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 :في كتابه الموطأ رضي اهلل عنه لكاقال إمام الم
ِكَتاَب اللَِّه َوُسنََّة : تـَرَْكُت ِفيُكْم َأْمَرْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما َتَمسَّْكُتْم ِبِهَما

 نَِبيِّهِ 
 

 :المحفوظات
 بال الوثيقةجيودك بالص قيد  ﴿﴾   العلم صيد والكتابة قيده

﴾﴿  هكها بين الخالئق طالقروتت     ةزالغ اقة أن تصيدمحال فن    
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تخلص البحثمس  
 

   عنوانالبحث ا: املضارعتعليم لفعل اخلريطةبأسلوب
دراسةجتريبية) (Mind Mapping)    الذهنية

 (أتشيهمبعهددارالعلومالعصريبندا
يمولديارزق :   االسمالكامل

  080202051 :             القيدرقم
 على الباحثة املالحظةأساسوتعتمد دارمعهد يفالطلبةأن

(د)ألوليفالصفوخاصًةاملتوسطةالعصرىيفمستوىالعلوم
ونيشعر مبلل يف الأثناء ويتعلعملية م وما عندهمالتعلوم،

يفد،وخاصةًعاومالقيابتعلوأقلاهتماماحلماسةوالدوافعالقوية
 املضارعتعليم الطلالفعل يتمكن ال حىت ةب، إتقان واداملمن

علمألنامل،روغريهاائالتغيرياتيفالضموتصريفالمثاليدة،اجل
قومتلذالك.ناسبةيفالتدريساملواجلذابةالطريقةوناليستخدم

الباحث على ة املضارعتعليم الفعل الذهنيةبأسلوب اخلريطة
(Mind Mapping)ل الطلرتقية فهمةبقدرة املضارععلى .الفعل



 ق

 أهدافالبحثوأما فهي الرسالة هذه فعاليةتعرفعلىاليف
الذهنيةأسلوباستخدام اخلريطة على الطلبة قدرة فهملرتقية

املضارع الفعل والتعرفعلى الطلبة استجابة يتعلعلى الفعلم
 املضارع الذهنيةأسلوبباستخدام اخلريطة . البحثهجمنوأما

بالتصميماتالتمهديةجترييبمنهجوفهةالباحثتهاستخدمذىال
 (one group pre-test post test)بشكلتصميماجملموعةالواحدة

اس البيانات واالختبارةالباحثتتخدموجلمع .االستبانة
الةالباحثتواختار يف د)األولصفالطلبة هذا( يف كعينة

 عددهم وكان البطا30البحث . الباحثتمث نتيجةةستخدم
حلصول Test-تحتليلوواملعدلةلتحليلبياناتاالستجابةيةأوامل

الفعاليةعلى . نتالوأما ائج فهي الباحثة عليها حصل أناليت
 األاستخدام الذهنيةسلوب اخلريطة تعليم يف الفعلفعال

 .املضارع نتيجة أن بدليل األسلوب الذهنيةاستخدام اخلريطة
(Mind Mapping)استخدام عدم من .(45,60<97,79)هاأكرب

باستخدامأسلوبالفعلاملضارعونتائجاستجابةالطلبةيفتعلم
  (.3,06)حتصلعلىدرجةعليااخلريطةالذهنية
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ABSTRAK 

Judul Penelitian : Pengajaran fi’il mudhari’ dengan metode 

menggunakan Mind Mapping (metode 

eksperimen di pesantren Darul ‘Ulum Banda 

Aceh) 

Nama Penulis      : Maulidia Rizki 

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan, santri 

di pesantren Darul ‘Ulum  di tingkat Madrasah Tsanawiyah 

khususnya kelas VII/d merasa bosan dan kurang berminat dalam 

belajar qawaid khususnya fi’il mudhari’ Sehingga santri tidak 

mampu menguasai materi dengan baik dan menyeluruh karena 

guru tidak menggunakan metode yang menarik dan sesuai dalam 

mengajar. Mereka  hanya terpaku pada buku ajar pelajaran bahasa 

Arab saja dengan metode ceramah. Oleh karena itu, tujuan dari 

penelitian ini adalah mengidentifikasi efektifitas penerapan 

metode Mind Mapping dalam pembelajaran fi’il mudhari’ untuk 

meningkatkan kemampuan santri dalam memahami fi’il mudhari’ 

khususnya pada tashrif. Untuk mengetahui respon santri dalam 

mempelajari fi’il mudhari’ menggunakan metode Mind Mapping, 

peneliti menggunakan metode pre eksperimen dengan desain one 

grup pre-test post test, untuk pengumpulan data, peneliti 

menggunakan tes dan kuesioner. Dengan Pendekatan kuantitatif. 

Adapun siswa kelas VII/d terpilih sebagai sampel yang berjumlah 

31 siswa. Hasil uji t menunjukkan bahwa penggunaan metode 

Mind mapping efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami Fi’il Mudhari’ dengan bukti bahwa hasil nilai 

rata-rata menggunakan metode Mind Mapping lebih besar 

dibandingkan dengan tidak menggunakannya atau 97,79>45,60 

Sedangkan hasil kuesioner menunjukkan bahwa, respon siswa 

terhadap pembelajaran fi’il mudhari’ dengan menggunakan 

metode Mind Mapping berada pada tingkat tinggi atau 3,06 

NIM        : 150202186  
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ABSTRACT 

 

Research Title : Fi'il Mudhari teaching ’using the Mind 

Mapping method (method of experimenting 

at Darul ‘Ulum boarding school in Banda 

Aceh) 

Full Name  : Maulidia Rizki 

 

The result of observation show that, students at the Darul 'Ulum 

Junior High School does not use interesting and appropriate 

media in teaching, they can only be fixated on Arabic textbooks 

only with the lecture method. Enabling students to not be able to 

understand the material about Fi'il Mudhari 'complete about the 

text, changes in dhamir and others like only a little, therefore, the 

purpose of this study is the effectiveness of the research method 

developed mind mapping in Fi'il Mudhari learning to improve the 

ability of students in Fi'il Mudhari 'difficulties specifically in the 

scripture. to find out the responses of students in Darul 'Ulum 

Islamic boarding school in Fi'il Mudhari visits' using the Mind 

Mapping method. researchers used the pre-experimental method 

with the design of one group pre-test post-test researchers used 

questionnaires and tests. Suggestions used by researchers are 

quantitative. As a class VII / d students selected as a sample in 

this study who won 31 students. Researchers use the percentage 

value and average value to analyze the list of student responses 

and analyze the T test in order to obtain the value of 

effectiveness. With evidence that the results of the average value 

using the Mind Mapping method is greater than not using or 

97,79>45,60 while the results of the questionnaire show students 

'responses to learning Fi'il Mudhari by using the Mind Mapping 

method depending on the high level or 3,06 

NIM  : 150202186 
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 الفصل األول
 حثأساسيت الب

 مشكلة البحث -أ  
 أي كل 1،اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغرضهم       

اللغوى من رمز صويت أو   ق النشاطما ميكن أن يدخل يف نط
اللغة العربية تكون من أربعة .  كتايب أو إشارة أو إصطالح

وإن . مهارة إستماع والكالم والقراءة والكتابة مهارات وهي
ن آألن القر القراءة إحدى املهارات اللغوية املهمة للناطقني بغريها 

  .الكرمي واحلديث الشريف والكتب اإلسالمية اكثرها مكتوبة هبا

                                                             
  101.، ص( ه 1891بريوت ) ،الخصائصأيب الفتح عثمان بن جين،  1
 -دار السالالم) لى علم اللغةالمدخل إخببخارى مسلم امللماجستريير،   

  -1  :، ص( دون امللمطبع: أتشيهبندا 
 :مصر)  تعليم اللغة العربية أسسه وإراءتهكامل الناقة وآخرون،    حممو  

 2  -1  .ص( 1881دون الناشر، 



  

 
 

تعليم هو عملية إعادة بناء اخلربة اليت يكتسب املتعلم وال
وإعادة بناء   بواسطتها املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم،

طلب إسهام كل من املعلم واملتعلم، إنه جهد ياخلربة هذه نشط 
 1.مشرتك وعمل متكامل حيتاج من كل منهما جهدا

إىل األساليب التعليمية  تعليم اللغة العربية اجليدة حيتاج إن
ليحصل القصد الذي يريد وا فهم املادة التعليمية ةبطلالليجد 
ديب األسلوب هو الطريقة اليت يعرب هبا الكاتب أو األو . املدرس

عن نفسه يف تناوله ملوضوع، والنمط الذي خيتاره يف إستخدام 
   2.اللغة وبناء العبارة

دي إىل عملية ؤ التعليم العوامل األساسية اليت تيف عملية        
اخلربات التعلمية وقيادة  ية الفعالية وهي حمتاج إىل تنظيمالتعلم

                                                             
تدريس العربية في التعليم الغام رشدى أمحد طعيمة وحممد السيد مناع،  

 8 .ص( 001 دار الفكر العريب، : القاهرة)، نظريات وتجارب
 ...لعربيةتدريس ارشدى أمحد طعيمة وحممد السيد مناع، 1
: مركزالدوان)، ، البالغة المصورةإيهاب عبد الرشيد سليم أن2
 ( 002 القاهرة،



  

 
 

والطلبة وأغراض اإلقتصالية اجليدة، والعالقات املستمرة بني املعلم 
التعليم وطرق التعليم املناسبة باملادة املدرسة حىت يساعد الطلبة 

باإلضافة إىل ذلك يستطيع . علي زيادة دوافع التعلم عند الطلبة
املعلم أن يناسب بني الطرق املواد املدرسة ويهتم بأغراضهما 

 .وكيفية إستخدامها بصورة ناجحة أثناء عملية التدريس
أسلوب من  يه (Mind Mapping) ريطة الذهنيةاخلإن        

أساليب ويعرف الرتبويون بأهنا الكيفية اليت تنظم هبا املعلومات 
وتعريض عليه  واملواقف واخلربات الرتبوية اليت تقدم الطلبة 

 .لتحقيق لديه أهداف الدراسية ويعيشها
، البد على املدرس  مثال افعل املضارعتعليم القواعد ك وىف
جراء عملية التعليم والتعلم، املناسبة يف إ ألسلوب قأن يطب

من األسلوب الىت عملية التعليم والتعليم فاشلة و  تكونوال
إن . اخلريطة الذهنيةتستطيع أن يطبقها املدرس هي األسلوب 

ل هي األسلوب أسه (Mind Mapping) اخلريطة الذهنيةاألسلوب 
 .علومات فيهاولتتمكن امل لبةإليصال املعلومات يف ذهن الط



  

 
 

ة لتسهيلة الطلب اخلريطة الذهنيةوسيلة اال ةتستخدم الباحث
 ههذيف ومن املعروف أن البعض املدرسني . فهم املادة ىعل

وكذلك مما . يستخدمون الوسيلة يف إجراء عملية التعليمالعصر ال
أن  الباحثة ، وجدت مبعهد دار العلوم العصري الحظت الباحثة

 ال يف املوضوع عن الفعل املضارعد مدرس عند يدرس القواع
الوسيلة يف إجراء عملية التعليم حىت يشعر الطلبة  مستخدي

 ترأو  . جيدا صرفيهلبة الصعوبة لفهم القواعد البامللل، والط
أسلوب املناسبة املشكلة البد أن تعاجل بتطبيق  الباحثة، أن هذه

 صرفيةالالقواعد على  هتمولرتقية قدر  الطلبة ليسهلت
ار على ما البيان، أرادت الباحثة أن حتاول إظه امادإعت
اخلريطة سلوب أب  فعل املضارع تعليم" إختيار املوضع البحث يف
مبعهد دار العلوم دراسة جتربية  "(Mind Mapping) الذهنية

  هتشيأالعصري بندا 
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 البحث  أسئلة  -ب
على  ةجد الباحثتالبحث عن هذه الرسالة ف أن أسئلة     
 :، فهمانيالسؤ 

 اخلريطة الذهنيةسلوب أب فعل املضارعالعليم هل ت .1
(Mind Mapping )قدرة الطلبة على  يرقي يستطيع أن

 ؟ مبعهد دار العلوم العصري فعل املضارعفهم 
يف معهد ( د)األول  يف الصفالطلبة  ةكيف استجاب .2

العصرى على تعليم فعل املضارع باستخدام  دار العلوم
 ؟ (Mind Mapping) نيةاخلريطة الذهأسلوب 

 البحث أهداف   -ج
 :يليأما أهداف البحث فهي ما 

بعد  فعل املضارعقدرة الطلبة على يفهم  على فير التع .1
مبعهد دار  (Mapping Mind) اخلريطة الذهنية إستخدام

  العلوم العصري
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سلوب أ استخداملبة باف على استجابة الطير التع . 
فعل  تعليميف  (Mind) Mapping اخلريطة الذهنية

  مبعهد دار العلوم العصري املضارع
  ية البحثأهم -د 

   :املوضوع فهي اية البحث يف هذأمه أما      
 بةلللط  .1

 يف تعليم اللغة العربية هبذا بة الدوافعإن جيد الطل -
فعل على فهم بة لقدرة الط ألسلوب، حىت يرقي 

 املضارع 
ة خاصة يف بيالطالبة يف التعليم اللغة العر يرفع دوافع  -

 .فعل املضارعال تعليم
لبة على القيام بدور نشط يف التعليم الطيساعد  -

 فعل املضارع
 .يف فهم القواعد الصرف ةيسهل الطلب -
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 درسللم  . 
ميكن أن ختطط عملية التدريس والتعلم أكثر  -

 .نشاطا واألمثل
 .إن الوقت الالزم سيكون أقصر -
تعلمني احلصول على معلومات التقدم واستدامة امل -

 .يف التعلم
  ةللباحث  . 

 .من خربة التعليم ةتزيد املعرفة واملعلومات للباحث -
يف اجلامعة الرانريي ( بكلرييوس)إلمتام دراسة األوىل  -

 .S.pd قسم تعليم اللغة العربية حلصول على دراجة
 االفتراضات وفروض البحث  -ه

 الوسيلةاالفرتاضات يف هذا البحث وهي أن استخدام وأما 
فعاال لرتقية قدرة طلبة على فهم  تعليم،املناسبة يف  يةميتعلال

 . املادة
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  :كون يف فرضني ومهايف هذا البحث في أما فروض

اخلريطة  إن إستخدام أسلوب :(Ha) الفرض البديل .1
فعل الهم فرتقية قدرة الطلبة على ليكون فعاال  الذهنية
  أتشيهمبعهد دار العلوم العصري بندا املضارع 

اخلريطة  إستخدام أسلوب إن :((Ho رض الصفرىالف . 
فعل  همفالطلبة على يف ترقية قدرة  غري فعاال الذهنية
 أتشيهمبعهد دار العلوم العصري بندا  املضارع

 حدود البحث  -و
" يقتصر موضوع هذا البحث على : احلد املوضوعي -1

مبنهج  اخلريطة الذهنيةأسلوب الفعل املضارع بتعليم 
ا املادة املقصودة هي املادة اليت يعمله أما. بيةيالتجر 
 اخلريطة الذهنية أسلوب تطبيقدرس اللغة العربية بامل
(Mind Mapping). 

مبعهد دار العلوم يقتصر هذا البحث : احلد املكاين - 
 األول واخلاصة يف الفصل أتشيهالعصري بندا 
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باستخدام هذه الوسيلة  ةتقوم الباحث: ينااحلد الزم - 
  .م018 ءات للعام الدراسي إلقا ثالثة مبدة

 معاني مصطلحات البحث  -ز
 تعليم   -1
كاملة يف نقل ومة متظعن من عبارة وتعليم لغة هال       

ب اهو عملية نقل املعلومات من الكت وإصطالح. املعلومات
 2.أو من املعلم إىل املتعلم

 فعل المضارع - 
 منز يف عمل لحصو على ليد لفظ كل:لفعلا       
 عمل لحصو على ليد فعل كل هو رعملضاا لفعلوا. صخا
مبدوءا حبرف  نيكو أن البدو ملستقبلا أو حلاضرا لزمنا يف

 9.من أحرف املضارعة وهي اهلمزة والنون والياء والتاء

                                                             
 7

 Endang Rumaningsih Bahasa Indonesia. (semarang: triandan 

jaya. 2016). Cet 3, hal.4 
، فتح رب البرية في شرحنظم أمحد بن عمر بن مساعد احلازمى 9

  9 ، ص (010 سدي،مكتبة األ :مكة املكرمة)، اآلجرمية
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معىن يف نفسه  الفعل املضارع هو الفعل الذي يدّل على   
يكتب، جيتهد، : حيتمل احلال واإلستقبل، مثالمقرتن بزمان 

، (هو)، ي (أنا)أ : رف املضارعة وهيويبدأ دائمًا حب 8.يتعلم
ولكّل فعل مضارع فاعل قد يكون (. هي)، ت (حنن)ن 

ضارع ممسّي هبذا االسم ألّن هذا الفعل ظاهراً أو مسترتاً، وقد 
 اإلعربيةأو يشابه اسم الفاعل يف احلركة، والسكون، والوظيفة 

 أسلوب   -3
يف أساليب من : يقال لغة هي الفناألسلوب        
والتدابري  وةوهو اخلط 10.أساليب( ج)فنون متنوعة، :القول

    التدريس يف املواقف التعليمي لتحقيق اهلدف من عملية

                                                             
، الباب األوال ،بغري  جامع الدروس العريةالشيخ مصطفى العالييين،  8

 بانونل -، بريوت   سنة ، ص 
 ( 00 الدوالية، مكتبة جاملشروق )، ، المعجم الوسيطابراهيم انيس 10

 .1  ص 
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خدم تسلوب يف هذه الرسالة هو الطريق املسألفاملراد با 11.ذاته
  .فعل املضارعتعليم يف 

 (Mind Mapping) الخريطة الذهنية -4

       "Mapping ( "خريطة ) يف اللغة العربّية لغة مأخوذة من
ورسم علي نطاق ضّيق لسطح  خرطا –خيرط  – خرطة

 . 1الكّرت األرضّية الشمل او اجلزائي
وهو ما يكون به التفكري ( الذهنية”Mind“ ( كلمة

هو   اخلريطة الذهنية  1.واإلستدالل عن غري طريق احلواسّ 
لفكرة ويكتب ما كيفية ابتكارية لكل الطلبة للحصول على ا

 .يتعلمونه أو خيططون الوظيفة اجليديدة

                                                             
مكة املكرمة أم )اجلزء التاسع  تعليم اللغة العربية،حممد كامل الناقة، 11

 11:ص ،(بدون سنةالقرى، 
 ،الطبعة األربعون ،المنجد في اللغة واإلجعالم,مؤسسة دار املشرق 1 

 (دار املشروق:البيوت) 8 ...ص  .. سنة 
  8 .ص.... المنجد الوسيطمؤسسة دار املشرق،  1
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  الدراسات السابقة -ح
. ليس هذا الباحث حبثا جديدا يف دراسة  تعليم اللغة العربية

وذلك . أن هذه الرسالة، ختتم الباحثة على املراجع األرى
 :هلذه الرسالة، وهياملراجع يستخدم على املقارن 

 الرسالة األول .1
 وليا رزقافطر م: إسم  -
 92 0 010  : ورفم القيد -
 Mind)  اخلريطة الذهنيةاستعمال : موضوع البحث -

Mapping)  تعليم النحو لرتقية الطالب يف 
السبب الذي دفعه الباحثة ال ختبار و : مشكلة الباحث -

هذا املوضوع هو أهنا ترى الباحثة يف هذه املدرسة ال 
  اخلريطة الذهنيةتستعمل 

 اخلريطة الذهنيةتطبيق ملعرفة على فعالية : هدف الباحث -
 طالبات على تعليم النحو رة اللرتقية قد

أما منهج البحث يف هذه البحث فهي : منهج البحث -
 .كربى  أتشيهدراسة جتربية مبعهد دار اإلحسان 
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حصلت عليها  اما نتائج البحث الىت: نتائج البحث -
 طة الذهنيةاخلرياستعمال بالنحو  الباحث وهي أن تعليم

فعالة ورغبة  الطالبات يف تعليم النحو، بدليل أن نتيجة 
أكرب من  اخلريطة الذهنيةالدراجة املتوسطة استعمال 

 9،2282،92   اخلريطة الذهنيةدون استعمال 
 ( نتيجة جيدة جدا)
 :وعالقة الدراسات السابقة بالدراسة احلالية  -

الدراسة السابقة بالدراسة  تتشابه: من أوجه التشابه    
 Mind) احلالية يف املوضوع وهو استعمال خريطة املفاهيم

Mapping) "واملنهج الباحثة وهو دراسة جتربية. 
كانت الدراسة السابقة تتعلق  :أوجه اإلختالف   

 سة احلالية تتعلق بالصرف وخصوصابالنحوى والدرا
 . الفعل املضارع
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 الرسالة الثاين.  
 نور هواين: اسم -
وتطبيقها يف  اخلريطة الذهنيةأسلوب : "موضوع البحث -

 "تعليم النحو
دريس النحو، يف ت اخلريطة الذهنيةتصميم : أهدف حبث -

 استعمال  ومعرفة أثار 
 يف تدريس النحو اخلريطة الذهنية  
للتغلب على املشكلت يف إستعمال  :ومعرفة احملاوالت -

ومنهج البحث الذي . بباب النجح اخلريطة الذهنية
 . إستعمال منهج اإلجرائي

رأت الباحثة هذه الدراسة السابقة األوىل أهنا ختتلف    
بالدراسة احلالية من حيث موضوع الباحث أهداف 

إستعمالت هذه الباحثة الباحث وميدانه ومنهجه، ولقد 
حا حبثها يف تعليم النحو وسيلة من األسلوب لتحقيق جن

وتتفقها  الدراسة السابقة  ة الذهنيةاخلريطالتعليمية وهي 
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الدراسية  واملواد اسة احلالية من حيث أدوات البحثبالدر 
 .يف التجربية

 ة الثالثدراسال . 
 رميا فجرنا : اسم -
 2۵ ۲۲۰۲۲۲ :رقم القيد -
والتطبيق عليه يف  (STAD)أسلوب  :موضوع البحث -

 تعليم الصرف
ف األفعال أن الطلبة ضعفاء يف تصري: مشكلة البحث -

 املضارع واألمر  من فعل املاض إىل
التعرف على فعالية استخدام األسلوب : هدف الباحثأ -

(STAD)  واجهها التعارف على املشكالت الت وكذلك
 يف تعليم الصرف  (STAD)الطلبة باستخدام أسلوب 

اما منهج البحث يف هذه البحث فهي : منهج البحث -
 دراسة جتربية 

أن تدريس الصرف مبدخل التعليم التاوى  :نتائج البحث -
يف تعليم الصرف يكون فعاال  (STAD) بأسلووب
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وفعالية لرتقية قدرة الطلبة على فهم قواعد الصرف كما 
حصل على حساب أن قيمة ت احلساب اكرب من 

ولذلك أن الفروض من هذا البحث  اجلدوال،–قيامة ت
ثناء مقبولة وكذالك توجد الباحث بعض املشكالت يف أ

يف تعليم الصرف منها  (STAD)استخدام أسلوب 
عند بعض  (STAD)ضعف املهارات التعاونية بأسلوب 

 الطلبة 
 :وعالقة الدراسات السابقة بالدراسة احلالية -

 تتشابه الدراسة السابقه بالدراسة: من أوجه التشابه
 .البحث وهو دراسة جتربية احلالية يف املنهج 
راسة السابقة تتعلق بأسلوب كانت الد: أوجه إختالف

(STAD)  اخلريطة الذهنيةبودراسة احلالية تتعلق (Mind 

Mapping). 
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 بعة االدراسة الر .  
 جنيت: إسم  -
        019   1  : رقم القيد - 
تعليم األفعال املعتلة سلوب خريطة : موضوع البحث - 

دراسة جتريبية مبعهد نور دار ) (Mind Mapping)املفاهيم 
   Raya Naganالسالم بــ

يف الرتكيز فيما شرحه  ة ضعفبالطل أن :مشكلة حبث - 
املدرس وكذلك أم اليتعودون التدريب والتطبيق 
خصوصا يف التصريف، وألجل ذلك هم مل يقدروا على 
فهم األفعال املعتلة بنفس ومل يتموا فهم التصريف متاما 

 الفهم
على  ةلطالبالتعرف على فعالية قدرة ا: أهداف حبث -

مبعهد  ة علىاستجابة الطالبو فهم مادة األفعال املعتلة 
 نور دار السالم

ما منهج البحث يف هذه البحث فهي أ: منهج البحث -
 دراسة جتربية 
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وهي أما نتائج البحث يف هذه الرسالة : نتائج البحث -
  أن تعليم االفعال املعتلة ستعمال خريطة املفاهيم

(Mind Mapping)ورغبة الطلبة يف تعليم االفعال  فعالية
. املعتلة، بدليل أن نتيجة الدرجة املتوسطة جدا

استعمال خريطة املفاهيم أكرب من دون استعماهلا أو 
 )نتيجة جيدة (120,1> 210,1

 :وعالقة الدراسات السابقة بالدراسة احلالية  -
ة تتشابه الدراسة السابقه بالدراس: من أوجه التشابه   

 . املنهج البحث وهو دراسة جتربيةاحلالية يف
باألفعال كانت الدراسة السابقة تتعلق : أوجه إختالف   

 فعل املضارعالبودراسة احلالية تتعلق معتلة 
 الطريقة كتابة الرسالة  -ط

على  ةعتمد الباحثتالتأليف والكتاب هبذه الرسالة ف وأما       
اللغة العربية بكلية  كتابة الرسالة العملية قسم تعليمدليل إعداد و 

ىف رانريي اإلسالمية احلكومية الرتبية تأهيل املعلمني جبامعة ال
 012  نةسال
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 

 (Mind Mapping) الخريطة الذهنية - أ
 مفهوم اخلريطة الذهنية  -9

وفائدها يف عملية  (Mind Mapping) اخلريطة الذهنية      
ىل عملية تعليمية الفعالية ة العوامل األسياسية اليت تؤدىي إالتعليمي

ة اجليدة، وهي حمتاج إىل تنظيم اخلربات التعليمية وقيادة اإلتصالي
 وأغراض التعليم وطرق ةبالطلوالعالقات املستمرة بني املعلم و 

على زيادة  ةبالتعليم املناسب بااملادة املدرسة حىت يساعد الطل
يستطيع املعلم أن يناسب  بإضافة ذلك. التعليم عند الطلبة دوافع

بني الطرق املواد املدرسة ويهتم بأغراضهما وكيفية استخدامها 
 .ة أثناء عملية التدريسبصورة ناجح

أسلوب من  هي (Mind Mapping) اخلريطة الذهنيةإن 
األساليب التعليمية، ويعرف الرتبويون بأهنا الكيفية اليت تنظم هبا 
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 ااملعلومات واملواقف الرتبوية اليت تقدم الطلبة وتعرض عليه
أيضا  اخلريطة الذهنيةأو  9.ويعيشها لتحقق لديه اهداف الدراسة

هلا كيفية ابتكارية لكل الطلبة ن األساليب التعليمية أسلوب م
للحصول على الفكرة ويكتب ما يتعلمونه أو خمططون املواد 

يحتفظ األسهل ل هي األسلوب اخلريطة الذهنيةو . اجلديدة
يف غاية   اأسلوبوهي . ألفكار" ترسم خرائط"علومات اليت امل

 0البساطة
ملية اجليدة املهمة يف الع اخلريطة الذهنيةإن أول من وضع 

 ملساعدة الطلبة يف املادة الدراسية أثناء الدرس هي توين بوزان

(tony buzan)  تساعد الطلبة  اخلريطة الذهنيةسانة سبعينات، و
واملراد خبرطة الذهنية    .على تنظيم املواد واملعلومات قبل دراسها

و معلومات مث يرسم هو حتصيل الطلبة على فكرة ابتكارية أ

                                                             

 .ىمتاح عل. أساليب التعليم غير المباشرة لمادة اتربية البندية9 
 90/99/0298تاريخ الدخول  http// ةشىاشم 

 02. ، صالكتاب األمثل لخرائط العقلتوين بوزان،  0
 3

 Trianto,mendisain model pembelajaran inovatif berorientasi 

konstuktivistik.(jakarta : tim presentasi pustaka. 2006). Hal 157 
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كيفية ابتكارية عند الطلبة أو  . التعليم من املادة املوادطط وخي
ويكتبون من خالهلا مما يتعلمونه أو  فهمللحصول على ال

 . خيططونه من الوظيفية اجليدة
هي  اخلريطة الذهنيةأن  (Bobbi deporter)وقال بويب 

األسلوب الذي ينتفع به الذهن باستخدام األدوات البصرية حىت 
هي طريقة اخلريطة الذهنية والتعريف األخرى أن  .باقيا األثر

اخلريطة   .الكتابة اإلبتكارية السهولة يف الذكر حفظ املعلومات
هي الصورة الرمسية الىت تشري إىل منط املفاهم إىل الفهم الذهنية
ولذلك أن خريطة املفاهم هي أسلوب من أساليب . اخلرى

لبة وليسهلوا يف فهم التعليمية الىت يستخدمها املدرس ليساعد الط
حىت يكون الطلبة نشيطا . جلديدةاملعلومات وإعطاء األفق ا

 .تطوير معارفهم وهتدف إىل فعالية التعليمو 
 

 

                                                             
 

4
Bobbi deporter, quantum learning, membiasakan belajar 

nyaman dan menyenangkan,cetakan 29.(bandung: pt mizan 

mustika,2011),hal 153 
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  الخريطة الذهنيةأهمية  -0
   بالعديد من املميزات اليت جتعل منها  اخلريطة الذهنيةتتمتع  

  .إسرتاجتية تغين العملية التعلمية منها اآليت
بني املفاهيم لدى الطلبة، مما ييسر عليهم  كون عالقات -

 .فهم وإدراك املفاهيم اجلديدة
م املفاهيم، املعرفت العالقات جعل املتعلم قادرا على تعل -

 .هاسهل التعلمتوأوجه الشبة واالختالف مما 
 املتعلمم حيث يقو ،ذي املعىنلتعلم وث اتسهل حد -

لطلبة اعد يسا مما، لسابقةباملعارف ا املعرفة اجلديدةبربط 
 .املعرفةب كتسااعلى 

م يقوي لذم الرئيسية للمفهور األفكال اتركز حو -
تزيد ) فرتةل لتعلم ألطواثر ء أيسه تساعد على بقاربتد

 (ظالحتفاالطلبة على رة امن قد
 حال املشكالت مساعدة املتعلم على -

                                                             

  ، متاح على الخارطة المفهميةم، 0290غسان يوسف قطيط،   

http://www.ghassan-ktait.com/id- 

http://www.ghassan/
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 .تقدمي املستوى الدراسي -
 املساعدة للحصول على أفكار جديدة -
 التعليمية سهولة تنظيم املواد -
 تفسري املواد التعليمية مع الوقت املتاحو تنظيم  -
 0.مساعدة فهم الطلبة فهما تفصيليا -
تساعد الطلبة على تسجيل املعلومات  اخلريطة الذهنيةإن  -

املهمة ستخدام كلمة املفتاح، مث إجراء اإلتصال بني 
املوضوعات   األفكار البصرية وحتفيظ على مجيعاحلقائق و 

 .معا يف ورقة واحدة
يساعد الطلبة على وضع خطة واقعية  اخلريطة الذهنيةن إ -

 .منطقية إىل البداية  ملقال الطلبة، وخلق بنية 
هي وصيلة لصب األفكار على  اخلريطة الذهنيةإن  -

وسيجد الطلبة  اخلريطة الذهنية، إذا يبدأ إجراء ةالورق
 االالف من األفكار اجلديدة

 
                                                             

6
 http://antoniusmaryadi.blogspot.co.id/2009/11/manfaat-mind-

map-dalam-proses-belajar.html. diakses senin 5 desember. Jam 08:35 
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 حل املشكلة  -
التعبري عن تساعد الطلبة على  الذهنية اخلريطةإن     

 بوضوح هماآلراء
 تقدمي العرمض  -
ميكن الطلبة أن خيطيط العروض مع   اخلريطة الذهنيةإن   

 .كل أفكار واملوارد الىت متلكها
 جمموعة الدراسة -

جمموعة الدراسة متكن أن تكون وسيلة ممتعة للطلبة    
لطلبة حصول تساعد ا اخلريطة الذهنيةلتبدال معارفهم، و 

  .على خري جلسة التعبري عن األفكار
 :فهي الخريطة الذهنيةأغراض    -3
حتديد معرفة الطلبة قبل تقدمي املعلومات موضوعا  

كيفية التعليم، وإلكتشاف على  جديدا، ومساعدة الطلبة على
 8.املفاهيم عند الطلبة، وهي أيضا كأداة التفهيم

                                                             
7
 Idepenulis. Com.Blogspot.Co.Id/2013/02/7-manfaat-

penggunaa-mind-mapping-peta.html.Diakses malam minggu 23:24 

 8
 Trianto,mendisain model pembelajaran inovatif berorientasi 

konstuktivistik.(jakarta : tim presentasi pustaka. 2006). Hal 164 
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  نيةاألشكال الساسية الخريطة الذه  -4
ورقة كل الصور يف منتصف بش صنعتاملواد األساسية  -

 اخلريطة الذهنية
أو  دائي يصدر من صورا أو كلمة مفتاحموضوع ابت -

 مكتوبا على اخلطة متعلقة 
يرسم ويكتب املوضوع مناسب مبستوى االهتمام يف فروع  -

 صغرى
 1.يشكل الفروع متعلقة -

 الخريطة الذهنيةتصميم  الخطوات في  –5
 :فهي اخلريطة الذهنيةتصميم  اخلطوات يف وأما     

على سبيل املثال  إختار املادة املعينة من الكتاب الدراسي -
 .درس أو فقرة من درس

عني املفاهيم العامة أو الفكرة الرئيسية حىت املفاهيم   -
 .اخلاصة أو الفكرة الفرعي

                                                             
 

9
 Penelitian tindakan kelas blogspot.co.id/2013/03 teknik-mind-

mapping-mengkoordinasi-materi-pembelajaranhtml,diakses rabu 12 

desember 2018 
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ضع املفاهيم العامة يف جانب األعلى مث نسق الفكرة  -
حوىل الفكرة الرئيسية اليت تدل على العالقة الفرعى 

 . بينهم بصريا
 .ترابط كلها باخلط او أعط كلمة اإلتصال وذلك أحسن -
استخدم ألوانًا خمتلفة على األقل ثالثة ألوان جلعل خرائط  -

 92.أكثر تشويًقا وسهل الفهم الذهنية
إذا كان صناعتها انتهت فالحظ مرة أخرى موقع تلك  -

 .اخلطأ أصلح إذا وجد. املفاهيم

                                                             
10 https://devisologi.blogspot.com/2014/03/pengertian-dan-

cara-membuat-peta-konsep_15.html diakses pada sabtu,7:40 28/09/2019 

https://devisologi.blogspot.com/2014/03/pengertian-dan-cara-membuat-peta-konsep_15.html
https://devisologi.blogspot.com/2014/03/pengertian-dan-cara-membuat-peta-konsep_15.html


72 
 

 في تعليم الفعل المضارع الخريطة الذهنيةأسلوب  -6
 :فعل المضارع كما تكتب الباحثة فيما يلي الفي تعليم  الخريطة الذهنيةأما أسلوب   

  
 

 
 
 

يَ ْفع ل   يَ ْفِعل         يَ ْفَعل         
 َيْجِلس   َيْذَهب  

ص ر  يَ نْ   َيْحِمل   
ب  ت  كْ يَ   

 يَ ْقَرأ  

 أوحلاضر الزمن اعمل يف لعلى حصو لكل فعل يد فعل المضارع
ومبدوءا بحرف من أحرف المضارعة ل ملستقبا  

:عِ ارِ لمضَ اْ  ل  عْ فِ  ة  مَ لَ عَ   
ة  عَ ارَ لمضَ اْ  ف  وْ ر  ح    

 ت ن ي أ

ب  ه  ذ  أ    
ل  ح م أ    
ب  ر  ش  أ    

ب  ه  ذ  ن    
ل  مم ن     

ب  ر  ش  ن    

ب  ه  ذ  ي    
ل  مم ي     

ب  ر  ش  ي    

ه ب  ت   ذ   
ممل  حت     

ش ر ب  ت    

 وزن فعل المضارع
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ه ب  ي    :  و  ه    ذ 
ه ب  :   ي  هم   ت ذ 
ه ب  :   ت  ن  أ    ت ذ 
ه بمني   :   تم ن  أ    ت ذ 
 أ ذ ه ب  :     ان  أ  
ه ب  :    ن  ن     ن ذ 

ب انم :   اه    ه   ي ذ 
ب ان  :   اه    ه   ت ذ 

ه ب انم :  ام  ت  ن   أ    ت ذ 
ب  ن ا:  ام  ت  ن   أ   ه   ت ذ 

ب  و ن  :  م  ه   ه   ي ذ 
ه ب   :  ن  ه    ي ذ 

ه ب  و ن  :  م  ت  ن   أ    ت ذ 
ه ب   :  ت   ن   أ    ت ذ 

 تصريف
 الفعل المضارع
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 خريظة الذهنية ب أسلو الخطوات في استخدام  -7
 قدم املدرس الكفاءة األساسيةي -
 قدم املدرس مادة كما لزمهي -
وكل  ،لتعريف على قدرة الطلبة فيشكل جمموعات -

 تكون على أربعة الطلبة جمموعات
 لكل اجملموعات اخلريطة الذهنيةالورقة  نقسم املدرسي -
عيني واحد من الطلبة لتقدمي املواد اجلديدة الىت وردت و  -

 ومسع من املدرس 
 .مثّ تبديل األدوار وكذلك اجملموعة األخرى -
عيني الطلبة بالتبادل لتقدمي نتائج متاقشته مع أصدقاء و  -

 .مذاكرةحىّت بعض الطلبة قدم نتائج . مشرتك
 حينئذ ةبملدرس املادة الىت مل يفهمه الطليكرر ا -
 99 اخلالصة -

 

                                                             
: دارالتهفة العربية)، الوسائل التعلمية والمنهج أحد خريي كاظم،  99

   .،ص.(م 911عيىن مشس جامعة 
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 :هي  الخريطة الذهنيةوأسس إختبار  -8
حاجتهم ، و ةبتناسب مع قدرات واستعدادات الطلأن  -

  .وميوهلم
 أن تكون بسطة وواضحة، أي خالية من التعقيد  -
أن تسهم يف حتقيق أهداف الدرس، او على األقل يف  -

 حتقيق بعض منها
 أن تكون صحيحة يف حمتواها -
 90ن يف إعدادهاشتك الطلبة قدر إمكاأن ي -

 وعيوبها الخريطة الذهنيةمزايا أسلوب  -9
 اخلريطة الذهنيةمزايا  

يف تعليم،  مزايا عند أسلوب خريطة ا لذهنية هنك بعض 
 :وهي كما يلى

 تسهل الطلبة يف التعلم -
 تعاون مع أصدقاء آخرين -

 واضحة املذكرات كثافة جعل الطلبة  -
                                                             

: دارالتهفة العربية)، الوسائل التعلمية والمنهجأحد خريي كاظم،   90
   .، ص.(م 911جامعة عني الشمس، 
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 رات على املواد األساسية تركيز املذك  -
 الصورة الكاملة سهولة لنظر  -

 .تنظيم أو إظهار املادة واملفاهيماملقدمة فيها باجلملة -
أحسن اسلوب لتحضري املادة األنه هتسل الطلبة  -

 .لنظرها وقراءهتا وفهمها وال تثري تأثري لفظيا عليهم
  .تيسري زيادة املعلومات اجلديدة  -
  .ذكريهمتستطيع أن يرقي إبتكار معرفة الطلبة ورخم ت  -

  9.كل خريطة املفاهيم هلا صفة خصوصية   -   
 الخريطة الذهنيةعيوب 
 .اليشرتك يف تعليم إال الطلبة اجلد  -
 .اليكون مجيع الطلبة قادرين على متام التعلم  -

 .يتاج إىل فهم عميق عن املادة قبل صناعتها
  9.ال ميكن تضمني كل  املعلومات تفصليا  -

 
 

                                                             
 13

http://zaifbio.wordpress.com/2014/24/23/metode-

pembelajaran-mind-mapping/diakses senin 12 desember 2018 

 
14

http://www.ras-com-eko.com/2011/05/model-pembelajaran-

mind-mapping.html, diakses pada 12-12-2018 

http://www.ras-com-eko.com/2011/05/model-pembelajaran-mind-mapping.html,%20diakses
http://www.ras-com-eko.com/2011/05/model-pembelajaran-mind-mapping.html,%20diakses
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 الفعل المضارع -ب  

 مفهوم فعل املضارع -9
على معىن يف نفسه  الفعل املضارع هو فعل الذي يدل 

يكتب، جيتهد، : مقرتن بزمان يتمل احلال واإلستقبل، مثال
، (هو)، ي (أنا)أ : ويبدأ دائمًا بأحرف املضارعة وهي  9.يتعلم

ولكّل فعل مضارع فاعل قد يكون ظاهراً (. هي)، ت (نن)ن 
ا االسم ألّن هذا الفعل مضارع أو هبذ مسيّ أو مسترتاً، وقد 

وورد  .يشابه اسم الفاعل يف احلركة، والسكون، والوظيفة اإلعربية
أن الفعل املضارع هو " ملخص قواعد اللغة العربية "يف الكتاب 

 90.ما دل على حدوث شيء يف زمن املتكلم أو بعده
 
 

                                                             
 ،لبنان -،بريوت جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى العالييين،   9

   0الباب األوال ،بغري سنة ، ص 
 0 ،ص ،(اهلداية : سورابايا) ،اللغة العربية ملخص قواعدفؤاد نعمة،  90
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 
 منهج البحث    -أ

إن منهج البحث الذي تستعمله الباحثة يف هذه الرسالة        
وهو منهج البحث العلمي اليت تستطيع . فهو املنهج التجرييب

على ( املتغري املستقل)الباحثة بواسطته أن تعرف أثر السبب 
  (.املتغري التابع)النتيجة 
فتجرى على أربعة أنواع وهي ميمات املنهج التجربية وأما تص

 ، والتصميماتpre - Experimental)) التصميمات التمهدية

 والتصميمات العاملية   (True – Experimental Designs) التجربية
(Factorial Design) ،ربيةجوالتصميمات شبه الت (Quazi-

                                                             
المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية صاحل ابن أمحد العساف،   

 .323، ص م  0222سنة   (املكتبة العبيكان: الناشر) الطبيعية الثانية
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Experimental)
 

تمهيدية بشكل واختارت الباحثة التصميمات ال، 
الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف  تصميم اجملموعة

ويف هذا  One group pre- test- post –test design اإلجنليزية
ريطة اخلبأسلوب لفعل املضارع االبحث تقوم الباحثة تعليم 

 :ويسري هذا التصميم على حنو التايل. Mind Mapping))الذهنية 
       0س             3م                 س

 مروز الزمن           
 :البيان 
 االختبار القبلي:  س
  االختبار البعدي:  0س
 املعاجلة التجربية:   3م

 المجتمع والعينة -ب 
 يف لطلبةا مجيع التجرييب لبحثا اهلذ اجملتمع نيكوو   
وأما طريقة الطلبة،  304 وعددهم يلعصرا ملعلودار ا معهد

                                                             

، الحثفيا العلوما لسلوكيةالمدخل إلى صاحل بن محد العساف،  0 
 .323 .ص ،( 022كان، مكتبة العبي: رياض)
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ألن  Purposive Sampling)) ار العينة هي الطريقة العمديةاختي
وتالحظ صفة أو يزان اخلاص الذي تطبيقه  الباحثة امل فيها وجود

بطريقة الباحثة العينة واخذت  3.قبل مميزة اجملتمع كما علم من
  3، وعددهم املتوسطة( د)يف الصف األول  عمدية أي الطلبة

يف هذا البحث ألن بعض  ويكون هذا الفصل  كعينة. الطلبة
وأيضا .الطلبة فيه مل يكونوا قادرين على تعبري أفكارهم مباشرة 

وال تعلم  حىت يشعرو مبلل أثناء سلوبأم بسبب عدم استخدا
يف  لفهم املادة خاصةتكون عندهم احلماسة والدوافع القوية 

  . تعليم الفعل املضارع
  طريقة جمع البيانات  - ج

يانات الىت تستعملها الباحثة يف هذه وأما طريقة مجع الب
 :الرسالة هي

 اإلختبارات - 
الطريقة ملعرفة القياس والنتيجة يف جمال اإلختبارات هي  

أو الوظيفات اليت الرتبية بطريقة توزيع التصرحيات أو األسئلة 
                                                             

3
 Tim Tarbiyah IAIN. Metodelogi Penelitian, Ar-Raniry Press 

Darussalam 2004, hal.46. 
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املتعلمون حىت حتصل الباحثة هبا على  حيتاج إىل اإلجابة عليها
جمموعة أو  3أو معرفاهتم تعلمنالتحصيل الذي تصور سلوك امل

من األسئلة أو الواجبات الىت يطلب من الطلبة االستجابة هلا 
 3.والىت هتدف إليه ما حيتاج البحث

 يف هذا البحث استخدمت الباحثة طريقة االختبار   
 Mind Mapping))ريطة الذهنية اخلاستحدام أسلوب  ملعرفة تأثري

الباحثة تقوم  .فعل املضارعلالرتقية قدرة الطلبة على تعليم 
االختبار القبلي هو االختبار .باالختبار القبلي واالختبار البعدي 

قبل إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل  الذي ختتربه
ماّدة اللغة العربية خاصة يف املوضوع الفعل  الدراسي لديه يف

 Mind)ريطة الذهنية اخلاستخدام أسلوب  بدوناملضارع 

Mapping) حىت يتسىن معرفة أثر جتربة يف حتسينه. 
االختبار البعدي هو االختبار الذي ختترب بعد إجراء التجربة وأما 

تعليم الفعل املضارع التحصيل الدراسي يف  مستوى بغرض حتديد
                                                             

4 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan ,(Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2012), hlm. 67. 

، الطبعة نتعليم العربية والدين بين العلم و الفرشدى أمحد طعيمة، 3
 98:، ص0222 (دار العرىب: القاهرة)األوىل،
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لقياس األثر  ( Mind Mapping)ريطة الذهنيةاخلباستخدام أسلوب 
 .ملتغري التابعالذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل على ا

 االستبانة -0
وهي االستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو   

العبارات املكتوبة مزودة بإجابتها أو اآلراء أو بفراغ لالجابة 
ما يراه مهما أو ما ينطق  ويطلب من اجمليب عليها اإلشارة إىل
 . 4عليه منها أو ما يعتقد أنه هو اإلجابة

الباحثة االستبانة ملعرفة  يف هذا البحث استخدمت 
ريطة اخلتعليم الفعل املضارع باختدام أسلوب  استجابة الطلبة على

لرتقية قدرة الطلبة على فهم الفعل  (Mind Mapping)الذهنية 
 .بتقسيم ورقة االستبانة مث إعادة جتميها للباحثة .املضارع

 أدوات البحث -د
يت جتمع هبا واملراد بأدوات البحث العلمي هي الوسيلة ال 

 . البيانات الالزمة إلجابة أسئلة البحث وحتقيق فروضه
 :فاألدوات اليت تستخدمها الباحثة كما يلي

                                                             
 .

 00، ص ...المدخل الى البحثصاحل بن أمحد العساف،  
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  (Pre-Test)اإلختبار القبلي - أ
االلفعل إجراء تعليم تربه قبل ختاإلختبار القبلي هو الذي 

 .(Mind Mapping) اخلريطة الذهنية بأسلوب املضارع 
 (Post-Test)اإلختبار البعدي   - ب

إجراء بعد  الباحثة تربهختوأما اإلختبار البعدي هو الذي 
 Mind) اخلريطة الذهنية بأسلوب الفعل املضارع تعليم 

Mapping)  
 اإلستبانة -3

واملراد بإستبانة هي اإلستمارة اليت حتتوي على جمموعة  
ء املختلفة، من االسئلة أو العبارات املكتوبة مزودا إجابتها واآلرا

استخدم الباحثة و  3.من اجمليب عليها ةطلباللإلستجابة أو بفراغ 
بأسلوب الفعل املضارع تعليم االستبانة ملعرفة استجابات الطلبة ب

بندا  2 وقد جهزت الباحثة  .(Mind Mappinng) خريطة الذهنية
ستبانة فقد استعملت الباحثة أربع االستبانة وإجلابة كل بنود لل

بناله أربع إجابة املختارة وهي  كل من  ((skala likert اختيارت
، 0، وغري موافق بنتيجة 3، وموافق بنتيجة 3موافق جدا بنتيجة 

                                                             
 330:، ص ....، المدخل إلى البحث صاحل بن أمحد العساف   
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األسئلة مضموهنا  وعكسه إن كانت ، وغري موافق بشدة بنتيجة 
 .سلبية

  تحليل البيانات طريقة -ه
 حتليل البيانات إلختبار.  

تعترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم 
لباحثة طريقة حتليل ففي هذا البحث استخدمت ا.ث البح

فأما حتليل البيانات كّميا اليت تستعميل . البيانات حتليال كّميا
( بيانات اإلختبار)الباحثة إلجابة أسئلة البحث األول 

اجملموع واملعدلة من إجابة االختبارين فاستعتملت الباحثة 
ريطة اخلدام أسلوب استخملعرفة تأثري ( االختبار القبلي والبعدي)

الفعل لرتقية قدرة طلبة على فهم  Mind Mapping))الذهنية 
أما من أنواع االختبار . فالتحليل الباحثة هو اختبار تاملضارع 

يف هذه  الباحثة لتحليل البحث االيت استعملته (T Test)ت 
  Paired Sample T Tset الرسالة هو اختبار

تارته الباحثة هو التصميمات ألن املنهج التجرييب الذي قد اخ
التمهيدية بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي 
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 One Group Pre-Test Post-Testوبعدي أو ما يقال يف اإلجنليزية 

Design يةماحلساب على األدوات الرق تعانةسبا “SPSS 

Statistics 22”. 

فهما  T Testتقوم الباحثة بشرطي  T Testقبل إجراء   
 Uji)واإلختبار املتجانس  (Uji Normalitas) ختبار العملا

Homogenitas)  إن ضبط فائليل(Normalitas Data) 
    حتصيله يدل  Homogenitas Data))واملتجانس 

  

الداللة أكرب  مبستوى (Distribusi Data)على توزيع البيانات   
 Paired من .Sig))فالتحليل البمستوى الداللة  (α=،،،0) من

Sample T Tes كما يلي:  
فهذا  (α=،،،0)مستوى الداللة  p-valueإذا كان نتيجة  -

 مردود وفرض البديل( Ho)فرض الصريف  أن يدل على
(Ha) قبولم. 

 أكرب من مستوى الداللةp-value  إذا كان نتيجة  -

(α=،،،0) فرض الصريف  أن فهذا يدل على(Ho) مقبول 
 .مردود (Ha) وفرض البديل

 



3  
 

 
 

 إلستبانة حتليل البيانات  .0
للحصول ( اإلستبانةبيانات ) ألسئلة الثانيةحتليل البيانات  

املعدلة  والنسبة املائوية ملعرفة استجابة الطلبة و  على اجملموع 
”SPSS Statistics 22”الرقمية باستعانة احلساب على األدوات

  

وللحصول على بيان عن اكتساب املعدلة من إجابة  
كما يف   (Interpretasi)التفسري   ة، تستخدم الباحثةاالستبان

 :جدول اآليت 
 2-3الجدول 

 الدراجة علي مقياس التفسير

 رقم
المعدل لكل بنود 

 االستبانة
 (Interpretasi)التفسير

 السفلى 33، -2،2  
 املتوسط 3-0،4،  0
 العليا 0،3-3،2 3

يت ال 3-3جالصة على ماشرحات الباحثة فعرضت يف اجلدول 
  .عن أسئلة البحث وحتليل البيانات اليت استخدمت فيها
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 الفصل الرابعة
 تائج البحث ومناقشاتها

 عرض البيانات  - أ
يف الفصل الثالث فيما يتعلق مبنهج  الباحثةقد شرحت        
اليت  الباحثةنتائج  الباحثةويف هذا الفصل تعرض . البحث

 (د) األولالصف  يف بالبحث التجرييبوجدهتا بعد القيام 
د دار العلوم همبع 9102/9191 للسنة الدراسة توسطةاملللمرحلة 

 اعتمادا على إفادة عميد كلية علم الرتبية. العصرى بندا أتشيه
 أتشيه االرانريي دار السالم بند املعلمني جامعة أهيلوت
 الباحثة ت، فقامB-14519/Un.08/FTK.1/TL.00/10/2019رقم  

 .بالبحث التجريب
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 لمحة عن ميدان البحث - 1
هو أحد املعاهد اإلسالمية  دار العلوم العصرىإن معهد         

 Syiah) )الذي يقع يف بندا أتشية، يف الشارع شياه كوال 

Kualaبوتايفمج (Jambo Tape)  5رقم. 
 باملسامهة م1991يونيو  1وقد أسس املعهد يف التاريخ         

وأعدت الغرف للطلبة  1.الرجال الرتبويني ورؤساء اجملتمعمن 
وهذا املعهد . ست سنوات ملدة تعلمهم طولالذين  يتعلمون فيه 

ومسى مؤسسو هذا الؤسسة  .حتت إشراف األستاذ ذو الفكر
الرتبوية دار العلوم ألهنم أرادوا أن يكون مركز تعليم لطلبة للعلوم 
العربية والعلوم اإلسالمية وغريها، ليس الغرض منه العداد أوالد 

فيه تضمن ياملسلمني قادرين على العلوم األخروية فحسب ولكن 
اللغه العربية واإلخنليزية للمحادثة  خدمونالعلوم العامة، وهم يست
 .التكنولوجية العصرية الوسائلاليومية ومستوعبني على 

 
 

                                                             
   4112، سنة الوثائق من اإلدارة دار العلوم العصري 1
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 عدد الطلبة والمدرسين( 2
  -4119وكان عدد الطلبة هذا املعهد يف العام الدراسي        
وذلك متكون من الصف  .وطالبة اطالب 944 :يعين 4141

الصف السادس، وكان عددهم من كل الصفوف كما  حىتل األو 
 4:يف اجلدول التاىل 

 1-4الجدول 
 عدد الطلبة بمعهد دار العلوم

 الفصل الرقم
المجم عدد الطلبة

 البنات الرجال وع
 191 11   119 األوال 1
 172 24 114 الثاين 4
 195 17 111 الثالث 4
 117 24 52 الرابع 2
 145 27 51 اخلامس 5

                                                             
 4119الوثائق من اإلدارة معهد دار العلوم العصري، سنة  4
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 141 22 25 الثادس 2
 944 242 512 اجملموع

 (4119مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سدة .2-1)

 طالبا،  242أن عدد الطالب  مشري إىلهذا اجلدول 
يتعلمون هم  طالبا،944واجملموع مجيعهم  512طالبة والطالبت 

كعينة ( د)الصف األول  الباحثةتعني . ست مستويات يف
 . طالبة 41عددهن  البحث، ويبلغ

 2-4الجدول 
 عدد المدرسين بمعهد دار العلوم

 الجمعون عدد المدرسين
 املدرسات املدرسون

42 21 15 

أن  الباحثةل السابق، تعلم وكان عدد املدرسني يف اجلدو         
 .املدرس 15  املدرسني يف معهد دار العلوم 
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 الذهنية الخريطةبأسلوب  المضارع الفعلتعليم إجراء  -3
(Mind Mapping  ) 

لقيام اإلجراء  (د) األولالصف  الباحثة تقد اخرت           
بأسلوب  املضارع فعلالعملية تعليم  الباحثة البحث وجرت

الفعل  علىرتقية قدرة الطلبة ل (Mind Mapping)الذهنية  اخلريطة
عملية التعليم عند تعليم هذا  ةكمشرف  الباحثةوتقوم  .املضارع

وقبل إجراء التعليم . لفعل املضارعاوب إلرشاد الطلبة يف األسل
كما أنه طريقة جلمع البيانات  باالختبار القبلي الباحثة تقام

 اخلريطةبأسلوب  املضارع الفعلملعرفة قدرة الطلبة قبل تعليم 
 .االختبار البعدي بعد إجراء التعليم الباحثةقدم الذهنية وت

تضح ، وسثالثة األيامة عملية التعليم ملد الباحثة جرت
 :التوقيت جترييب وخطوات التعليم يف اجلدول التايل  عن الباحثة

 3-4الجدول 
 في المجموعة التجريبية توقيت التجريبي

 ساعة تاريخ يوم للقاء
 15:51-15:11 4119أكتوبر  5 السبت اللقاء األول



27 
 

 15:51-15:11 4119أكتوبر  7 اإلثنني اللقاء الثاين
 12:41-15:51 4119أكتوبر  1 الثالثاء ثالثاللقاء ال

 4-4الجدول 
 الخريطةسلوب باأل الفعل المضارععملية تعليم وتعلم 

 الذهنية 
(Mind Mapping) 

 اللقاء االول

 نشاط الطلبة نشاط المدرس
الفصل  املدرسة إىل تدخل -

 بإلقاء السالم
 يرد الطلبة السالم -

 ة الدعاءيقرأ الطلب - الدعاء بقراءة املدرسة تأمر -
مجيع  إىل املدرسة تنظر -

  ويدع الطلبة
 بكشف الغياب الطلبة

كشف  بدعوة الطلبة يهتم -
 الغياب

استمع الطلبة إىل شرح  -شرحت املدرسة أهداف  -
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دّرسة عن أهداف تعليم ملا تعليم فعل املضارع للطلبة
 فعل املضارع

آلية تنفيذ  درسةشرح املت -
م وفًقا خلطوات اخلرائط يالتعل

 ةالذهني

ويتبعون  ةيستمع الطلب -
 درسةتعليمات امل

 دةملاا تشرح املدرسة -
 خريطة بوسيلة  لتعليميةا

 الذهنية 

 شرحته مبا لطلبةا هتما  -
 دّرسةملا

التغيريات يف  املدرسةشرح ت -
عند  الفعل املضارعشكل 

 رزمائدخول ال

التغريات يف  ةيالحظ الطلب -
شكل الفعل املضارع الذي 

 أوضحه املعلم
ملدرسة فرصة لطلبة تتيح ا -

 لطرح األسئلة  
يسأل الطلبة املواد عن  -

الفعل املضارع اليت مل 
 يفهموها

تأمر املدّرسة الطلبة  -
لرتكيب اجلملة بالفعل 

ملة بسيطة اجل ةيصنع الطلب -
 الفعل املضارعباستخدام 
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 املضارع 
 ةمن الطلب املدرسة طلبت -

أن يبحثوا عن الفعل 
 .املضارع وفًقا لوزان

عن أفعال  ةالطلبيبحث  -
  .وفًقا لوزانالفعل املضارع 

من الطلب  املدّرسة طلبت -
يف  الفعل املضارعرتمجة ل

 الذهنية اخلريطة الذهنية

الفعل برتمجة  ةيقوم الطلب -
املوجودة يف خرائط  املضارع
 الذهنية

 ةمن الطلب املدرسة طلبت -
 تقدمي نتائج عمل اجلماعي

خيلص كل قائد جمموعة إىل  -
اجملموعة يساعده أن عمل 

 أعضاء اجملموعة
على  املدرسةساعد ت -

 النتائج من الطلبة َيستنتج
 التعلم

من  خالصة ةَيستنتج الطلب -
 املواد التعليمية 

 عملية املدرسة تكمل -
 ءلدعاا اءةبقر لتعليما

 ءلدعاا ةيقرأ الطلب   -
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 5-4الجدول 
عملية تعليم وتعلم الفعل المضارع بأسلوب الخريطة الذهنية 

(Mind Mapping) 

 لقاء الثانيلا
 نشاط الطلبة المدرسةنشاط 

الفصل  املدرسة إىل تدخل -
 بإلقاء السالم

 يرّد الطلبة السالم -

 يقرأ الطلبة الدعاء - الدعاء بقراءة املدرسة تأمر -
تقوم املدسة بقراء كشف  -

الغياب وتدعو واحدا 
 فواحدا

كشف  بدعوة الطالب يهتم -
 الغياب

بة شرحت املدرسة للطل -
 أهداف تعليم الفعل املضارع

 شرحته ما ىلإ لطلبةا ستمعا -
 تعليم افهدأ عن ملعلمةا
 ملعتلةا لالفعاا

عن  ةلبطالاملدرسة سأل ت - 
يف هم الدروس اليت تعلم

 سألته مما لطلبةا بجاأ -
 ملعلمةا
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  اليوم السابق
آلية تنفيذ  درسةيشرح امل -

م وفًقا خلطوات اخلرائط يالتعل
 الذهنية

ويتبعون  ةالطلبيستمع -
 درسةتعليمات امل

 دةملاا  املدرسة  تشرح  -
 خريطة بوسيلة  لتعليميةا

 الذهنية

لطلبة مبا شرحته اهتم ا - 
 درسملا

التغيريات يف  املدرسةشرح ت -
عند  الفعل املضارعشكل 

 دخول الزامري

التغريات يف  ةيالحظ الطلب -
شكل الفعل املضارع الذي 

 أوضحه املعلم
الذي  لنصا املدرسةقرأ ت -

  املضارع بالفعل يتعلق
خيلص كل قائد جمموعة إىل  -

أن عمل يكرر الطالب النص 
 املعلم تأَ ر  الذي ق  

الفرصة  ةالطلب املدرسة عطيت -
 لطرح األسئلة

يسأل الطالب عن  -
املفردات اجلديدة املوجودة 

 يف النص
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على أسئلة  املدرسة يب جت  -
 ةالطلب

يسأل الطالب موضوعات  -
  املضارع بالفعلتتعلق 

 على يستنتج املدرسةساعد ت -
 التعلم النتائج من الطلبة

من  خالصة ةيستنتج الطلب -
 املواد التعليمية 

 لتعليما عملية املدرسة تكمل -
 ءلدعاا اءةبقر

 ءلدعاا ةيقرأ الطلب   -

  6-4الجدول 
 الذهنية الخريطةبأسلوب  الفعل المضارععملية تعليم وتعلم 

(Mind Mapping) 

 لثلثالقاء الا
 نشاط الطلبة سةالمدر نشاط 

الفصل  املدّرسة إىل تدخل -
 بإلقاء السالم

 الطلبة السالم يرد -

 يقرأ الطلبة الدعاء - الدعاء بقراءة املدرسة تأمر -
تقوم املدرسة بقراء كشف  -

 الغياب وتدعو واحدا فواحدا
كشف  بدعوة الطالب يهتم -

 الغياب
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شرحت املدرسة أهداف تعليم  -
 للطلبة املضارعفعل ال

استمع الطلبة إىل شرح  -
املدّرسة عن أهداف تعليم 

 املضارعفعل 
يف  ةبإرشاد الطلب املدرسةقوم ت -

  قراءة النص
قراءة النص  ةحياول الطلب -

 الفعل املضارعباملتعلق 
للعثور  ةالطلب املدرسةوجه ت -

 يف النص الفعل املضارع
الفعل عن  ةيبحث الطلب  -

املوجودة يف النص  املضارع
 اخلريطةبا تعلموه مبفًقا و 

  الذهنية
يف  ةبإرشاد الطلب سةاملدر قوم ت -

 النص الرتجم
نًص يتعلق  ةيرتجم الطلب -

 الفعل املضارعب
 

مجلة  بينشأ ةالطلب سةاملدر  تأمر -
من  املضارع الفعلحتتوي على 

 الضمائرأربعة عشر  ع داد

ملة حتتوي اجل ةالطلب شأين  -
من  الفعل املضارععلى 

 الضمائرعشر  أربعة ادعد
 ةمن الطلب درسةيطلب امل -

 العمل على األسئلة املقرتحة
على األسئلة  ةيعمل الطلب -

، يف  درسةاليت قدمها امل
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 جمموعات
 يعرض ةالطلب املدّرسة تأمر -

 أمام الفصل عملها
 ضيعر  كل جمموعة تقد   -

 أمام الفصل عملها
مارسة ة ملالطلبترشد املدرسة  -

 الفعل املضارعتصريف 
 الفصلموعات أمام جم

تصريف مبمارسة  ةيقوم الطلب -
يف جمموعات  املضارع الفعل
 الفصلأمام 

على ة الطلباملدرسة ساعد ت -
 النتائج من التعلم استنتاج

استنتاجات  ةيستنتج الطلب -
 من املواد التعليمية

املتعلقة  بمناق املدرسة قدمت -
 .باملواد التعليمية

 شرحته ما ىلإ لطلبةا ستمعا -
 سةاملدر 

 لتعليما عملية املدرسة كملت  -
 ءلدعاا اءةبقر

 ءلدعاا ةيقرأ الطلب -
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 تحليل البيانات - ب
الفعل نتائج ترقية قدرة الطلبة على فهم تحليل  -1

 المضارع
 Mind) الذهنية اخلريطة أسلوبأثار استخدام  على عرفت

Mapping)   قوم تف املضارع الفعلقية قدرة الطلبة على فهم لرت
 الباحثةقوم تفأما إلختبار قبل . ار القبلي والبعديباالختب الباحثة
ختبار البعدي أما اال. الذهنية اخلريطةاستخدام أسلوب قبل 

لرتقية قدرة  الذهنية اخلريطةأسلوب  استخدامبعد  الباحثةقوم تف
واجلدول اآلتية نتيجة االختبار . الفعل املضارعفهم  علىالطلبة 

 :فهي كما يلي القبلي والبعدي
 7-4الجدول

 االختبار القبلي والبعدينتيجة 

االختبار  النتيجة
 البعدي

االختبار  النتيجة
 القبلي

 رقم أسماء الطابة

(1) الطالبة 11 91  1 
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(4)الطالبة  21 25  4 

(4)الطالبة  21 11  4 

(2)الطالبة  51 71  2 

(5)الطالبة  25 91  5 

(2)الطالبة  51 11  2 

(7)الطالبة  21 15  7 

(1)الطالبة  51 71  1 

(9)الطالبة  45 21  9 

(11)الطالبة  51 71  11 

(11)الطالبة  75 91  11 

(14)الطالبة  71 91  14 
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(14)الطالبة  21 71  14 

(12)الطالبة  71 15  12 

(15)الطالبة  71 11  15 

(12)الطالبة  21 91  12 

(17)الطالبة  11 111  17 

(11)الطالبة  21 51  11 

(19)البة الط 11 19  19 

(41)الطالبة  71 91  41 

(41)الطالبة  21 71  41 

(44)الطالبة  51 11  44 

(44)الطالبة  19 111  44 
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(42)الطالبة  71 11  42 

(45)الطالبة  21 71  45 

(42)الطالبة  71 111  42 

(47)الطالبة  21 11  47 

(41)الطالبة  21 71  41 

(49)الطالبة  21 15  49 

(41)لبة الطا 71 11  41 

(41)الطالبة  21 71  41 

  جمموع 1172 4279
41:4279 

 = 79،97  
41:1172 

  معدل 21،25 =
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وتكون تلك البيانات نتيجة اإلختبار باستعمال أسلوب         
تعليم  علىالطلبة   رتقية قدرةل (MindMapping) الذهنية اخلريطة

 الذهنية اخلريطةأو بدون استعمال  الفعل املضارع

(MindMapping)  املضارع الفعلتعليم  علىالطلبة   رتقية قدرةل ،
ومن هذه البيانات حصل الطلبة على نتيجة االختبار القبلي 

 79،97ونتيجة اإلختبار البعدي  21،25
،  Test-وقبل حتليل البيانات عن نتيجة االختبار ت 

 (uji normalitas)باختبار ضبط الفائيل قامت الباحثة 

. spss 22 باستخدام uji Homogenitas) ( املتجانس رواالختبا
 .((uji normalitas واجلدول التايل يتضح على نتيجة ضبط الفائيل
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 8 - 4الجدول 
 نتيجة ضبط الفائيل
Tests of Normality 

Siswa 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Pre_test 

Pos_test 
125. 41 141.  921.  41 494.  
154.  41 124.  922.  41 119.  

 Distribusi )يشري اجلدول السابق أن توزيع البيانات 

Data )  من االختبار القبلي مبستوى الداللة( sig )  1.494 >
من االختبار  ( Distribusi Data ) وأن توزيع البيانات 1.15

وهذه تدل  1.119 >1،15 ( sig )البعدي مبستوى الداللة 
 . على أن البيانات الفائيلة

 Uji))حثة باالختبار املتجانس لباا متقو لككذو        

Homogenitas،  يبني عن التحصل االختبار  9-2واجلدول
 :  (Uji Homogenitas)املتجانس
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 9- 4الجدول 
 (Uji Homogenitas)نتيجة االختار المتجانس 

 نتيجةيدل على أن  9-2 ذكره اجلدول السابق ومن        
 (.Sig)مبستوى الداللة  (Uji Homogenitas) االختبار املتجانس

فتشري تلك النتيجة إىل أن البيانات (. 1.411<15،1)
 .(uji t) ، وميكن إجراء اختبار تمتجانسة

 11-4الجدول 
 نتيجة المعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 

1 

PRETEST 21.25 41 12.514 4.215 
POSTTEST 79.97 41 11.922 4.122 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai siswa 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

711.  1 21 411.  
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ر القبلي أن نتيجة االختباعلى يدل  11-2اجلدول السابق     
واخلطوة التالية هي  79،97ونتيجة االختبار البعدي  21،25

الذهنية لرتقية قدرة  اخلريطةتأثري استخدام أسلوب على نظر ال
وحتصيله   .Test-باستعمال ت املضارع الفعلالطلبة على فهم 
 :اآليت 11-2كما بني اجلدول 

 

 

 



 

 

 11-4الجدول 
 Test –تحصيل ت 

. Sig))أصغر من ومستوى الداللة  P-Value ومن اجلدول السابق يدل على أن حتصيل

يكون  اخلريطة الذهنية إن إستخدام أسلوب: (Ha)وهذا يدل على أن الفرض البديل   (111،1<1010)
أسلوب إن استخدام :  (Ho) الصفرى والفرض ،مقبولالفعل املضارع فهم فعاال لرتقية قدرة الطلبة على 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST - 

POSTTEST 
19.512-  11.719 4.117 44.121-  15.194-  9.417-  41 111.  



22 
 

 

فعاال لرتقية  ال يكن Mind Mapping))اخلريطة الذهنية 
أن استخدام  أي .مردود قدرة الطلبة على فهم الفعل املضارع

يكون فعاال يف ترقية نتيجة يف اجلدول  أسلوب اخلريطة الذهنية
 -وهذا يتضح من االختبار .على فهم  الفعل املضارع الطلبة

 ومستوى الداللة (-9،417) يجةنتحيصل على ال(    (T-Testت
(Sig) (1.15< 1.111 .)أن استخدام  الباحثة ترأ لكلذا

لرتقية قدرة الطلبة على فهم الفعل مناسبة أسلوب اخلريطة الذهنية 
 .املضارع

على تعليم الفعل المضارع بأسلوب الطلبة  استجابة -2
 (Mind Mapping)الخريطة الذهنية 

لدعم صحة البيانات من االستجابة يقوم الباحثة بتوزيع 
بأسلوب الفعل املضارع  تعليمية ورقة االستبانة بعد إجراء عمل

وأما استجابة الطلبة على . (Mind Mapping)اخلريطة الذهنية 
فتحصيلها يف اجلدول  استخدام الوسيلة اإلذاعية يف تعليم احملادثة

 :التايل
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 12-4الجدول 
 (Mind Mapping)الذهنية  الخريطةبأسلوب  الفعل المضارعاستجابة الطلبة على تعليم 

 ريحاتالتص الرقم

المعيار  استجابة الطلبة
 االنحرافي

نتيجة 
البيان على  المعدلة

درجة 
 االستجابة

موافق 
 جدا

غير  موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الفعل تعلم أشعر بسرو أل 1
أسلوب  باستخدام املضارع
 الذهنية اخلريطة

47 
17،1 

% 

2 
14،9 

% 

 العليا 4،17 421، - -
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 اخلريطةتعلم بأسلوب أ 4
لتمييز  يسهلينلذهنية ا

 احلروف املضاربة

15 
21،2 

% 

15 
21،2 

% 

1 
4،4 
% 

 العليا 4،25 527، -

 اخلريطةبإستخدام أسلوب  4
شط يف تعليم نأالذهنية 

 الفعل املضارع

41 
27،7 

% 

1 
45،1 

% 

4 
2،5 
% 

 العليا 4،21 215، -

 اخلريطةتعلم بأسلوب أ 2
ميكنين التخلص من الذهنية 

خاص  دراسيتأثناء يف امللل 
  الفعل املضارعيف أتعلم 

12 
25،4 

% 
 

12 
51،2 

% 

1 
4،4 

 العليا 4،21 522، -

 العليا 4،51 529، - 1 14 17الفعل تعلم ألأشعر بدافع  5
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 اخلريطةبأسلوب  املضارع
 الذهنية

52،1 
% 

21،9 
% 

4،4 
% 

ألسلوب م باستخدام يتعل 2
جيعلين قادرًا  الذهنية اخلريطة

 التعلميةاملواد على فهم 
  َفورًا

17 
52،1 

% 

12 
25،4 

% 

 العليا 4،52 515، - -

، أنا حينما عملية التعلمية 7
دائما أسأل ألصدقائي أو 

ّي مل أفهم  املعلمني  الد رَاس 

11 
51،1 

% 

11 
44،4 

% 

4 
9،7 

 العليا 4،21 272، -

ّي إلصدار أنا أكثر محاس 1
أفكار أثناء عملية التعلم 

41 
22،5 

11 
44،4 

1 
4،4 

 العليا 4،21 551، -
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 % % % يةالذهن اخلريطةبأسلوب 
بأسلوب التعلم  ابعدم 9

متكنت من  الذهنية، اخلريطة
ب َناًء . الفعل املضارعتغيري 

 َعَلى الضمائر

19 
21،4 

% 

14 
41،7 

% 

 العليا 4،21 295، - -

 اخلريطةبأسلوب التعلم  11
جيعلين التفكري يف  الذهنية
 أطول  لوقتالتعلم 

11 
51،1 

% 

11 
45،5 

% 

4 
2،5 
% 

 العليا 4،51 245، -

 العليا 4،12      جمموعة
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ة تصرحي ةعشر  الباحثة جهزت قد 14-2دول اجلويف 
الفعل تعليم  على الطلبة استجابات عليها ملعرفة اإلجابة تمتو 

 نتيجة أن نرىحيث  باجلدولالذهنية  اخلريطةبأسلوب  املضارع

 استجاباهتم على أن دليفهذا  4،12الطلبة  استجابات معدلة
 .العليا درجةال على حتصل
 أن وهي السابقة اإلجيابية التصرحيات إىل نظرا وكذلك       
 14-2باجلدول بأسلوب خرسطة الذهنية الفعل املضارعتعليم 

 .الفعل املضارععلى فهم  الطلبة قدرةرقى ي
 المناقشة  -ج 

لبحث الذي لتحقيق هذا التحصيل تضمن الباحثة با       
 اخلريطةاستعمال "  (Fitri Maulia Rizka)قدمته فطر موليا رزقا 

" تعليم النحو لرتقية الطالب يف  (Mind Mapping) الذهنية 
فعالة ورغبة  الطالبات وجدت الباحثة أن استخدامها تثري على 

تعليم " جنيتت كذا البحث الذي قدم. ىيف تعليم النحو 
دراسة ) (Mind Mapping)املفاهيم  يطةاخلر األفعال املعتلة سلوب 
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ــ وجدت الباحثة أن  (" Nagan Rayaجتريبية مبعهد نور دار السالم ب
 Mind)  املفاهيم اخلريطةتعليم االفعال املعتلة ستعمال استخدام 

Mapping) فعالية ورغبة الطلبة يف تعليم االفعال املعتلة. 
 استخدام بأنول األالفصل  يف املذكرةالدراسة السابقة  يفكذلك 
ويف . فهم القواعد يرقي قدرة الطلبة علىالذهنية  اخلريطةأسلوب 

 .هذا البحث اليت إجرأت الباحثة يف تعليم الفعل املضارع
 تحتيق الفرضين -د 

أن  11-2يف اجلدول  ت-اإلختبار حتصيل بواسطةو  
وهذا ، (1،111 >1.15)وهو   (.Sig) نتيجة مستوى الداللة

  (Ha)فرض البديلالو  مردود ((Hoفرض الصفري اليدل على أن 

الذهنية  اخلريطةأسلوب ب  الفعل املضارعإن تعليم أى  قبولم
(Mind Mapping) الفعل لرتقية قدرة الطلبة على فهم  فعال

 .املضارع
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يف الفصل األول أن الفرضني اللذين  الباحثة حدثتكما 
 :مها الباحثةا مافرتضه
الذهنية  اخلريطةأسلوب تخدام إن اس :Ha))فرض البديلى  .1

((Mind Mapping  يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة على
 .الفعل املضارعفهم 

 اخلريطةأسلوب إن استخدام  (Ho):ى فرض الصفر لا .4
يكن فعاال لرتقية قدرة  ال Mind Mapping))الذهنية 

 .املضارع الفعلالطلبة على فهم 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة
 نتائج البحث -أ 

عن  يف الفصول السابقة يبيبالبحث التجر  ةالباحث حتدثت بعد       
 (Mind Mapping) اخلريطة الذهنيةتعليم الفعل املضارع بأسلوب 

 :منها بعض نتائج البحث، الباحثة فوجد

 اعتمادا اخلريطة الذهنيةفعل املضارع بأسلوب الإن تعليم  -1
نتائج بدليل أن  لطلبة على فهم الفعل املضارعلرتقية قدرة ا

 مستوى الداللةأصغر من  p-value، (T-TEST) ت-االختبار
(sig.) (،،،0 < ،،،،2) فرضال، وهذا يدل على أن 

 .مقبول (Ha) فرض البديلالمردود و  (Ho)الصفري 
ع بأسلوب فعل املضار الكانت استجابة الطلبة عن تعليم  -7

مع النتيجة املعدلة  العلياجة لدراى حتصل عل اخلريطة الذهنية
ذا  ، وإالفصل الثالثيف  كما ورد مقياس التفسري 3،،6 =

فتحصل على  ،،0إىل  7،2 من كانت النتيجة املعدلة أكثر
 .(7،2 > 3،،6) :قدارمب العليادرجة 
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 المقترحات -ب 
 :اعتمادا على الظواهر السابقة تقدمت الباحثة االقرتاحات اآلتية

التعليمية أو أسلوب أن يعلم بالطريقة والوسيلة  ينبغي للمعلم -1
جعلها ياملناسبة واجلذابة أثناء إجراء عملية التعليم والتعلم ل

جناحة وممتعة، كما أن العامل اليوم يتيح الوسائل اجلذابة 
 والطرق املعنية

اخلريطة أسلوب املناسبة ك األسلوبينبغي للمعلم أن خيتار  -7
يف بامللل  ةبال يشعر الطل حىت (Mind Mapping) الذهنية

 على فهم املادة ةبقدرة الطلفعاال لرتقية و عملية تعليم تعلوم 
 عملية تعليم األهداف لذلك حتقق فعل املضارع،الك

ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا  -6
بالنقد، إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا فيصلحوا هذه 

 .كامال مفيدا  للجميع  العيوب حىت يكون هذا البحث
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

   

NAMA SEKOLAH  : DARUL ‘ULUM 

MATA PELAJARAN  : BAHASA ARAB 

KELAS/ SEMESTER  : VII/ 1 ( GANJIL ) 

MATERI POKOK  : FI’IL MUDHARI’ 

ALOKASI WAKTU         : 1 x 40 MENIT  

A. KOMPETENSI INTI ( KI ) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran 

agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan social dan alam dalam jangkauan  

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (factual, konseptual 

dan procedural) berdasarkan rassa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkain fenomena dan kejadian tampak 

mata   

4. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah 

konkrit(Menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang sesuai dengan yang di pelajaridi 

madrasah dan sumber lain yang sama dalam  

        sudut pandang/teori 



B. KOMPETENSI DASAR ( KD )  

3.3. Menemukan makna atau gagasan dari kata, 

frase, dan kalimat bahasa arab yang  berkaitan 

dengan: Fi’il Mudhari’  Baik secara lisan 

 maupun tertulis 

3.4. Memahami secara sederhana unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur budaya dari teks terkait 

topik:Fi’il Mudhari’ yang sesuai dengan konteks 

penggunaan. 

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

3.3.1 Mengidentifikasi tanda-tanda Fi’il 

Mudhari’dalam bahasa arab. 

3.3.2 Mengidentifikasi wazan tsulasi mujarrad. 

3.3.3 Melafalkan tashrif Fi’il Mudhari’tsulasi 

mujarrad 

3.4.1 Menelaah struktur tarkib :Fi’il Mudhari’ Yang 

diajarkan guru 

dengan menggunakan metode Mind Mapping 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
      Setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa 

mampu mengidentifikasi Fi’il Mudhari’dan dapat 

melafalkan secara lancar tashrif Fi’il Mudhari’tsulasi 

mujarrad 

 



E. PENDEKATAN DAN METODE 

PEMBELAJARAN 
- Pendekatan Saintifik 

-    Qawaid wa tarjamah  

- Mind Mapping 

 

F. MEDIA PEMBELAJARAN  

- Kitab Tashrif 

- kamus  

- Papan tulis 

- A3 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan LANGKAH-

LANGKAH 

PEMBELAJARAN 

ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

- Guru mengucapkan 

salam 

- Guru meminta ketua 

kelas untuk memimpin 

do’a 

- Guru mengabsen siswa 

- Guru mengkondisikan 

kesiapan mental siswa 

dalam belajar 

- Guru mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan 

tentang materi yang 

sudah dipelajari dan 

terkait dengan materi 

yang akan dipelajari 

- Guru menjelaskan 

(5 menit) 



 

 

 

 

 

tujuan pembelajaran 

fi’il mudhari’ 

- Guru menjelaskan 

pembelajaran yang 

akan dilakukan serta 

bentuk tes dan tugas 

selesai pembelajaran 

yang akan 

dilaksanakannya. 

- Guru menjelaskan 

mekanisme 

pelaksanaan 

pembelajaran sesuai 

dengan langkah-

langkah Mind 

Mapping 

Siswa dengan khidmat 

dan santun : 

- Menjawab salam 

- Membaca do’a yang 

dipimpin ketua kelas 

- Mendengarkan guru 

mengabsen 

- Merespon pertanyaan 

guru tentang materi 

yang sudah dipelajari  

- Guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran  

- Murid duduk dengan 



teman sesuai dengan 

kelompoknya 

Kegiatan 

Inti 

 

a. Mengamati  
- Siswa mengamati 

Mind Mapping  

yang telah di 

bagikan guru  pada 

setiap kelompok  

- Siswa 

mendengarkan 

penjelasan tentang 

fi’il mudhari’  

- Siswa mengamati 

perubahan bentuk 

Fi’il Mudhari’ 

Apabila dimasuki 

huruf mudharaah  

b. Menanyakan  

- Siswa menanyakan 

materi tentang fi’il 

mudhari’ yang 

belum di pahami 

c. Mengeksplorasi 

- Siswa membuat 

sebuah kalimat 

sederhana dengan 

menggunakan fiil 

mudhari’ 

c. Menalar  

- Siswa mencari kata 

kerja fiil mudhari’ 

(30 menit) 



sesuai dengan 

wazan  

d. Mengkomunikasikan 

- Setiap ketua 

kelompok 

menyimpulkan hasil 

kerja kelompok di 

bantu oleh anggota 

kelompoknya  

 

Penutup Kegiatan akhir  

- Siswa 

Menyimpulkan  

pelajaran yang telah 

di pelajari yang di 

bantu oleh guru   

- Guru memberikan 

nasehat/ pesan 

moral terkait materi 

pembelajaran. 

- Guru melakukan 

refleksi. 

- Guru mengajak 

siswa menutup 

pelajaran dengan 

bacaan do’a. 

- Guru memberi 

salam. 

 

(5 menit) 

 

 



I. Penilaian 

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap 

Sosial) 

Teknik Penilaian : Observasi. 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan 

pedoman  

penskoran 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 
SKOR 

Selalu Sering Tidak 

Pernah 

1 

Saya tidak mau 

mencoktek 

pekerjaan kawan 

    

2 

Saya memberikan 

alas an sesuatu 

kepada guru 

dengan alasan 

sebenarnya 

    

3 

Menghargai 

pendapat orang 

lain 

    

4 

Saya percaya diri 

dalam 

berkomunikasi 

menggunakan 

bahasa arab antar 

teman 

    

5 

Saya bertanggung 

jawab dalam 

proses 

pembelajaran 

yang berlangsung 

    



JUMLAH SKOR 
    

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Bila pernyataan 

positif 

Selalu     = Skor 4 

Sering     = Skor  3 

Kadang – kadang  

 = Skor 2 

Tidak pernah   = Skor 1 

Skor yang di 

peroleh 

------------------

-------X 100 

Skor maksimal 

=  ------ 

 

Bila Pernytaan 

Negatif 

Selalu   =Skor 1 

Sering    = Skor 2 

Kadang – kadang      

 = skor 3 

Tidak  pernah  = skor 4 

 



LAMPIRAN MATERI 

Fi’il Mudhari’ 

ملستقبل ا أوحلاضر الزمن اعمل يف لعلى حصو لكل فعل يد
 ومبدوءا حبرف من أحرف املضارعة 

Fi’il Mudhari’adalah Kata kerja menunjukkan 

suatu kejadian pada saat berbicara atau masa yang akan 

datang, digunakan untuk kejadian saat berlangsung atau 

akan berlangsung. 

Ciri-ciri Kalimah Fi’il Mudhari’adalah dimulai 

dengan huruf  Mudhara’ah yang empat yaitu  :  –ن  –أ  
ت –ي   disingkat menjadi أنيت. 

1. Huruf Mudhara’ah Hamzah dipakai untuk 

Mutakallim/pembicara/orang pertama tunggal/ 

saya. Contoh :  aku akan memukul =  ب  ر  ض  أ   
2. Huruf Mudhara’ah Nun dipakai untuk Mutakallim 

Ma’al Ghair/pembicara/orang pertama 

jamak/Kami. Contoh  :  kami akan  =  ب  ر  ـض  نـ   

memukul 
3. Huruf Mudhara’ah Ya’ dipakai untuk Ghaib 

Mudzakkar/orang ketiga male, tunggal, dual atau 

jamak/dia atau mereka,contoh : 



ب  ر  ـض  يـ     = dia (pr) akan memukul 

ان  ب  ر  ض  يــ    = dia berdua (lk-pr) akan memukul 

ن  و  بـ  ر  ض  يــ    = mereka (lk) akan memukul 

ن  ب  ر  ض  يــ     = mereka (pr) akan memukul 

4. Huruf Mudhara’ah Ta’ dipakai untuk Mukhatab 

secara Mutlaq/orang kedua male atau female, juga 

dipakai untuk orang ketiga female tunggal dan 

dual. Contoh : 

ب  ر  تــض     = kamu (lk)/dia (pr) akan memukul 

ارب  ض  تــ      = kamu berdua (lk-pr)/dia berdua (pr) 

akan memukul 

ن  و  بـ  ر  ـض  تـ    = kamu sekalian (lk) akan memukul 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

NAMA SEKOLAH  : DARUL ‘ULUM 

MATA PELAJARAN  : BAHASA ARAB 

KELAS/ SEMESTER  : VII/ 1 ( GANJIL ) 

MATERI POKOK  : FI’IL MUDHARI’  

TAHUN AJARAN  : 2019/ 2020 

ALOKASI WAKTU         : 2 x 40 MENIT  

A. KOMPETENSI INTI ( KI ) 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai 

ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan social dan alam dalam jangkauan  

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (factual, konseptual 

dan procedural) berdasarkan rassa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkain fenomena dan kejadian 

tampak mata   

4. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah 

konkrit (Menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang sesuai dengan 

yang di pelajaridi madrasah dan sumber lain 

yang sama dalam  

         sudut pandang/teori 

 



B. KOMPETENSI DASAR ( KD )  

3.3.  Menemukan makna atau gagasan dari kata, 

frase, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan 

dengan: Fi’il Mudhari’ baik secara lisan 

 maupun tertulis 

3.4. Memahami secara sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 

dari teks terkait topik:Fi’il Mudhari’yang 

sesuai dengan konteks penggunaan. 

C.  INDIKATOR PEMBELAJARAN 

3.3.1 Mengidentifikasi tanda-tanda Fi’il Mudhari’ 

dalam bahasa arab. 

3.3.2 Mengidentifikasi wazan Fi’il Mudhari’. 

3.3.3 Melafalkan tashrif Fi’il Mudhari’ tsulasi 

mujarrad 

3.4.1 Menelaah struktur tarkib ``Fi’il Mudhari’Yang 

diajarkan guru 

dengan menggunakan metode Mind 

Mapping 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
      Setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa 

mampu mengidentifikasi Fi’il Mudhari’ dan dapat 

melafalkan secara lancar tashrif Fi’il Mudhari’ tsulasi 

mujarrad 

E. PENDEKATAN DAN METODE 

PEMBELAJARAN 

 Pendekatan Saintifik 

 Qawaid wa tarjamah  

 Mind Mapping 
 



F. MEDIA PEMBELAJARAN  

 Kitab Tashrif 

 kamus  

 Papan tulis 

 A3 

 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan LANGKAH-

LANGKAH 

PEMBELAJARAN 

ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan - Guru mengucapkan 

salam 

- Guru meminta ketua 

kelas untuk memimpin 

do’a 

- Guru mengabsen siswa 

- Guru mengkondisikan 

kesiapan mental siswa 

dalam belajar 

- Guru mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan 

tentang materi yang 

sudah dipelajari dan 

terkait dengan materi 

yang akan dipelajari 

- Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran Fi’il 

Mudhari’  

- Guru menjelaskan 

mekanisme pelaksanaan 

pembelajaran sesuai 

dengan langkah-langkah 

(5 menit) 



Mind Mapping 

 

Siswa dengan khidmat 

dan santun : 

- Menjawab salam 

- Membaca do’a yang 

dipimpin ketua kelas 

- Mendengarkan guru 

mengabsen 

- Merespon pertanyaan 
guru tentang materi yang 

sudah dipelajari  

- Murid duduk dengan 

temannya sesuai dengan 

kelompok yang 

dibagikan guru 

Kegiatan 

I

n

t

i 

a. Mengamati  

- Siswa mengamati 

Mind Mapping  yang 

telah di bagikan guru  

pada setiap 

kelompok  

- Siswa mengamati 

penjelasan tentang 

fi’il mudhari’dan 

guru menjelaskan 

melalui Mind 

Mapping 

- Siswa mengamati 
perubahan bentuk 

(30 menit) 



fi’il mudhari’ apabila 

masuk dhamir yang  

- Guru membacakan 
teks kemudian 

diikuti oleh siswa    

b. Menanyakan  

- Siswa menanyakan 

kosa kata baru yang 

terdapat dalam teks 

- Siswa menanyakan 

topik terkait fi’il 

mudhari’ yang 

belum di pahami 

c. Mengeksplorasi 

- Siswa mencoba 
membacakan teks 

terkait fi’il mudhari’ 

- Siswa mencari fiil 

mudhari’ yang 

terdapat dalam teks 

sesuai dengan yang 

telah di pelajari 

melalui mind 

mapping 

d. Menalar  

- Siswa 
menerjemahkan teks 

terkait fiil mudhari’ 

yang di bantu oleh 

guru 

- Siswa membuat 

sebuah kalimat fi’il 



mudhari’ sesuai 

dengan salah satu 

zamir yang empat 

belas 

- Siswa mengerjakan 
tugas yang diberikan 

guru, secara 

berkelompok 

c. Mengkomunikasikan 

- Setiap kelompok 

mempresentasikan 

hasil kerjanya di 

depan kelas 

- Siswa 

mempraktikkan 

tashrif fi’il mudhari’ 

secara berkelompok 

di depan kelas  

Penutup Kegiatan akhir  

- Siswa 

Menyimpulkan  

pelajaran yang telah 

di pelajari yang di 

bantu oleh guru   

- Guru memberikan 
nasehat/ pesan moral 

terkait materi 

pembelajaran. 

- Guru melakukan 

refleksi. 

- Guru mengajak 
siswa menutup 

 

(5 menit) 



pelajaran dengan 

bacaan do’a. 

-  Guru memberi 
salam. 

I. Penilaian 

Lampiran 1  : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap 

Sosial) 

Teknik Penilaian : Observasi. 

Instrumen Penilaian: Rubrik lembar pengamatan dan 

pedoman penskoran 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 
SKOR 

Selalu Sering Tidak 

Pernah 

1 

Saya tidak mau 

mencoktek 

pekerjaan kawan 

    

2 

Saya memberikan 

alas an sesuatu 

kepada guru 

dengan alasan 

sebenarnya 

    

3 

Menghargai 

pendapat orang 

lain 

    

4 

Saya percaya diri 

dalam 

berkomunikasi 

menggunakan 

bahasa arab antar 

teman 

    



5 

Saya bertanggung 

jawab dalam 

proses 

pembelajaran 

yang berlangsung 

    

JUMLAH SKOR 
    

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Bila pernyataan 

positif 

Selalu     = Skor 4 

Sering     = Skor  3 

Kadang – kadang  

 = Skor 2 

Tidak pernah   = Skor 1 

Skor yang di 

peroleh 

------------------

-------X 100 

Skor maksimal 

=  ------ 

 

Bila Pernytaan 

Negatif 

Selalu   =Skor 1 

Sering    = Skor 2 

Kadang – kadang      

 = skor 3 

Tidak  pernah  = skor 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN MATERI 

Fi’il Mudhari’ 

 
ْوِميَّةِ  َأْعَماِليْ   الي َّ

تَ ي ِقظ   .اليَ و ِميَّةِ  َأع َماِل  ن  عَ  َأََتَدَّث   ،َفِطَمة   أَنَا  ِف  َأس 
 َوأَتَ َوضَّأ   لِلسَِّواكِ  احَلمَّامِ  ِإَل  أَذ َهب   ث َّ  َصَباًحا، اخلَاِمَسةِ  السَّاَعةِ 

ِجدِ  ِإَل  أَذ َهب   ذِلكَ  بَ ع دَ  ِفي ِه، َس 
 ًة،ََجَاعَ  الصُّب حِ  ِلَصََلةِ  امل

ِبي حَ  قَ رَأ نَا َوبَ ع َدَها ِمي دَ  التَّس  ِلي لَ  والتَّح  َعاءَ  والت َّه  نَا والدُّ  وان  تَ َهي  
 
 
 .َصاَفَحةِ بِامل

ِدقَاِئي   َمعَ  أَتَ َعلَّم   ذِلكَ  َوبَ ع دَ  ي ِنيَّةِ  ع ل و مَ  َأص   الت َّع ِلي مِ  ََم ِلسِ  ِف  الدِّ
ي ِِن ، م َعلِِّمَنا ِإَل  ر س   الدِّ ِوي دِ  الق ر آنِ  َعنِ  ِفي هِ  َند   َوأَتَ َعلَّم   ، َوالتَّج 
 َساَعة َثََلثَة   َحَولَ  ِفي هِ 

ِت  أ مِّي   َمعَ  تَ ـَ دِّ   لَ  البَ ي  تِ  ِإَل  أَر ِج ع   ث  أَبِ ي   َفَأمَّ ا الَكِبي  رَِة، َوأ خ 
 بَ ع دَ  الرَّاِبَع ةِ  السَّ اَعةِ  ِف  َع اَدةً  يَ ر ِجع   ه وَ  ،إَدارَتِهِ  ِمن   يَ ر ِج ع   لَ م  

، قَ د   الَّتِ ي   ال دُّر و سَ  أ َذاكِ ر   ذلِ كَ  َوبَ ع  دَ  .الَع ص رِ   َوِف   َدَرس ت 
يَ انِ ا بَ ع  ضِ  ِدقَ اِئي   َمعَ  مِ الَق دَ  ك  رَّةَ   أَل  َعب   َلح    ِف  َأص 

َ
 ث َّ  ،ل َع بِ امل

ََتِي  ح    .الَعص  رِ  َصََلةِ  ِِلن ِتظَ ارِ  َأس 



 ِف   م  انأ اليَ و م أَع َماِل  َعن   ت  نَ َهي   َما بَ ع دَ  لَي ًَل  التَّاِسَعةِ  السَّاَعةِ  ِف 
لَ  الن َّو م، ةغ ر فَ  ك ر ه   بِالبَ رََكاتِ  ََم ل و ء   َحَياِت  َكي    اللَ  أَد ع و ه  قَ ب    َوَأش 

 .اليَ و مَ  أَع طَاِن  َقد   الَِّت   ن َِّعمِ ال َعَلى
Fi’il Mudhari’ 
 

 متكلم خماطب غائب
 هو بضرب
 مها يضربان
 هم يضربون
 هي تضرب
 مها تضربان
 هن يضربن

 أنت تضرب
 أنتما تضربان
 أنتم تضربون
 أنِت تضربني

 تضربانأنتما 
 أننّت تضربن

 أنا أضرب
 حنن نضرب

 

 
 
 
 



 
LEMBAR KERJA SISWA 

  

NAMA SEKOLAH  : DARUL ‘ULUM 

MATA PELAJARAN  : BAHASA ARAB 

KELAS/ SEMESTER  : VII/ 1 ( GANJIL ) 

MATERI    : FI’IL MUDHARI’ 
 
Petunjuk ! 

 Mulailah dengan membaca Basmallah ! 

 Kerjakanlah soal dibawah ini dengan teliti 

 Tulis nama kelompok dan anggota kelompok 
pada tempat yang tersedia ! 

 Diskusikan dan jawablah soal tersebut dengan 

teman kelompokmu ! 

 Jika dalam kelompokmu mengalami kesulitan, 
tanyakan pada gurumu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  : 

Anggota : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  



A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban 

yang benar! 

 

 املضارع ؟ ل  ع  فِ  وَ ا ه  مَ  .1
  ةفَ ر  غ   ِف ... أنا .2

 
  ة  رَ كَّ ذَ امل

تَ ي ِقظ  تَ  ة  اعَ سَ  أ  .3  فاطمة س 
 إل الّسوقِ ... ة  مَ اطِ فَ  .4
 الت َّع ِلي مِ  ََم ِلسِ  ِف  ة  مَ اطِ ي فَ لِ مَ ع  ت َ  اذَ مَ  .5

 

 



Kunci jawaban 

 أو  ر اِضحلَ ا ِنَملزَّاِف ِلَمَع لِ و ص ى ح َلَع لُّ د َي ل ع ِف لّ ك  .1
  فِ ر  أح   ن  مِ  فِ ر  ءا ِبَ و  د  ب  مَ وَ  ِلَبق َتس مل ا

 
  ة  عَ ارَ ضَ امل

  س  لِ أج   .2
 َصَباًحا اخلَاِمَسةِ  السَّاَعةِ  ِف  .3
َهب   .4  َتذ 
ر س  تَ ، .5 ِوي دِ  الق ر آنِ  َعنِ  ِفي هِ  د   َوالتَّج 



 اإلختبار قبلي احوال الشخص
 تمرينات

 !أجب األسئلة اآلتية  - أ
 ع ؟فعل املضار تعريف ما هو .1
 ؟ هاذكر فأعدد حرف املضارعة كم  .2
 " يفعل " وزن  علىفعل املضارع من أذكر مثالني  .3
 إىل املدرسة ؟... رمحة وأمنة  .4
على حرف أ، ب، ج، د   x ))الضرب  عالمة ضع_ ب

 !على أصح إجابة 
 ...هي  .1

  طالبة  -ب   طالب  - أ
 صديفي -د  أمحد  –ج   - ب

 هو فعل ؟  "يذهب"يذهب أمحد إىل املدرسة، الفعل   .2
 ماض  -ب  مضارع  - أ
 جزم  -د  عمر  -ج 

 



 البعدى اإلختبار
 تمرينات

 !أجب األسئلة اآلتية  . أ
 ع ؟ما هو تعريف فعل املضار .1
 عدد حرف املضارعة فأذكرها ؟كم  .2
 " يفعل " فعل املضارع على وزن من أذكر مثالني  .3
 إىل املدرسة ؟... رمحة وأمنة  .4
على حرف أ، ب، ج، د   x ))الضرب عالمة  ضع_ ب

 !على أصح إجابة 
 ...هي  .1

  طالبة  -ب   طالب  - ت
 صديفي -د  أمحد  –ج   - ث

 هو فعل ؟ " يذهب"يذهب أمحد إىل املدرسة، الفعل   .2
 ماض  -ب  مضارع  - ب
 جزم  -د  عمر  -ج 

 



ANGKET RESPON SISWA TERHADAP BELAJAR 

FI’IL MUDHARI’ MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN  خريطة الذهنية  
(MIND MAPPING) 

 

Nama  : 

Kelas  : 

Hari/Tanggal : 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi 

prestasi atau nilai raport saudara 

 Berilah tanda tanda (√) pada jawaban yang 

menurut mu paling sesuai! 

 kejujuran saudara dalam pengisian angket ini 

sangat membantu dalam pengumpulan data 

Keterangan Pilihan jawaban : 

SS  : Sangat setuju  

S  : Setuju 

TS : Tidak setuju  

TS : Sangat tidak setuju 

 

 

 

 



No. Pertanyaan SS S TS STS 

1. Saya merasa senang 

belajar Fiil mudhori’ 

dengan menggunaan  

model pembelajaran Mind 

Mapping  

    

2. Dengan belajar 

menggunakan Mind 

Mapping saya lebih 

mudah membedakan huruf 

Mudhara’ah 

    

3. Saya lebih aktif selama 

proses pembelajaran  

    

4. Model pembelajaran Mind 

mapping dapat 

menghilangkan rasa bosan 

saya ketika belajar, 

khususnya ketika belajar 

fi’il Mudhari’ 

    

5. Saya merasa sangat 

termotivasi belajar dengan 

model Mind Mapping. 

    

6. Belajar dengan Model 

Pembelajaran Mind 

Mapping, Membuat saya 

mampu Memahami Fi’il 

Mudhari’ lebih cepat 

    

7.  Selama pembelajaran     



saya selalu menanyakan 

hal-hal yang belum saya 

ketahui baik kepada teman 

maupun guru 

8. Saya lebih berani 

mengeluarkan idea atau 

pendapat selama proses 

pembelajaran dengan 

penggunaan Mind 

Mapping 

    

9. Setelah Belajar dengan 

model Mind Mapping, 

saya mampu mengubah 

Fi’il Mudhari’ sesuai 

dhamir. 

    

10. pembelajaran dengan 

teknik ini membuat saya 

menginggat pembelajaran 

lebih lama. 

    

 



OUTPUT SPSS SOAL 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

PRETEST   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

2.746 1 60 .103 

 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 

1 

PRETEST 65.40 62 19.903 2.528 

POSTTEST 1.50 62 .504 .064 

 

Tests of Normality 

 

POSTTEST 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

PRETEST Pretest .217 31 .001 .910 31 .013 

Posttest .148 31 .082 .942 31 .093 

 



 

 

 

 

 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

PRETEST - 

POSTTEST 63.903 19.508 2.478 58.949 68.857 25.793 61 .000 



OUTPUT SPSS ANGKET 

 

 

 

Statistics 

 soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 soal10 

N Valid 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.8710 3.4516 3.6129 3.4194 3.5161 3.5484 3.4839 3.6129 3.6129 3.5161 

Std. 

Deviation 
.34078 .56796 .61522 .56416 .56985 .50588 .67680 .55842 .49514 .62562 

soal1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid setuju 4 12.9 12.9 12.9 

sangat setuju 27 87.1 87.1 100.0 

Total 31 100.0 100.0  



 

soal2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 1 3.2 3.2 3.2 

setuju 15 48.4 48.4 51.6 

sangat setuju 15 48.4 48.4 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 

 

soal3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 2 6.5 6.5 6.5 

setuju 8 25.8 25.8 32.3 

sangat setuju 21 67.7 67.7 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 

 

 

soal4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 1 3.2 3.2 3.2 

setuju 16 51.6 51.6 54.8 

sangat setuju 14 45.2 45.2 100.0 

Total 31 100.0 100.0  



 

 

soal5 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 1 3.2 3.2 3.2 

setuju 13 41.9 41.9 45.2 

sangat setuju 17 54.8 54.8 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 

 

soal6 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid setuju 14 45.2 45.2 45.2 

sangat setuju 17 54.8 54.8 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 

 

soal7 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 3 9.7 9.7 9.7 

setuju 10 32.3 32.3 41.9 

sangat setuju 18 58.1 58.1 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 



 

soal8 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 1 3.2 3.2 3.2 

setuju 10 32.3 32.3 35.5 

sangat setuju 20 64.5 64.5 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 
 

soal9 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid setuju 12 38.7 38.7 38.7 

sangat setuju 19 61.3 61.3 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 

soal10 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang setuju 2 6.5 6.5 6.5 

setuju 11 35.5 35.5 41.9 

sangat setuju 18 58.1 58.1 100.0 

Total 31 100.0 100.0  

 

 



أنشطة الطلبة أثناء إجراء تعليم فعل المضارع بأسلوب 
هنية ذخريطة ال  
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