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ه

كلمة التمهيد

احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان و اإلسالم و الصالة و السالم على 

األمة يف الظلم، أشهد أن ا حممد و على آله و أصحابه مصابيحأشرف األنام سيدن

ال إله إال اهللا و حده ال شريك له و أشهد أن حممدا عبده و رسوله. و بعد، فأنا 

أشكر اهللا جزيل الشكر الذي أدامين الصحة و التوفيق و اهلداية و املعرفة و الفهم 

اء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع " املقارنة بني حىت متكنت من إ

يف ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لطالب mind mapping and make a matchيقةطر 

" كشرط من الشروط املطلوبة ماكسار١احلكومية األول باملدرسة الثانوية الفصل

للحصول على درجة سرجانا الرتبية اإلسالمية بقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية و 

  اإلسالمية احلكومية مكاسر.شؤون التدريس جبامعة عالء الدين

لكن بفضل و ،لقد واجه الباحث مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة

خدمة خمتلف األقوام استطاع الباحث يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة 

و باجلودة. و لذالك، ود الباحث أن يقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين

  م:املشرفني و املشجعني منه

" و األم حممد يوسففضيلة و الدّي الكرميني العزيزين احملبوبني، األب ".١

ن قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن " اللذا"شريفة إنتان

ه



و

الرشد و ساعدين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت و أسأل اهللا أن ميد يف 

صراطا سويا.عمرمها و أن يرزق هلما الصحة و العافية و يهديهما 

الدكتور احلاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة عالء الدين فضيلة األستاذ .٢

اإلسالمية احلكومية مكاسر و نوابه األستاذ الدكتور مردان م.أغ. كنائب 

املدير األول، و األستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين، و 

، الذين قد بذلوا ةدير الثالثاملةاألستاذة سيت عائشة، م.أ.، فح.د. كنائب

جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية و أفكارهم يف توجيه جهودهم 

مكاسر.

ية الرتبية و شؤون فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري، لس. م.أغ. عميد كل.٣

به فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م.أغ. نائب العميد األول التدريس و نوا

مشكاة مالك إبراهيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية و و فضيلة الدكتورة 

فضيلة الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد الثالث، الذين 

قد بذلوا جهودهم و أفكارهم يف توجيه كلية الرتبية و شؤون التدريس جبامعة 

اإلسالمية احلكومية مكاسر.عالء الدين

سيت ة، و الدكتور يس قسم اللغة العربيةرئفضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. .٤

. كسكرترية قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية و مها اللذان الق، م.فدعائشة خ

ذه الرسالة. ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة 



ز

كاملشرف ، م. أ.غ.األستاذ الدكتور.احلاج شريف الدين أوندينجفضيلة .٥

م.تح.إ. كاملشرف الثاين اللذين ساعداين و األول و فضيلة الدكتور محكا، 

أرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهللا أن يتم نعمه 

عليهما، اللهم آمني.

م يف ترقية ما مجيع.٦ األساتذة و املدرسني الذين بذلوا جهودهم و طاقا

عندي من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.

األصدقاء و اإلخوان من طالب كلية الرتبية بوجه خاص و الطالب مجيع .٧

اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الذين ساعدوين و أعاروين الكتب 

ذه الرسالة و أمدوين مبا لديهم من أفكار و آراء يف إعداد هذه  املتعلقة 

الرسالة.

  

  

  

  

  

  

  





ط

محتوية الرسالة

.........................................................أصفحة املوضوع

..................................................بخبلوص الرسالةشهادة

...................................................جاإلعتماد على الرسالة

.....................د....................................املشرفنيموافقة 

....................ه......................................كلمة التمهيد

....................ل.......................................حمتوية الرسالة

...................ط.......................................جريد البحث

الباب األول: مقدمة

  ١..................................: خلفية املشكلة  الفصل األول

  ٢..................................: مشكلة البحث    الفصل الثاين  

  ٣.........................................الفرضية:    الفصل الثالث  

  ٣................................عتويح معين املوضو :الفصل الرابع  

  ٥....................اهداف البحث و فوائده البحثس:الفصل اخلام  

  الباب الثاني: الدراسة النظرية

  ٧..................................اإلستعراض املكتيبالفصل األول:  

  ٧...........................make a matchطريقة استخدام .   أ    

  ١١.........................mind mappingطريقة  استخدام ب.    

ط



ي

  ١٥..............................النتائج تعلم اللغة العربيةج.      

  ترق البحثالباب الثالث: 

  ١٧....................................السكان وعينة: الفصل األول  

  ١٩.................................نوع ومنوذج حبث: الفصل الثاين  

٢٠.................................إجراءات البحث: الفصل الثالث  

  

٢٣....................................  أدوات البحث: الفصل الرابع  

  مناقشتهالبحث ونتائجالباب الرابع: 

mindنتائج التعلم الطالب على املواد احلوار مع استخدام طريقة   .أ

mappingاألول باملدرسة الثانوية يف تعليم اللغة العربية لطالب الفصل

  ٣١.......................................ماكسار١احلكومية 

 make aطريقة مع استخداماحلوار نتائج التعلم الطالب على املواد   .ب

matchاألول باملدرسة الثانوية يف تعليم اللغة العربية لطالب الفصل

  ٣٩.......................................ماكسار١احلكومية 

  طريقةمع استخداماحلوار مقارنة نتائج تعلم الطالب يف املواد ج.      

               mind mapping and make a matchيف تعليم اللغة العربية لطالب  

  ٤٧...........ماكسار١احلكومية األول باملدرسة الثانوية الفصل              

  

  



ك

  الباب الخامس: الخاتمة

  ٦٤.......................................الفصل األول  : اخلالصة  

  ٦٥....................................اإلقرتاحات:    الفصل الثاين        

٦٦.............................................................المراجع



ل

تجريد البحث

  حممد يسري: باحثاسم ال

  ٢٠٢٠٠١١٣٠٥٦:   رقم التسجيل

يف ترقية نتائج mind mapping and make a matchاملقارنة بني طريقة:   عنوان الرسالة

  ماكسار١احلكومية األول باملدرسة الثانوية تعلم اللغة العربية لطالب الفصل

  

mind mapping and make a matchبني طريقةاملقارنة هذه الرسالة تبحث عن

١احلكومية األول باملدرسة الثانوية يف ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لطالب الفصل

كان    كيفيستعمل الباحث لبحث هذه الرسالة فهي:  و املشكالت اليت ، ماكسار

األول باملدرسة لطالب الفصلتعليم اللغة العربية يفmake a matchطريقة استخدام 

يف تعليم mind mappingطريقة استخدامكان  كيف؟  ماكسار١احلكومية الثانوية 

هل ؟ماكسار١احلكومية األول باملدرسة الثانوية لطالب الفصلاللغة العربية 

ج يف ترقية نتائ mind mapping and make a matchطريقةهناك فرق كبري بني استخدام 

  احلكوميةاألول باملدرسة الثانوية لطالب الفصلم اللغة العربية تعل

  ؟ ماكسار١

ذه الرسالة فهو منهج أما منهج البحث الذي يستعمل الباحث لبحث ه

-One"البحث، من حيث نوعه فهذا البحث من نوع لبحث الكميا Shot  Case 

ل



م

Study Design" لتلقي العالج وبعد ذلكيف هذا التصميم يتم وضع املوضوع يف فئة

  .تصميم الرسومات البحثية التاليةمع .يعطى بعد االختبار

نتائج تعلم اللغة العربية جد الباحث أن و بعد أجرى الباحث حبثه، قد و 

تعلم اللغة العربية يفmake a matchطريقة ستخدام سهم بعلى الطالب الذين مت تدري

طالبا يف ٨٧ملديهماكسار١احلكومية األول باملدرسة الثانوية لطالب الفصل

ا  املتوسط، فإنه يدل على أن متوسط نتائج تعلم الطالب يتم تصنيفها على أ

لطالب يف تعلم اللغة العربية mind mappingطريقة بستخدام، أمامرتفعة وعالية جدا

، فإنه يدل ٧٧هو ما متوسطه ماكسار١احلكومية األول باملدرسة الثانوية الفصل

  .على أن متوسط تعلم الطالب مرتفع

make a matchطريقة، بستخدام  أن هناك فرقمن هذه النتائجستنتاجاإلو

األول باملدرسة الثانوية الفصلتعلم اللغة العربية لطالبيفmind mappingطريقة و

.ماكسار١احلكومية 

  



١

الباب األول

مقدمة

  خلفية المشكلةالفصل األول : 

اليت تهبيئوشخصبني الالتعاملمننتيجةكشخص يف الريالتعلم هو تغي

  ).٩٨:١٩٩٣(عبد الرمحن،١تهبيئقادر على أن ميارس حياته الطبيعية يف هجتعل

يد التشغيل بالفعل منذ فرتة قايف آذان كل فرد ألةمألوفيعملية التعلم ه

، على الرغم من أن عملية التعليم والتعلم األوىل جتري يف بيئة غري رمسية. قدمية

بناؤها حبيث أن عملية التعلم حتدث هلاريجيتالزمن، واملدارس بدأبتقدميولكن 

يف بيئة رمسية حىت وصلت إىل مرحلة من االجتماعات املقررة يف كل أسبوع. ولكن 

، حيث يكون ل موجودة يف كل عملية التعلمتزامع ذلك املشاكل اليف املدارس

  .اما فهمنو ن واملدرسو فهم الدروس اليت ألقاها املعلمعلىالطلبة صعوبة 

يف عملية التعلم، مما جيعل املعلمني وخرباء من خمتلف املشاكل اليت تنشأ 

التعليم زمام املبادرة إلنتاج عملية التعلم أكثر متعة من خالل جعل أسلوب التعلم. 

طريقة التعلم هو الطريقة املستخدمة لتنفيذ اخلطة اليت مت إعدادها يف األنشطة

                                                          
١

  .٩٨ص.)١٩٩٣، Tiara Wacana: جكرة :  .١cet(Psikologi Pendidikan، عبد الرمحن

١



٢

النحو ىإعدادها لغرض حتقيقها علامللموسة اليت مت

  )١٤٧:٢٠٠٨ا،(ساجناي٢األمثل

التعلمطريقةريقة هلا مستويات خمتلفة يف فهم الطالب، وبني كل ط  ال شك

بسرع فهم عن بعض الطالب. أحياناmind mapping and make a matchهو 

الدراستهم نفهمو الذين يخراآلطالب البعضوأحيانا الدرستهم بطريفة واحدة

  .أخرىةطريقب

املقارنة بني باملوضوع شكلة املأحبث هذهأحاول أن ف، النظر هذا احلب

م اللغة العربية الطالب يج تعليف ترقية نتائmind mapping and make a matchطريقة

  "ماكسار١احلكومية األول باملدرسة الثانوية الفصل

  : مشكلة البحث  الفصل الثاني

  فمشكلة البحث فيما يلي :على اخللفية املذكورة اعتمادا

لطالب الفصلتعليم اللغة العربية يفmake a matchطريقة استخدام كان    كيف. ١

  ؟ماكسار١احلكومية األول باملدرسة الثانوية 

                                                          
٢

Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan، ساجنايا

.١٤٧) ص.٢٠٠٨، Kencana Prenada( جكرة :    



٣

لطالب يف تعليم اللغة العربية mind mappingطريقة استخدامكان  كيف. ٢

  ؟ماكسار١احلكومية األول باملدرسة الثانوية الفصل

يف  mind mapping and make a matchطريقةهناك فرق كبري بني استخدام . هل ٣

١احلكومية األول باملدرسة الثانوية لطالب الفصلم اللغة العربية ج تعلترقية نتائ

      ؟ماكسار

  يةضالفصل الثالث : الفر 

وبناء على صياغة مشكلة ما أوردناه أعاله، وضعت فرضية كما إجابة مؤقتة   

للمشاكل املطروحة )فرضية(للمشاكل الناشئة. ميكن للمؤلفني تقدمي إجابة مؤقتة 

يف ترقية mind mapping and make a matchطريقةبني استخدام كبريهناك فرق  "هو 

١احلكومية األول باملدرسة الثانوية ج تعلم اللغة العربية الطالب الفصلنتائ

  .ماكسار

  الفصل الّرابع : توضيح معني الموضوع

ويعترب لتجنب احتمال االختالف يف التفسري بني القراء على هذه الورقة،   

  تنص الكتاب باملعىن قبل كلمة كمتغري يف عنوان هذه الورقة. 

  وملا كانت هذه املتغريات:



٤

  make a matchطريقةاستخدام. ١

هو نظام التعلم اليت تشجع على غرس make a matchطريقةاستخدام  

املهارات االجتماعية، وخاصة القدرة على التعاون، والقدرة على التفاعل باإلضافة 

إىل القدرة على التفكري بسرعة من خالل لعبة تبحث عن شريك مبساعدة 

  ).٥٩:٢٠٠٧(الوهاب،٣بطاقات

  mind mappingطريقة. استخدام٢

هو االسلوب الذي ميكن تعيني سجل mind mappingطريقةاستخدام

التفكري اإلبداعي وفعالة وتعزيز وتطوير قدرات العمل اجليد النصف األمين يف 

يب دي بو (٤املخ أو اليسار نصف الكرة الدماغية اليت قد تكون يف شخص

  ).١٥٣:٢٠٠٣محال، مايك هريناك،

  ربية.. النتائج تعلم اللغة الع٣

ة وقد مت احلصول على درجنتائج دراسة اللغة العربية يف السؤال هنا هو

يف عملية make a matchandmind mappingاكتساب الطالب بعد تنفيذ طريقة  

  التعلم.

                                                          
٣

    ١٧) ص.٢٠٠٧، Alfabeta( بندون : Metode Dan Mode-Model Mengajar، الوهاب
٤

& Membiarkan Belajar Nyaman، بويب دي محال، مايك هريناك Menyenangkan : بندون )PT. Mizah ،٢٠٠٣ (

  .١٥٣ص.                  



٥

نتائج التعلم إىل mind mapping and make a matchطريقةوهكذا، واستخدام

لرؤية الذي يستخدم على حنو أكثر فعالية يف هو فقط من الطالب يف عملية التعلم 

األول باملدرسة الفصلم اللغة العربية من أجل زيادة خمرجات تعلم الطالبيتعل

  .ماكسار١احلكومية الثانوية 

  الفصل الخامس : اهداف البحث و فوائده البحث

     الهدف البحوث

  من هذه الدراسة حسب املؤلف عنوان اعتمدت، وهي:هلدفوا

األول لطالب الفصلتعليم اللغة العربية يفmake a matchطريقة استخدام ملعرفة.١

  .ماكسار١احلكومية باملدرسة الثانوية 

لطالب الفصليف تعليم اللغة العربية mind mappingطريقة استخدامملعرفة.٢

     .ماكسار١احلكومية األول باملدرسة الثانوية 

يف ترقية  mind mapping and make a matchطريقةفرق كبري بني استخدام ملعرفة. ٣

١احلكومية األول باملدرسة الثانوية لطالب الفصلم اللغة العربية ج تعلنتائ

  .ماكسار

  فوائدده البحث



٦

  وباإلضافة إىل ذلك، هناك أيضا فائدة من هذه الدراسة ما يلي:

 mind mapping andطريقةتقدمي معلومات عن أي اختالف كبري بني استخدام ١

make a matchلذلك قد يكون النظر يف جمال األعمال على نتائج تعلم الطالب ،

التجارية وحتسني اجلودة يف التعليم بشكل عام وحتسني خمرجات التعلم العربية على 

  .وجه اخلصوص

جراء حتقيق أو إعداد األعمال العلمية، حبيث الكمرجع للباحثني الشباب يف إ. ٢

اخللط بعد اآلن ما هي اخلطوات اليت ينبغي القيام به يف عملية البحث وإعداد هم

.األعمال العلمية من هذا القبيل



٧

الباب الثاني

الدراسة النظرية

: اإلستعراض المكتبيالفصل األول

  make a matchطريقة ستخدام ا. ١

هو نظام التعلم اليت تشجع على غرس املهارات make a matchطرق 

االجتماعية، وخاصة القدرة على التعاون، والقدرة على التفاعل باإلضافة إىل 

القدرة على التفكري بسرعة من خالل لعبة تبحث عن شريك مبساعدة 

  )٢٠٠٧:٥٩(الوهاب،٥بطاقات.

ت مع هو منوذج التعلم اليت املعلمني إعداد بطاقاmake a matchطرق 

املشاكل أو القضايا وإعداد بطاقة الرد ومن مث الطالب يبحثون عن بطاقة 

)٢٠٠٣:٢٧(ىل،٦شريك.

  

                                                          
٥

  .٥٩) ص. ٢٠٠٧، Alfabeta( بندون :Metode Dan Mode-Model Mengaja، الوهاب
٦

  .٢٧) ص. ٢٠٠٣، PT Gramedia Widiasara Indonesia( جكرة : Cooperative Learning، ىل

٧



٨

  )٢٥١( ميفتاول هدى،٧.make a match  خطوة بخطوة وتعلم كيفية.٢

جعل بعض األسئلة وفقا للمادة درس (املبلغ يعتمد على احداف التعلم) مث  . ١

  كتابة األسئلة بطاقات

مفاتيح اإلجابة عن األسئلة اليت مت إنشاؤها وكتب بطاقات إجابات. . إنشاء ٢

  سيكون من األفضل إذا كانت البطاقة هي مسألة وبطاقات اجلواب لون خمتلف.

. إنشاء قاعدة أن تقدم املكافآت للطالب الذين يعملون وعقوبات للطالب ٣

  مع الطالب)الذين يفشلون(هنا، ميكن للمعلم إنشاء هذا النظام جنبا إىل جنب

  . تقدمي ورقة لتسجيل األزواج الذين ينجحون يف نفس الوقت نسبة التهديف.٤

. املعلمون تقدمي املواد أو إعطاء مهام للطالب للقيام مبهام عضوا للطالب لتعلم ٥

  املواد يف املنزل.

موعة(ا) وجمموعة بطاقة٦ وطلب (ب). وتنقسم الطالب إىل جمموعتني، مثل ا

موعة الثانية وجها لوجه.من اإلجابة   على ا

موعة(ا) وبطاقات اإلجابة على جمموعة(ب)٧   . املعلم يعطي األسئلة بطاقة ا

                                                          
٧

  .٢٥١، ص. Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaranميفتاول هدى



٩

م ينبغي أن يسعى أو بطاقات بطاقة مطابقة ٨ . املعلمني تنقل إىل الطالب أ

حتتجزهم مجاعات أخرى. حيتاج املعلمون أيضا لتقدمي احلد األقصى للوقت أعطى 

  هلم.

موعة(ا) إىل البحث عن شريك يف جمموعة(ب).. يسأ٩ ل املعلم مجيع أعضاء ا

م  إذا كانت قد وجدت شريكه. سأل املعلم منهم أن يقدم له. املعلم مالحظا

  على الورق اليت مت إعدادها.

إذا كان الوقت هو ما يصل، وجيب أن يقال أن حيني الوقت. وطلب من . ١٠

  اآلن على شريك لتجميع تلقاء نفسها.الطالب الذين مل يتم العثور حىت 

ودعا زوج واحد لعرض املعلم، واألزواج والطالب اآلخرين الذين ال حيصلون .١١

سواء كان الزوجان كانت مناسبة على شريك إيالء االهتمام وإعطاء ردود فعل، 

  ال.أم

وأخريا، أكد املعلم من صحة ومالءمة األسئلة واألجوبة من الزوجني الذي . ١٢

  دم العرض.ق

  وهكذا حىت كل األزواج تقدم عروضااملعلمني استدعاء الزوج التايل، .١٣

  مزايا وعيوب. ٣



١٠

  فائض  

  . ميكن حتسني أنشطة تعلم الطالب، سواء ذهنيا وجسديا.١

  ألن هناك عنصرا من عناصر اللعبة، وهذه الطريقة متعة.. ٢

  يزيد الطالب الدافع.حتسني الطالب فهم املواد اليت جيري دراستها وقد . ٣

  فعالية كوسيلة لتدريب الطالب ألداء العروض الشجاعة.. ٤

  االنضباط لتدريب فعال الطالب نقدر الوقت لتعلم.. ٥

  نقص

إذا مل يتم إعداد االسرتاتيجية بشكل جيد، وسوف يكون هناك الكثري من . ١

  الوقت يضيع.

  د من الطالب العار عكسه.يف بداية تطبيق األساليب، سيتم إرفاقها مع العدي. ٢

إذا مل يكن املعلمني توجيه الطالب بشكل جيد سوف يكون هناك الكثري من . ٣

  الطالب اهتماما أقل خالل عرض.

جيب أن يكون املعلمون احلذر واحلكمة عند اعطاء العقوبات على الطالب . ٤

ا ميكن أن تكون حمرجة.   الذين ليس لديهم شريك، أل



١١

  الطريقة بشكل مستمر يؤدي إىل امللل.وسوف تستخدم هذه. ٥

  mind mapping  طريقةاستخدام . ٢

هو وسيلة خلالقة وفعالة وحرفيا سيتم تعيني mind mappingطريقة استخدام . ١

  ) ٢٠٠٩:٤(توين بوزان،٨عقول

هي الطريقة األكثر فعالية وكفاءة إلدخال وختزين mind mappingطريقة   

واسرتجاع البيانات من أو إىل الدماغ، وهذه النظم العمل وفق الطريقة الطبيعية 

تعمل أدمغتنا، وذلك لتحسني إمكانات وقدرات الدماغ البشري.(كارولني 

  )٢٠٠٩:٦٤ادوارد،

توليد هو وسيلة مبتكرة للطالب بشكل فردي لmind mappingطريقة     

  )٢٠٠٥:١٧٧األفكار والدروس سجل أو ختطط ألحباث جديدة.(ملفني،

هو االسلوب mind mappingطريقة من العرض السابق ميكن االستنتاج أن     

الذي ميكن تعيني سجل التفكري اإلبداعي وفعالة وتعزيز وتطوير قدرات العمل 

اليت قد تكون يف اجليد النصف األمين يف املخ أو اليسار نصف الكرة الدماغية 

  شخص.

                                                          
٨

.٤) ص.٢٠٠٩، Gramedia Pustaka Utama( جكرة : Buku Pintar Mind Map، توين بوزان



١٢

  )٣٠٧( ميفتاول هدى،٩.mind mapping  خطوة بخطوة وتعلم كيفية. ٢

  -مشريا اىل ان نتائج احملاضرة واالستماع إىل نقطة أو الكلمات الرئيسية. ١

  كلمات من حماضرة.

مشاهدة الشبكات والعالقات بني خمتلف نقاط، أفكار، الكلمة يرتبط . ٢

  مبوضوع.

  معروفة مسبقا حول هذه املواضيع.أخذ كل شيء . ٣

التخطيط للمراحل املبكرة من رسم اخلرائط لتصور مجيع جوانب املوضوعات . ٤

  اليت متت مناقشتها.

  تطوير األفكار واملعلومات من خالل جعلها يف متناول على صفحة واحدة.. ٥

  .املشاكل املتعلقة مبوضوع النقاش-حتفيز التفكري وحلول مبتكرة للمشاكل. ٦

  مراجعة الدروس للتحضري لالختبار أو امتحان.  . ٧

ويف الوقت نفسه، هناك خطوات اهلامة اليت جيب متريرها لبدء رسم خرائط       

  العقل، من بني أمور أخرى، ما يلي.

                                                          
٩

.٣٠٧، ص. Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaranميفتاول هدى



١٣

وضع الفكرة الرئيسية يف صفحات املتوسطة من الورق. وسيكون أسهل إذا . ٨

  ع ممدد.ورقة ليست يف وضع مستقيم، ولكن يف وض

استخدام اخلطوط واألسهم والفروع وألوان خمتلفة إلظهار العالقة بني املواضيع . ٩

ا -واألفكار من املؤيدين اآلخرين الرئيسية. العالقة  هذه العالقة مهمة جدا، أل

  ميكن أن تشكل كل من الفكر والنقاش حول الفكرة الرئيسية.

الصاحلات بدال من احملتوى يف جتنب أن تكون ثرثارة، واملزيد من يعرض . ١٠

ذلك. جيب أن يتم اخلريطة الذهنية بسرعة مع عدم وجود كسر والتحرير تستغرق 

وقتا طويال. هلذا السبب، من املهم النظر يف كل احتمال أن ينبغي وجيب عدم 

  إدراجها يف اخلريطة.

عن اختيار ألوان خمتلفة ترمز إىل شيء خمتلف. على سبيل املثال، األزرق . ١١

شيء جيب أن تظهر يف اخلريطة، واألسود لألفكار اجليدة األخرى، واألمحر للشيء 

الذي ال يزال حيتاج إىل املزيد من التحقيق. ليس هناك تقنية تلطيخ حمددة، ولكن 

  تأكد من حتديد األلوان باستمرار من البداية.

من ذلك ترك بعض املساحة الفارغة يف ورقة. ويهدف ذلك إىل تسهيل أبعد . ١٢

  عندما يكون هناك فكرة جديدة اليت جيب إضافتها.



١٤

  مزايا وعيوب. ٣

  فائض

  مزايا وعيوب.. ١

  يساعد الدماغ على: تنظيم، تذكر، مقارنة وإجراء اتصاالت.. ٢

  من السهل أن تضيف معلومات جديدة.. ٣

  إعادة تقييم ميكن أن يكون أسرع.. ٤

  كل خريطة فريدة من نوعها.. ٥

  نقص

  الضائع لكتابة الكلمات اليت ليس لديها عالقة مع الذاكرة.الوقت . ١

  الوقت يضيع إلعادة قراءة الكلمات اليت ال حتتاج.. ٢

  يضيع الوقت يف البحث كلمات تذكري. . ٣

  العالقات تذكري الكلمة اليت توقفت بسبب فصل الكلمات.. ٤

  كلمات مفصولة تذكري املسافة.. ٥



١٥

  . النتائج تعلم اللغة العربية ٣

مشكلة التعليم هي قضية كل إنسان، مع تعلم اإلنسان الكتساب املهارات   

واملواقف والقدرات وبالتايل تشكيل معارف إضافية. مشكلة التعليم هي قضية كل 

إنسان، مع تعلم اإلنسان الكتساب املهارات واملواقف والقدرات وبالتايل تشكيل 

  معارف إضافية.

ملعرفة تطور إىل أي مدى مت حتقيق النتائج من قبل شخص يف الدراسة،     

، )القياسي(فإنه ينبغي تقييم. لتحديد حتقيق التقدم جيب أن يكون هناك معيار 

الذي يشري إىل الغرض املقصود حبيث ميكن رؤية مدى تأثري اسرتاتيجيات التعليم 

  والتعلم للنجاح الطالب

، مجارس :باندونغ(١٠يف الكتاب، التفاعل والتعلم،وينرنو سورامد ووفقا ل    

من نتائج تعلم الطالب بالنسبة ملعظم الناس يعين التكرار، )٢٥:١٩٨٠

واالمتحانات أو االختبارات. والقصد من إعادة هو احلصول على املؤشر يف حتديد 

  .جناح الطالب

من التعريف السابق، ميكن االستنتاج أن نتائج التعلم يتم حتقيق التحصيل     

األكادميي للطالب يف عملية ألنشطة التعليم والتعلم لتحقيق التغيري وتشكيل 

                                                          
١٠

  .٢٥) ص. ١٩٨٠( بندون، Interaksi Belajar Mengajar، مجارس



١٦

سلوك الشخص. ليعلن أن عملية التعلم ميكن أن يقال أن تكون ناجحة، كل 

تصور أننا ينبغي أن معلم له وجهات نظرهم مبا يتماشى مع فلسفته. ولكن جلعل 

يسرتشد املنهج احلايل قد تعززت، مثل أن عملية التعلم حول املواد التعليمية 

  الناجحة على خالف ذلك، وخصوصا عندما أهداف التعلم ميكن حتقيقه. 



١٧

الباب الثالث

ترق البحث

  السكان وعينة:   الفصل األول

  سكان. ١

السكان هو دراسة الكائنات اليت ميكن أن تكون إما البشر واحليوانات 

أن والنباتات، واهلواء، والقيم، واملواقف، وهلم جرا، حىت أن هذه الكائنات ميكن

  ).١٤٥:٢٠١١(صفيان سريغار،١١يكون مصدرا للبيانات األحباث

يتم تعريف السكان أيضا عن القيم، ما إذا كانت نتائج احلسابات 

من الكائنات اليت  والقياسات الكمية والنوعية من خصائص معينة من جمموعة

  ).٨٣:١٩٩٨(عمرول حاد،١٢كاملة وواضحة

السكان أيضا جممل النتائج املمكنة العد أو قياس، الكمي والنوعي بشأن 

لة وواضحة نريد أن نتعلم ضاء جمموعة من كامخصائص معينة من مجيع أع

  ).٦:٢٠٠٥(سوجان،١٣خصائصه

                                                          
١١

.١٤٥) ص. ٢٠١١، LPFE( جكرة : Statistika Deskriptif Untuk Penelitian، صفيان سريغار
. ٨٣) ص. ١٩٩٨، Pustaka Setia( بندون : Metode Penelitian Pendidikan، عمرول حاد١٢
١٣

.٦ص. ) ٢٠٠٥، Tamite( بندون : Metode Statistika، سوجان

١٧



١٨

وباإلضافة إىل ذلك، يتم تعريف العدد الكلي للسكان أيضا جانبا حمددا من 

  ).٣:٢٠٠٠(عريف طريو،١٤اهرة، أو املفهوم يف دائرة الضوءالصفات، وهي ظ

بناء على ما سبق ميكن أن نرى أن عدد السكان هو الكائن بأكمله 

الفصلوهكذا، كان السكان يف هذه الدراسة مجيع طالب  .البحوث املستهدفة

  .ماكسار١احلكومية األول باملدرسة الثانوية 

    عينات. ٢

(عمرول ١٥عينات بعض األفراد الذين مت التحقيق على البحث الفردي كله

  ).٨٣:٢٠٠٥حاد،

يد طبيعة لتحدعينة هو اإلجراء الذي يتم أخذ جزء فقط من السكان وتستخدم 

  ).١٤٥:٢٠١١،صفيان سريغار(١٦وخصائص املطلوبة للسكان

وبناء على هذه األوصاف، والكتاب تأخذ معظم عينة لتمثيل السكان 

ووفقا .هناك لتسهيل يف احلصول على اخلرسانة والبيانات ذات الصلة من العينة

٪، ٢٠٪، ١٥ات من ، وميكن أخذ عين١٠٠أنه عندما السكان فوق اري كونط

  .٪ من السكان٣٠و 

                                                          
١٤

  .٣) ص. ٢٠٠٠، Bumi Aksara( جكرة : Dasar-Dasar Statistikaعريف طريو
  .٨٣) ص. ٢٠٠٥، Pustaka Setia( بندون : Metode Penelitian Pendidikan، عمرول حاد١٥
١٦

  .١٤٥) ص. ٢٠١١، LPFE( جكرة : Statistika Deskriptif Untuk Penelitianصفيان سريغار



١٩

وبناء على هذه األوصاف، والكتاب تأخذ معظم عينة لتمثيل السكان 

هناك جلعله أسهل للحصول على بيانات عن ملموسة وذات الصلة من العينة، 

التقنية، تقنية أخذ العينات مع هادفةpurporsive samplingهندسة وذلك باستخدام 

أخذ عينة، مع السبب الذي جيب استخدام طريقة النظر معني، والنظر يف الدراسة 

  التعلم الفصول والطالب مع قدرة عالية.

٤٠والذين يبلغ عددهم ٧وكانت العينة يف هذه الدراسة مجيع الطلبة 

٢٠تكونت جمموعة من  .شخصا، الذين مت تقسيمهم إىل جمموعتني رئيسيتني

وسيتم التعامل مع make a matchسيتم التعامل مع جمموعة واحدة طريقة .طالبا

  .mind mappingجمموعة أخرى من طرق 

  نوع ونموذج بحث: الفصل الثاني

  هذا النوع من األحباث.١

 pra-Eksperimen)pre aexperimentalهذا النوع من البحث هو دراسة 

design(الذي يهدف إىل احلصول على معلومات أولية عن السؤال يف الدراسة.  

  منوذج حبث. ٢



٢٠

-One"البحث هو Shot  Case Study Deaign" يف هذا التصميم يتم وضع

تصميم مع .املوضوع يف فئة لتلقي العالج وبعد ذلك يعطى بعد االختبار

  ).١٦:٢٠١٠(كحريدن،١٧الرسومات البحثية التالية

ox

Desain One-Shot Case Study

:معلومات

x: اخلرائططرق العالج جتعل مباراة والعقل طرق رسم

o:بعد االختبار املفروضة على جمموعة معاملة

  إجراءات البحث: الفصل الثالث 

  أما بالنسبة للمراحل إجراءات مجع البيانات يف الدراسة على النحو التايل:

مرحلة اإلعداد). ١

ا يف هذه املرحلة هي :   األنشطة املضطلع 

النظام التجاري VIIالتشاور مع مدير املدرسة واملعلمني من الدرجة اللغة العربية . ١

املتعدد األطراف يف ماكاسار منوذج الدولة األبوي تطلب اإلذن إلجراء البحوث

                                                          
١٧

.١٦) ص. ٢٠١٠، Ar-Ruzz Media( جوكجاكرة : Teori Belajar Dan Pembelajaran، كحريدن



٢١

.حتديد املواد املستخدمة كمادة البحوث .ب

.(RPP)تطوير خطة الدرس  .ج

  االختيار من متعددتطوير أداة البحث يف شكل اختبار  .د

  مرحلة التنفيذ). ٢

أما عن كيفية اليت تتم يف هذه املرحلة هو إجراء حبث ميداين للحصول على   

األدب تتعلق هذه  /بيانات حمددة الستخدامها مع صك مراجع البحث والقراءة 

  املناقشة، سواء عن طريق االقتباس املباشر أو غري املباشر.

طرق التدريس الباحثني جتعل مباراة ورسم خرائط اخلطوة األوىل قبل تطبيق   

العقل هو إعطاء شرحا موجزا ونقل للطالب من الصف السابع النظام التجاري 

املتعدد األطراف يف ماكاسار بلدا منوذجيا يف جمال تنفيذ القصد والغرض من هذا 

عليمية وعالوة على ذلك، والباحثني إجراء التعلم عن طريق تقدمي املواد الت .البحث

  وطرق التدريس جعل مباراة والعقل طرق رسم اخلرائط.

  بعد العالج. ١



٢٢

يف االجتماع األخري من الباحثني أعطى االختبار النهائي يف شكل أسئلة   

اهلدف هو احلصول على  .فيما يتعلق املواد اليت مت تدريسها(االختيار من متعدد)

  العربية.املعلومات املتعلقة بنتائج دراسة متعلمي اللغة 

  مرحلة املراقبة. ٢

تقنيات املراقبة املستخدمة ملراقبة مباشرة أنشطة الطالب واملعلمني أثناء   

  عملية التعلم يف الفصول الدراسية.

يف هذه الدراسة، والتصرف الباحثني مدرسا، يف حني أن معلمي اللغة العربية يف 

ة للحصول على املدرسة يتصرف بصفة مراقب الغرض من استخدام هذه التقني

بيانات مثل سلوك املعلم يف التوجيه والسيطرة على الطالب وكذلك أعمال 

  mind mapping and make a matchالطالب يف تطبيق طريقة 

  مرحلة املراقبة.) ٣

مرة واحدة نفذت مجيع األنشطة التعليمية من بعد ذلك نتائج االختبار   

إجناز االختبار نظرا إىل الفئات اليت يتم العربية دعم اللغة  .لتعلم اللغة العربية

مادة حول.٣٠تدريسها، ويتألف من

  



٢٣

  أدوات البحث: الفصل الرابع 

وبالتايل، جيب أن  .الصك هو أداة تستخدم للحصول على أو مجع البيانات  

يكون أداة البحث لالنضمام تتعلق بالقضايا واجلوانب اليت سيتم التحقيق فيها، من 

بيانات دقيقة، ألن أداة حبثية مشلت كبديل ملعاجلة املشاكل اليت أجل احلصول على

  .وجدت يف الدراسة وكذلك الختبار صدق فرضية

جناح األحباث اليت حيددها الصك، وأداة للبحث عبارة عن جمموعة من   

األدوات اليت يستخدمها الباحثون احلصول على بيانات أو معلومات تتعلق 

  )٢٠٠٥: سودجانا(نانا ١٨املشاكل فحص 

أداة البحث  .أداة البحث هو أداة ال تقدر بثمن للباحثني يف مجع البيانات  

  املستخدمة يف هذه الدراسة هي كما يلي

)تعلق(اختبار.١

أداة البحث املستخدمة يف مجع البيانات يف هذه الدراسة باستخدام أداة يف   

عريف الذي يشمل الذاكرةشكل نتائج االختبار لتعلم اللغة العربية مع مصراع امل

)١c ،(والفهم)٢c ،(والتطبيقات)٣c.(

                                                          
١٨

  .٥) ص. ٢٠٠٥، Sinar Baru Algensido( بندون : Media Pengajaran، نانا سودجانا



٢٤

االختبار هو السؤال، مهمة أو جمموعة من املهام املخطط هلا األبوي   

احلبوب لديها اجلواب، ويعين أن  بنفسياحلصول على املعلومات، والذي كل حنن

االختبارات وغالبا ما تستخدم .كل اختبار البند وفقا إلجابات الشخص اختبارها

١٩(أداة لقياس اجلوانب املعرفية خمرجات التعلم (املعرفة   .)٢٠٠٧,٧١:محزة أونو)

االختبار هو أداة القياس اليت تعطى لألفراد للحصول على األجوبة اليت من   

آخرون سوجان(٢٠املتوقع سواء على شكل مكتوب أو شفوي أو الفعل 

:٢٠٠٩,١٠٠(  

الفصللتحديد نتائج تعلم الطالبوقد استخدم هذا النوع من األجهزة  

مع نوع من االختبار البعدي تعلم ، ماكسار١احلكومية األول باملدرسة الثانوية 

بعد إعطاء العالج حتليل االختبار البعدي لنتائج يسمح الربنامج ملعرفة خمرجات 

املشاركني من ما مت متلكها من قبل  .التعلم اليت لديها واليت ال ميلكها أحد املشاركني

ن احلصول عليها من برنامج األصول لقبول وتطوير املزيد من املعرفة وميك

  )١٤٢:٢٠١١(موجيمان،٢١.البحوث

ورقة املراقبة. ٢

                                                          
١٩

.٧١) ص. ٢٠٠٧( Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar، محزة أونو
  .١٠٠) ص. ٢٠٠٩، Sinar Baru Algensidoن : ( بندو Media Pengajaran، آخرونسوجان٢٠
٢١

  .١٤٢) ص. ٢٠١١، UNS PRESS( سوركرة : ،Belajar Mandiri، موجيمان



٢٥

نفذت عملية املراقبة من على تنفيذ العمل باستخدام ورقة املعلمني والطالب املراقبة

  )تعلق(املالحظة املعلمورقة ا. 

يف هذا أوراق املالحظة، ومعلمي اللغة العربية يف ماكاسار مناذج النظام   

 mindالتجاري املتعدد األطراف الباحثون مراقبة ما إذا كان الباحثون تطبيق طريقة 

mapping and make a matchالتعيني وفقا لإلجراءات وضعت

  ورقة املالحظة طالب (تعلق) .ب

حثني بصفة مراقب، يتم تطبيق الباحثني يف هذه املرحلة، والتصرف البا  

  سوف نالحظ بالردود أثناء الثاين على طريقة تعلم الطالب

  :يف عملية التعلم، ونفذت املالحظات على

الطالب خطورة املشاركة يف أنشطة التعلم يف شكل اهتمام الطالب يف . ١

.االستماع إىل هذا املوضوع قدمت املسألة

موعةالتعاون أظهرت التالميذ. ٢ .يف ا

.الثقة اليت أبداها الطالب يف عملية التعلم. ٣

.الطلبة متحمسة للتنافس يف عملية التعلم. ٤



٢٦

.كيف الطالب على حل مشكلة أو مشاكل تتعلق الطالب مادية. ٥

  

تقنية حملل بيانات

دف اختبار األبوي حقيقة    قام احملللني من البيانات من البحوث اليت 

التحاليل اليت أجريت يف هذا البحث هو التحليل  .حة يف الدراسةالفرضية املقرت 

  .الوصفي وإستنتاجي

  تقنيات التحليل الوصفي.١

deskriptif kuantitatifيان البيانات اليت مت مجعها وحتليلها باستخدام تقنيات  

وقد مت حتليل البيانات وصفيا الطالب نتائج التعلم الذي حيسب متوسط الدرجة، .

مت عرض البيانات يف عرض الرسوم  .الدرجة القياسية، ومتوسط، وأعلى وأدىن

تقنية التحليل الوصفي املستخدمة هي  .البيانية لتوزيع الرتددات أو الرسم البياين

عرض البيانات يف شكل متوسط الدرجة، االحنراف املعياري، والنتيجة مثالية، وأدىن 

  .درجة وأعلى الدرجات

تعلم باستخدام مقياس من مخس تقنيات التصنيف على فئات خمرجات ال  

    :هي) ١٩٩٣:٦(أساس املعايري اليت وضعتها وزارة التعليم الوطنية 



٢٧

تقنيات التصنيف القياسية بناء على أحكام قسم الرتبية  :٣.١اجلدول   

الوطنية

  

نتيجة فئة

٣,٤-٠,٠  

٥,٤-٣,٥  

٦,٤-٥,٥  

٨,٤-٦,٥  

١٠,٠-٨,٥

منخفضة جدا

منخفض

معتدل

ارتفاع

منخفضة جدا

تقنيات حتليل استنتاجي. ٢

  .وتستخدم اإلحصاءات استنتاجي الختبار فرضيات البحث

:مع الصيغة التالية

                         t= 
١ ٢

١

٢

١

٢

٢

٢	



٢٨

  :مالحظات

= Tسعر طن

= Xمتوسط

= Sاالحنراف املعياري  

= Nموضوعات كثرية

  حتديد مستوى كبري. ٣

       = A    ٠,٠٥N=  كي

……    طاولة                      

اختبار الفرضية. ٤

         ٢= Hمقبولة إذاs   



٢٩

الرابعالباب

مناقشتهنتائج البحث و

ج التحليل  يف هذا القسم، سوف نناقش نتائج البحوث التفصيلية مع 

التحليل املستخدم يف هذا البحث هو التحليل الوصفي والتحليل  .اإلحصائي

االستداليل.

التحليل الوصفي هو حتليل إحصائي يتضمن مستوى عمله طرق مجع أو 

تنظيم أو تنظيم ومعاجلة وتقدمي وحتليل البيانات العددية من أجل توفري صورة 

منتظمة وموجزة وواضحة ألعراض أو حدث أو حالة. وبعبارة أخرى، اإلحصاءات 

ت من أجل توفري الوصفية هي اإلحصاءات اليت لديها مهمة تنظيم وحتليل البيانا

صورة منتظمة وموجزة وواضحة لظاهرة أو حدث أو ظرف، حبيث ميكن استخالص 

  .٢٢معىن أو معىن معني

اإلحصاءات الوصفية هي اإلحصاءات املستخدمة لتحليل البيانات من 

خالل وصف أو وصف البيانات اليت مت مجعها كما هي، مبا يف ذلك يف 

يانات من خالل اجلداول والرسوم البيانية اإلحصاءات الوصفية هي عرض الب

والرسوم البيانية والصور التوضيحية وحسابات الوضع، الوسط، واحلسابات املتوسطة 

                                                          
  ٤) ص.٢٠٠٩، rajawali pers: ( جكرةpengantar statistic pendidikanسوجون،٢٢

٢٩



٣٠

والعشرية، واملئوية، وحساب انتشار البيانات من خالل حساب املتوسط واالحنراف 

املعياري، فضال عن حسابات النسبة املئوية. يف حني أن اإلحصاء االستنتاجي

الذي غالبا ما يسمى اإلحصاء اإلحصائي أو االحتمال اإلحصائي هو تقنية 

  .٢٣إحصائية تستخدم لتحليل بيانات العينة اليت يتم تطبيق النتائج على السكان

التحليل االستداليل هو إحصائية توفر قواعد أو طرق ميكن استخدامها  

من البيانات اليت كأداة من أجل حماولة استخالص استنتاجات عامة، من جمموعة 

مت إعدادها ومعاجلتها وباإلضافة إىل ذلك، توفر اإلحصاءات االستنتاجية أيضا 

قواعد معينة يف سياق استخالص النتائج، وإعداد أو إعداد التنبؤات، والتقييمات 

من خالل اإلحصاءات االستنتاجية هي أكثر تعمقا ومتابعة  .وما إىل ذلك

  .٢٤اإلحصاءات الوصفية

الدراسة، يتم استخدام التحليل الوصفي للرد على صياغة املشكلة يف هذه 

األوىل والثانية اليت هي نتائج التعلم بعد تطبيق طريقة رسم اخلرائط وتطبيق طريقة 

مطابقة الدرجة األوىل منوذج متس منوذج ماكسار. يف حني يتم استخدام احمللل 

رق بني نتائج تعلم الطالب بني االستداليل للرد على صياغة املشكلة الثالثة هو الف

                                                          
  ١٧٠-١٦٩) ص. ٢٠٠٧، PT. Gramedia( جكرة : Metodologi penelitian bisnisسوغىءون، ٢٣
                      ٥) ص. ٢٠٠٩، Rajawali pers( جكرة :  pengantar statistic pendidikanسوجون،٢٤



٣١

طريقة مطابقة وطريقة رسم العقل. باإلضافة إىل ذلك، يستخدم التحليل 

    االستداليل أيضا الختبار الفرضيات احملددة مسبقا سواء مت قبوهلا أو رفضها.

mind mappingطريقة استخداممع الحوار نتائج التعلم الطالب على المواد ا.

١الحكومية األول بالمدرسة الثانوية العربية لطالب الفصلفي تعليم اللغة 

  .ماكسار

١-٤الجدول 

mind mappingنتائج التعلم الطالب على المواد الحوار مع استخدام طريقة 

١الحكومية األول بالمدرسة الثانوية في تعليم اللغة العربية لطالب الفصل

ماكسار

قيمة اسم الطالب عدد

٨٢ Andi radhitya rizqullah ١

٧٥ Muh. Anugrah al’araf ٢

٨٠ Rakha Julian anantha ٣

٧٨ wisam dwi fikram s. ٤

٨٠ Jibran achmad zaidan rahman ٥

٧٥ Muh. Enoriza muflih w ٦



٣٢

٧٥ Afifah nurhamdiah febriyanty ٧

٨٠ Olivia putri Amanda ٨

٨٠ dwi rizky shalsabila ٩

٨٠ Asyifah atzanjani ١٠

٧٥ Zahwa reyna alayda renaldy ١١

٨٠ Siti nur fadillah ١٢

٨٣ Andi nurul faadillah ١٣

٨٠ Fina najmi utami ١٤

٧٠ Chantika putri salsabila ١٥

٧٠ Siti apri maulia ridwan ١٦

٧٠ diva nur azizah ١٧

٨٠ A.batari mulia sari putri ١٨

٧٥ Najwa zahira ١٩

٧٥ Putri wahyuni erianty A. ٢٠

األول باملدرسة الثانوية لطالب الفصلاملصدر، البيانات من نتيجة البحث 

  ٢٠١٧العام ماكسار١احلكومية 



٣٣

ميكن أن تكون نتائج التعلم بادا الطالب عند إعطاء ٤.١من اجلدول 

طريقة استخدام، مث ملعرفة متوسط نتائج تعلم الطالب على mind mappingطريقة 

mind mapping: يف اخلطوات التالية  

حلساب نطاق الفئة، أكرب البيانات ناقص أصغر البيانات.١

R= -

   =٧٠-٨٣

   = ١٣

معلومات : 

R =فئة العمر  

  أعلى الدرجات= 

  أدىن درجة= 

  الفصول الفاصلة مع الصيغحتديد العديد من . ٢

K= ١ + (٣,٣) log a

   = ١ + (٣,٣) log ٢٠



٣٤

   = ١ + ( ٣,٣) (١,٣٠١)

K = ٥,٢٩٣٣ تقريب يصل إىل ٥

  معلومات :

k =عدد الفصول  

= aعدد الطالب  

  حتديد طول الفئة الفاصلة حسب الصيغة. ٣

P = 

   = 
١٣

٥

P = ٢,٦ تقريب يصل إىل ٣

  معلومات :

= pالفاصل الزمينطول  

= r الوصول(جمموعة(  

k =عدد الفصول    



٣٥

  إنشاء جدول تردد. ٤

  

٢-٤الجدول 

 mindطريقة استخداممع الحوار نتائج التعلم الطالب على المواد توزيع تواتر 

mappingاألول بالمدرسة الثانوية في تعليم اللغة العربية لطالب الفصل

  ماكسار١الحكومية 

تردد الفاصل

٣ ٧٢-٧٠

٦ ٧٥-٧٣

١ ٧٨-٧٦

٨ ٨١-٧٩

٢ ٨٤-٨٢

٢٠ عدد



٣٦

٣-٤الجدول 

مع الحوار نتائج التعلم الطالب على المواد جدول لحساب متوسط ومعيار

األول في تعليم اللغة العربية لطالب الفصلmind mappingطريقة استخدام

  .ماكسار١الحكومية بالمدرسة الثانوية 

(
− )٢

(
− )٢

-× × . منتصف

( )

تردد

( )
الفاصلة

١٠٨ ٣٦ -٦

٧٧

٢١٣ ٧١ ٣ ٧٢-٧٠

٥٤ ٩ -٣ ٤٤٤ ٧٤ ٦ ٧٥-٧٣

٠ ٠ ٠ ٧٧ ٧٧ ١ ٧٨-٧٦

٧٢ ٩ ٣ ٦٤٠ ٨٠ ٨ ٨١-٧٩

٧٢ ٣٦ ٦ ١٦٦ ٨٣ ٢ ٨٤-٨٢

٣٠٦ ٩٠ ٠ ١٥٤٠ ٢٠ عدد

احسب املتوسط بالصيغةا.

× = 
∑
∑

     = 
١٥٤٠

٢٠



٣٧

     =          ٧٧

معلومات :

x         متوسط =  

t =تردد          

x =منتصف  

  احسب االحنراف املعياريب. 

٢= 
∑ ( )٢	

١

   = 
٣٠٦

٢٠ ١

    = 
٣٠٦

١٩

٢ = ١٦,١٠

  = ١٦ ١٠

  = ٤,٠١



٣٨

من احلساب أعاله، ميكننا أن نعرف أن متوسط النتيجة اليت مت احلصول 

مع ١٠٠من درجة أقصاها ٧٧عليها بعد الطالب الذين أعطوا االختبار هو 

وتشري قيمة التباين إىل أن البيانات اليت مت احلصول عليها . ٤.٠١قيمة التباين من 

متوسط القيمة اليت مت احلصول هلا توزيع طبيعي مع قيمة السبب أصغر باملقارنة مع 

عليها. كما لو مت تصنيفها على املبادئ التوجيهية للمدرسة، وميكن االطالع على 

  نتائج تعلم الطالب يف اجلدول التايل :

٤-٤الجدول 

طريقة استخداممع الحوار المواد فئة نتائج التعلم المعرفية لدى الطالب في 

mind mappingاألول بالمدرسة الثانوية لطالب الفصلفي تعليم اللغة العربية

  ماكسار١الحكومية 

فئة النسبة املئوية تردد الفاصلة

منخفض جدا ٠ ٠ ٣٤-٠

منخفض ٠ ٠ ٥٤-٣٥

معتدل ٠ ٠ ٦٤-٥٥

ارتفاع ١٠٠ ٢٠ ٨٤-٦٥

عالية جدا ٠ ٠ ١٠٠-٨٥

١٠٠ ٢٠ عدد



٣٩

ميكن االستنتاج ٤-٤واستنادا إىل تصنيف نتائج تعلم الطالب يف اجلدول 

mind mappingطريقة مع استخداماحلوار نتائج التعلم الطالب على املواد أن 

تصنيفها عالية. وميكن مالحظة ذلك يف أكرب نقطة مئوية هو مبني يف فئة عالية 

، وتردد ٨٤إىل ٦٥طالبا. أعلى فاصل القيمة هو حوايل ٢٠٪ من ١٠٠من 

٦٥طالبا. أما بالنسبة للفاصل الزمين أعلى قيمة هو حول قيمة ٢٠الناتج هو 

  .٢٠، والرتدد ولدت يساوي ٨٤إىل 

 make aطريقة استخداممع الحوار نتائج التعلم الطالب على المواد ب.

matchاألول بالمدرسة الثانوية في تعليم اللغة العربية لطالب الفصل

  . ماكسار١الحكومية 

٥-٤الجدول 

make a matchطريقة استخداممع الحوار نتائج التعلم الطالب على المواد 

١الحكومية األول بالمدرسة الثانوية في تعليم اللغة العربية لطالب الفصل

  ماكسار

قيمة اسم الطالب عدد

٨٠ Abdul baasith ١



٤٠

٨٠ Muh. Raihan Mubarak ٢

٨٥ Andi athaullah fajri ٣

٨٨ Muh. fadlurahman dhia R ٤

٧٨ Achmad fachmi yamin ٥

٩٢ Muh. raidul zaki ٦

٩٤ Khayla Samantha putri agashy L ٧

٨٠ Nurul triandjani aziz ٨

٨٨ Andi syahrani afdhal ٩

٨٥ Fakhira az-zahra andi yusri ١٠

٨٥ Atiqah chanra ningtyas ١١

٨٨ Athifa dinar ahsan ١٢

٨٦ A. Marissa ardana ١٣

٨٥ Firisti athiyah Zahra palinrungi ١٤

٩٠ Naura zaliqah arafah ١٥

٩٨ Andi siti nur azizah ١٦

٧٨ A. ST. meisarah tri putri I ١٧

٩٨ Najwi raehani ١٨

٩٤ Andi aulia nurul mutmainnah S ١٩

٩٢ Ghina rahmi khumairah denial ٢٠



٤١

لطالب الفصلاملصدر، البيانات من نتيجة البحث  األول باملدرسة الثانوية 

٢٠١٧العام ماكسار١احلكومية 

ميكن أن تكون نتائج التعلم بادا الطالب عند إعطاء٤.٥من اجلدول 

طريقة استخدام، مث ملعرفة متوسط نتائج تعلم الطالب على make a matchطريقة 

make a matchيف اخلطوات التالية:

  حلساب نطاق الفئة، أكرب البيانات ناقص أصغر البيانات.١

R = -

= ٩٧-٧٨

R = ٢٠

معلومات : 

rفئة العمر =  

xأعلى الدرجات =  

x أدىن درجة =  

  . حيدد العديد من الفصول الفاصلة مع الصيغ :٢

k= ١ + (٣,٣) log a



٤٢

  = ١ + (٣,٣) log ٢٠

  = ١ + (٣,٣) (١,٣٠)

  = ١ + ٤,٢٩

k=٥,٢٩ تقريب يصل إىل ٥

معلومات :

kعدد الفصول =  

aعدد الطالب =  

  حيدد طول فئة الفاصل الزمين بالصيغة :. ٣

P = 

   = 
٢٠

٥

P = ٤

معلومات :

p =طول الفاصل الزمين  

R  = )الوصول)نطاق



٤٣

k   =عدد الفصول    

  إنشاء جدول تردد. ٤

٦-٤الجدول 

 makeطريقة استخداممع الحوار توزيع تواتر نتائج التعلم الطالب على المواد 

a matchاألول بالمدرسة الثانوية في تعليم اللغة العربية لطالب الفصل

  ماكسار١الحكومية 

تردد الفاصل

٥ ٨١-٧٨

٤ ٨٥-٨٢

٤ ٨٩-٨٦

٤ ٩٣-٩٠

٣ ٩٨-٩٤

٢٠ عدد



٤٤

٧-٤الجدول 

مع الحوار نتائج التعلم الطالب على المواد جدول لحساب متوسط ومعيار

األول في تعليم اللغة العربية لطالب الفصلmake a matchطريقة استخدام

  ماكسار١الحكومية بالمدرسة الثانوية 

(
− )٢

(
− )٢

-× × . منتصف

( )

تردد

( )
الفاصلة

٢٨١,٢٥ ٥٦,٢٥ -٧,٥

٨٧

٣٩٧,٥ ٧٩,٥ ٥ ٨١-٧٨

٤٩ ١٢,٢٥ -٣,٥ ٣٣٤ ٨٣,٥ ٤ ٨٥-٨٢

١ ٠,٢٥ ٠,٥ ٣٥٠ ٨٧,٥ ٤ ٨٩-٨٦

٨١ ٢٠,٢٥ ٤,٥ ٣٦٦ ٩١,٥ ٤ ٩٣-٩٠

٢٤٣ ٨١ ٩ ٢٨٨ ٩٦ ٣ ٩٧-٩٤

٦٥٥,٢٥ ١٧٠ ٣ ١٧٣٥,٥ ٢٠ عدد

  احسب املتوسط بالصيغةا. 

  × = 
∑
∑

      = 
	١٧٣٥,٥

٢٠



٤٥

      =٨٧         

  معلومات :

x                متوسط =  

t =تردد           

x =منتصف       

  احسب االحنراف املعياريب. 

  ٢= 
∑ ( )٢	

١

     = 
٦٥٥,٢٥

٢٠ ١

     = 
٦٥٥,٢٥

١٩

٢ = ٣٤,٤٨



٤٦

  = ٣٤ ٤٨

    = ٥,٨٦

أن نعرف أن متوسط النتيجة اليت مت احلصول من احلساب أعاله، ميكننا

مع ١٠٠من درجة أقصاها ٨٧عليها بعد الطالب الذين أعطوا االختبار هو 

قيمة االختالف تشري إىل أن البيانات قد مت احلصول على ٥.٨٧قيمة متغرية من 

التوزيع الطبيعي مع قيمة السبب هو أصغر عند مقارنتها مع متوسط القيمة 

كما لو مت تصنيفها يف املبادئ التوجيهية ديبديكبود، مث نتائج تعلم املكتسبة.  

  الطالب ميكن أن ينظر إليه يف اجلدول التايل :

٨-٤الجدول 

طريقة استخداممع الحوار فئة نتائج التعلم المعرفية لدى الطالب في المواد 

make a matchاألول بالمدرسة الثانوية في تعليم اللغة العربية لطالب الفصل

  ماكسار١الحكومية 

فئة %النسبة املئوية تردد الفاصلة

منخفض جدا ٠ ٠ ٣٤-٠

منخفض ٠ ٠ ٥٤-٣٥

معتدل ٠ ٠ ٦٤-٥٥



٤٧

ارتفاع %٢٥ ٥ ٨٤-٦٥

عالية جداي %٧٥ ١٥ ١٠٠-٨٥

١٠٠ ٢٠ عدد

ميكن ، ٨-٤واستنادا إىل تصنيف نتائج التعلم املعريف للطالب يف اجلدول 

االستنتاج أن خمرجات التعلم لدى الطالب يف املواد اخلفيفة من خالل طريقة رسم 

العقل ميكن تصنيفها عالية و سانغانت عالية. وجتدر اإلشارة يف اجلدول إىل أن 

ويتضح ذلك من البيانات الناجتة عن  .الفئات العالية جدا أعلى من الفئات العالية

١٥٪ من ٧٥ب وبالنسبة لفئة عالية جدا طال٥٪ من ١٥أن فئة عالية فقط 

  طالبا. 

  

 mindطريقة استخداممع الحوار في المواد مقارنة نتائج تعلم الطالب ت. 

mapping and make a matchاألول في تعليم اللغة العربية لطالب الفصل

  ماكسار١الحكومية بالمدرسة الثانوية 

يف هذا القسم، يستخدم املؤلفون التحليل االستداليل (املقارن) ملعاجلة 

البيانات اليت مت احلصول عليها يف البحث حبيث تكون معروفة االختالفات يف 

 mind mapping andطريقةاستخدام معاحلوارعلى املواد خمرجات تعلم الطالب 



٤٨

make a match األول باملدرسة لطالب الفصلم اللغة العربية ج تعليف ترقية نتائ

- t. وبعبارة أخرى، يستخدم املؤلف اختبارماكسار١احلكومية الثانوية  test

  .كإحصاء واجهة املستخدم

اخلطوات هي كما يلي :

)uji-tاختبار كبري (. ١

إجراء اختبار الفرضية

  حتديد صياغة الفرضيةا.) 

٠ : = ٠

: = ٠

  اجلدول tاملستوى احلقيقي (أ) وقيمةحتديد ب.) 

a = ٥ % = ٠,٠٥

dk= ٢-٢ +١

dk= ٢٠ + ٢٠ – ٢ =٣٨

(٣٨)٠,٠٥ = ١,٩



٤٩

  حتديد معايري اختبارت.) 

٠= diterima jika,- ≤ 

= diterima jika, > atau -

  بالصيغة التاليةfحتديد قيمة احلساب.) ٢

t = 
١ ٢

١

٢

١

٢

٢

٢

  = 
٧٧ ٨٧

(٤,٠١)٢

٢٠

(٥,٨٧)٢

٢٠

  = 
١٠

١٦,٠٨٠١

٢٠

٣٤,٤٥٦٩

٢٠



٥٠

  = 
١٠

٠,٨٠٤٠٠٥ ١,٧٢٢٨٤٥

  = 
١٠

١,٥٨٩

  = - ٦,٢٩٣

  مع .) استنتج من خالل مقارنة قيمة ٣

fواستنادا إىل نتائج احلسابات اليت أجريت قيمة مت احلصول عليها من

من  .١.٩اليت مت احلصول عليها من قبل fوقيمة اجلدول٦.٣-احلساب من 

<٠  هذه النتيجة ميكن حتديد أن −و١,٩<٦,٢٩٣= ٠<− حبيث ١,٩>٦,٣-=

  مرفوض٠ميكن استنتاج أن

  : اختبار الفرضيات٤.١الشكل 

  

  

  

  



٥١

<ℎ١من الصورة أعاله ميكن أن يرى أن ℎحبيث ميكن للباحثني استنتاج أن ٠

 mind mappingطريقةفرق كبري بني استخدام الفرضية يف هذه الدراسة قبلت بسبب

and make a match األول باملدرسة لطالب الفصلم اللغة العربية ج تعليف ترقية نتائ

  . ماكسار١احلكومية الثانوية 

  مناقشةس.) 

هذا النوع من البحث هو دراسة سابقة جتريبية تعترب حبثا قبل دخول املرحلة 

موعة  ا تتبع اخلطوات األساسية التجريبية، ولكنها ال تشمل ا التجريبية الفعلية أل

  مع عاصمة البحوث طلقة واحدة تصميم دراسة حالة. .الضابطة

فئات موجودة، ٩واحدة من يف هذه الدراسة، أخذ الباحثون عينة من فئة

طالبا. وتنقسم هذه الفئة إىل جمموعتني ٤٠ألف مع -وهي الفئة السابعة

موعة األوىل (املرتبة   make aطريقة اخل) تعطى عالج ٢،٤،٦،٨رئيسيتني، ا

match موعة الثانية (املرتبة طريقة اخل) فتتم معاجلتها باستخدام ١،٣،٥،٧، أما ا

mind mapping اية األنشطة التدريسية نظرا للعالج من  mindطريقة ، ويف 

mapping and make a match رسم اخلرائط جعل نتيجة اختبار تعلم اللغة العربية اليت

  بنود يف جمموعة اختيار مزدوجة. ٣٠يتم تدريسها من 

واستنادا إىل نتائج البحث وحتليل البيانات، بالنسبة للطالب الذين أعطيت 

اليت مت احلصول عليها النتيجة هي متوسط قيمة mind mappingطريقة املة جلعل املع



٥٢

، إذا مت تصنيفها يف املبادئ التوجيهية على الفئة ١٠٠و احلد األقصى من ٧٧

٪ من الطالب منخفضة ٠املعرفية من نتائج الطالب ميكن أن تظهر أن هناك 

الطالب ذوي املهارات ٪ من ٢٥جدا ، منخفضة، واملتوسطة. يف حني أن هناك 

من هذه النتيجة ميكن  .٪ من الطالب ذوي املهارات العالية٧٥العالية وحىت 

وميكن مالحظة ذلك بأكرب نسبة مئوية  .القول أن نتائج تعلم الطالب مرتفعة جدا

  طالبا. ٢٠٪ من ٧٥يف فئات عالية جدا من 

هية على فئات عندما ينظر إليها على أساس النسبة املئوية للمبادئ التوجي

)، وهناك فرق يف ٥١: ٣النتائج املعرفية من الطالب وفقا ل ديبديكبود (الفصل 

نتائج التعلم بني طريقتني التعلم، وميكن أن ينظر إليه على حنو أكثر حتديدا 

أن نتائج التعلم من خالل تطبيق )وتفصيال (املتوسط والقيم التفصيلية لكل طالب

. وهذا يدل على mind mappingطريقة اراة أعلى منجعل مبmake a matchطريقة 

 mindطريقةبنيوجود فروق يف خمرجات التعلم لدى الطلبة يف اللغة العربية

mapping and make a match طريقة . وفقا للمؤلفني سبب جعلmake a match هو

أعلى ألن األسلوب هو أكثر من طبيعة التوجيه واحلفر وتشجيع الطالب مما أدى 

  إىل عملية التفكري على نطاق أوسع وأسرع للمشكلة اليت يتعني حلها. 

٦.٣-يف احلصول على قيمة tاستنادا إىل نتائج اختبار الفرضية مع اختبار

<٠  أنمث ميكن القول ١.٩من حجم fباملقارنة مع قيمة اجلدول =١,٩<٦,٣



٥٣

−و ٠<− وتظهر  .يف هذه الدراسة رفض٠وهذا يدل على أن. ١,٩->٦,٣-=

(أن املتغري tقيمة الطرح اليت مت احلصول عليها على احلساب  make aطريقة ١

match فرق  ) أكرب من األسلوب األول. من هذه النتيجة ميكن استنتاج أن هناك

م اللغة ج تعليف ترقية نتائ mind mapping and make a matchطريقةكبري بني استخدام 

، وبعبارة أخرى ماكسار١احلكومية األول باملدرسة الثانوية لطالب الفصلالعربية 

  يتم قبول الفرضية يف بينيليتيان. 

  وباإلضافة إىل ذلك، قدم الباحثون أيضا بيانات عن نتائج مالحظات املعلمني من 

من نتيجة املالحظة بينيليتينا تطبيق جعل طريقة املباراة لطالب الصف األول متس 

  منوذج 

  ٩-٤الجدول 

في تعليم اللغة mind mappingطريقة بيانات من نتيجة المراقبة التربوية لتطبيق 

  ماكسار١الحكومية األول بالمدرسة الثانوية الفصلالعربية لطالب 

  قيمة  نتيجة    اسم الطالب  عدد

٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١  Andi radhitya 

rizqullah
٧٩,١  ٤٧٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٧٥  ٨٠  

٢  Muh. Anugrah al’araf٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

٣  Rakha Julian anantha ٧٨,٣  ٤٧٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٧٠  ٨٠  ٨٠  



٥٤

٤  wisam dwi fikram s.٧٩,١  ٤٧٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٧٥  ٨٠  

٥  Jibran achmad zaidan 

rahman
٧٩,١  ٤٧٥  ٨٠  ٧٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

٦  Muh. Enoriza muflih 

w
٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

٧  Afifah nurhamdiah 

febriyanty
٧٩,١  ٤٧٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٧٥  ٨٠  ٨٠  

٨  Olivia putri Amanda٧٩,١  ٤٧٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٧٥  

٩  dwi rizky shalsabila ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١٠  Asyifah atzanjani٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١١  Zahwa reyna alayda 

renaldy
٨٠,٨٣  ٤٨٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٥  ٨٠  

١٢  Siti nur fadillah٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١٣  Andi nurul faadillah٨٦,٧  ٥٢٠  ٩٠  ٩٠  ٨٠  ٩٠  ٩٠  ٨٠  

١٤  Fina najmi utami٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١٥  Chantika putri 

salsabila
٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١٦  Siti apri maulia 

ridwan
٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١٧  diva nur azizah٨١,٦٧  ٤٩٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٩٠  ٨٠  

١٨  A.batari mulia sari 

putrid
٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١٩  Najwa zahira٧٩,١  ٤٧٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٧٥  ٨٠  

٢٠  Putri wahyuni 

erianty A. 
٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  



٥٥

  

  معلومات :

  مؤشرات التقييم :

  

  وإيالء االهتمام لتفسري املعلم من أهداف التعلم: ١

: مناقشة ما سوف تدرس ألصدقاء زميل٢

م٣ : ويناقشون بنشاط يف جمموعا

)كتابة أفكار املواد، وما إىل ذلك(لديهم أدوار يف التعاون اجلماعي : ٤

: ومناقشة النتائج وتقييم التقدم احملرز يف حتقيق أهداف تعلم الطالب٥

وتنقيح التعلم وتبادل النتائج: ٦

  ١٠٠إرشادات اإلرسال: 

  ٠احلد األدىن للصف: 

  معايري التسجيل

  اإلجراء املناسب= ١٠٠–٨١

  اإلجراء املناسب= ٨٠–٦٠



٥٦

  اإلجراء املناسب= ٥٩–٠

  ::إرشادات التقييم

  

  ١٠-٤الجدول 

تعليم اللغة فيmake a matchطريقة بيانات من نتيجة المراقبة التربوية لتطبيق 

  ماكسار١الحكومية األول بالمدرسة الثانوية العربية لطالب الفصل

  قيمة  نتيجة    اسم الطالب  عدد

٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١  Abdul baasith٧٩,١  ٤٧٥  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٧٥  ٨٠  ٨٠  

٢  Muh. Raihan Mubarak٨١,٦  ٤٩٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٩٠  ٨٠  

٣  Andi athaullah fajri٧٨,٣  ٤٧٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٧٠  ٨٠  

٤  Muh. fadlurahman 

dhia R
٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

٥  Achmad fachmi yamin٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

٦  Muh. raidul zaki٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

٧  Khayla Samantha putri 

agashy L
٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

٨  Nurul triandjani aziz٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

٩  Andi syahrani afdhal٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  



٥٧

١٠  Fakhira az-zahra andi 

yusri
٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١١  Atiqah chanra ningtyas٧٨,٣  ٤٧٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٧٠  ٨٠  ٨٠  

١٢  Athifa dinar ahsan٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١٣  B. Marissa ardana٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١٤  Firisti athiyah Zahra 

palinrungi
٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١٥  Naura zaliqah arafah ٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١٦  Andi siti nur azizah٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١٧  B. ST. meisarah tri 

putri I
٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١٨  Najwi raehani٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

١٩  Andi aulia nurul 

mutmainnah S
٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

٢٠  Ghina rahmi 

khumairah denial
٨٠  ٤٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  ٨٠  

  

  معلومات :

  مؤشرات التقييم :

: وإيالء االهتمام لتفسري املعلم من أهداف التعلم وكذلك الدافع ١

  للطالب

وإيالء االهتمام لتفسري املعلم موجز للموضوع: ٢



٥٨

م٣ : ويناقشون بنشاط يف جمموعا

يكون هلا دور يف العمل اجلماعي (مواد الكتابة، واألفكار، وما إىل : ٤

)ذلك

يف التعلم اجلماعيمتحمس: ٥

: إظهار اإلخالص يف التعلم٦

  إرشادات الشفرة :

  ١٠٠الدرجة القصوى   : 

  ٠درجة احلد األدىن  : 

  معايري التسجيل

  اإلجراء املناسب= ١٠٠–٨١

  اإلجراء املناسب= ٨٠–٦٠

  اإلجراء غري مناسب= ٥٩–٠

إرشادات التقييم

  



٥٩

  ١١-٤الجدول 

  make a matchطريقة البيانات من المالحظة المعلم على تطبيق جعل 

مل   كامل  خطوات جعل منوذج التعلم املباراة  عدد

  يكتمل

جعل بعض األسئلة اليت تتطابق مع املواد قيد الدراسة   ١

(املبلغ يعتمد على أهداف التعلم) ومن مث كتابتها يف 

  بطاقات السؤال

    

األسئلة اليت مت إجراؤها توليد مفاتيح اإلجابة من  ٢

وكتابتها يف بطاقات اإلجابة، وسيكون من األفضل إذا  

  كانت بطاقة السؤال واجلواب بطاقات خمتلفة األلوان

    

إنشاء قواعد تكافئ الطالب الناجحني والعقوبات على   ٣

الطالب الفاشلني (هنا، ميكن للمعلمني جعل هذه 

  )الرتتيبات جنبا إىل جنب مع الطالب

    

توفري أوراق لتسجيل أزواج ناجحة وكذلك نسبة   ٤

  التهديف

    

يقوم املعلمون بتسليم املواد أو تعيني املهام للطالب   ٥

  لتعيني املهام للطالب لتعلم املواد يف املنزل

    

    وينقسم الطالب إىل جمموعتني، مثل جمموعة ألف   ٦



٦٠

ويطلب من  .(ب)وبطاقات اإلجابة للمجموعة

يء  موعتني ا   وجها لوجها

موعة (أ)   ٧ يقوم املعلم بتوزيع بطاقات األسئلة على ا

موعة ب   وإجابة البطاقات على ا

    

خيرب املعلم الطالب أنه جيب عليهم البحث عن /   ٨

موعة  ا بطاقات ا بطاقات املطابقة اليت حتتفظ 

وحيتاج املعلمون أيضا إىل نقل احلدود القصوى  .األخرى

  قدمونه هلمللوقت الذي ي

    

موعة (أ) العثور على   ٩ يطلب املعلم من مجيع أعضاء ا

موعة (ب) إذا وجدوا زوجهم على  شريكها يف ا

ا  التوايل، ويطلب منهم أن يقدموا تقارير هلا، وحيتفظ 

  املعلم على ورق مت إعداده

    

إذا كان الوقت مرتوكا، ينبغي أن يقال هلم أن الوقت   ١٠

من الطالب الذين مل جيدوا أزواجهم ويطلب  .مرتوك

  معا يف نشوة

    

األزواج  .ويدعو املعلم زوجني لتقدمي عرض تقدميي  ١١

والطالب اآلخرين الذين ال حيصلون على باساناجانيا 

  االهتمام والرد، سواء كان الزوجان مناسبة أم ال

    

    وأخريا، يوفر املعلم تأكيدا للحقيقة ومالءمة األسئلة   ١٢



٦١

  من الزوجني الذين قدموا العرضواألجوبة

املعلم يدعو الزوجني املقبلني، وهلم جرا حىت يقدم   ١٣

  الزوجان كله عرضا

    

  ١٢-٤الجدول 

  mind mappingطريقة بيانات من المالحظة المعلم حول تنفيذ 

مل   كامل  خطوات جعل منوذج التعلم املباراة  عدد

  يكتمل

النقاط الرئيسية أو تسجيل احملاضرة واالستماع إىل   ١

  الكلمات الرئيسية للمحاضرة

    

يعرض الشبكات والعالقات بني هذه النقاط / األفكار   ٢

  / الكلمات الرئيسية املختلفة املتعلقة باملوضوع

    

      حظر مجيع األشياء املعروفة سابقا حول هذا املوضوع  ٣

ختطيط املراحل املبكرة من رسم اخلرائط من خالل   ٤

  جوانب املوضوع الذي نوقشتصور مجيع

    

جتميع األفكار واملعلومات من خالل جعلها متاحة   ٥

  على ورقة واحدة فقط

    

    حتفيز التفكري اإلبداعي واحللول ملعاجلة القضايا املتعلقة   ٦



٦٢

  مبوضوع املناقشة

.راجع الدرس للتحضري الختبار أو امتحان  ٧

اختاذها ويف الوقت نفسه، هناك خطوات هامة جيب 

لبدء رسم اخلرائط الذهنية، من بني أمور أخرى، على 

  النحو التايل

    

وضع الفكرة الرئيسية / موضوع / نقطة يف منتصف   ٨

سيكون من األسهل إذا كان موقف  .الصفحة الورقية

  الورقة ليست يف حالة عمودي، ولكن يف موقف امتدت

    

لوان استخدام خطوط خمتلفة، والسهام، والفروع واأل  ٩

إلظهار العالقة بني املوضوع الرئيسي واألفكار الداعمة 

ا ميكن أن  .األخرى هذه العالقات مهمة جدا، أل

  تشكل الفكر كله ومناقشة الفكرة الرئيسية

    

جتنب أن تكون ثرثارا، إظهار املزيد من العمل اجليد من   ١٠

لدات العقل بسرعة  .احملتوى يف ذلك جيب إنشاء ا

هلذا  .توقف تستغرق وقتا طويال والتحريردون أي 

السبب، من املهم أن ننظر يف كل ما ميكن وال ينبغي 

  أن تدرج يف اخلريطة

    

على سبيل املثال،  .اختيار ألوان خمتلفة لرتمز شيئا خمتلفا  ١١

اللون األزرق لشيء جيب أن يظهر على اخلريطة، أسود 

    



٦٣

ج إىللفكرة جيدة أخرى، واألمحر لشيء ما زال حيتا 

ليس هناك تقنية تلوين حمددة، ولكن  .مزيد من التحقيق

  تأكد من حتديد األلوان باستمرار من البداية

ويهدف هذا إىل  .اترك بعض املساحة الفارغة يف الورقة  ١٢

  زيادة تيسريه عند إضافة أفكار جديدة

    

  



٦٤

  الباب الخامس 

الخاتمة

اتالفصل األول  : الخالص

طريقة استخدام نتائج تعلم اللغة العربية على الطالب الذين مت تدريسهم با.١

make a matchاألول باملدرسة الثانوية لطالب الفصلتعليم اللغة العربية يف

طالبا يف املتوسط، فإنه يدل على أن متوسط ٨٧لديه ماكسار١احلكومية 

ا مرتفعة وعالية جدا نتائج تعلم الطالب يتم تصنيفها على أ

 mindطريقة استخدامنتائج التعلم العريب يف الطالب الذين مت تدريسهم با.٢

mapping األول باملدرسة الثانوية لطالب الفصليف تعليم اللغة العربية

، فإنه يدل على أن متوسط تعلم ٧٧هو ما متوسطه ماكسار١احلكومية 

الطالب مرتفع

 mind mapping and make a matchميكن حتديد االختالفات يف نتائج جمموعة .٣

-أو١,٩ <٦,٢٩٣ = <أن <- حبيث ١,٩>٦,٣- =

مرفوض أو ميكن استنتاج أن هناك فرقاميكن االستنتاج بأن 

مع make a matchطريقةنتائج التعليم العايل بني الطبقات تدرس من 

موعة اليت تدرسها طريقة  األول باملدرسة الثانوية الفصليف mind mappingا

.ماكسار١احلكومية 

٦٤



٦٥

  

الفصل الثاني  : اإلقتراحات

  بناء على نتائج البحث، فيقدم الباحث بعض اإلقرتاحات فيما يلي:و من

تؤثر على خمرجات make a matchتشري نتائج هذه الدراسة إىل أن طريقة .١

التعلم العريب، فمن املتوقع أن يستخدم املعلمون، وخاصة موضوعات اللغة 

يف تعلم اللغة العربية make a matchطريقة العربية، أساليب التعلم اليت 

رنة للبحوث ملزيد من الباحثني، ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كمقا.٢

واملواد املرجعية املماثلة، وخاصة الذين يريدون إجراء البحوث باستخدام 

طريقة اللعب
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