحيح، اختصاراالختي
 40.التوفيق

 

 ﴿ج﴾ هيكل التفكير 

                                                           

 .Mengukur Kemampuan Bahasa Arab ،64-67عبد اغبميد،40
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يف تعليم نفذت  mind mappingكسائل التعليمإذا .1
العربية  قدرة على فهم القراءة، كديكن ترقية القراءة

 .اؼبدرسة الثانويّة مفتاح السبلـ كامبينجمن لطبلب الثا

يم اللغة يف تعل mind mappingتنفيذكسائل التعليمإذا مت  .2
اغبد األد ى العربية إلىم اللغة تعلّ ال، فستصل نتائج العربية

 .من معايَت اإلكتماؿ

 

 ﴿د﴾  فروض البحث
يف تعليم mind mappingوسائل التعليملخبل .1

فهم القراءة للفصل الثامن   ديكن أف ترقيةالقراءة
 .اؼبدرسة الثانويّة مفتاح السبلـ كامبينج

يف تعليم mind mappingتنفيذكسائل التعليممن خبلؿ  .2
اؼبواد العربية للطبلب ستصل م ي، فإف نتائج تعلالقراءة

 .اغبد األد ى من معايَت اإلكتماؿإلى
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 الباب الثالث

 منهج البحث

البحث، اؼبكاف  يتضمن ىذا الباب على موضوع 
 اإلجرائي.اؼبتغَت البحث، اإلجراءات البحث البحث،

 نوع البحث   أ﴾ ﴿

جملموعة اإلجرائي الوصفهو كيف ديكن البحث  
اػباصة هبم ،  التعليمتنظيم شركط فبارسات  من اؼبعلم

كالتعلم من ذبارهبم اػباصة. ديكن أف جيربوا فكرة ربسُت 
فبارساهتم التعليمية ، كيركف التأثَت اغبقيقي ؽبذا اعبهد ، 
من خبلؿ تدقيق أنشطة التعلم يف شكل إجراءات يتم 
رفعها بشكل متعمد كربدث يف الصف معنا )اؼبعلموف 

 41(.كالطبلب

رائي ىي عملية كبعبارة أخرل ، فإف البحث اإلج
يريد فيها اؼبعلموف كالطبلب ربسينات كترقيات كتغيَتات 

                                                           
 Desain Pembelajaran Berbasis Penelitianباسوكي،  40

Tindakan Kelas ،2009)فونوركجو: اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية فونوركجو فريس 
 ،)5. 
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م يم بشكل أفضل حىت ديكن ربقيق أىداؼ التعلييف التعل
 42.يف الفصل على النحو األمثل

 

 موضوع البحث   ب﴾ ﴿

ىوفهم قراءة الطبلب  ذه الدراسةؽباؼبفعوؿ 
 القراءة م ييف تعل mind mappingبتنفيذ
 

 وضع البحث   ج﴾ ﴿

 مكانالبحث .1

البحث العملي يف اؼبدرسة الثانويّة مفتاح السبلـ   
يف الفصل  24كامبينجفي الفصبللثامنمع ما ؾبموعو 

 .قل الفصل الثامن "ب" طالبنا 20الثامن "أ" ك 

 

 

 

                                                           
)ماالنج: اعبامعة  Penelitian Tindakan Kelasجونيدم غوين، 42

 .8-7(، 2008اإلسبلمية اغبكومية ماالنج، 
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مفتاح " لثانويةأحوال المدرسين في المدرسة ا .2
 وينج سالهونج فونوروجكامب" السالم

في لمعرفة أحوال المدّرسين عن المجال التعّلم 
المدرسة الثانوية "مفتاح السالم" كامبيغ سالهوغ 

 فونوروغوتفصيال و يمكن أن ينظر إلي جدول األتي:

 لثانويةأحوال المدرسين في المدرسة ا 1.3 الجدول

 "مفتاح السالم"

 اؼبواد الدراسية اإلسم رقم

بية اظبوف عامل يف الت . 0
 اإلسبلمّية

(S. Pd. I) 

جغرافيا ك تربية تبعية 
 كطن

كإجيا عامل يف الًتبية  .2
 اإلسبلمّية

(S. Pd. I) 

 اللغة العربية

إماـ موىادم عامل  .3
يف الًتبية اإلسبلمّية 

(S. Pd. I) 

جغرافيا ك علم 
 اإلجتماع
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 الفقو كالكتاب الدكتور ؿبمد منشور .4

صبع رملي  .5
 اؼباجيستَت

 تاريخ اإلسبلمي

الدكتورة أنده حسن  .6
 اؼبناكرة

ك عقيدة  علم الكبلـ
األخبلؽ كاألخبلؽ ك 

 مهارة حيرز

 علم اإلقتصاد الدكتور كاتيماف .7

حانيك شاكرة  .8
عالمة في التربية 

 اإلسالمّية 

(S. Pd. I) 

 اللغة العربية

عالمة في فاسبيأيت .9
 التربية اإلسالمّية

(S. Pd. I) 

اللغة اإلندكنيسية ك 
تاريخ اإلندكنيسّي ك 

 علم التكنولوجيا
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ريرين حارييانيت  01
 عالمة في التربية 

(S. Pd.) 

 اللغة اإلقبليزية

الدكتور سوتريسنو  00
 اؼباجيستَت

 علم اغباسوب

عالمة سرم كاحيوين  .02
في التربية 
 اإلسالمّية 

(S. Pd. I) 

علم التاريخ كعلم 
 اغباسوب

عالم ؿبمد متقرّبُت  .03
في التربية 
 اإلسالمّية

(S. Pd. I) 

كالعلم علم الرياضة 
 الفيٍت
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مفتاح "أحوال الطالب في المدرسة الثانوية .3
 كامبنج سالهونج فونوروغو" السالم

" الثانويةىذه السنة يسكن يف ىذه اؼبدرسة 

كامبنج سبلىونج فونوركغو " مفتاح السبلـ
فالبياف التفصيلى على ذالك . طالبة58طلب 72

 :طبلب كما يلي

 لثانويةالمدرسة اأحوال الطالب في  1.3 الجدول

 "مفتاح السالم"

 جملة مرأة رجل الصف رقم

 55 24 30 السابع 0

 44 22 22 الثامن 2

 30 02 09 التاسع 3

 311 85 23 جملة
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 متغير البحث   د﴾ ﴿

كسائل تنفيذمتغَتات العملية ، يف شكل عملية  . أ
 .mind mappingالتعليم

قدرة على فهم متغَت النتائج ، كىو يف شكل زيادة . ب
 .القراءة

 إجراءات البحث    ه﴾ ﴿

ىو سة رالداذه قفي ـ لمستخدالبحث ذج انمو 
 Kemmis & M.C) رتغاتاك ـ.ج. كذج كيميزنم

Taggart) ( 3( التنفيذ، )2( التخطيط، )1كىي )
. منوذج كشرح لكل اإلنعكاسة( 4، ك )اؼببلحظة

 .مرحلة ىي على النحو التايل
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على نموذج  وصف ال بحث اإلجراءمخططالدورلل1.3الصورة
 (Kemmis & M.C Taggart) تاغارتكيميز وم.ج.

 التخطيطاؼبرحلة األكىل:  .أ 

تشرح الباحثة ما، كؼباذا، ، يف ىذه اؼبرحلة
، ككيف مت تنفيذ اإلجراء. يتم كمىت، كأين، كمن

إجراء البحث العملي اؼبثايل يف الواقع يف أزكاج 
بُت األطراؼ اليت تتخذ إجراءات كأكلئك الذين 

 التخطيط

 الدور األول
 

نعكاسةاإل  

 التنفيذ

 

 المالحظة
 التخطيط 

 التنفيذ 

 

نعكاسةاإل  
 

 الدور الثاني

لمالحظةا  
 ? 



68 
 

 

يبلحظوف عملية اإلجراء. اؼبصطلح اػباص هبذه 
الطريقة ىو البحث التعاكين. كيقاؿ إف ىذه 

سبب اعبهود اؼببذكلة للحد الطريقة مثالية ب
ديكن مفعوؿ اؼببلحظة. وجودةالذاتية للمراقبمن

بسهولة أف تقبل أف اؼببلحظات اؼبوجهة كبو 
الذات عادة ما تكوف أقل دقة من اؼببلحظات 
اليت تتم على األشياء اليت ىي خارج نفسها ، 

، كاليت بسبب العناصر الذاتية ذات النفوذكذلك 
إذا كاف اؼببلحظة تتم سبيل إىل تفضيل نفسها. 

، فإف مبلحظتو أكثر حذران ن قبل شخص آخرم
 43.كستكوف النتائج أكثر موضوعية

دد يف مرحلة ذبميع ىذا التصميم، رب
نقطة أك تركيزنا للحدث الذم حيتاج إىل  الباحثة

، مث يقـو بإنشاء أداة حظتواىتماـ خاص ليتم مبل
يت على تسجيل الوقائع ال الباحثةمراقبة ؼبساعدة 

                                                           
 Penelitian Tindakan Kelas،كأخركفسوىارسيمي أريكونتو  43

 .16(، 2008)جاكارتا: بومي أكسارا، 
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خداـ منوذج ربدث أثناء العمل. إذا مت است
 الباحثةب على منفصل يف ىذه الدراسة، ذب

كاؼبنفذ عقد اتفاؽ بُت االثنُت. نظرا لتنفيذ 
اؼبعلمُت ىم أكثر األطراؼ اؼبهتمة  الباحثة

م يلتحسُت األداء، مث اختيار اسًتاتيجيات التعل
 درسمصممة خصيصا ألذكاؽ كاىتمامات اؼب

تنفيذ العمل ديكن أف حيدث بشكل ، لالباحثةك 
 44.طبيعي، كاقعية، كديكن إدارهتا بسهولة

ىناؾ العديد من األنشطة اليت جيب القياـ هبا 
، دبا الصفي البحث اإلجرائيعند تصميم تطبيق 

 يف ذلك:
اؼبراد اإلجرائي الوصفالبحث ، ربديد منوذج أكالن 

 استخدامو كمنطو.
العمل اؼبراد ، قم بًتتيب التصميم كخطوات ثانيان 

 تنفيذىا كفقنا لًتكيز اؼبشكلة كفرضية البحث.

                                                           
باندكنج: ألفابيتا، ) Penelitian Tindakan Kelasفايزاؿ الدين، 44

2014 ،)35. 
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، حدد اؼبكونات اؼبختلفة البلزمة للتنفيذ ثالثنا
، على سبيل اإلجرائي الوصفبحث السلس لػ

اؼبثاؿ التنسيق مع األشخاص الذين سيشاركوف 
، باإلضافة إىل الصفي البحث اإلجرائييف تنفيذ

دكؿ الزمٍت ذبميع برنامج النشاط دبا يف ذلك اعب
 لتنفيذ اإلجراء.

، قم بإعداد كل ما يلـز للقياـ بالعمل ، دبا رابعنا
يف ذلك توفَت األدكات كاؼبواد البلزمة ، كذبميع 

األدكات البحثية مثل إرشادات اؼببلحظة البلزمة 
 45لتقييم عملية التعلم.

 

 : التنفيذ2اؼبرحلة  .ب 

اؼبرحلة الثانية من البحث اإلجرائي ىو 
تنفيذ كىو تنفيذ أك تطبيق ؿبتويات اؼبشركع، 
الذم يرتدم يف العمل يف الفصوؿ الدراسية. 

                                                           
نا فرينادا )جاكارتا: كينجا Penelitian Tindakan Kelasكينا ساقبايا،45

 .76-75(،2011مديا غركؼ، 
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الشيء الذم جيب أف نتذكره ىو أنو يف ىذه 
اؼبرحلة الثانية ، جيب أف يتذكر ُمنفذ اؼبعلم 
كؿباكلة إطاعة ما مت صياغتو يف التصميم ، كلكن 

وف صحيحنا أيضنا ، كليس مصطنعنا. جيب أف يك
يف التفكَت ، جيب النظر يف العبلقة بُت التنفيذ 
كالتخطيط بعناية من أجل التزامن مع النية 

 46.األصلية

كما جيب أال يغيب عن األذىاف أف ىذا 
اإلجراء غَت خاضع لسيطرة مطلقة من قبل اػبطة 

م يف فصل ي، بالنظر إىل ديناميكية عملية التعل
اليت تتطلب التعديل. لذلك ، جيب على درساؼب

اؼبعلم أف يكوف مرنان كمستعدان لتغيَت خطة العمل 
كفقان للظركؼ. جيب مبلحظة صبيع التغيَتات / 
التعديبلت اليت ربدث ألنو جيب اإلببلغ عنها 

                                                           
 .Penelitian Tindakan Kelas ،16سوىارسيمي أريكونتو،  46
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 47.الحقنا

تنفيذ اإلجراء ىو أكالن ، اؼبعاملة اليت يقـو هبا اؼبعلم 
 إعداده.بناءن على التخطيط الذم مت 

الثالث ، إعطاء استنتاجات ك  ثانيان ، اختبار االختبار
 48توفَت التعزيز()

 ة: مبلحظ3اؼبرحلة  .ج 

اؼببلحظة، أجريت عبمع اؼبعلومات عن 
عملية التعليم اليت تفعل اؼبعلمُت كفقا لئلجراءات 
اليت مت إعدادىا. من خبلؿ صبع اؼبعلومات ، 
ديكن للمراقب تسجيل نقاط الضعف كالقوة 
اؼبختلفة اليت يقـو هبا اؼبدرس يف تنفيذ اإلجراء ، 
حبيث ديكن استخداـ النتائج كمدخل عندما 

درس يف إعداد إعادة الدخوؿ إىل اعبولة يتأمل اؼب

                                                           
)جاكارتا: بومي  Melaksanakan PTK Itu Mudahمسنور مصلح، 47

 .58(، 2009أكسارا، 

 .Penelitian Tindakan Kelas ،79كينا ساقبايا،48
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 49ة.التالي الدكرأك 

عندما يقـو اؼبدرس بازباذ إجراء ، ألف قلبو 
متحد مع النشاط ، فإنو مل يكن لديو الوقت 
الكايف لتحليل اغبدث عندما كاف حيدث. 
كلذلك ، فإف اؼبدرس اؼبنفذ الذم لو صفة مراقب 

ا لو صفة اؼبراقب إلبداء "مبلحظة خلفية" ؼب
حيدث عندما حيدث اإلجراء. أثناء إجراء ىذه 
اؼببلحظة اػبلفية ، يسجل اؼبعلم اؼبنفذ شيئنا 
فشيئنا ما حيدث للحصوؿ على بيانات دقيقة 

 .التالية الدكرلتحسُت 

، (صبع اؼبعلومات)من خبلؿ اؼببلحظة 
كديكن للمراقب مبلحظة نقاط الضعف كنقاط 
القوة اليت اؼبعلمُت يف تنفيذ العمل، كبالتايل فإف 
النتائج ديكن استخدامها كمدخل عند انعكاس 
اؼبعلم إىل إعادة إدخاؿ التخطيط للدكرة 

                                                           
 .80، .نفس اؼبرجع49
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 50اؼبقبلة.

 اإلنعكاسةاؼبرحلة الرابعة:  .د 

اؼبرحلة الرابعة ىي نشاط إلعادة صياغة ما 
ينشأ من الكلمة  اإلنعكاسةصطلح مت إقبازه. م

، كاليت تًتجم إىل االندكنيسية reflectionاإلقبليزية
ىذا مناسبنا جدنا عاكسة. يعترب نشاط التفكَت 

واجو اؼبنفذ اإلجراء ، مث ت عندما يكمل اؼبدرس
ؼبناقشة تنفيذ خطة العمل. إف  الباحثة

ىنا ىو نفس "االرتداد ،  اإلنعكاسةمصطلح
دؽ يف الزجاج." يف ىذه اغبالة سبامنا كما يشع كحي

الذم  الباحثةعكس اؼبدرس اؼبنفذ ذبربتو على ، ت
راقب أنشطتو يف العمل. ىذا ىو جوىر البحث 

فبثل الفعل  اإلجرائي ، كىو عندما يكوف مدرس
اؼبراقب عن األشياء اليت  الباحثةخرب جاىزنا لت

راـ بالفعل كاليت مل تفعلها سارت على ما ي
األجزاء. دبعٌت آخر ، يقـو اؼبدرس اؼبنفذ بإجراء 

                                                           
 .81-79 ،.نفس اؼبرجع51
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 تقومي ذايت. إذا كاف اؼبدرس اؼبنفذ ىو أيضا
، مث يتم مراقب ، كالذم يراقب ما يقـو بو

التفكَت على نفسو. بعبارة أخرل ، يرل اؼبدرس 
نفسو يعود إىل "اغبوار" للعثور على األشياء اليت 

مرضية ألهنا تتفق مع التصميم شعرت بأهنا 
كتعرؼ بعناية على األشياء اليت ال تزاؿ حباجة 

 51.إىل ربسُت

 اإلنعكاسةمرحلة  1.1 دولالج

 المواد الفاعل األدوات اإلجراء النمرة
الكيفية 
 تحليل

إجراءاتلتحليل  .0
 أنشطة اؼبعلم

أدكات 
 اؼببلحظة

اؼبمتحنُت 
اؼبراقبُت 

مدرسي )
 اؼبادة(

الباحثُت  
 كممثلُت

ربليل  
البياتات 

 الكّمية

ربليل أنشطة  .2
 الطبلب

أدكات 
 اؼببلحظة

اؼبراقبُت 
مدرسي )

 اؼبادة(

ربليل   الطبلب
 الكّمية

ربليل   الطبلب الباحثة اإلختباراتربليل نتائج  .3

                                                           
 .Penelitian Tindakan Kelas ،21، سوىارسيمي أريكونتو ك أخركف 50
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البياتات  التعلم
 الكّمية

 

 أساليب جمع البيانات   و﴾ ﴿

 .صبع اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة ىي كما يلي

 وثيقةال .1

ين من خبلؿ الباحثةيستخدـ ىذا األسلوب من قبل  
استخداـ اؼبستندات للحصوؿ على بيانات حوؿ حالة 
الطالب ، كنتائج اختبارات الطبلب ، كالتصوير 

  .الفوتوغرايف عند التعليم يف الفصل الدراسي

ديكن أف يوفر ىذا الدليل سياقنا ىامنا لكتابة  
باإلضافة إىل اغباجة اؼبلحة ، البحث اإلجرائىتقارير 

للغاية خاصة عند مقارنة ما ىو مكتوب يف ىذه 
 52.الوثائق مع ما حدث يف ىذا اجملاؿ

 اؼببلحظة .2

                                                           
 Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktikمفتاح اؽبدل، 52

 .069 (،2015)جوكجاكارتا: فوستاكا فيبلجار، 
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اؼببلحظة اؼبنظمة.  الباحثةيف ىذه الدراسة ، استخدـ 
اؼببلحظة اؼبنظمة ىي اؼببلحظة اليت مت تصميمها 
بشكل منهجي ، حوؿ ما سيتم مبلحظتو كموعد 

 53.كمكانو

دبراقبة عملية أنشطة التعليم كالتعلم يف  الباحثةقـو تس
الفصل الدراسي. يشمل كيف يستجيب الطبلب عند 

 .تطبيق اإلسًتاتيجية

 اؼبقابلة .3

خبلؿ إجراء مقاببلت شبو اؼبنظمة مع األطراؼ ذات 
كوف من باؼبشكلة اليت سيتم دراستها ، ستالصلة

اغبصوؿ على معلومات تتعلق  الباحثةاألسهل على 
بتعليم اللغة العربية من قبل كبعد تنفيذ اإلسًتاتيجية. 
يتم تضمُت ىذا النوع من اؼبقاببلت يف فئة اؼبقابلة 

                                                           
 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&Dسوغيونو،53

 .146(، 2015)باندكنج: ألفابيتا، 
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الداخلية ، حيث يكوف التطبيق أكثر حرية مقارنة 
 54.باؼبقاببلت اؼبنظمة

بإجراء مقاببلت مع طبلب الصف  الباحثةقـو ست
ة العربية ، كموظفي التعليم الثامن ، كمدرسي اللغ

 .اؼبرتبطُت باألحباث

 اإلختبارات .4

ديكن اسًتجاع البيانات يف شكل معلومات حوؿ 
اؼبعرفة كاؼبواقف كاؼبواىب كغَتىا من خبلؿ اختبارات 

مع  منتائج التعلّ أك قياسات اؼبخزكف األكيل أك 
إجراءات التقومي اؼبختلفة. ُتستخدـ االختبارات  

ا يف أحباث إجراء الفصوؿ  كأدكات شائعة جدن
الدراسية. ىذا يرجع إلىالبحث اإلجرائىبشكل عاـ ، 

الطبلب باستخداـ  متعلّ النتائج كاحد يتم قياسو ىو 
االختبار ىو عدد من األسئلة اليت تنقل .أداة اختبار

إىل شخص أك عدد من األشخاص للكشف عن 
حالة أك مستول تطور كاحد أك أكثر من 

                                                           
 .233.، جعنفس اؼبر 54



79 
 

 

االختبار الذم ستستخدمو 55اعبوانبالنفسية فيو.
 .الباحثة ىو اختبار كتايب

 

 أسلوب تحليل البيانات   ز﴾ ﴿

ية كعند كل نشاط. يف يتم ربليل البيانات من البدا
من البيانات اليت سيتم صبعها ،  ىذه الدراسة، ىناؾ نوع

. م الطبلبتعلّ النتائج البيانات الكمية ، كىي قيمة و كى
هبدؼ أف تكوف سيتم تقدمي البيانات يف شكل جداكؿ 

 .البيانات أسهل يف القراءة كالفهم

، م الطبلبتعلّ النتائج ؼبعرفة الزيادة يف 
سيتم النظر إليها من قيمة االختبار السابق كما 
بعد االختبار. غبساب متوسط قيمة التحصيل 

 :العلمي للطبلب باستخداـ الصيغة التالية

 :متوسط الفورموال )يعٍت( من البيانات كاحد .أ 

                                                           
 Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagaiكوناندار،  55

Pengembangan Profesi Guru  ،(، 2013)جاكارتا: راجا غرافيندك فَتسادا
186. 
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∑ 

 
 

  
 النتيجة :

 ؾبموع الدرجات :  ∑

  
56بعدد الطبل :  

 

 نتائجنسبة قدرات الطبلب .ب 

  
                                               

                      
 x 100% 

 

لدل ؼبعرفة معايَت قباح اإلجراء لًتقية نتيجة 
الطبلب يف اللغة العربية، فإنو يعتمد على اعبدكؿ 

 57.التايل

 

 

 

                                                           
 Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikanسوىارسيمي أريكونتو، 56

 .299(، 2012أكسارا، جاكارتا: بومي )

 .Melaksanakan PTK Itu Mudah،54مسنور مصلح،  57
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 مستوى القدرة 1.3الجدول

درجة  معلومات
 القائمة

مستوى  التأهيل
 القدرة )%(

9-6 قباح جيد  
 جدا

66،7%-
100%  

6-3 أقل قباح -%33،4 جيد 
66،6%  

3-1 مل ينجح -%05،0 مقبوؿ 
33،0%  

 

 مؤشر النجاح   ح﴾ ﴿

. اإلجراء على معيار جيب الوفاء بوالنجاح يعتمد قباح 

يتميز قباح إجراء األحباث يف الفصوؿ الدراسية بالتغَتات 
يف اذباه أفضل يتعلق باؼبعلمُت كالطبلب كأجواء التعلم 

ديكن معرفة قباح الدراسة من . كنتائج تعلم الطبلب
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خبلؿ مقارنة النتائج قبل إعطاء إجراء ما مع النتائج بعد 
يقاؿ إف الطبلب قبحوا يف اغبصوؿ  .إعطائها اإلجراء

 .70على اغبد األد ى للقيمة 
 

 جدوال البحث اإلجرائى الصفي   ط﴾ ﴿

 لبحث اإلجرائى الصفيجدواال1.8الجدول 

 التاريخ التنفيذ العملية الرقم

تأليف اػبطة البحث  0
 اإلجرائى

 2019ينايَت  11

 2109 فربايَت 7 اإلعداد 2

تنفيذ تدريس الدكر  3
 األكؿ

 2019أبريل  10

تنفيذ تدريس الدكر  4
 الثا ى

 2019أبريل  27

كتابة تقرير البحث  5
 اإلجرائي

 2019أبريل  29
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 الباب الرابع

 عرضالبياناتوتحليلها

 

أالباحثةفيكتىذاالباببعدأنسبقتاألبوابالثبلثةفبدلباحثةككصبل
 .كىذاالباببابتعرضالبياناتوربليلهاابةالبابالرابع،

 عرض البيانات العاّمة﴿أ﴾
تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية "مفتاح السالم"   .أ 

 كامبيغ سالهونغ فونوروجو
اؼبدرسة الثانوية "مفتاح السبلـ" كامبيغ سبلىونغ   

فونوركغو ىي أكؿ اؼبدرسة من اؼبعهد الديٍّت 
اإلسبلمية، الذم قاـ اؼبدرسة ىو اغباج أضبد دإم 

 1960ريّب. اؼبدرسة "مفتاح السبلـ" يقـو يف السنة 
. بعد انتهي PKIـ تقريبا، اؼبدرسة يقـو ايل حركة 

ـو اؼبدرسة الثانوية ، الطبلب تأمُت. تقPKIحركة 
ـ كمنّو  مع  الطبلب ك  1970رظبيا يف السنة 

ـ ك ؼبّا عهد  1984الديٍّت ك تربوّم يف السنة  
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إلس اآلنيتنكس رائس اؼبدرسة، اليت فيما  1984
 يلي:
 : األستاد أضبد ديريب 2009-1970عهد  .1

 58: األستاد زين العارفُت 2018-2009عهد  .2

 

ثانوية "مفتاح المواقع الجغرافي المدرسة ال .ب 
 ونوروجالسالم" كامبيغ سيالهوغ فو 

نوية "مفتاح السبلـ" يف تقع اؼبدرسة الثا
قرية كامبيغ مركز سبلىوغ ك مدينة فونوركغو مقاطعة 
جاكل الشرقية، جهات اعبنوب من مدينة فونوركغو 

 كيلو مًتا من سرّة اؼبدينة. ك أّما حدكدىا:  20تقريبا 
 .(Tlogo)جهات الشمالة حيدكد بقرية تلوغو  .1

  (Menggare)ميعجارمجهاتشرقية حيدكد بقرية  .2

 جهات جنوب حيدكد بقرية برك .3

 (Wates)جهات غريب حيدكد بقرية كتيس .4

                                                           
ػ يف اؼبلحق ىذا D/1/18-2018/17انظر إيل نسخة الوثقية الرقم  58

 البحث.
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ىذه اؼبدرسة لديها موقع جغرايف إسًتاتيجية أقل،   
ألهّنا تقع يف الرّيف ك بعيدا عن الشارع الرئيسي. 

األطفاؿ إيل اؼبدرسة با لذالك يسافركف بعض  
 الدراجة النارية ك حيت اؼبشي.

أقل، كلكن  سًتاتيجيةك علي الرغم أف اؼبدرسة   
ىذه اؼبدرسة ما زالت ذبدب الكثَت من الناس. ألّف 
ىذه اؼبدرسة توفر أيضا حافلة اؼبدرسة كوسيلة اؼبكوؾ 

 59اّلذم يقيموف خارج اؼبدرسة.
 

مفتاح "لية الرؤية والبعث والغرض المدرسة العا .ج 
 كامبنج سالهونج فونوروجو" السالم

 الرؤية للمدرسة .1

 :ىي" مفتاح السبلـ"  رؤية اؼبدرسة الثانوية

ربقيق خرجيي اؼبدرسة الذين يؤمنوف، على دراية "
 ".ك فعل اػبرب

                                                           
ػ يف اؼبلحق ىذا D/2/18-2018/17انظر إيل نسخة الوثقية الرقم  59

 البحث.
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 البعثللمدرسة .2

علي اساس كذا الرؤية، فالّرسالة يف ىذا 
 :اؼبدرسة منها

 .تنامى اؼبوافق كالسلوؾ اإلسبلمي (1

تنفيذ التوجيو كالتعلم بشكل نشط، كخبلؽ،  (2
كفعاؿ، كفبتعة، حبيث ديكن تطوير الطبلب 

 .علي النحو األمثل، كفقا لقدراهتم

 .إنشاء بيئة مدرسة صحية كنظيفة ك صبيلة (3

تطوير بيئة اؼبهارات اغبياتية يف كل نشاط  (4
 .تعليمي

 .التعرؼ الطبلب بأخبلؽ الكردية (5

 "السبلـمفتاح " الغرض اؼبدرسة الثانوية .3

تأسيس بذلك الرؤية كالرسالة فالغرض 
 :يعٍت" مفتاح السبلـ" اؼبدرسة الثانوية

 .ديكن اداء الطبلب العبادة حبيد  ك صحيح (1
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اإلشارة ايل رؤية ك بعث كأغرض الًتبية  (2
الوطنية كذات الصلة بإحتياحات إيل 

 .اجملتمع

األشارة ايل معايَت الكفاءة للخرجيُت الذين  (3
 .اؼبدرسةتأسيسهم ايل 

استيعاب اؼبدخبلت من أصحاب اؼبصلحة  (4
اؼبتعددين دبا يف ذلك عبنة اؼبدارس اليت 

 .يرأسها ؾبلس التعليم بقيادة رئيس اؼبدرسة

ديكن تطبيق الطبلب سلوؾ األخبلؽ  (5
 .الكردية
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البيانات عن تركيب منظمة المدرسة العالية  .4
كامبنج سالهونج " مفتاح السالم"

 .فونوروغو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تركيب المنظمة المدرسة الثانوية  3.3الصورة  
 السالم"مفتاح 

 عبنة اؼبدرسة اؼبدرسة رئيس

 IXكاىل الفصل   VIIIكاىل الفصل  VIIكاىل الفصل 

 إدارة

 إدارة اعبودة

 إدارة اؼبكتبة

 قسم الطبلب

 

 قسم التدريس

 

 قسم الوسائل

 

 الطبلب
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 1.0البيان من الصورة   3.3 الجدول

 اإلسم الوضيفة رقم

 جيناريو عبنة اؼبدرسة  (1

 زين العارفُت رئيس اؼبدرسة  (2

  VIIكاىل الفصل   (3

  VIIIكاىل الفصل  (4

IIكاىل الفصل    (5   

اماـ موىادم عامل يف  إدارة اؼبكتبة  (6
الًتبية اإلسبلمّية 

(I.n .I).  
اؼباجستَتصبع راملي  إدارة اعبودة  (7  
فاسبيايت عاؼبة يف الًتبية  إدارة  (8

.(I.dP.S)اإلسبلمّية  

 ديديك كريستيونو قسم التدريس  (9

اظبوف عامل يف الًتبية  قسم الطبلب  (11
 .(I.n .I)اإلسبلمّية 
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الدكتورة أنده حسن  قسم الوسائل  (11
 اؼبناكرة

  اؼبدرس  (12

  الطالب  (13

 

" مفتاح السالم"الثانوية وسائل المدرسة  .د 

 وكامبنج سالهونج فونوروج

مفتاح "الثانويةكجود الوسائل يف اؼبدرسة   
كامبنج سبلىونج فونوركغو تساعد عملية " السبلـ
كانت كسائل اؼبدرسة تستطيع أف توضح . التعليم

الطبلب ليتعلموا يف معهد، كفيها يكوف كسائل كثَتا 
 لي:ككجودىم كما ي
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" مفتاح السالم"الثانوية وسائل المدرسة  3.3الجدول 

 وكامبنج سالهونج فونوروج
 اغبالة العدد اإلسم رقم

 جّيد 3 غرفة الفصل .0

 جّيد 0 ؿبتبار علم الطّبيعية .2

 جّيد 0 ؿبتبار تكنولوجي .3

 جّيد 0 غرفة الصّحة .4

غرفة التكنثة  .5
 األساتيذ

 جّيد 2

غرفة التكنثة  .6
 الطبلب

 جّيد 9

 جّيد 0 غرفة فندؽ الطلبة .7

 جّيد 9 غرفة فندؽ الطلب .8
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 جّيد 75 كرسّي الّطبلب .9

 جّيد 41 مكتب الطبلب .01

كرسّي اؼبدرس يف  .00
 غرفة الفصل

 جّيد 3

 جّيد 41 السّبورة .02

خزانة يف غرفة  .03
 الفصل

 جّيد 3

 جّيد 0 كرّة القدـ .04

 جّيد 0 كرة اليد .05

 جّيد 0 كرّة السّلة .06

 جّيد 0 كرّة القدـميداف   .07

 جّيد 0 ميداف كرّة اليد .08
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 جّيد 0 مطبعة .09

 جّيد 0 خزانة سّجبلت .21

 جّيد 2 مكاف صيديلّ  .20

مكتب اؼبدرس يف  .22
 غرفة الفصل

 جّيد 3

 

كامبنج " مفتاح السالم"ذاتية المدرسة الثانوية .ه 
 وسالهونج فونوروج

مفتاح " اؼبدرسة الثانوية:  اسم اؼبدرسة  .أ 
 "السبلـ

 1يف الشارع سوبورجيو:   العنواف .ب 
 كامبنج سبلىونج  12/

 فونوركغو
 ( 1352)372145:  رقم اؽباتف .ج 

 كامبنج:   القرية .د 
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 سبلىونج:   اؼبنطقة .ق 
 فونوركغو:   اؼبدينة .ك 
 63463:  الرموز الربيدية  .ز 

 0984:  سنة البناء .ح 

 ب:  كضع الشهادة .ط 
 : اسم مدير اؼبدرسة  .م 

 السابعة إال الَعاشرالساعة :  جدكاؿ التعليم .ؾ 

 صباحا حىت الساعة الثانية  

 .مساء

 

 عرض البيانات الخاّصة﴿ب﴾  
دبدرسة الثامن  ىذا البحث اإلجرائي الوصفالفصل

الثانوية اإلسبلمية "مفتاح السبلـ" يف قرية كامبينج 
ىذا البحث اإلجرائي الوصف . مت سبلىونج فونوركجو

القراءة من خبلؿ مهارات ترقيةلتحديد كيفية  دكرينعلى
م اللغة العربية ييف تعلmind mappingاستخداـ كسائل

دبدرسة الثانوية اإلسبلمية "مفتاح السبلـ". للصف الثامن 
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، بدءنا من فحص مرحلة الدراسة استنادنا إىل البحث
األكلية كحىت اؼبرحلة الثانية ، مت اغبصوؿ على البيانات 

 التالية:

 وصف مرحلة الدراسة األولية .1

البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها من اؼببلحظات 
مع مدرس الفصل قدمت شرحنا بأنو ال يزاؿ ىناؾ 
بعض الطبلب الذين سجلوا اللغة العربية 

، من اؼبهارة القراءةيف  اغبداألدنىمنمعايَتاإلكتماؿعاى
إخبار الطبلب ، يشعركف باؼبلل كاؼبلل عند تعلم اللغة 

يف  اؼبادة القراءةفهم  العربية. ألهنم جيدكف صعوبة يف
تعلم اللغة العربية كتقدمي اؼبواد اليت ال تزاؿ تستخدـ 
الطرؽ التقليدية. دبعٌت أف اؼبعلم يستخدـ فقط كتيب 

أخَتنا بتقدمي مبلحظات  الباحثةلتسليم اؼبواد. قاـ 
 أكلية. أنشطة التعلم ىي كما يلي:
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 نشاط األكىل .أ 

أة  كقر معنا بالدعاءيبدأ اؼبعلم يف الدرس 
 .كشف اغبضوركالربط

 عرضنشاط ال .ب 

عن  اللغة العربيةأمر اؼبعلم لفتح الكتاب  (1
 مادة القرأة

 من البداية اىل النهاية قراءة اؼبعلم اؼبقالة (2

 اؼبقالةلقراءة أمر اؼبعلم الطبلب  (3

 اإلختتاـنشاط  .ج 

 عمل الطبلب التمرينات يف كتبهم (1
 مشاركة اؼبعلم مع الطبلب عن حبث  (2
 للطبلب الواجبات اؼبنزلية اؼبعلماعطاء (3

من نتائج اؼببلحظة األكلية اليت مت اغبصوؿ 
 عليها البيانات على النحو التايل:

 فقط. اؼبعلم مل اؼبعلم يم ال يزاؿ منالتعلمصدر  .أ 
 م.ييشرؾ الطبلب يف التعل
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يم غَت مسركر. نهج يف التعلاؼباستعماؿ اؼبعلم  .ب 
 ىي إعطاء معلومات أك طرؽ استعماؿ اؼبنهج

 احملاضرة.

،  مل يستخدـ اؼبعلم الوسائل لتوصيل اؼبادة .ج 
 استعماؿ كتاب اؼبعلم فقط.

يزاؿ الطبلب يتحدثوف من تلقاء أنفسهم  مل .د 
 .دما يشرح اؼبعلم كعندما التعليمعن

 التعليم.الطبلب يشعركف باؼبلل عندما  .ق 

 التعليم.عندما  الطبلب يطأطأ .ك 

ل الطبلب يف ؼبعرفة معايَت قباح اإلجراء لًتقية نتيجة لد
 اللغة العربية، فإنو يعتمد على اعبدكؿ التايل

 مستوى القدرة 3.3الجدول 

 مستوى القدرة )%( التأهيل درجة القائمة معلومات

9-6 قباح %100-%66،7 جيد جدا   

6-3 أقل قباح %66،6-%33،4 جيد   
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3-1 مل ينجح %33،0-%05،0 مقبوؿ   

 

 .70اللغة العربية  ؼبادة اغبداألدنىمنمعايَتاإلكتماؿك 
أف من تلك البيانات، ديكن مستمبط

 يم القرأةاؼبشكلة اليت يواجهها الطبلب يف تعل
ي أف الطبلب يشعركف باؼبلل ألف استخداـ ى

 الوسائل مل تكن مسركرا )باستخداـ الكتب اؼبادة
. مل يكن الطبلب اىتماما عن الدرس فقط(.

 عن القراءة كال مل يفهمكثَت منهم أخَتنا ،  
 يستطيع يف اإلجابة على األسئلة اليت يعطى

 اؼبعلم. 

على ىذه اؼبشكلة، حاكؿ للتغلب   
ديكن أف  الباحثة حلها عن تطبيق كسائل التعليم

سن من قدرات الطبلب يف مهارة القرأة حي
اختيار .mind mappingباستخداـ كسائل التعليم

 mindتعليم القرأة باستخداـ كسائل التعليم

mapping ّوالصور األلوان استعماؿ كثرة ألف
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قدرة mind mappingاؼبختلفة يف كسائل التعليم
الدماغ األيسر كاألدين. حىت على موزنة استعماؿ 

 م. مثيال يشعر الطبلب باؼبلل كالنعاس عند التعل
 .يزداد فهم الطبلب يف مهارة القرأة

 الدوراألّول .أ 

 التخطيط .1

يف الدكر  تنفيذ حبث إجرائيصفيزبطيط 
األكلية اليت مت  األكؿ إىل نتائج اؼببلحظة

ة ، كمن نتائج م اللغة العربييإجراؤىا على تعل
، فإف اؼبشكبلت اليت سبت اؼببلحظات األكلية

 مواجهتها ىي على النحو التايل:

اليت  ةادمن اؼبالطبلب مل يصل قدرة  (1
 يدرسها اؼبعلم

 ميباؼبلل كالنعاس عند حدكث التعل (2
 وسائل التعليم غَت مسركراستخداـ ال (3

اتفق ليصلح لًتقية  ،ت اغباليةمن اؼبشكبل
م اللغة العربية يف الفصل ييف تعل مهارات القرأة
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دبدرسة مفتاح السبلـ الثانوية اإلسبلمية  الثامن 
 كامبينج سبلىونج فونوركجو

م احملّسن ، يتم يتنفيذ التعل ًتقيةل
 ترتيب التخطيط على النحو التايل:

الدركس من خبلؿ  ترتيب خطط (1
االىتماـ بنقاط القوة كالضعف لدل 

 الطبلب.

 mindقم بإعداد كسائل التعليم (2

mapping 

كاستبيانات  بإعداد أكراؽ اؼببلحظة (3
 البحث كإرشادات اؼبقابلة.

 مي.إعداد أدكات التقو  (4

 التنفيذ .2

يم يف الدكر التعل ترقيةتنفيذ عملية 
 األّكلفى الفصل الثامن "أ" تنقسم نشاط

يم إىل نشاط األكىل كنشاط العرض التعل
 . كنشاط اإلختتاـ

 نشاط األكىل (1
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يفتح اؼبعلم الدرس بإلقاء السبلـ 
كالدعاء كقرأة كشف اغبضور مث اعداد 

ليتم mind mappingكسائل التعليم
عن mind mapping، كىي استخدامها

بعنواف "يف اؼبستشفى" يقـو  مادة القرأة 
طرح اؼبعلم بإجراء اإلدراؾ من خبلؿ 

بعض األسئلة ؼبعرفة اؼبعرفة الطبلب يف 
. يشارؾ اؼبعلم األسئلة قبل كقت مبكر

االختبار مع الطبلب. يعمل الطبلب 
 على األسئلة اليت قدمها اؼبعلم.

 األساسي (2

 : مراقبة1النشاط 

 على السبورة.mind mappingاؼبعلم (أ 
يشرح اؼبعلم قصة قراءة عن  (ب 

كسائل اؼبستشفى باستخداـ 
 mind mappingالتعليم
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يقرأ اؼبعلم مادة القراءة مث يقلد صبيع  (ج 
 الطبلب.

 .mind mappingالطبلبنمط قصة  (د 

يبلحظونيطلب من الطبلب تسجيل  (ق 
اؼبفردات أك اعبملة. كىو أمر غَت 

 مفهـو

 : مطالبة2النشاط 

 الطبلب بالسؤاؿ عن شرح معلم

 : استكشاؼ3النشاط

 ؾبموعات 4تقسيم الطبلب إىل  (أ 
 mindيتم منح كل ؾبموعة كرقة  (ب 

mapping قصاصات النص قراءة 
كيتمتعيينالطبلب ؼبناقشة اؼبؤامرة  (ج 

 كصفاؼبعلم
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قطع عجينة الطالبمن النص على   (د 
اليت mind mappingكل أخدكد يف 

 منحت كفقا للتفسَت من  اؼبعلم

اؼبعلمينمساعدة الطبلب  (ق 
 فياؼبناقشات

 

 : ربط4آخر

 اؼبناقشة ،كل ؾبموعة يعرض نتائج  (أ 

كقد تقـو ؾبموعات أخرل بطرح  (ب 
 كإعطاء اقًتاحات

 ، يقدـ: التواصل5النشاط رقم 

 mindاؼبعلم أسئلة تتعلق دبواد  (أ 

mapping، 
يسأؿ اؼبعلم عن معٌت مفردات مادة  (ب 

 القراءة،
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 اؼببلحظة .3

اليت أبداىا اؼبراقبوف  نتائج اؼببلحظات
البحث إجراء من خبلؿ  ًتقيةأثناء ال كالباحثة

 mindصباعي باستخداـ كسائل التعليم

mappingغبصوؿ عليها من ، اليت مت ا
كاليت تفيد بأف ىناؾ  1 السجبلت يف الدكر

عدة ؾبموعات ال تزاؿ مهيمنة يف العمل 
على اؼبهاـ اليت يقدمها اؼبعلم. الطبلب 
الذكور ال دييلوف إىل العمل. عندما يوضح 

ىل اؼبعلم ، بدأ معظم الطبلب يف االنتباه إ
شرح اؼبعلم. كانوا متحمسُت للغاية يف 
حضور الدرس. رغم أف ىناؾ بعض الذين ال 
يزالوف مشغولُت أنفسهم كالتحدث مع 
أصدقائهم. كخاصة اجملموعات اليت ىي يف 

 العمق. 

أظهرت اؼببلحظات من اؼبراقبُت )مدرسي 
اؼبواد( أنو مل يكن ىناؾ طبلب يشعركف 
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بالنعاس أثناء التعلم. يلتـز صبيع الطبلب 
ا. يسألوف  بالتعليمات اليت قدمها اؼبعلم جيدن
بنشاط األسئلة اؼبتعلقة باؼبواد. عند تقدمي 
نتائج أعماؽبم ، يكونوف قادرين على توصيل 

 ا.ؿبتويات القراءة جيدن 

، ئج االستبياف الذم كزعو الباحثةمن نتا
أكثر mind mappingديكن مبلحظة أف تعلم 

إثارة لبلىتماـ يف فهم القراءة كجعل التعلم 
ىي مفيدة جدا mind mappingأكثر متعة. 

 م القراءة. كفعالة يف تعلم القراءة.يف فه

ختبار الذم مت يف الدكر من نتائج اال
الطبلب على  يجةنت، مت اغبصوؿ على األّكؿ

 النحو التايل:

 نتائج التعلم الطالب فى الدور األّول 3.3الجدول 

 التقدير النتيجة أسماءالتالميذ النمرة
0 Achmad Hasan 

 جيد 81
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2 Andryan Rifki S 
 مقبوؿ 65

3 Angga Dwi N. S 
 جيد 81

4 Anwar Satria F 
 مقبوؿ 71

5 Aprill Yana M. M 
 جيد 75

6 Ayu Nur Ramadani 
 جيد 91

7 Dian Aldi Saputra 
 مقبوؿ 65

8 Dwi Lestari 
 جيد 91

9 Evi Mutia Sari 
 جيد 75

01 Friska Zahra A 
 مقبوؿ 65

00 Hanifah Nur Rofifah 
 مقبوؿ 65

02 Inez Nitya Rosyadah 
 جيد 91

03 Istiharoh 
 مقبوؿ 61

04 Klaodio Devin Y 
 مقبوؿ 61

05 Liani Sasyka Putri 
 جيد 8

06 Miftakun Nurul R 
 جيد 8

07 Mohamad Kia S 
 جيد 85

08 Muhamad Cholil Y 
 مقبوؿ 65
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09 Nabila Putri Zahra 
 جيد 91

21 Tomy Winarto 
 جيد جدا 95

20 Widya Nur M 
 جيد 81

22 Moh. Riski R 
 مقبوؿ 61

23 Muhamad Habib Z. M 
 جيد 81

24 Yoga W 
 ناقص 41

  0.551 مجموعةالنتيجة

 مقبول 64،6 متوسط 
 

 نعكاسةاإل .4

، كاف معظم النتائج اليت مت اغبصوؿ عليها
الطبلب أكثر ضباسا كاىتموا بالدركس 
بشكل أفضل من كقت اؼببلحظة األكلية قبل 

 مادة القراءةالعمل. ىذا لو تأثَت كبَت يف فهم 
اليت ألقاىا اؼبعلم. ثبت من قبل البعض منهم 
القدرة على اإلجابة على األسئلة اليت طرحها 
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اؼبعلم. ىذا يدؿ على أف فهم طبلب الصف 
 يزيد. القراءةالثامن يف تعلم

بناءن على نتائج اؼببلحظات كاؼبقاببلت 
مع الطبلب يف تعلم اللغة العربية مع مادة 

يف mind mappingكسائلباستخداـ  القراءة
 ، تكوف كالتايل:الدكر األّكؿ

عملية التعلم تتوافق مع خطة تنفيذ  .أ 
 التعلم اليت أعدىا اؼبعلم.

أكثر إثارة لبلىتماـ  القراءة تعلم .ب 
 كفبتعة.كينتبهوف

 معظم الطبلب متحمسونإىل شرح اؼبعلم. .ج 

ال يزاؿ العمل اعبماعي ىو اؼبسيطر من  .د 
 قبل الطالبات

 اؼبعلم فقط. عملية التعلم ليست ؿبورىا  .ق 

ال يهتم الطبلب الذين حيتلوف اعبزء  .ك 
 اػبلفي بتفسَتات اؼبدرسُت،
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النتائج اليت حصل عليها معظم الطبلب 
ا من االىتماـ لشرح اؼبعلم مقارنة  تويل مزيدن

. mind mappingكسائلبإعطاء العمل مع 
، كىي مشاكل اكتشاؼ اؼبشاكل يف العمل

من اؼبعلمُت كالطبلب. اؼبشكلة اليت تواجو 
الطبلب ىي أنو ال يزاؿ ىناؾ كعي منخفض 

ال يشارؾ للعمل يف ؾبموعات. يف اؼبتوسط 
الطبلب الذكور يف اؼبهاـ اعبماعية. ىناؾ 
بعض اجملموعات اليت زبتار اعبلوس يف اؼبقعد 
اػبلفي. لذا فإهنم يولوف اىتمامنا أقل للتفسَت 

 ن اؼبعلم. م

للتغلب على ىذه اؼبشكلة، سيتم التخطيط  
اعداد عملية ، كىي مراجعة للدكر الثاين

. عن طريق تقسيم (Pnnالتدريس)
اجملموعات من الذكور كاإلناث. يتم ربديد 

 اختيار ؾبموعة مكاف من قبل اؼبعلم.
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 الدور الثانى .ب 

 كتشمل: ىف الدكر الثايناؼبرحلة التنفيذ

 التخطيط .1

تنفيذ التخطيطمن البحث كالعمل يشَت 
ر الثاين ؼبراقبة ما الفصوؿ الدراسية يف الدك 

قبل الدكر اليت أجريت على تنفيذ دكر األّكؿ 
. أنشطة عدة الواردة يف القراءةالتعلم  ىف

 مراحل التخطيط تشمل:

كضع خطة الدرس مع اإلشارة إىل مزايا  (1
الدكر ك عدـ تنفيذ أنشطة التعلم يف 

 .األّكؿ

 .mind mappingكسائل التعليمإعداد  (2

إعداد أكراؽ اؼببلحظة كاستبيانات  (3
 البحث كإرشادات اؼبقابلة.

 مي.إعداد أدكات التقو  (4
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 تنفيذال .2

يف لعمل التعلم  العملية ىف الدكر الثا ى
الفصل الثامن "ب". تنفيذ دكر الثاين كفقنا 

، كمها اجتماعاف. تنفيذ اإلجراءات للخطة
 اجتماع على النحو التايل:التعليمية من كل 

 نشاط األكىلال( 0

يفتح  ،األنشطةيف أنشطة التعلم األكلية
، الصبلة اؼبعلم الدرس بالقوؿ مرحبا

 mindكسائل كأخذ الطبلب تليها إعداد 

mappingكىي الستخدامها ،mind 

mapping مع العنواف اؼبادة القراءةحوؿ
"يف اؼبستشفى" ينفذ اؼبعلم عملية اختبار 

ؿ طرح عدة أسئلة ؼبعرفة معرفة من خبل
الطبلب األكلية. يشارؾ اؼبعلم األسئلة 
قبل االختبار مع الطبلب. يعمل 

 الطبلب على األسئلة اليت قدمها اؼبعلم.

  



114 
 

 

 األساسي (2

 : اؼبراقبة1النشاط

 mind mappingاؼبعلم الذم يعلق  (أ 
 على السبورة. 

 ؾبموعات 4ينقسم الطبلب إىل  (ب 

اجملموعات . يتم ربديد تقسيم  (ج 
بواسطة اؼبعلم. الطبلب الذكور مع 
الطبلب الذكور كالطالبات مع 

 الطالبات.

أكعز اؼبعلم بأف تتم ؾبموعة كاحدة  (د 
على اؼبقعد األمامي مث تابع مع 
اجملموعة الثانية. كىكذا حىت يصبح 
مقعد الصف األمامي الكامل اعبديد 

 يف اعبزء اػبلفي من اؼبقعد.

عن  القراءةيشرح اؼبعلم قصة قراءة  (ق 
 mindاؼبستشفى باستخداـ 

mappingحيثوقطاعات ، 
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 mindيتم إعطاء كل ؾبموعة كرقة  (ك 

mapping، من نص القراءة 

 mindكيبلحظ الطبلب منط قصة  (ز 

mapping، 
اطلب من الطبلب تسجيل جزء أك  (ح 

 غَت اؼبفهـو ، مفرداتصبلة 

 : مطالبة2النشاط 

 الطبلب بالسؤاؿ عن التفسَتاتاؼبعلم (أ 

يسأاللطالب عن اؼبفردات اليت مل  (ب 
 تفهمها

 : استكشاؼ3األنشطة

يتم تعيُت الطبلب ؼبناقشة سطر  (أ 
 القصة الذم شرحو اؼبعلم. يقـو

الطبلب بإرفاؽ مقاطع نصية بكل  (ب 
اليت مت mind mappingمسار يف 

 تقدديها كفقنا لشرح اؼبعلم.

 يرافق اؼبعلم الطبلب يف اؼبناقشة (ج 
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 : اؼبنتسبُت4النشاط 

 كل ؾبموعة نتائج اؼبناقشةتقدـ   (أ 

كقد تقـو ؾبموعات أخرل بطرح  (ب 
 أسئلة كتقدمي اقًتاحات حوؿ

 : التواصل: يقدـ5النشاط 

 mindاؼبعلم سؤاالن يتعلق دبواد  (أ 

mapping، 
كيسأؿ اؼبعلم عن معٌت مفردات  (ب 

 مواد قراءة،
 اؼببلحظة .3

أثناء تنفيذ  الباحثةاليت أبداىا اؼبراقبوف ك 
التعلم من خبلؿ البحث  ترقيةعملية 

 mindكسائلالتصويرم للفصل باستخداـ 

mapping الحظ أنو يف  القراءةيف تعلم ،
اختارت صبيع اجملموعات اؼبكاف  الدكر الثاين

يف اؼبقدمة كفقنا للتعليمات اليت قدمها اؼبعلم. 
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حبيث الغالبية منهم إيبلء اؼبزيد من االىتماـ 
 لشرح من اؼبعلم. 

كقطع mind mappingعلم عندما يعطي اؼب
الورؽ لكل ؾبموعة. ىناؾ ؾبموعة كاحدة 
سبكنت من كضع أجزاء من الورؽ على كل 

بشكل mind mappingكسائلأخدكد يف 
صحيح. على الرغم من أف اؼبعلم سيظل 

. mind mappingيشرح ؿبتويات اؼبادة من 
كذلك ألف استخداـ الصور اؼبلونة كاأللواف 

نتباه الطبلب. حبيث الفرعية الرائعة جيذب ا
دكف اغبصوؿ على أكامر ىم بالفعل حريصة 
على التعلم كفهم القراءة كالقياـ دبهامهم 

 بشكل جيد. 

، من نتائج مبلحظات الدكرالثاين
حصلت على نتائج عبلمات الطبلب على 

 النحو التايل:
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 الثانينتائج التعلم الطالب فى الدور  3.8الجدول 

أسماء  نمرةال
 التالميذ

 تقدير النتيجة

1.  Agung 75 جيد 

2.  A.Zamil 71 مقبوؿ 

3.  Along 75 جيد 

4.  Alvin 91 جيد 

5.  Aniyatus 85 جيد 

6.  Annisa 65 مقبوؿ 

7.  Bambang 65 مقبوؿ 

8.  Dandi 61 مقبوؿ 

9.  Dea 71 مقبوؿ 

10.  Endang 81 جيد 

11.  Fitri 91 جيد 

12.  Masruroh 81 جيد 

13.  Muidatul 011 جيد جدا 

14.  Naufal 81 جيد 
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15.  Nur hisam 61 مقبوؿ 

16.  Rudianto 81 جيد 

17.  Saskia 65 مقبوؿ 

18.  Umi 011 جيد جدا 

19.  Zulfatul 011 جيد جدا 

20.  Rangga 85 جيد 

  05.131 مجموعةالنتيجة

 جيد 75،15 متوسط 

 

 اإلنعكاسة .4

توضح النتائج اليت حصل عليها معظم الطبلب أف 
أفضل من الفهم أثناء تنفيذ أنشطة  الدكر الثايننتائج 

. يزيد فهم طبلب الصف الثامن يف الدكر األّكؿالتعلم يف 
، كىو قادر على اغبصوؿ على درجات  القراءة عملية تعلُّم
 يف تعلم اللغة العربية. اغبداألدنىمنمعايَتاإلكتماؿأعلى من 
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استنادنا إىل اؼببلحظات حوؿ فهم الطبلب يف تعلم 
،  الدكر الثاينيف mind mappingكسائلدة دبساع القراءة

 فيما يلي:

ك  "يف اؼبستشفى"مع العنواف  القراءةعملية تعلم  (1
تتوافق مع التنفيذ اؼبخطط  "معاعبة إىل الطبيب"

 للتعلم.
مت تنفيذه mind mappingتعلم اللغة العربية دبساعدة  (2

ا.  جيدن
معظم أعضاء اجملموعة نشطُت كقادركف على اؼبشاركة  (3

 التعلم بشكل جيد.يف 
عملية التعلم أكثر تفاعلية. طبلب أكثر نشاطا  (4

 يسألوف. كقادر على اإلجابة على األسئلة.
أظهرت النتائج اليت حصل عليها معظم الطبلب أف فهم 

. الدكر األّكؿالقراءة كاف أفضل من فهم القراءة يف 
كأظهرت النتائج اليت حصل عليها معظم الطبلب قدرة 

ن القدرة األكلية قبل اإلجراء اؼبشار إليو من هنائية أفضل م
خبلؿ مبلحظة عملية التعلم يف كل من الطبلب ك 
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الدكر للمعلم. من نتائج تنفيذ التعلم احملّسن كانعكاس 
فهم  ًتقية، ديكن استنتاج أف تنفيذ إجراءات التعلم ل الثاين

 .الدكر الثاينديكن أف ينتهي يف  القراءةالطبلب يف تعلم 

 تحليل البيانات كل الدور﴿ج﴾ 
 الدور األّول .0

 نتائجنسبة قدرات الطبلب
  

                                               

                      
 x 

100%60 

الوسط الذم عادة -عندما تعلم يأخذ الطبلب 
بالصف ، فقد بدأكا يف ىذه الدكر ما يكوف مكتظنا 

األكؿ االنتباه إىل شرح اؼبعلم. كاحد منهم طالب أنوار 
الذم عادة ما يكوف مشغوال بالتحدث مع أصدقائو 
يشعر بقلق بالغ إزاء شرح اؼبعلم. خيتلف اختبلفنا كبَتنا 
عن التعلم السابق عندما ال يستخدـ اؼبعلموف كسائل 

القراءة. ىذا يؤثر بالتأكيد  يف تعلم mind mappingالتعليم
على فهم مادةالقراءة اليت قدمها اؼبعلم. ربصل قيمة قيمة 

                                                           
60

Masnur Muslich, Melaksanakan PTK Itu Mudah, 54. 
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قيمة. كىذا يعٍت أف  60أنور قبل إعطاء اإلجراء على 
عند مقارنتها اغبداألدنىمنمعايَتاإلكتمالقيمة أنور مل تِف ب

حبيث كصلت إىل  90بقيمة أنور بعد توفَت اإلجراء إىل 
. مثل ىذا الشيء ال خيتربه اإلكتماؿاغبداألدنىمنمعايَت 

أنور فقط. حيصل العديد من الطبلب اآلخرين على 
 اغبداألدنىمنمعايَتاإلكتماؿدرجات أفضل كيصلوف إلى

 بعد العمل. 
، ديكن  الدكر األّكؿمن بيانات القيمة لنتائج 

بلب يف تعلم القراءة االستنتاج أف ىناؾ زيادة يف فهم الط
 24. من بُت إصبايل mind mappingدبساعدة كسائل

طالبنا حصلوا على اؼبسند الكامل.  15، كاف ىناؾ طالبنا
كىي الطبلب الذين حصلوا على درجات فوؽ 

طبلب حصلوا  1كاف ىناؾ . داألدنىمنمعايَتاإلكتماؿح
طبلب حصلوا على تقدير  13على تقدير جيد جدا ك

طبلب  1طبلب لديهم تقدير مقبوؿ ، ك  9جيد ، ك 
تقديرناقص.لذ احملصوؿ ؾبموعة النتيجة إىل لديهم 
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طالبنا لديهم  64،6قدره دبعدؿ متوسط  0.551
 .بدرجة مقبوؿ

 الدور الثاني .8
من عشرات النتائج الطالب على يف الدكر الثاين 

طالبنا كىو قادر على اغبصوؿ  05أعبله ، كاف ىناؾ 
يف  اغبداألدنىمنمعايَتاإلكتماؿعلى درجات أعلى من 

كاف . 20تعلم اللغة العربية. من العدد الكلي للطبلب 
 01طبلب حصلوا على تقدير جيد جدا ك 3ىناؾ 

طبلب لديهم  7طبلب حصلوا على تقدير جيد، ك 
 05.131تقدير مقبوؿ.لذ احملصوؿ ؾبموعة النتيجة إىل 

 . طالبنا لديهم بدرجة جيد 75،15قدره دبعدؿ متوسط 

ف ىناؾ زيادة يف فهم لذلك ديكن االستنتاج أ 
 mindالطبلب يف تعلم القراءة دبساعدة كسائل التعليم

mapping . 

نتائج نسبة قدرات الطبلب  لكل دكر جدكؿ 
 ىو كما يلي:
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نتائج نسبة قدرات الطالب لكل جدول 3.4الجدول 
 دور

نتائج نسبة قدرات  تقدير
 الطالب 

 دور

 الدور األّول %62،5 جيد
 الدور الثاني %75 جيد حدا

 
 مناقشة نتائج البحث﴾ د﴿

خبلؿ ىاتُت  ىذا البحث اإلجرائى الصفي
 mindكسائلالدكرتُت لتحديد ما إذا كاف تطبيق 

mappingن فهم الطبلب لتعلم اللغة القراءةديكن أف حيس 
دبدرسة الثانوية اإلسبلمية "مفتاح يف الفصل الثامن 

 .السبلـ" كامبينج سبلىونج فونوركجو

ؼبعرفة معايَت قباح اإلجراء لًتقية نتيجة لدل الطبلب يف 
 :اللغة العربية، فإنو يعتمد على اعبدكؿ التايل

 مستوى القدرة3.2الجدول 
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 معلومات
درجة 
 القائمة

 مستوى القدرة )%( التأهيل

9-6 قباح %011-%66،7 جيد جدا   

6-3 أقل قباح %66،6-%33،4 جيد   

3-1 مل ينجح %33،0-%05،0 مقبوؿ   

 

ائج من زيادة فهم الطبلب استنادا إىل نت 
على النحو  اؼببلحظات األكلية، الدكر األكؿ كالدكر الثاين

 التايل:

 نتائج نسبة قدرات الطالب  فى كل دور3.5الجدول 

 تقدير
نتائج نسبة قدرات 

 الطالب
 دور

 الدور األّول %62،5 جيد
 الدور الثاني %75 جيد حدا

من البيانات يف اعبدكؿ أعبله ديكن أف يرل 
بناءن  ىف فهم القراءةزيادة يف القيمة العالية للطالب 
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 .الدكر الثاينك  الدكر األّكؿعلى نتائج اؼببلحظات يف 
 ، انظر الصورة الرسوميةؼبزيد من التفاصيل

فى فهم القراءة الترقيةمعايير نجاح اإلجراء  3.3الصورة  
 mind mappingبإستخدام 

 
 

01  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

0  

 دور الثاني دور األّول 

 

28  %  

43،8%  

NILAI PROSENTASE KETUNTASAN 
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فهم الطبلب يزداد عن طريق  ، ديكن مبلحظة أفّ البياناتمن 
يف الدكر األّكؿاغبصوؿ  إىل نتائج نسبة قدرات الطبلبعلى  

يف الدكر الثاين  ككانت ىناؾ زيادةعلى درجة جيد 43،5%
.فئات جيد جيدا %75إىل  

تظهر نتائج اعبدكؿ أعبله زيادة يف فهم طبلب الفصل 
دبدرسة الثانوية اإلسبلمية "مفتاح السبلـ" كامبينج  الثامن

 تعليم القراءة.يف  سبلىونج فونوركجو
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 الباب الخامس

 خاتمةال

 

اػباسبة تًتكب على اػببلصة ك االقًتاحات. اػببلصة ىذا 
البحث ىو نتائج البحث اليت ذبيب أسئلة البحث. كاعطت 
االقًتاحات إىل مؤسسة كيفّية الًتبّية بالبحث كهذا البحث 

 اإلجرائى.

 ﴿أ﴾ الخالصة
بقدر اىل البيانات كالتحليل نتائج البحث اإلجرائى تأخذ 

 اػببلصة كما يلى:
ىف مهارة mind mappingإّف تنفيذ كسائل التعليم .1

النتائج القراءةترقية قدرة الفهم القراءة الصف الثامن
معظم الطبلب تويل دبادة  الدوراألّوليفاليت حصل 

 mind mappingاليت شرحو اؼبعلم مع كسائل
التعليمية.ال يشًتؾ العمل التعليم بُت الطبلب ك 
جيلس ىف الوراء. ىناؾ بعض اجملموعات اليت زبتار 
اعبلوس يف اؼبقعد اػبلفي. لذا فإهنم يولوف اىتمامنا 
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أقل للتفسَت من اؼبعلم. للتغلب على ىذه اؼبشكلة ، 
سيتم التخطيط للدكر الثاين، كىي مراجعة اعداد 

عن طريق تقسيم اجملموعات . (RPP) عملية التدريس
من الذكور كاإلناث. يتم ربديد اختيار ؾبموعة 
مكاف من قبل اؼبعلم.أظهرت النتائج اليت حصل 

معظم الطبلب أف فهم  الدور الثانىعليها ىف 
القراءة كاف أفضل من فهم القراءة يف الدكر األكؿ. 
كأظهرت النتائج اليت حصل عليها معظم الطبلب 

من القدرة األكلية قبل اإلجراء  قدرة هنائية أفضل
اؼبشار إليو من خبلؿ مبلحظة عملية التعلم يف كل 

 .من الطبلب ك للمعلم

ىف مهارة mind mappingبتنفيذ كسائل التعليم .2
من القراءةترقية قدرة الفهم القراءة الصف الثامن،

فهم  أفّ ،  دور األّولالبيانات القيمة لنتائج 
نتائج نسبة على  الطبلب يزداد عن طريق اغبصوؿ 

 الدور الثانيك يف . %43،5إىلقدرات الطبلب
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فئات  %75إىلنتائج نسبة قدرات الطبلبأعبله، ب
 .جيد جيدا

 

 ﴿ب﴾ االقتراحات
تقّدـ الباحثة اإلقًتاحات بقدر إىل نتائج البحث 

 اآلتية:

فىمدرسةالثاخاّصةاؼبعّلموناللغةالعربيةينبعيعلىمعّلميماّدة .1
 نويةاإلسبلمية

 mindكسائبللتعليمأنيستخدموا"مفتاحالسبلـ"

mappingعلىفهمالقراءةليسّهلتقددياؼبوادالدراسية. 

اخًتتالباحثةىذاالبحثاإلجرائىؤلمّنزايامنهاترقيةفهمالقراءة .2
الطبلب،فلذلكينبغياؼبدّرسينأنتستخدمهذاالبحثاإلجرائ

 .ل

أنَتقواكفاءهتمعندتعلياللغةالعربيةةعلىجميعاؼبعّلمينفيمادّ  .3
 .مهابعنايةالوسائبلؼبختلفةاعبذابةلديالتبلميذ
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