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 استهالل
 

 بسم اهلل الرمن الرحيم
 

ويرزقه من حيث ال يحتسب ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه ( 2)ومن يتق اهلل يجعل له مخرجا  
 (3)إن اهلل بالغ أمره قد جعل اهلل لكل شيء قديرا

 (3-2: سورة الطالق )
 

 يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمونقل هل 
 9آية  زمرالسورة 

 
 (صدق اهلل العظيم)

 
 دّل على خيٍر فله مثل أجر فاعلهمن 

 (البخاريرواه )
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 إهداء

الوالدين الكرمني برا وإحسانا أيب املكرم أزهار وأمي املكرمة آنيدار حيي الذين ربياين صغرية إىل  -1
ياين حممد و أخاين  ليين مرلينا حفظهما اهلل وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرية وإىل أخيت

 .وحممد إخسان

وإىل أساتذيت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي، الذبن علموين أنواع العلوم املفيدة  -2
 .وأرشدوين إرشادا صحيحا هلم بالكثري تقديرا وإجالال

أقول شكرا جزيال على . وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي -3
 .إجناز هذه الرسالة، جزاكم اهلل خري اجلزاءمساعدتكم يل يف 



 و

 

 كلمة الشكر والتقدير 

احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهر على الدين كله، والصالة والسالم على 
 .بعد أما. عبده ورسوله حممد خامت النبيني، وسيد ولد آدم أمجعني

الصرب  هاة، فهو الذي أعطاالفاحت اآليةو  عظيمةعز وجلَّ على نعمه الر اهلل شكالباحثة تفإن 
الرتبية  رسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة العربية بكليةال هتمكن من إمتام هذتواجلهد والتوفيق حىت 

وختتص  .جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  كمادة من املواد املقررة يتعلمها الطلبة وتأهيل املعلمني
يف تعليم املطالعة لرتقية قدرة  ”Mind Mapping“استخدام وسيلة خريطة الذهن  :الرسالة حتت املوضوع

 . إنسان قرآين أتشيه بساردراسة جتريبة مبعهد ، االلبات على فهم املقروء 
 خباري مسلم املاجستري الدكتور األستاذ املشرفني مها إىل فضيلة هاوتقدير  هاوجه شكر تمث  

متا القيمة حىت  وإرشاداهتما وتوجيهاهذه الرسالة حلسن إشرافهما على  ،فضيلة املاجستريواألستاذة 
  .لعل اهلل باركهما وجزامها خريا كثريا اوكيفية البحث عنههذه الرسالة تمكن من فهم ت

الذين  آنيداروأمي  أزهاراحملبوبني أيب  هاقدم شكرا واحرتاما لوالديتأن  مث من الواجب على الباحثة
 .سأل اهلل أن جيزيهما أحسن الثوب يف الدنيا واآلخرةتتذهيبا نافعا،  هاتربية حسنة وهذبا هاربيا

ورئيس قسم اللغة العربية كما  وتأهيل املعّلمني وعميد كلية الرتبيةامعة ملدير اجل شكر كذلكتو 
بذلوا جهدهم  دة بندا أتشيه، ألهنم قشكر بقية األساتذة املكرمني يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكوميت

طالبات جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وإرشادهم إىل ما فيه صالحهم الطالب و اليف سبيل تدريس 
 .الدنيوي واألخروي

تطيع ذكر كل واحد منهم ست، والرسالةال هشكر مجيع األخوات وكل من له أسهام يف إمتام هذتمث 
 .القصرية ةالجيف هذه الع
 وحي الدينمذكر ذو الكفل و أستاذ  األستاذ إنسان قرآينقدم شكرا لرئيس معهد تنسى أن توال

يف  هاوالتالميذ فيه الذين قد أعانو  األساتذةوجلميع حسن الدين األستاذ  اللغة العربيةملدرس او  املاجستريا
 . مجع البيانات عند عملية البحث، عسى اهلل أن يعطيهم مجيعا أجرا عظيما



 و

 

فاإلنسان حمل  .عليه هاأن ينبه ارجو كل من اطلع عليه وعثر على خطأ أو نقص فيهت الباحثة وإن
هذه  أوملن قر  ان جيعل هذا العمل مباركا ونافعا هلأسأل اهلل تبارك وتعاىل ت اوإهن. الزال واملؤمن مرآة أخيه

 .الرسالة
وصلى اهلل على نبينا . سبيل اهلدىسأل اهلل العفو واملغفرة والسالمة للمسلمني وأن يوفقنا إىل تو 

 .واحلمد هلل رب العاملني. حممد وصحبه ومن سار على هنجه إىل يوم الدين

 

 1029 نايري4بندا أتشيه، 
 

 الباحثة
 



 ي

 

 مستخلص البحث
 

على فهم املقروء الطالبات يف تعليم املطالعة لرتقية قدرة " خريطة الذهن"استخدام وسيلة  :  عنوان البحث
 (أتشيه بسار –دراسة جتربية مبعهد إنسان قرآين )

 أرين:   االسم الكامل

 يف اليقدرن ن  العربية، وه فهم النصوص يواجهن الصعوبة يف  إنسان قرآين املعهد يف الطالبات أن تالحظ الباحثة
الوسائل ومن األسباب اليت تؤدي إىل تلك املسألة هي قلة استخدام  .تبليغ املعلومات مبا وردت يف النصوص العربية

وسيلة خريطة  استخداملذلك تقوم الباحثة  .فهم املقروءعلى  الطالباتاملؤثرة أثناء عملية التعليم لرتقي قدرة  التعليمية
وأما أغراض تأليف هذه  .لعة لرتقية قدرة الطالبات على فهم املقروءاملطا مييف تعل   ”Mind Mapping“الذهن 
وسيلة  استخدامب املطالعة لرتقية فهم املقروء تعل م يف قرآينإنسان  مبعهد الطالباتة استجابهي التعرف على الرسالة 

وأما دراسة البحث اليت . فهم املقروءعلى  الباتلرتقية قدرة الط استخدام وسيلة خريطة الذهن ةيفعالو  خريطة الذهن،
-One group pre)استعملتها الباحثة فهىي دراسة جتريبية بالتصميمات التمهيدية بشكل تصميم اجملموعة الواحدة 

test post-test design)،  واملدخل الذي تعتمد الباحثة يف . وجلمع البيانات استعملت الباحثة االستبانة واالختبار
يف  االلباتواختارت  ،قرآينإنسان عهد مب الطالباتمجيع البحث هو املدخل الكمي، وكان اجملتمع من هذا البحث 

وتستعمل الباحثة نتيجة املاؤوية واملعدلة  .ةطالب 22 هن  عددوكان يف هذا البحث عينة ك الثانوي ج الفصل الثاين
 تعل م يف الطالباتة استجابالبحث أن  وأما نتائج. حلصول على التأثري Test-ت لتحليل بيانات االستجابة وحتليل

لرتقية قدرة  فعال  استخدام وسيلة خريطة الذهن أن و   .عليافدرجتها  باستخدام وسيلة خريطة الذهن املطالعة 
  (.Sig) أن نتيجة مستوى الداللة 51-4الجدول يف  Test-تبواسطة حتصيل  .فهم املقروءعلى  اتالطالب
استخدام مقبول أى  ((Haمردود وفرض البديل ((Hoوهذا يدل على أن فرض الصفري ، (000،)>0،00)وهو

   .فهم املقروء أو النصوصلرتقية قدرة الطالبات على  مؤثر وسيلة خريطة الذهن

رقم القيد            : 160202161 
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Research Abstract 

 

Title  : The implementation of media “Mind Mapping” with muthala’ah learning to improve 

the skill of understanding readability at the students of the Institute Insan Qurani Aceh 

Besar 

Name  : Arni 

NIM : 160202161 

 

In this study, the researcher observed that Insan Qurani islamic boarding school students have 

difficulty in understanding the Arabic texts, and they are unable to inform the information 

contained in the Arabic texts. One of the reasons for this is the lack of effective teaching aids 

during the education process to improve students' reading comprehension ability. There fore, the 

researcher uses the Mind Mapping media in reading instruction to improve the ability of students 

to understand reading. The purpose of this study is to identify the response of female students at 

the Insan Qur'ani islamic boarding school in reading learning to promote reading comprehension 

using the means of mind map, and to use the “mind mapping” media to enhance students' ability 

in reading comprehension. The research method used by the researcher was pre-experimental 

design with the pre-test and post-test designed in one group. To collect the data, the researcher 

used questioners and test. The approach used by researchers was a quantitative approach. The 

population of this study was all students at Insan Qurani Islamic Boarding School, and among all 

of them, 28 students of grade 11 were selected as a sample.Researcher uses percentage values 

and mean scores to analyze student response data and examines T test in order to gain 

effectiveness. The results of this study indicate that students 'responses – in terms of the 

cognitive, affective and psychomotor aspects – to learning speaking skills are at high level, and 

the implementation of “Mind Mapping” media is also effective for improving students' ability in 

speaking skills. The result is obtained from T-test Sig (000, < 0,05). This shows that the null 

hypothesis (H0) is rejected and hypothesis (Ha) is accepted, it is evident   that the usage of media 

Mind Mapping is influental to improve students understanding  in reading. 
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  Abstrak Penelitian 

 

Judul Penelitian : Penggunaan Media Peta Konsep “Mind Mapping" Dalam Pembelajaran 

Muthala’ah Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswi Dalam Memahami 

Teks Bacaan Pada Madrasah Tsanawiyyah Insan Qurani ( Aceh Besar ). 

Nama Lengkap :  Arni 

NIM : 160202161 

 

Pada penelitian ini, Peneliti mengamati bahwa santri dayah insan qurani mempunyai kesulitan 

dalam memahami teks bacaan berbahasa Arab, dan mereka juga tidak mampu menuang kembali 

isi cerita yang terdapat didalam teks bacaan berbahasa Arab dengan ungkapan mereka masing-

masing. Salah  satu alasan dari permasalahan tersebut adalah kurangnya penggunaan  media  

yang menarik untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks bacaan berbahasa 

Arab. Adapun upaya untuk mengatasi atau menghapus masalah tersebut, peneliti menerapkan 

model pembelajaran aktif dengan media peta konsep atau yang sering disebut dengan “Mind 

Mapping” untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks bacaan bahas Arab. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi respon siswa di dayah Insan Qurani 

dalam mempelajari muthala”ah dengan menerapkan media peta konsep dan mengidentifikasi 

keefektivitasan  penerapan media peta konsep untuk meningkatkan kemampuan mereka terhadap 

pemahaman teks bacaan bahasa Arab.  Metode penelitian  yang digunakan oleh peneliti adalah  

pree eksperimen dengan desain pre-test pos test dalam satu desain kelompok, dan  untuk 

mengumpulkan data, peneliti menggunakan  kuesioner dan tes. Pendekatan yang digunakan 

peneliti adalah pendekatan  kuantitatif, adapun populasi  dari penelitian ini adalah semua siswa 

di Dayah Insan Qurani, dan siswa di kelas dua C Tsanawiyah terpilih sebagai  sampel dalam 

penelitian ini yang berjumlah 28 siswa. Peneliti menggunakan nilai persentase dan nilai rata-rata 

untuk menganalisa data respon siswa dan menganalisa uji T demi memperoleh 

keefektivitasannya. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon siswa dari aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik terhadap pembelajaran muthala’ah  berada pada tingkat tinggi, 

dan penerapan media peta konsep juga efektiv untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami teks bacaan bahasa Arab. Hasil tersebut terbukti dari uji T yaitu Sig (000, < 0,05). Ini 

menunjukkan bahwa hipotesa nol (H0) ditolak dan hipotesa a (Ha) diterima.  
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 
 مشكلة البحث-أ

وتعد مهارة القراءة . نمقد تعلّ  مبا الطالباتفهم تاللغة العربية هتتّم مبهارة القراءة اهتماماً كثرياً ألهنا        
إذ إن للقراءة عالقة باملواد . من املهارات ذات أمهية البالغة يف جمال طرق تدريس اللغة العربية

وكافة قنون وأللوان املعرفة، والثقافة، فتعد القراءة من أهم األسس الثقافية . والتخصصات األخرى
ال ميكن االستغناء عنها ، وهي النافذة اليت  واحلظارة يف اجملتمعات احلديثة، فهي وسيلة مهمة لالتصال

يطل منها اإلنسان على خمتلف املعارف والثقافات ، وهي وسيلة الفرد وأداهتا يف الدرس وحتصيل املعرفة، 
وميكن القول بانه يف جمال . وكذلك يف الدراسة، والثقافية، وشغل أوقات الفراغ، وأيضًا يف جمال التعلم

 . و منو يتخذ من القراءة التعلم بأّن أي تعلم أ
وسيلة أساسية للتحصيل واكتساب املهارات، ومنو جوانب الشخصية، فهي إحدى مهارات اللغة 

للقراءة أهدف وظيفة عامة هي . العربية اليت يستطيع الدارس بواسطتها أن يتعرف على مضامني الفكر
. ، كما أهنا تسهم يف إمتاع القارءتسهم يف بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيق العقل واكتساب املعرفة

وتسلية يف وقت فرغه مما يستهويه من لون قرائ معني كالقصة أو الشعر مثالً، كما أّن القراءة أداة التعليم 
القراءة، كما  ةيف احلياة املدرسية فاملتعلم ال يستطيع التقدم يف تعلمه إاّل إذا استطاع السيطرة على مهار 

د بغريه مما تفصله عنه املسافات الزمانية أو املكنية، كما تزود الفرد باألفكار أهنا وسيلة ال تصل الفر 
  .واملعلومات

بتطبيق التعليم اللغة العربية منها مهارة القراءة يف مادة املطالعة  بأتشيه بسار إنسان قرآين قام املعهد
علومات اليت وردت يف ، حلصول على فهم النصوص وقدرة على تبليغ املقراءة رشيدةباستخدام كتاب 

على تبليغ  نال يقدر  الطالباتبعض  إنسان قرآينولكن يف الواقع وجدت الباحثة أّن يف معهد . النصوص
 .النصوص أو املقروءاملعلومات اليت وردت يف النصوص وقّلة الفهم 

اخلريطة وسائل التعلمية يعين بتطبيق وسيلة اللقد قامت الباحثة لعالج هذه املشكلة باستخدام 
 .نهايقدرن على تبليغ املعلومات مبا تعلم الطالبات، و وءفهم املقر  لسهولة "Mind Mapping"الذهن
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 أسئلة البحث- ب

 :بالنسبة إىل البيانات السابقة تريد الباحثة أن تبحث 
يف عملية تعليم  الطالبات استجابةيؤثر يف " Mind Mapping" هل استخدام خريطة الذهن - 

 ؟مبعهد إنسان قرآين وتعلمهااملطالعة 
على فهم املقروؤ  الطالباتلرتقية قدرة  فعاال" Mind Mapping" الذهن هل استخدام خريطة  -2

 ؟مبعهد إنسان قرآين
 

 أغراض البحث- ج

  :أما أغراض البحث فكما يلي 
يف ترقية قدرة الطالبات على " Mind Mapping"استخدام خريطة الذهن  استجابةالتعرف على  - 

 .مبعهد إنسان قرآين املقروء فهم
مبعهد إنسان  يف تعليم املطالعة"  Mind Mapping"التعرف على فعالية استخدام خريطة الذهن -2

 .قرآين
 

 أهمية البحث-د

 :أما أمهية البحث فما يلي 

 .ملعلومات اليت وردت يف النصوصان أن يفهم الطالباتطيع استت:   للطالبات- 

 أن  واعويستط الطالباتاملشكالت اليت يوجهها اقد عرفوا : للمدرسني -2

 .يف التعلم نّ هوا تلك املشكالت ويدافع وايعاجل     

 

 وفروضه اإلفتراضات -هـ

 : هلذا البحث، فيما يلي  فرضوأما ال
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 البديل فرضال- 

عند الطالبات مل يكن فعاال يف ترقية فهم املقروء  "Mind Mapping" إّن استخدام خريطة الذهن 
 (ho) .مبعهد إنسان قرآين

 الفرض الصفري-2

على فهم املقروء مبعهد  الطالباتفعاال يف ترقية قدرة  "Mind Mapping" إّن استخدام خريطة الذهن
 (ha) .بسار أتشيهإنسان قرآين 

 

 

 

 

 

 حدود البحث-و

خريطة الذهن يف تعليم املطالعة لرتقية  احلد املوضوعي، يقتصر موضوع هذا البحث على استخدام - 
 .قراءة رشيدةبية وتستعمل كتاب يالعربية مبنهج التجر  املقروءعلى فهم  الطالباتقدرة 

 .س ينفصل الثا متوسطةمرحلة  بسار أتشيهإنسان قرآين احلد املكاين، يقتصر هذا البحث مبعهد -2

 .9 8/20 20يف السنة الدراسة   احلد الزماين، تقوم الباحثة باستعمال هذه الوسيلة -3

 معاني المصطلحات-ز

 Mindتبدأ الباحثة يف البحث عن هذه الرسالة حتت موضوع استخدام خريطة الذهن قبل أن 

Mapping  على فهم املقروء فيحسن هبا تبحث أوال عن بعض معاين املصلحات اليت   الطالباتلرتية قدرة
 :وتلك املصطلحات كما يلي. كانت يف موضوع هذه الرسالة لكي يسهل للقارئني فهمها

 
 لذهنخريطة ا استخدام- 
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، واملراد 2أي اختذه خادما. استخداما –يستخدم  –كلمة استخدام لغة مصدار من استخدم 
 3.يف هذه الرسالة استعمال الشيء كآلة معينة لسهولة على الوصول إىل أغراض املعينة بالكلمة استخدام

الباحثة تبني واحد منها مث تلخص . ون من كلمتني وهي خريطة والذهنتتكوكلمة خريطة الذهن 
خرطا ورسم -خيرط  –يف اللغة العربية لغة مأخوذة من خرط ( خريطة" ) Mapping"كلمة . املعىن املراد

  .على نطاقا ضّيق لسطح الكرة األرضية الشمل أو اجلزئي
عقال وهو  –يعقل -، مصدر من عقل (والعقل)الفهم يف اللغة العربية ( الذهن" ) Mind"كلمة 

  .وهو ما يكون به التفكري واالستدالل عن غري طريق احلواس. ادرك، بلغ سّن الرشد
 تعليم-2

مبعىن اعلم إال أو تفّقه ( عليمات -عّلم ي -عّلم)مصدار من فعل رباعي متعدي لغة " تعليم "تعريف
  .تعّلم أّن خري الناس ميتاً : "ومنه قول قيس بن زهري: يف األمر؛ قال
صود عبارة عن العملية املنّظمة اليت ميارسها املعلم هبدف نقل ما يف ذهنه من معارف واملق

ذين يكونون حباجة إىل هذه املعارف، وجند يف التعليم أّن املعّلم ومعلومات إىل الطالب املتعّلمني وال
تكون يف ذهنه جمموعة من املعلومات واملعارف حياول إيصاهلا للطالب، كونه يرى أهّنم حباجة إليها، 

يا ضمن عملية منّظمة تنتج عن تلك املمارسة وهي التعليم، وما صفيوصلها هلم بشكل مباشر منه شخ
  .وما ميتلكه املعلم من خربات يف هذا اجملالاحلصول املتعلمني على تلك املعارف، ينحكم يف درجة 

والباحثة ترى أّن تعليم هو عملية تدريس يف الفصل، الذي ميارها املعلم و الطالب حلصول على 
 .معلومات واملعارف

 قدرة3-
                                                 

     .ص(  2002بريوت )  الطبعة التاسعة والثالثونمنجيد في اللغة واإلعالم، مؤسسة دار املشرف،    

دار املعارف : القاهرة) ، الطبعة الثالثة، في طرق التدريس اللغة العربية في طرق تدريسهاعبد العزيز عبد اجمليد،  2

   :ص( م 99 

 292:ص( 2003: بريوت)، طبعة أوىل المنجيد الوسيط في العربية المعاصرةمؤسسة دار املشرق،  3 

 293.ص(  2002بريوت )  منجيد قي اللغة واإلعالم، الطبعة التاسعة والثالثونمؤسسة دار املشرف،    

    ص ( 2003القاهرة : نشر توزيع) طبعة مراجعة ومصححة  ،لسان العربالعالمة ابن منطور،    

7
http://mawdoo3.com,Diakses pada tanggal 19 desember2018, pada pukul 09.00 WIB   

http://mawdoo3.com,diakses/
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فعال مبعىن القوة على  –يفعل  –يقدر قدرا أو قدرة، على وزن فعل  –كلمة قدرة مصدر من قدر 
  8.الشيء والتمكن من فعله أو تركه

 فهم- 
: وفهمت الشيء. ا؛علمه ؛ األخرية عن سيبويةفهمً  –يفهم  –مصدر من فهم " فهمال"كلمة  

 .فهًما على النصوصمبعىن الفهم هنا من املراد  9.معرفتك الشيء بالقلب؛ علقته وعرفته 
 

 مقروء-5
قرأه يقَرؤه ويقُرؤه، األخرية عن الزجاج، قرءًا وقراءًة . يقرؤ –من قرأ  مفعولاسم " مقروء"كلمة 

املراد من املقروء هنا مبعىن النصوص الذي توجد يف كتاب  0 .وقرآنًا، األوىل عن اللحياين، فهو مقروء
 .املقروء

 
 السابقة اتالدراس-ح

الباحثة ملعرفة أسلوب الدراسة كانت الدراسة السابقة من أهم اساسيات البحث اليت استخدامها 
وهذه الدراسة يساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق بني دراستها . اجيابتها وسلبيها

 .والدراسة السابقة وإلستفادة من خريات الدراسني السابقني. احلالية
 

 رسالة رزقي مونندار- 
 رزقي مونندار:      اسم
 

حبث ) اإلستماع والكالم بوسيلة األفالم العربية  تدريس :  موضوع البحث
 (.جتريبية بااملدرسة الثانوية للسنة الثالثة  معهد املنار 

 

                                                 
8
    ص (  2002بريوت ) ، الطبعة التاسعة والثلثون منجيد في اللغة واإلعالممؤسسة دار املشرف،   
 82 ص ( 2003القاهرة : نشر توزيع) طبعة مراجعة ومصححة  ،لسان العربالعالمة ابن منطور،   9 
    282ص ( 2003القاهرة : نشر توزيع) طبعة مراجعة ومصححة  ،لسان العربالعالمة ابن منطور،  0  



6 

 

 

 

 األسباب إختارت الباحثة هذا املوضوع ألهنا ترى أن الوسائل:  مشكالت البحث
املستخدمة مل تكفي إلرتفاع قدرة الطلبة على اللغة العربية 

 .اجلّيدة
 

 .ملعرفة أهم األفالم العربية يف تدريس اإلستماع    والكالم:  هدف البحث
ملعرفة استعمال األفالم العربية تدريس اإلستماع والكالم لرتقية 

 .مهارة الطلبة
 

 .أّما منهج البحث يف هذا البحث فهو حبث جتريب:  منهج البحث
 

أّما نتائج البحث اليت حصلت عليها الباحثة فهي أن :  نتائج البحث
عمال وسيلة األفالم العربية مهم وفعال يف تدريس اإلستماع است

 .والكالم لرتقية مهارة اللغوية
   

وسيلة اليت إختارت املوضوع يف الدراسة اليت كتبتها رزقي :  اليةعالقة الدراسة السابقة بالدراسة احل
مونندار يعين أّن املدرسة لثانوية معهد املنار مل تستخدم، وسيلة 

ربية، إَما يف هذه الرسالة توجد الباحثة على أن يف األفالم الع
املدرسة العالية دار العلوم ال تستخدم أيضا وسيلة خريطة 

 .الذهن
 

موضوع الباحثة يف الدراسة اليت كتبتها رزقي مونندار يعين : الفرق بني الرسالة والرسالة رزقي مندار
على اللغة استخدام وسيلة األفالم العربية إلرتفاع قدرة الطلبة 

العربية إلرتفاع قدرة الطلبة على اللغة العربية اجليدة يف مرحلة 
الثانوية مبعهد املنار، أّما يف هذه الرسالة توجد الباحثة استخدام 

 .وسيلة خريطة الذهن لرتقية قدرة الطلبة على فهم املقروؤ
 



7 

 

 

 

    رسالة إنتان سفوتري -2
 إنتان سفوتري:  اسم
 

) وسائل الغناء لرتقية قدرة الطالب على املفردات تطبيق :  موضوع البحث
 (.دراسة جتربية باملدرسة املتوسطة حممدية بندا أتشيه 

 
األسباب إختارت الباحثة هذا املوضوع ألهنا ترى أَن الطالب :  مشكالت البحث

يف الفصل الثاين يصعبون يف حفظ املفردات وترمجة ننصوص 
 .اللغة العربية

 
ف على فعالية الغناء يف ترقية قدرة الطالب على ثروة التعر :  هدف البحث

التعرف على كيفية  .املفردات مبدرسة متوسطة حممدية بندا أتشيه
تطبيق الغناء يف تعليم املفردات مبدرسة متوسطة حممدية بندا 

 .أتشيه
 

 .منهج البحث يف هذا البحث فهو حبث جتريب:  منهج البحث
اليت حصلت عليها الباحثة فهي إّن  أّما نتائج البحث:  نتائج البحث

استعمال وسيلة الغناء جيعل عملية التعليم ممتعة وتساعد 
 .الطالب يف حفظ املفردات وتطبيقها يف احملادثة واجلملة املفيدة

 
من ناحية التشابه فهما تبحثان على دراسة جتربية، ووسيلة اليت : عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية

املوضوع يف الدراسة اليت كتبتها إنتان سفوتري يعين إَن إختارت 
مدرسة حممدية بندا أتشيه ال تستخدم وسيلة الغناء، أّما يف هذه 
الرسالة توجد الباحثة أن يف املدرسة العالية دار العلوم ال 

 .تستخدم أيضا وسيلة خريطة الذهن
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موضوع الباحثة يف الدراسةكتبتها إنتان سفوتري يعين : الفرق بني الرسالة والرسالة إنتان سفوتري
استخدام وسيلة الغناء لرتقية قدرة الطالب على املفردات يف 
مرحلة املتوسطة حممدية بندا أتشيه، أّما يف هذه الرسالة توجد 
الباحثة استخدام وسيلة خريطة الذهن لرتقية قدرة الطالب على 

 . فهم املقروء
 
 رسالة جوت مولندا-3

 جوت مولندا:      اسم
قي تعليم املطالعة لرتقية قدرة  Card Sortاستخدام وسيلة :  موضوع البحث

 .الطالب على الرتمجة مبعهد دار العلوم  دراسة جتربة
 

األسباب إختارت الباحثة هذا املوضوع ألهنا ترى أكثر :  مشكلة البحث
 .الطالب مل يقدروا على الرتمجة احلرية

 
 Card  املعرفة أثر يف اللغة العربية باستخدام وسيلة :   هدف البحث

Sort وملعرفة فعالية تدريس اللغة العربية بوسيلة ، Card Sort. 
 

 .أما منهج البحث يف هذا البحث فهو حبث جترييب:   منهج البحث
 

أما نتائج البحث اليت حصلت عليها الباحثة فهي إن :   نتائج البحث
يؤثر تأثريا بالغا يف تعليم اللغة العربية  Card Sortاستعمال وسيلة 

 .ويرقي قدرة الطلبة على مهارة القراءة
 

وسيلة اليت إختارت املوضوع يف الدراسة اليت كتبتها جوت   : عالقة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية
مبدرسة املتوسطة  Card Sortمولندا يعين أّن املدرسة ال تستخدم 
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هذه الرسالة توجد الباحثة على أن يف املدرسة إما يف . دار العلوم
 .العالية دار العلوم ال تستتخدم أيضا وسيلة خريطة الذهن

 
موضوع الباحثة يف الدراسة اليت كتبتها جوت مولند يعين : الفرق بني الرسالة والرسالة جوت مولندا

لرتقية قدرة الطالب على الرتمجة يف مرحلة  Card Sortاستخدام 
دار العلوم، أما يف هذه الرسالة توجد الباحثة استخدام املتوسطة 

 .وسيلة خريطة الذهن لرتقية قدرة الطالب على فهم املقروء
 
 

  طريقة كتابة البحث-ط
قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة ( وسالبكالوري)دليل إعداد البحث  

طريقة تأليف هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على ما قررته كلية ا وأم  .الرانريي اإلسالمية احلكومية
 :ـالرتبية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي يف الكتاب املسمى ب

“ Panduan Akademik dan Penulisan Skripisi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh 2018”. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للبحث

 
 (   Mind Mapping)مفهوم خريطة الذهن -أ

العوامل األساسية اليت يؤدي إىل عملية التعليمية الفعلية وهي حمتاج إىل تنظيم اخلربات التعليمية 
وهي جمموعة العالقات املستمرة بني املعلم والطلبة وتساعد الطلبة على النمو وقيادة حتقيقا للغايتها، 

باإلضافة إىل ذلك يستطيع املعلم أن يناسب بني الطرق . واكتساب املهارات اليت يراد أن حيقيق والدهم
 .ومادة الدراسية ويهتم إىل أغراضهما وكيفية استخدامها بصورة ناجحة أثناء عملية التدريس

والرتبويون يعرف بأهنا . هو أسلوب من أساليب التعليمية(   Mind Mapping )خريطة الذهنإن 
الكيفية اليت تنظم هبا املعلومات واملواقف واخلربات الرتبوية اليت تقدم الطالب وتعرض عليه ويعيشها 

  . لتتحقق لديه أهداف الدرس

ساعدة الطالب داخل املادة الدراسية أول َمن وضع خريطة الذهن يف العملية اجلديدة املهمة مل 
توفر املساعدة املرئية الواضحة  ذهنوخريطة ال. سنة سبعينات (Toni Buzan)أثناء الدرس هو توين بوزان 

  .وتساعد الطلبة على تنظيم املواد واملعلومات قبل درسها

رسم وخيطط ما على فكرة ابتكارية أو معلومات مث ي الطالباتواملراد خبريطة الذهن  هي حتصيل 
 .بعد التعلم من املادة

ممّا يتعلمنه أو خيططنه  فاهيم ويكتبون من خالهلامللحصول على  الطالباتكيفية ابتكارية عند  
  .من وظيفة اجلديدة

أن خريطة الذهن هي أسلول الذي ينتفع به الذهن  (Bobbi Deporter)وقال بويب دبرتر  
وتعريف أخر أن خريطة الذهن هي طريقة الكتابة االبتكارية . ثرباستخدام معينات البصرية حىت تبقي األ

                                                 
1 :أساليب التعليم غري مباشرة ملادة الرتبية البدنية    (online) diakses melalui  situs :http// manhaj. 

Net/articles.php?action=showid=17859, 24 maret 2018, jam 12.56 wib. 
2
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-berorientasi konstruktivistik, (Jakarta: Tim Prestasi 

Pustaka.2007). hal.157 

     
3
 Melvin L.Silbermen, Active Learning. 101 strategies to Teach Any Subject, (Bandung:Nusamedia, 2006),  

hal 200 
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خريطة الذهن هي صورة رمسية اليت تشري إىل منط املفاهيم واحد    .لسهل يف الذكر واحلفظ املعلومات
  .إىل املفاهيم األخرى

 ة الذهن هي أسلوب من أساليب التعليمية اليت تستخدمها املعلمةطمما الحظ من السابق أن خري
حىت تكون الطالبات النشيطات . اجلديد كارولسهل يف فهم املعلومات وإعطاء األف اتلتساعد الطالب

 .يف تطور معارفهن وهتدف إىل التعلم الفعالية
 

 أغراض خريطة الذهن -1

فهي حتديد معرفة الطلبة قبل أن تعلم املعلم موضوعا  (Dahar)أما أغراض خريطة الذهن عند دهار 
الطلبة على كيفية التعلم، والكتشاف على املفاهيم عند الطلبة، ومع ذلك كأداة جديدا، ومساعدة 

  .التقييم
 الذهن أشكال أساسية خريطة -2

 :وأّما أشكال أساسية خريطة الذهن فيما يلي

 .املوضوع األساسي اليت تكون هامة يف املادة تنظم الطلبة يف شكل وسط خريطة الذهن -

 .ليكون صورة أو خريطة مث جيعلها فروعا متنوعةالفكرة األساسية من مادة تتغري  -

 .كانت الفروع صورة أو رمسا من فكرة األساس املكتوبة واملرسم يف اخلط املعلق -

 .واملواضع اليت قد يكون مهما ترسم يف الفروع السفلى والصغرى -

  .الفروع الكبرية تتكون إىل الرتكب اليت يتوثق من بينهم -

 

 

 

 

                                                 
4
 Bobbi Deporter, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan, cetakan 29, 

(Bandung: PT Mizan Pustaka,2011), hal. 153  
5
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovasif-..... hal. 157  

6
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovasif-..... hal. 164 

7
 http://www.blogspot.com,teknik-Mind-Map-Mengorganisasi-Materi-Pembelajaran.html, diakses:senin 9 

april 2018, pukul:09.36 WIB 

http://www.blogspot.com,teknik-mind-map-mengorganisasi-materi-pembelajaran.html/
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 فوائد خريطة الذهن -3

 :خريطة الذهن للمعلمني فوائد
مساعدة املعلمون على فهم خمتلف املفاهيم الواردة يف املواضيع اليت سيتم تدريسها ويكتسبهم  - 

 .معلومات من رأي جديدة

 .مساعدة يف جتنب املفاهيم اخلاطئة - 

من خالل حتديد املفاهيم قبل إنشاء خرائط املفاهيم، على املعلومات أن يفهم مواضيع العلم فهما  - 
 .حا، لذلك ميكن أن يساعد على حتديد املوضوعات اليت ينبغي أن نتعلمهاصحي

 .مساعدة على رؤية عالقة منطقية بني مفاهيم معينة - 

 .مساعدة على تنظيم سلسلة من أنشطة التعليم والتعلم يف الفصل الدراسية - 

 .الطالباتمساعدة لتقييم  - 

 .مساعدة على استكشاف فهم الطالبات قبل التعلم - 

 .لتعزيز التعلم التعاوينكوسيلة   -8

 :لطالباتخريطة الذهن ل فوائد
مساعدة يف دراسة املفاهيم األساسية واملقرتحات، فضال عن املساعدة يف االتصال أوربط مع  - 

 .املعرفة احلالية اليت يتم دراستها

 .املساعدة حلصول على أفكار جديدة - 

 .عل جتنب سوء الفهم لطالباتمساعدة ا - 

 .وم جميدةمساعدة على تعلم العل - 

 م مطالعة يتطبيق خريطة الذهن في تعل -ب

أن  للطالباتوأما غالبا، تعليم املطالعة صعبة لفهم املقروء أو النصوص عند الطلبة، لذلك البّد 
دوافع كبرية يف تعليم املطالعة لفهم املقروء وتطبيق خريطة الذهن من احملاوالت لفهم النصوص  نميلك

 . تستعمل خريطة الذهن للحصول على األهداف املرجوة ةاملعلم تكانويف تطبيقها  . فهما جّيدا
 

 الخطوات في تطبيق خريطة الذهن
 :وخطوات يف تطبيق خريطة الذهن هي
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 الدراسة باستعمال خريطة الذهن ةتقوم املعلم - 

 بتقسيم الفصل إىل عّدة طوائف، وكّل الطائفة تتكون أربعة إىل مخسة طالبات ةتقوم املعلم - 

 يتعلمن مبدخل التعلم التعاوين ويناقشون املواد الدراسيةالبات الط - 

 لكّل عضو مسؤول عن جناح زمالئه - 

من  يناقشنل نّ بعد املناقشة تقوم كّل طائفة بإلقاء نتيجة البحث، تسهيال للمعلم يف تسوية آرائه  - 
 املواد الدراسية

 .ث إهنا متعلقة باملواد الدراسةخريطة الذهن بأنفسهم يف كّل طائفة حي صنعنأن يطالبات ينبغي لل - 

 8.مث يلقوا أمام الفصل مبا فهموا من نصوص املتعلقة باملواد الدراسة - 

 :وأساس اختيار خريطة الذهن هي
 نّ ، فال تكون فوق مستوياهتنّ وميوهلّن ، وحاجاهتطالباتأن يتناسب مع قدرات واستعدادات ال - 

 .نّ ، وتدخل السأم وامللل إىل نفوسهنّ اسهفتقلل مح نّ ، وال تقل عن مستوياهتنّ فتشتيت أذهاهن

 .أن تكون مثرية الهتمام الطالبات، حبيث جتمع عناصر الرغبة والتشويق - 

 التعقيد أن تكون بسيطة وواضحة، أي خالية من - 

 أن تسهم يف حتقيق أهداف الدرس، أو على األقل يف حتقيق بعض منها  - 

 أن تكون صحيحة يف حمتواها - 

  .قدر اإلمكان يف إعدادها الطالباتأن تشرتك  - 

 

 

 

 مزايا تطبيق خريطة الذهن وعيوبها  -ج
 :يف التعليم، وهي كما يلي الذهنهناك بعض املزايا عند استعمال خريطة ا

                                                 
8
.htttp://akhmadsudraja. Wordpress.com /model-pembelajaran-inovatif/diakses: 11 April 2018. Jam: 

  .12.53وحجا

 
مجعة عني مشس، : دار النهفة العربية )، والمنهجالوسائل التعلمية أمحد خريي كاطم، جابر عبد احلميد جابر،   

   ص .( م    
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 تستطيع خريطة الذهن أن ترقي الفهم بالطرق التالية -

 .مشاهدة الصورة الكبرية عن كل مشكلة ومبشاهدة املعلومات فيها بطريقة تفصيلية معا -

تذكر املعلومات املعقدة بالسهولة، ألهنا مجعت حسب طريقة اإلنسان يف التذكر وعالقتها  -
 .باملوضوع املستوي أو املختلف

خريطة الذهن ترقي قدرة الطالبات على اخليال، والتذكر، والرتكيز، وكتابة البيانات، وكذلك  -
 .ترقي رغبته يف حل املشكالت

 .الطالبات باستعمال خط مقوس ملون وصورإهنا حتفز ناحية فعالية لدي  -

إهنا تقتصد الكتابة، وهي ألن خريطة الذهن تلخص بابا واحدا من املادة يف نصف وجه الورقة  -
 .فقط

 .إهنا تساعد الطالبات على كتابة امللخص اجملذب يف وقت قصري -

هنه يعين غري منهجية التعليم خبريطة الذهن أكثر فعالية وكفاءة، ألنه تعامل الطالبات كما يعامله ذ -
 .إال أهنا تتشعب وتتفرع مثل الشجرة

 .إهنا تسهل الطالبات يف مراجعة ما درسه سابقا -

 :كما يلي  عيوب خريطة الذهن
 .اشرتك فيها الطالبات النشيط فقط -

 .ال تتعلم الطالبات املادة كمال -

   .ال متكن إدخال عدد املعلومات تفصيليا -

 القراءةطرق تعليم و مفهوم القراءة  -د
 مفهوم القراءة -1

اصتالحا فهي القراءة  وأما. كان القراءة لغة هي نطق باملكتوب فيه أو ألقي النظر عليه وطالعه
عملية يراد هبا إدراك الصلة بني لغة الكالم اإلنسنية ولغة الرموز الكتابية اليت تقع عليها العني، : البصرية

                                                 
10

 Http://www.ras-eko.com. http://www.ras-eko.com/2014/08/25 model-pembelajaran-mind-mapping,html 

13-April 2018 jam 07.28 WIB 

http://www.ras-eko.com/
http://www.ras-eko.com/2014/08/25
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الرموز : فهي تشمل. علمة وثقافة وفن ومعتقدات وهي نشاط فكري إلكساب القارئ معرفة إنسنية من
   .املكتوب، واملعىن الذهين، واللفظ املنطوق

وجبانب ذلك كانت األهداف تعليم القراءة مرتابطة بأهداف تدريس فروع اللغة العربية األخرى، 
يكون هدف  إذا، فالبّد أن. ألن القراءة فرع من فروع اللغة العربية وحبث من حبوثها ومادة من موادها

تدريس القراءة جزءا من أهداف تدريس اللغة العربية يف املدارس اإلبتدائية اإلسالمية بإندونيسيا، له 
أن يسيطر التلميذ سيطرة فعالة "أهداف خاصة كما وردت يف املنهج الدراسي من اللغة العربية، وهي 

تركيب اجلمل األساسية وبذلك أن كلمة وتعبريها عبارات و      على املفردات العربية الفصحى إىل حد 
يف اللغة العربية ويقدر على أن يفهم قراءات بسيطة يف ذلك  ةيقدر التلميذ على االتصال بسيط

   .النص

أن ميلك الطلبة علما ومهارة يف اللغة العربية "هي (  Tujuan Kurikuler) واألغراض املنهجية 
 :يت ميكنهمكلمة وعبارة وتركيب اجلمل البسيطة ال     بتقريب 

 .أن يقدروا على أن يتكلموا باللغة العربية عن بيئة املدرسة واملنزل بلفظ وتلحني جيد صحيح - 

أن يقدروا على أن يقرؤوا ويفهموا النص باللغة العربية عن البيئة املدرسية واملنزلية  بلفظ وتلحني  - 
 .جيد صحيح

   .عن البيئة املدسية واملنزلية( اإلنشاء املوجه ) أن يقدروا على أن يكتبوا اإلنشاء بسيطة  - 

أن يكون التالميذ "وأما األغراض العامة من تدريس القراءة كمادة من مواد اللغة العربية فهي 
   ".قادرين على أن يقرؤوا ويشرحوا النص مبوضوع أو بالتقريب مبوضوع احلوار باهتمام تركيب اجلمل

 أهميتها للفرد -2

 .ر الثقافات بني القدمي واحلديثنقل األفكار إىل كل فرد، إذ هي جس  - 

هي العامل املئثر يف صياغة شخصية الفرد، من خالل مناء ثروته املعلوماتية، من خالل التعلم   - 
 .الذايت غري املشروط بالتعليم

                                                 
  

 8  . ، ص(م    مؤسسة الرسالة، : بريوت)، طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآدابهاعابد توفيق اهلامشي،  
12

 Depertemen Agama RI, Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri khas  Agama Islam, Garis-Garis Besar 

Program Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1994/1995) hal. 171-172 

13Depertemen Agama RI, Kurikulum . . . hal. 176  

  
14

 Depertemen Agama RI, Kurikulum . . . hal. 177  
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 أهميتها للمجتمع -3

بسبب أن العامل احلديث اليوم قريب على كل قارئ، وسهل على اجلميع فهمه، رغم االختالفات  - 
 .كل أمر من أمور حياهتم  القائمة يف

   .من خالل القراءة حتسن اجلمع بني األصالة واملعاصرة، وربطهما بالواقع - 

 طرق تعليم القراءة  -4
كما ذكر الباحثة فيما سبق أن القراءة يف املدارس اإلبتدائية ليست درسا تقوم منفردا بنفسه وأن 

ن طريقة تعليمها اليت يتبعها مدرس اللغة العربية املنهج املستخدم لتعليمها هو منهج تعليم اللغة العربية، أ
   .هي طريقة مثبوتة يف املنهج لدراسي من اللغة العربية للمدارس اإلبتدائية

 
 

                                                 
  

    . ، ص(م    مؤسسة الرسالة، : بريوت)، طرائق تدريس مهارات اللغة العربية وآدابهاعابد توفيق اهلامشي،  
25  16Tatar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, ed. I, cet. II, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). Hal. 196 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث إجراءت البحث الحقلي

 
 منهج البحث -أ 

بارز يف تقدم العلوم عامة الطبيعية منها واإلنسانية، ألن أثره يف تقدم العلوم  للبحث العلمي أثر
عليه يف هذه  ةعتمد الباحثتإن منهج البحث الذي .  الطبيعية أكرب وأوضح بسبب عدد من العوامل

بواسطته أن  ةستطيع الباحثتالرسالة هو حبث جترييب ألن له أثر جلي يف تقدم العلوم الطبيعية وهبذا املنهج 
 . (املتغري التابع)على النتيجة ( املتغري املستقل)عرف أثر السبب ت

 - Pre)أنواع وهي التصميمات التمهدية أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة 

Experimental) والتصميمات التجريبية ،(True – Experimental Designs)والتصميمات العاملية ، 
(Factorial Design) والتصميمات شبه التجريبية ،(Quazi – Experimental).8  واختارت الباحثة

مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية  التصميمات التمهيدية بشكل تصميم اجملموعة الواحدة
One group pre-test post-test .design   باستخدام وسيلة ويف هذا البحث تقوم الباحثة تعليم اللغة العربية

     :ويسري هذا التصميم على حنو التايل .على مهارة الكالم الطالباتلرتقية قدرة  خريطة الذهن

  س       م                 س                                               

 3            مرور الزمن                                                       

 

 :البيان 
 ليباالختبار الق:    س
 االختبار البعدي:    س
  املعاجلة التجريبية:  م
 

                                                 
 .303. ص،( 00 مكتبة العبيكان،: رياض)، السلوكية العلوم في المدخل إلى البحث ،صاحل بن محد العساف  
 .303 .ص،....السلوكية العلوم في المدخل إلى البحث ،صاحل بن محد العساف  
 .0 3. ، ص....في العلوم السلوكية المدجل الى البحثصاحل بن محد العساف، 3
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 المجتمع والعينة - ب

 060 ن  عدده وكان املتوسطةللمرحلة  عهد إنسان قرنيمب الطالباتهذا البحث مجيع ااجملتمع يف 
ويكون هذا  .ةطالب 2  ن  عددهوكان ج  يف الفصل الثاي الطالبات يوالعينة يف هذا البحث ه. طالبة

وأيضا بسبب . مباشرة ن  على تعبري أفكاره يقدرنفيه مل   طالباتالفصل عينة يف هذا البحث ألن بعض 
 احلماسة والدوافع القوية متكون عندهمبلل أثناء تعل م والن التعليمية حىت يشعر  الوسيلةعدم استخدام 

 . اليت وردت يف النصوص العربيةعلى التعبري عن املعرفة  لتطبيقها
وتسمى أيضا  ((purposive samplingهي الطريقة العمدية  يف هذا البحث طريقة اختيار العينةأما و 

 اهلذه الطريقة الطريقة املقصودة، أو االختيار باخلربة وهي تعين أن أساس االختيار خربة الباحث ومعرفته
 0.تمع البحثجمن هذه املفردة أو تلك متثل أب

 

 طريقة جمع البيانات - ج

األسئلة إىل قامت الباحثة بتقدمي . كانت الباحثة تستخدم الطرق العديدة واملناسبة جلمع البيانات
مث . الطلبة قبل بداية الدراسة وبعد دراستها، وهذا العمل ما يسمى باالختبار القبلي واالختبار البعدي

  .توزيع االستبانةقامت الباحثة ب
 .املطالعةتعلم  يف استخدام وسيلة خريطة الذهن استجابة الطلبة على ملعرفة 

 :يف هذا البحثوفيما يلي معاي طريقة مجع البيانات املستخدمة 
 
 اتاالختبار  - 

إن االختبارات طريقة من طرق مجع البيانات، وهبا تساعد الباحثة يف إجابة األسئلة املوجودة يف 
االختبار بشكل عام أنه أداة تقيس وتقدر الفرق بني ( م191 )قد عرف بورق وقول . أسئلة البحث

 :وتقوم الباحثة باختبارين، مها  األفراد يف جانب أو أكثر من جوانب السلوك

 
 ((pre-test االختبار القبلي -

                                                 
0
 .11. ، ص.... المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صاحل بن محد العس اف،  
 2 0. ص ، .... المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صاحل بن أمحد العساف، 
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وهو االختبار الذي ختتربه اجملموعتان التجريبية والضابطة بعد اجراء التجربة بغرض حتديد مستوى 
 6.التجربة يف حتسينة استجابةقبل التجربة وحيت يتسىن معرفة  ملطالعةالتحصيل الدراسي لديهم يف مادة ا

 

 (Post-test) البعدياالختبار  -

وهو االختبار الذي ختتربه املخموعتان التجريبية والضابطة بعد اجراء التجربة بغرض حتديد مستوى 
بعد إجراء التجربة لقيلس األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري  املطالعةالتحصيل الدراسي لديهم يف مادة 

 9(التحصيل الدراسي)على  املتغري التابع ( التعليم املربمج)املستقل 
 

 االستبانة - 
فهم مادة املطالعة باستخدام وسيلة خريطة  تستخدم بنود االستبانة ملعرفة استجابة الطلبة على

بانة وإلجابة كل بنود االستبانة فقد استعملت الباحثة أربع بندا لالست 0 وقد جهزت الباحثة . الذهن
، وغري موافق بشدة بنتيجة  ، وغري موافق بنتيجة 3، وموافق بنتيجة 0اختيارت وهي موافق جدا بنتيجة 

    2.وعكسه أن كانت األسئلة مضموهنا سلبية  

 
 أدوات البحث   -د

 :فيعتمد على األدوات التاليةوأما األدوات البحث املستخدمة جلمع البيانات 
 اإلستبانة - 

استخدام وسيلة خريطة الذهن يف تعلم مادة  تستخدم بنود االستبانة ملعرفة استجابة الطلبة على 
بندا لالستبانة وإلجابة كل بنود االستبانة فقد استعملت الباحثة أربع  0 وقد جهزت الباحثة . املطالعة

وغري موافق بشدة بنتيجة ،  ، وغري موافق بنتيجة 3وافق بنتيجة ، وم0اختيارت وهي موافق جدا بنتيجة 
هذه االستبانة من ناحية سياقها  تصديقاتال تقد مت .ن كانت األسئلة مضموهنا سلبيةوعكسه إ  

 .ة يف جامعة الرانريي الفاضلة الدكتورة سلمي حمموداملعلم يجمال التعليم وهولغتها مع خبري 
 قائمة اإلختبارات - 

                                                 
 309. ص، .... المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صاحل بن أمحد العساف،  

 309. ص، .... المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،صاحل بن أمحد العساف،  
 006.  ص ، .... المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صاحل بن أمحد العساف،3
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استخدام فها هي جلمع املعلومات احملتاجة إلجابة األسئلة البحث الثانية وهي فعالية اأهدإن من 
جراء  أسئلة قبل إ 0 وقد جهزت الباحثة . فهم املقروءعلى ا الطالبات قدرة لرتقية  وسيلة خريطة الذهن

ات لكل وتلك األسئلة أخذت من كتاب درس اللغة العربية وقد جر بت صدق احملتوى والثب. البحث
 . أسئلة

 طريقة تحليل البيانات.  هـ

 تستخدماففي هذا البحث . تعترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث
إلجابة أسئلة استعملته الباحثة  الذي كم يا حتليل البياناتفأما  .الباحثة طريقة حتليل البيانات حتليال كم يا

ملعرفة استجابة الطلبة  النسبة املائويةو  للحصول على اجملموع واملعدل ( بيانات اإلستبانة)البحث األوىل 
  ..”SPSS Statistics 20“ ت الرقميةاألدواباستعانة احلساب على 

 التفسري تستخدم الباحثةوللحصول على بيان عن اكتساب املعدلة من إجابة االستبانة، 

(Interpretasi)  اآليت  -3اجلدولكما بينت يف: 
 
 
 

 1-3الجدول 
 الدرجة على مقياس التفسري  

المعدل لكل بنود  رقم
 االستبانة

 التفسير

(Interpretasi) 

 السفلى 33،  – 0،0  
 املتوسط 6،  – 0،   
 العليا 0،0 – 9،  3
 

فاستعملت الباحثة اجملموع واملعدل من إجابة ( بيانات االختبار) األسئلة  الثانيةوكذلك لتحليل 
ترقية قدرة ل استخدام وسيلة خريطة الذهن فعالية توملعرفة (. االختبار القبلي والبعدي)االختبارين 
 تاالختبار أما من أنواع . T  اختبار فالتحليل الذي استعملته الباحثة هو فهم املقروءعلى  الطالبات
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(T"test )" لتحليل البحث يف هذه الرسالة هو اختبار  الباحثة استعملتهااليتPaired Sample T Test  ألن
بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع  ديةيالتصميمات التمهالذي قد اختارته الباحثة هو  املنهج التجرييب

باستعانة احلساب  One Group Pre-Test Post-Test Designاختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية 
 . ”SPSS Statistics 20“ ت الرقميةاألدواعلى 

ختبار الاو  (Uji Normalitas) العمل ختبارا فهما" T"testتقوم الباحثة بشرطي  " T"testقبل اجراء  
  (Homogenitas Data)تجانس وامل  (Normalitas Data) ضبط فائيلإن . (Uji Homogenitas)املتجانس 

ستوى مبفالتحليل . . 0،0> (.Sig)ستوى الداللة مب (Distribusi  Data)توزيع البيانات على حتصيله يدل 
 :كما يلي Paired Sample T Testمن  (.Sig)الداللة 
مردود  ((Hoفرض الصفري فهذا يدل على أن  0،0 >  (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كان  -

 .مقبول (Ha)وفرض البديل
 مقبول ((Hoفرض الصفري فهذا يدل على أن   0،0 <  (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كان  -

 .مردود (Ha) وفرض البديل

 : م الرموز التايلااستخدب. (أكرب التأثري) Size Effectوترى الباحثة 
 

Eta squared   =  
  

        
 

                

    

 :اآليت2-3الجدولكما بينت يف   Eta squared من نتيجة  (Interpretasi) فالتفسري
 2-3الجدول

 Size Effectنتيجة 

 
Size Eta squiared 

Small 000 -000  
Medium 0006-00 3  

Large 00 0 
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-N وملعرفة فرق ارتفاع النتيجة املعدلة بني االختبار القبلي و االختبار البعدي فاستعملت الباحثة الرموز

gain  التايل: 
 

        
                  

            
  = N-gain    

 

 : اآليت 3-3الجدولكما بينت يف   N-gainعن نتيجة  (Interpretasi) أما التفسري
 

 3-3الجدول
 N-gainمقياس التفسير 

 
 البيان النتيجة المحصولة

< g0،9 العليا 
0،3 < g <09، املتوسط 

g > 0،3 السفلى 
 

األيت عن أسئلة الباحث وحتليل البيانات  0-3خالصة على ما شرحت الباحثة فعرضت يف اجلدول  
 .اليت استخدمت فيها

 
 
 
 
 
 

 4-3الجدول
 أسئلة البحث وتحليلها

 حتليل البيانات أسئلة الباحث رقم
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هل استخدام وسيلة خريطة الذهن   
"Mind Mapping " يؤثر يف

تعليم استجابة الطالبات يف عملية 
 املطالعة وتعلمها؟

املعدلة والنسبة املائوية 
(%) 

هل استخدام وسيلة خريطة الذهن   
"Mind Mapping " فعالية لرتقية

 قدرة الطالبات على فهم املقروء؟

 املعدلة االختبارات
(T-test), N-Gain, Effect 

Size 
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 الفصل الرابع

 ومناقشاتها عرض البيانات

 عرض البيانات - أ
ويف هذا الفصل تعرض الباحثة . قد قدمت الباحثة يف الفصل الثالث ما يتعلق بأسلوب البحث

، وللحصول على ج للفصل الثاين قرآيننتائج البحث الىت وجدهتا بعد القيام بالبحث يف املعهد إنسان 
م  2810/2812البيانات احملتاج إليها فقامت الباحثة بالبحث التجريب يف ذلك املعهد للسنة الدراسية 

رقم  هيف جامعة الرانريي بندا أتشيوتأهيل املتعلمني اعتمادت على رسالة عمدية كلية الرتبية 
Un.08/FTK.I/TL.00/05/2018  عن إذن مجع البيانات فيه. 

 لمحة ميدان البحث -1

بندا  -ويقع يف الشارع  ميدان . بسارتشيه أ بــ اإلسالميةاملعاهد   أحد ينآكان معهد إنسان قر 
 بسارتشيه أأنوك بيت سوك مكمور  Charintiaيف حي مسجد بيت العظيم بقرية  12،1تشيه  كيلومرتا أ

ن وتعلم اللغة العربية آفيه أنشطة متنوعة، أمهها حتفيظ القر . ويعّلم فيه العلوم الطبيعية والعلوم اإلسالمية
ن وقراءة الكتب آن وتفسري القر آلقر ن واللغة، مثل فهم اآواإلجنليزية وتطوير كفاءة الطلبة يف علوم القر 

م حتت رعاية األستاذ مذكر زملى 2812وقد أسس هذا املعهد سنة . واخلط والنقش العاملى وغري ذلك
 . واألستاذ أمني

. وكانت مرحلة التعليم يف هذا املعهد تتكون من مرحلتني، مها املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية 
العلوم العامة والعلوم اإلسالمية صباحا الطلبة ويتعلم . فيها ملدة ثالث سنوات لبةولكل املرحلة يتعلم الط

فيه صباحا حتت اشراف منهج وزارة الشؤون الرتبوي  الطالبةأما دروس املدرسي يتعلم . ومساء وليال
 .والوطين، وأما دروس املعهد مساء وليال حتت اشراف منهج املعهد

وتوضح . طالبة 160طالب و 111طالبا، ويتكون من 912وكان عدد الطلبة يف هذا املعهد 
 : يف اجلدول األيت الطلبةالباحثة عدد 

 1-4الجدول 
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 إنسان قرآنيبمعهد  الطلبةعدد 

 الفصل الرقم
 الطلبةعدد 

 المجموع
 الطالبات الطالب

 191 02 06 األول 1
 162 02 01 الثاين 2
 112 61 16 الثالث 1
 20 11 21 الرابع 2
 181 11 20 اخلامس 1
 19 26 11 السادس 6
 912 160 111 المجموع 

 (2810مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة . 2-1)
  

مدرسا ومن اإلناث  20من الذكور . مدرسا 90فعددهم  ينآإنسان قر وأما املدرسون يف معهد 
 : كما يتضح يف اجلدول اآليت. مدرسات 10

 2-4الجدول 

 إنسان قرآنيبمعهد  ينعدد المدرس
 عدد المدرسين

 المجموع
 المدرسات المدرسون

28 10 90 
 (2810مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة . 2-2)

معلمني وأما معّلمو  6اللغة العربية عددهم  ومدرسا، فمعّلم 12فعددهم وأما املدرسون ملاّدة اللغة 
جامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي ومنهم من يف  واوأغلبهم من ختّرج. معّلمني 6اللغة اإلجنليزية عددهم 

 : ، فهم كما يليجامعات أخرى يف واختّرج
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 3-4الجدول 
 نىآإنسان قر اللغة بمعهد  يأسماء مدرس

 متخرج مادة اسم الرقم
جامعة اإلسالمية  اللغة العربية ريدي رزقي 1

 بعمان
 جامعة الرانريي اللغة العربية وحي سفرت 2
جامعة األزهر  اللغة العربية جوت رمحتنا 1

 بقاهرة
 جامعة الرانريي اللغة العربية مهاجر أنوار 2
 جامعة الرانريي اللغة العربية ابن خطاب 1
 جامعة الرانريي اللغة العربية النورنساء الفضيلة  6
 جامعة الرانريي اللغة اإلجنلزية نور نوفينيت 9
 جامعة بأستوراليا اللغة اإلجنلزية إيردا فطري 0
 جامعة الرانريي اللغة اإلجنلزية نور اللطيفة 2

 جامعة الرانريي اللغة اإلجنلزية أزلفت اجلنة 18
 الرانرييجامعة  اللغة اإلجنلزية سييت حجر 11
 جامعة الرانريي اللغة اإلجنلزية نور فتيات العامل 12

 (2810مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة . 2-1)
 

 
 

 في تعليم المطالعة ”Mind Mapping“استخدام وسيلة خريطة الذهن  -2
يف تعليم  ”Mind Mapping“وسيلة خريطة الذهن تقوم الباحثة بالدراسة التجربية عن استخدام 

وقد قامت الباحثة بنفسها كمدرسة اللغة العربية يف الفصل الثاين . مبدرسة إنسان قرآين املتوسطة املطالعة
الّصيب : "باملوضوع للفصل الثاين باملدرسة املتوسطةقراءة رشيدة ومادة التعليم مأخوذة من كتاب . ج

 ".والفيل
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 4-4الجدول 

 التجريبيةالتوقيت التجريبي في المجموعة 
 العملية خيالتار  اليوم اللقاء

 القبلي  االختبار 2810دمسبري  6 اخلميس .1

استخدام بتعليم اللغة العربية  2810دمسبري  9 اجلمعة .2
تعليم  يف وسيلة خريطة الذهن

 املطالعة

تعليم اللغة العربية  باستخدام  2810دمسبري  0 السبت .1
تعليم  يف وسيلة خريطة الذهن

 املطالعة

ختبار البعدي وتقسيم الا 2810دمسبري  18 اإلثنني .2
 االستبانة

 
 

 :وأما عملية تعليمها يف كل دور فهي كما يف اجلداول اآلتية
 5-4الجدول 

 قاء األوللال
 أنشطة الطالبات أنشطة المدّرسة

تدخل املدّرسة الفصل بإلقاء السالم  -
وتنظر إىل مجيع الطالبات، وتسجيل 

 .الطالبات بكشف الغياب

إىل  يستمعنالسالم و  الطالباتترد  -
 .كشف الغيابإىل  األمساء اليت غيبت 

 .تستمع الطالبات شرحها -تعرف املدّرسة امسها وتشرح اهلدف  -
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 .عن حضورها يف هذا الفصل
الفرصة للطالبات أن تعطي املدّرسة  -

 .من األسئلة مما مل يفهمن يرفعن
 .سةإىل املدرّ تسأل الطالبات  -

تأمر املدّرسة الطالبات بأن جينب  -
 اإلمتحان القبلي

جتيب الطالبات عن األسئلة يف  -
 .اإلمتحان القبلي

أخريا، اختتمت املدّرسة بإلقاء  -
 .السالم قبل اخلروج من الفصل

 .ترد الطالبات السالم -

 
 

 6-4الجدول 
 اللقاء الثاين

 أنشطة الطالبات أنشطة المدّرسة
تدخل املدّرسة الفصل  -

وتنظر إىل بإلقاء السالم 
مجيع الطالبات، وتسجيل 

 .الطالبات بكشف الغياب

ترد الطالبات السالم ويستمعن  -
إىل  إىل األمساء اليت غيبت 

 .كشف الغياب

تشرح املدّرسة عن املوضوع  -
 "الّصيب والفيل"

تستمع الطالبات إىل شرح  -
 .املدّرسة 

درسة عن أسلوب تعرف امل -
اليت ستستخدمها يف عملية 
التعلم، ألهنا ستقوم املدّرسة 

التعليم بستخدام                                                                                              
 Mind”وسيلة خريطة الذهن

Mapping”  

تستمع الطالبات إىل شرح  -
 .املدّرسة

بدأت املدّرسة باستخدام  -
 .وسيلة خريطة الذهن

تعمل الطالبات مبا تأمر  -
 .املدّرسة
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تعطي املدّرسة الفرصة على  -
ليسألن السؤال الطالبات 

 .الذي يناسب باملوضوع

 تسأل الطالبات مما مل يفهمن -

تشرح املدّرسة اخلالصة من  -
 .املوضوع

 .إليهاتستمع الطالبات  -

أخريا، اختتمت املدّرسة  -
بإلقاء السالم قبل اخلروج 

 .من الفصل

 .ترد الطالبات السالم -

 
 7-4الجدول 

 اللقاء الثالث
 أنشطة الطالبات أنشة المدّرسة

تدخل املدّرسة الفصل بإلقاء السالم  -
وتنظر إىل مجيع الطالبات، وتسجيل 

 .الطالبات بكشف الغياب

ترد الطالبات السالم ويستمعن إىل  -
 .األمساء اليت غيبت بكشف الغياب

املدّرسة عن املوضوع تسأل وتكرر  -
 .السابق قليال

جتيب وتسمع الطالبات على  -
 .املدّرسة

الصيب "تستمر املدّرسة عن املوضوع  -
 ".والفيل

 .تستمع الطالبات إىل شرح املدّرسة -

تعرف املدّرسة عن استخدام وسيلة  -
خريطة الذهن يف عملية التعلم، ألهنا 
ستقوم املدّرسة التعليم باستخدام وسيلة 

 ”Mind Mapping“ الذهنخريطة 

 .تستمع الطالبات إىل شرح املدّرسة -

بدأت املدّرسة باستخدام وسيلة خريطة  -
 . ”Mind Mapping“الذهن 

 .تعمل الطالبات مبا تأمر املدّرسة -
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تعطي املدّرسة الطالبات الفرصة ليسألن  -
 .الذي يناسب باملوضوعالسؤال 

 .تسأل الطالبات مما مل يفهمن -

 .إليهاتستمع الطالبات  - .اخلالصة من املوضوع تشرح املدّرسة  -
بإلقاء السالم  أخريا، اختتمت املدّرسة  -

 .قبل اخلروج من الفصل
 .ترد الطالبات السالم -

 

 8-4الجدول
 اللقاء الرابع

 أنشطة الطالبات أنشطة المدّرسة
تدخل املدّرسة الفصل بإلقاء السالم  -

وتنظر إىل مجيع الطالبات، وتسجيل 
 .بكشف الغيابالطالبات 

ترد الطالبات السالم ويستمعن إىل  -
األمساء اليت غيبت بكشف 

 .الغياب
تكرر املدّرسة عن املوضوع السابق هو  -
 ".الّصيب والفيل"

 .تستمع الطالبات على املدّرسة -

 .تستمع الطالبات جبيد - .سة أّن هذا اللقاء لقاء أخريتشرح املدرّ  -
تأمر املدّرسة الطالبات بأن جينب  -

 .اإلمتحان البعدي
جتيب الطالبات عن األسئلة يف  -

 .اإلمتحان البعدي
أخريا، اختتمت املدّرسة بإلقاء السالم  -

 .قبل اخلروج من الفصل
 .ترد الطالبات السالم -
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 تحليل البيانات ومناقشتها  - ب
 .ومناقشة نتيجة البحثتشرح الباحثة يف هذا القسم عن حتليل البييانات 

عملية تعليم املطالعة   الذهن يف" Mind Mappingخريطة  وسيلة تطبيقعلى  الطالباتاستجابة  -1
 .وتعلمها

 املطالعةتعليم مادة يف عملية  ستباناتباال ةقوم الباحثاإلستجابة تلدعم صحة البيانات من 
 :ليت، وتكون البيانات كما خريطة الذهن وسيلةباستخدام 

 
 9-4الجدول 

 المطالعةفي تعلم مادة  وسيلة خريطة الذهنتطبيق على  الطالباتاستجابة 

 التصريحات الرقم

النسبة )استجابة التالميذ 
 (المائوية

الم
عيا
ر 
اال
نح
را

 ف

نتيجة 
المعد

 لة

البيان 
على 
درجة 

االستج
 ابة

موا
فق 
 جدا

موا
 فق

غير 
موا
 فق

غير 
موا
فق 
بش
 دة

   

1. 

أحب طريقة املعلمني يف 
تعليم أو تقدمي مادة 

وسيلة باستخدام  املطالعة
  خريطة الذهن

20 

188
% 

_ _ _ ،
 العليا 2 88

2. 

 املطالعة تقدمي املادة
باستخدام وسيلة خريطة 

 جيرى كما يرام  الذهن

21 

02،
1 % 

1 

19،
2 % 

_ _ 
،

12
8 

1،0
 العليا 2

1. 

 املطالعة تعلم مادة
خريطة باستخدام وسيلة 

 ممتع الذهن

21 

91 
% 

9 

21،
8% 

_ _ 
،

22
1 

1،9
 العليا 1

 املطالعةتعلم مادة  .2
، _ _ 2 22باستخدام وسيلة خريطة 

11
1،0

 العليا 6
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فهم يساعدين على  الذهن
باللغة  النصوص وتبليغها

 العربية جيدا

01،
9% 

12،
1 % 

6 

1. 

 املطالعةتعلم مادة 
باستخدام وسيلة خريطة 

جيعلين مبدعا يف  الذهن
املختلفة املطالعة تطبيق 

 قاعدهتا

21 

02،
1% 

1 

19،
2% 

_ _ 
،

12
8 

1،0
 العليا 2

6. 

أنا ال أحب طريقة  
املعلمني يف تعليم أو تقدمي 

باستخدام  املطالعةمادة ا
 وسيلة خريطة الذهن

_ _ 

18 

11،
9% 

10 

62
،1 

% 

،
20
0 

1،6
 العليا 2

9. 

 املطالعة تقدمي املادة
وسيلة خريطة باستخدام 

 _ _ ال جيرى كما يرام الذهن

0 

20،
6% 

28 

91
،2

% 

،
26
8 

1،9
 العليا 1

0. 

املطالعة تعلم مادة 
باستخدام وسيلة خريطة 

 _ _ غري ممتع الذهن

1 

19،
2% 

21 

02
،1

% 

،
12
8 

1،0
 العليا 2

2. 

 املطالعةتعلم مادة 
باستخدام وسيلة خريطة 

ال يساعدين على  الذهن
 النصوص وتبليغها فهم

 باللغة العربية جيدا

_ _ 

6 

21،
2% 

22 

90
،6

% 

،
21
0 

1،9
 العليا 2

18. 

 املطالعةتعلم مادة 
باستخدام وسيلة خريطة 

ال جيعلين مبدعا يف  الذهن
املختلفة  املطالعةتطبيق 

 قاعدهتا

_ _ 
1 

19،
2% 

21 

02
،1

% 

،
12
8 

1،0
 العليا 2

         

  1،08       مجموع

من % 6،20، و"موافق جدا"من الطالبات جينب بإجابة % 98،2يوجد أن  5-4الجدول من 
من الطالبات  %8، و "غري موافق"من الطالبات جينب بإجابة  %1،2، و"موافق"الطالبات جينب بإجابة 

وهذا يدل على  1،08وكان اجملموع املعدلة جلميع أسئلة االستبانة هو " . موافق بشدة"جينب بإجابة غري 
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استخدام وسيلة خريطة الذهن يف تعلم املطالعة حيصل على استجابة عليا  أن استجابة الطلبات على
 .(Interpretasi)عن مقايس التفسري ( يف الفصل الثالث) السابق 1-3الجدول بالنسبة إىل ما ورد يف 

أما املزيد التحليالت بالتفاصيل  للبند الرابع من مجيع بنود االستبانة حيصل على االستجابة العليا 
جعل  خريطة الذهنباستخدام وسيلة  املطالعةطالبة جينب بإجابة موافق جدا بأن تعليم  20من  26وهي 

املطالعة حلصول على التعلم النشاط وهذا يدل على أن هذه الوسيلة مناسبة استخدامها كوسيلة التعليم 
 .فهم النصوص

 6ى االستجابة السفلى وهي وأما بالنسبة إىل البند الثاىن عشر من مجيع بنود االستبانة حيصل عل
 املطالعةطالبة جينب بإجابة موافق جدا بأهنن يقدرن على شرح مضمون النص بسهولة بعد دراسة  20من 

وترى الباحثة أن هناك بعض العوامل املسببة على هذه الواقعة وهي أن . خريطة الذهنباستخدام وسيلة 
ويرتجم مباشرة إىل لغة ى فهم النصوص العميق شرح النص على وجه العام والتركز الدروس علياملعلم 

فهم النصوص اهلدف املرجو من تعلمه هو القدرة على  ألن, ندونسية بدون إشراك الطالبات يف الرتمجةاإل
 .أو املقروء

نتيجة على حتليل استجابة الطالبات على االستبانة، تلخص الباحثة على أن معظم الطالبات حينب 
ألن تشعر الطالبات فرحانا يف التعلم وكان التعلم غري  خريطة الذهنخدام وسيلة باست املطالعةالتعليم 

 تبليغهاو  النصوصوتساعدهن كثريا على فهم  مما جيعلهن فعاالت فيه ملل

 تصرحيا اليت متت اإلجابة عليها ملعرفة استجابات 20ومن اجلدول السابق قد جهزت الباحثة 
التصرحيات السابقة يتكون من ثالثة  ومجيع وسيلة خريطة الذهنباستخدام  املطالعةعلى مادة  الطالبات

 .جوانب النفسية احلركيةو  جوانب العاطفيةو  جوانب املعرفيةجوانب أال وهي 

وكان . 19، 16، 11، 2، 1وجدت يف رقم  جوانب املعرفيةأما التصرحيات من حيث 
الذين  الباتبينما النسبة املئوية للط". موافق جدا"من الطلبة خيتارون اإلجابة % 06،9-91،1%

تصرحيا سلبيا،  16وكان التصريح يف رقم . تقريبا% 9و26-%11،1فهي " موافق"اإلجابة  ناخرت 
اإلجابة  ناخرت  الطالباتمن %  26،9و  ،"غري موافق بشدة"اإلجابة  ناخرت  الطالباتمن % 91،1و
 ".غري موافق"
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 -% 66،9وأما        . 18، 0، 6، 2، 1، 1،2وجدت يف رقم  جوانب العاطفيةوكانت 
من الطلبة اختاروا % 11،1 -% 11،1وكذلك، "موافق جدا"من الطلبة قد اختاروا اإلجابة % 188

اختاروا  الطالبةمن % 08، 18أيضا يوجد تصريح سليب يف رقم  وانبويف هذه اجل". موافق"اإلجابة 
 ".غري موافق"اإلجابة  ناخرت  الطالبةمن % 28و، "غري موافق بشدة"اإلجابة 

% 91،1وكان . 12،11،12،11،10اليت وجدت يف رقم   النفسية احلركية األخرية هي جوانبو 
 نالذين اخرت  طالباتبينما النسبة املئوية لل". موافق جدا"اإلجابة  نخيرت  الطالباتمن % 06،9 -

 .تقريبا% 9و26-%11،1فهي " موافق"اإلجابة 

وسيلة خريطة باستعمال القراءة مهارة  يف تعّلم الطالباتأن استجابة  1-2وأما حتليل على جدول 
عليا بالنسبة إىل ما ورد يف  الطالباتوهذه النتائج تدّل على أن استجابة  1،69فاملعدلة . ممتازة الذهن

 .(Interpretasi) عن مقياس التفسري( يف الفصل الثالث)  2-1اجلدول 

 أن معظم من الطالبات حينب التعلم مهارة القراءة لطالباتاستجابة ا عن  باحثةوختلص ال
طالبات وجيعلهّن يقدرن على تبليغ ما ألنه جذاب غري ممل ويزيد تركيز ال وسيلة خريطة الذهن استخدامب

حسب  يف الدرجة العليا الطالباتوهذا يدل على أن استجابة . أثناء إجراء عملية التعليم يف النصوص
 .(Interpretasi) مقياس التفسري

 فهم املقروءعلى  الطالباتلرتقية قدرة " Mind Mapping ة الذهنطخري وسيلةتطبيق  يةفعال -2

 وسيلة خريطة الذهنتطبيق وأداة التحليل املستخدمة جلمع بيانات البحث هي االختبار، وقبل 
 فعال وملعرفة. بتقدمي االختبار القبلي للمجموع، تقوم الباحثة فهم املقروءعلى الطالبات لرتقية قدرة 

فاعتمدت الباحثة على نتيجة االختبار  فهم املقروءعلى  الطالباتلرتقية قدرة  وسيلة خريطة الذهنتطبيق 
 علىالطالبات ستعرض الباحثة عن حتصيل  اآليت 6-4الجدول ففي . القبلي واالختبار البعدي

 :االختبار القبلي
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 11-4الجدول 
 نتيجة االختبار القبلي

 نتيجة أسماء الطلبة رقم
 68 (1) الطالبة .1
 91 (2) الطالبة  .2
 01 (1) الطالبة  .1
 62 (2) الطالبة  .2
 68 (1) الطالبة  .1
 61 (6) الطالبة  .6
 68 (9) الطالبة  .9
 60 (0) الطالبة  .0
 61 (2)الطالبة  .2

 91 (18)الطالبة  .18
 60 (11) الطالبة .11
 61 (12)الطالبة  .12
 91 (11)الطالبة  .11
 68 (12)الطالبة  .12
 91 (11)الطالبة  .11
 69 (16)الطالبة  .16
 60 (19)الطالبة  .19
 61 (10)الطالبة  .10
 68 (12)الطالبة  .12
 98 (28)الطالبة  .28
 62 (21)الطالبة  .21
 61 (22)الطالبة  .22
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 :اآليت 7-4الجدول االختبار البعدي فبينت الباحثة يف  وأما حتصيل الطالبات على

 11-4الجدول 
 االختبار البعدينتيجة 

 نتيجة أسماء الطلبة رقم
 28 (1) الطالبة .1
 22 (2) الطالبة .2
 28 (1) الطالبة .1
 188 (2) الطالبة .2
 08 (1) الطالبة .1
 188 (6) الطالبة .6
 08 (9) الطالبة .9
 28 (0) الطالبة .0

 60 (21)الطالبة  .21
 91 (22)الطالبة  .22
 28 (21)الطالبة  .21
 08 (26)الطالبة  .26
 01 (29)الطالبة  .29
 01 (20)الطالبة  .20

 1721 مجموع 
 =1721828 معدل 

61،42 
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 21 (2)الطالبة  .2
 20 (18)الطالبة  .18
 188 (11)الطالبة  .11
 21 (12)الطالبة  .12
 21 (11)الطالبة  .11
 28 (12)الطالبة  .12
 21 (11)الطالبة  .11
 01 (16)الطالبة  16
 01 (19)الطالبة  19
 02 (10)الطالبة  10
 28 (12)الطالبة  12
 22 (28)الطالبة  28
 90 (21)الطالبة  21
 92 (22)الطالبة  21
 00 (21)الطالبة  21
 08 (22)الطالبة  22
 28 (21)الطالبة  21
 92 (26)الطالبة  26
 02 (29)الطالبة  29
 26 (20)الطالبة  20

 2511 مجموع
 =2511828 معدل

89،28 
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، %61،42ومن اجلدولني السابقني يدالن على أن نتيجة املعدلة يف االختبار القبلي بتقدير 
مث استغلت الباحثة هذه البيانات باستعمال %. 89،28ونتيجة املعدلة يف االختبار البعدي بتقدير 

 .Test -ت بـواستخدمت أداة التحليل  ”SPSS Statistics 81“الربامج 

باستعمال اختبار  (Normalitas Data)ضبط الفائيل، تقوم الباحثة بTest-قبل إجراء االختبار بـ ت
  (Normalitas Data) ضبط الفائيليبني عن حتصيل  0 -2واجلدول  ((Uji Normalitasالعمل

 12-4الجدول 

 (Normalitas Data )نتيجة ضبط الفائيل 

Tests of Normality 

 

Siswa 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Data_tes Pre_tes .161  28 .868  .096  11 .881  
Pos_tes .126  28 .111  .221  11 .129  

 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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باستعمال االختبار القبلي يدل على أن حتصيل  8-4الجدول ومن 
من  أصغر 881. (.Sig)مبستوى الداللة  ((Uji Normalitasاختبار العمل 

فتشري تلك  (8،81  <129.)االختبار البعدي و (.8،81 >881.) 8،81
وميكن إجراء اختبارات  النتيجة إىل أن البيانات يتم توزيعها بشكل طبيعي،

 .املتجانس

الجدول و (Uji Homogenitas)تقوم الباحثة باالختبار املتجانس  اوكذ
  :(Uji Homogenitas)االختبار املتجانس يبني عن حتصيل 4-9

 

 
 
13-4الجدول   

 (Uji Homogenitas)نتيجة االختبار المتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 

Data_tes 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

1،180 1 12 ،229  

مبستوى الداللة  (Uji Homogenitas) االختبار املتجانسيدل على أن حتصيل  2-2ومن اجلدول 
(Sig.) (,0,0<0792.) 

البد أن ننظر إىل نتيجة املعدلة من  املطالعةمادة يف  وسيلة خريطة الذهنتطبيق  فعالملعرفة 
 :اآليت 11-4الجدول االختبار القبلي واالختبار البعدي، ويبني 

 

 



55 

 

 

 14-4الجدول 
Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 pretes 62،2121 20 0،21929 1،60282 
postes 02،2019 20 9،11922 1،10209 

 

البعدي  ختبارالا نتيجةو  62،2121القبلي  ختبارالا أن نتيجةعلى يدل  18-2ومن اجلدول 
على  الطالباتلرتقية قدرة وسيلة خريطة الذهن  استخدامواخلطوة التالية هي نظر تأثري . 02،2019

 :اآليت 11-2اجلدول وحتصيله كما بني  .Test -باستعمال ت املقروء فهم

 

 

 

 15-4الجدول 
 Test-تتحصيل 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 8 pret

es – 

post

es 

28،891
21-  

18،91
282 

2،822
18 

22،211
61 - 

11،289
22- 

2،02
8-  

29 .888 
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(.Sig)ومستوى الداللة -Test(2،028-تمن اجلدول السابق يدل على أن حتصيل  

 الطالباتىل ترقية قدرة إتؤّدى  استخدام وسيلة خريطة الذهنوهذا يدل على أن ، (.888>8،81)
 .القراءةعلى مهارة 

 خريطة الذهنتطبيق وسيلة " وزانف الذي قدمهلتحقيق هذا التحصيل تضمن الباحثة بالبحث 

 القراءةعن أساس مهارة  الطالباتووجدت الباحثة أن استخدامها تثري على ممارسة "  فهم املقروءلرتقية 
فعالة " S MAUFURوكذا البحث الذي قدمه  1.وتبليغ مبا وردت يف النصوص فهم النصوصحنو 

فهم وجدت الباحثة أن استخدامها فعال يف تعلم " يف تعلم اللغة العربية  خريطة الذهناستخدام وسيلة 
  2.لكل املرحلة الدراسية املقروء

 فعالية"عن  أمساوايتوالبحث الثالث يثّبت تأثري الوسيلة يف تعليم اللغة العربية فهو كما قدمه 

وجدت الباحثة أن استخدامها يأثر على تفوق استجابة الطلبة "  القراءة استعمال خريطة الذهن يف تعلم
 1.وقدرهتم لرتقية مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية

ري كثريا على ترقية أثيف تعليم اللغة ت وسيلة خريطة الذهنتشري أن استخدام  ,فمن البحث السابقة
  .الكالمأو يف مهارة  تبليغهاأو  فهم املقروءأو تعلم  القراءةسواء كان يف مهارة  الطالباتقدرة 

 فهم املقروءعلى  لطالباترتقية قدرة ال  وسيلة خريطة الذهن استخداموملعرفة حجم تأثري 
 :كما التايل  effect sizeفاستعملت الباحثة نتيجة 

 

Eta squared =  
  

        
 

                                                             

1http://www.researchgate.net/publication/327971162_Efektivitas_Strategi_Peta_Konsep_Dengan_Media_

Papan_Nusantara_Terhadap_Hasil_Belajar_Siswa_Pada_Pembelajaran_Pkn_di_MISD.pdf,Diakses pada 18 

Desember 2018, pada pukul 07.12 WIB 

 2http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ibtida/article/download/122/122, Diakses pada 18 

Desember 2018, pada pukul 07.15 WIB 

 3repositori.uin-alauddin.ac.id>ASMAWATI.pdf,Diakses pada 18 Desember 2018, pada pukul 03.30 WIB 

http://www.researchgate.net/publication/327971162_Efektivitas_Strategi_Peta_Konsep_Dengan
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         =  
 2،028 

 2،028        
     

         =  
  ،  

  ،     
     

         =  
  ،  
  ،          

         = 8,222  

 . (Large)وهو يدل على درجة العليا 8,222بنسبة إىل السابق أن حجم التأثري 

وسيلة خريطة وملعرفة فرق ترقية بني نتيجة االختبار القبلي أي قبل إجراء التعليم باستخدام 
فعرضت الباحثة البيان   وسيلة خريطة الذهن استخدامب واالختبار البعدي أي بعد إجراء التعليم الذهن

 :عنها يف الرسوم البيانية األتية

 

g = 
    االختبار القبلي     االختبار البعدي 

     االختبار القبلي      الفائق 

                  g = 
  ،     ،  
      ،                                   

g = 
  ،  
  ،                                             

8،92     g = 
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Series1 
0 

50 

100 

pre-test post-test n-gain 

61.42 

89.28 

0.74 

N-Gain 

 2:يلآكما يف اجلدول الت Hakeموافقا مبا قال  N-gainأما مقياس التفسري على 

 16 -4الجدول 
 N-gainمقياس التفسير 

 البيان النتيجة المحصولة

< g  ,02 العليا 

8،1< g < ,0,2   املتوسط 

> g ,03 السفلى 
 

 :يف الرسوم البياين التايلN-gain فعرضت الباحثة نتيجة 
 1-4الرسوم 
 N-gainنتيجة 

 

 

 

 
 

( N-gain)الرسوم البيانة السابقة، يدل على أن النتيجة احملصولة و  12-2بنسبة جدول 

يف مستوى  وسيلة خريطة الذهن باستخدام املالعةمادة وهذا يظهر بأن تعّلم . العليادرجة  تقع يف8،92
 .املطالعةفهذه الوسيلة مؤثرة استعماهلا يف مادة . العليا

 

                                                             

4
 Heti Yulianti, Penerapan Model Savi Dalam Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Siswa SMP, (Skripsi, FMIPA UPI Bandung,  2009), hal. 54. 
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 المناقشة  -ج

يكون  وسيلة خريطة الذهنباستخدام  املطالعة أن تعلم مادةأما املناقشة هلذا البحث فهي 
حتصل على  خريطة الذهن وسيلةباستخدام   املطالعةوأما استجابة الطالبات على تعلم مادة . ممتازا

كما ورد يف مقياس التفسري إذا كانت نتيجة  املعدلة أكثر من . 1،08استجابة عليا مع نتيجة املعدلة 
 (.2،9 <1،08)فتحصل على درجة العليا  2،8إىل  2،9

على الطالبات يكون فعاال لرتقية قدرة  املطالعةيف تعلم مادة  وسيلة خريطة الذهنكان استخدام و
ومستوى الداللة ( 2،028)حتصل على التتيجة Test-توهذا يتضح من االختبار . هبااستعا

(Sig.)(8،81<2،028.) 

 تحقيق الفرضين-د

 :كما ذكرت يف الفصل األول أن الفرضا هلذا البحث مها

 مل يكن فعاال لتعليم مادة املطالعةوسيلة خريطة الذهن إن استخدام (: Ho)الفرض الصفري  -1
 يف تعليم مادة املطالعة يةفعالوسيلة خريطة  الذهن إن استخدام (: Ha)الفرض البديل  -2

  (.Sig) أن نتيجة مستوى الداللة 11-4الجدول يف  Test-تبواسطة حتصيل  
مقبول أى ( (Haمردود وفرض البديل ((Hoوهذا يدل على أن فرض الصفري ، (888،)>8،81)وهو

 . فهم املقروء أو النصوصعلى  اتلباالطمؤثرا لرتقية قدرة  وسيلة خريطة الذهناستخدام 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث - أ

لرتقية قدرة الطالبات وسيلة خريطة الذهن استخدام وبعد ما حبثت الباحثة بالبحث التجرييب عن 
 :البحث كما تليباملرحلة املتوسطة مبعهد إنسان قرآين فحصلت النتائج على فهم املقروء 

لرتقية قدرة الطالبات على فهم املقروء وسيلة خريطة الذهن استخدام على  الطالباتاستجابة إن  -1
كما ورد يف مقياس التفسري إذا كانت نتيجة  . 08،3مع نتيجة املعدلة  عليا حتصل على استجابة

 (.782<  08،3)فتحصل على درجة العليا  083إىل  782املعدلة أكثر من 
وهذا يتضح من . لرتقية قدرة الطالبات على فهم املقروء فعاليةوسيلة خريطة الذهن استخدام  كانو  -7

 .(.3830<333) (.Sig)ومستوى الداللة( -3،،8،)حتصل على التتيجة Test-تاالختبار 
 .وهذا يدّل أن الفروض الصفري مردود والفروض البديل مقبول

 
 المقترحات - ب

 :الباحثة االقرتاحات اآلتية تتقدماعتمادا على الظواهر السابقة 
ينبغي للمعلم أن يعلم بالطريقة والوسيلة التعليمية املناسبة واجلذابة أثناء إجراء عملية التعليم والتعلم  -1

 . لبجعلها جناحة وممتعة8 كما أن العامل اليوم يتيح الوسائل اجلذابة والطرق املعنية
فهم لنيل األهداف من عملية تعليم  خريطة الذهنينبغي للمعلم أن خيتار الوسيلة املناسبة كوسيلة  -7

 املقروء
 .ينبغي هلذه املدرسة أن يهيأ أجهزة تعلم اللغة العربية لتسهيل املعلم يف إيصال املادة التعليمية -0
 .تعلم اللغةويرجى من الطلبة أن جيتهدوا يف حفظ املفردات العربية8 ألهنا أسس يف  -0
ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بالنقد8 إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا  -0

 .فأن يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباحثة والقارئني مجيعا
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : MTsS Insan Qurani 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas/Semester : VIII /Ganjil 

Materi pokok  :الفيل والصبي 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 

 

A. Kompetensi Inti/KI 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkannya. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuwan. 

B. Kompetensi Dasar/KD dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK  

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 Menyadari pentingnya kejujuran 

dan percaya diri sebagai 

anugerah Allah dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah 

dan madrasah 

1.1.1. Menunjukkan sikap antusias 

dalam mempraktekkan bahasa 

Arab sebagai rasa syukur 

kepada Allah. 

1.1.2. Menunjukkan kesadaran bahwa 

percaya diri sebagai anugrah 

Allah dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah dan sekolah. 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

2.1.1. Menunjukkan prilaku jujur dalam 

berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

2.1.2. Menunjukkan prilaku percaya 

diri dalam melakukan 

komunikasi dengan lingkungan 

dan sekolah. 



3.2  Memahami lafal bunyi huruf, 

kata frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan: 

 الفيل والصيب
 baik secara lisan maupun 

tertulis 

 

3.2.1   Membaca huruf, kata, 

frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan الفيل والصيب 
dengan intonasi dan 

makhraj yang benar 

3.2.2  Menentukan arti kosa kata 

dalam teks 

3.2.3   Menerjamah frase, dan 

kalimat bahasa Arab 

dalam teks الفيل والصيب 
dengan bahasa indonesia 

yang baik dan benar 

3.2.4 Menggunakan kosa kata 

dalam konteks kalimat 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu membaca huruf, kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan 

dengan الفيل والصيب dengan intonasi dan makhraj yang benar. 

2. Siswa mampu memahami teks bacaan dan meringkasnya dengan bahasa/kaidah yang 

baik dan benar. 
3. Siswa mampu menentukan  arti kosa kata dalam teks الفيل والصيب    
4. Siswa mampu ,menerjemahkan frase, dan kalimat Bahasa Arab dalam teks  الفيل

 >dengan Bahasa indonesia yang baik dan benar   والصيب
5. Menggunakan kosa kata dalam konteks kalimat                

                                                   
D. Materi Pembelajaran 

Materi  

 الفيل والصيب
وملّا هّم الفيل أن . فمّد يده إليه بتفاحة. ن ولد ينظر الفيل يف جنينة احليواناتاك 

. مّث عاد ومّد يده بالتّ ّفاحة مرّة ثانية. قبض الصيب يده حّّت اليصل الفيل إىل التّفاحة. يأخذها
ومّد خرطومه  . ولكّنه صرب على الصيب حّّت سها عنهفغضب الفيل، . وعمل كما عمل أّول مرّة

 . الطّربوشب

فضحك . وملّا هّم الولد أن يأخذه قبض خرطومه وعمل معه كما عمل هو مع الفيل
 .وعلم أّن الذي يفعل الّشّر يلقى الّشرّ . وبكى الولد على ضياع طربوشه. الناس كثريا منه

 



 ت املفردا

 يلقى -خرطوٌم  –غضب  –يصل  –عاد  –الصيب  –قبض  –هّم  –جنينٌة  

 

E. Model/Metode Pembelajaran 

 Cooperative Learning 

 Qawaid wat taarjamah 

 Diskusi (kelompok) 

 Mind Mapping 

F. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran 

 Spidol 

 Pengahapus 

 Papan tulis 

 Karton Mind Mapping 

 LKS 
 

G. Sumber Belajar 

 Buku Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah. 

 Kamus Bahasa Arab – Indonesia, Mahmud Yunus, Jakarta, 2010. 

 Nahwu Wadheh 

 ‘Abdul fattah shabri dan ‘Ali Umar, Buku Muthala’ah Qiraah Rasyidah 

H. Kegiatan Pembelajaran 

 

Pertemuan Pertama 

NO Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 Pendahuluan  

 Guru membuka pembelajaran 
dengan salam dan berdo’a 

bersama dipimpin oleh seorang 

peserta didik dengan penuh 

khidmat;memperlihatkan kesiapan 

diri dengan mengisi lembar 

kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Guru memberikan motivasi dan 
mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

 Guru menggunakan model 
pembelajaran kooperatif learning 

 Guru menyampaikan tata cara 
penilaian yang digunakan dalam 

 

20 Menit 



pembelajaran 

 Memperkenalkan teknik snowball 
throwing di akhir pembelajaran. 

 Guru melakukan appersepsi 

 Guru membagi siswa ke dalam 5 
kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 orang  
 

2 Kegiatan  Inti  

 Mengamati   

 Siswa menyimak bacaan teks 
yang berkaitan tentang الفيل والصبي 

yang dibacakan oleh guru. 

 Siswa mengamati penjelasan guru 
secara lisan tentang pola kalimat 

yang terdapat didalam teks. 

b.   Menanyakan  

 Siswa, baik secara individu 

maupun kelompok, melakukan 

tanya jawab sederhana tentang 

topik/tema  yang berkaitan 

dengan الفيل والصبي 

 Siswa bertanya tentang hal-hal 
yang belum dipahami dari 

penjelasan guru tentang teks  الفيل

                                                                        والصبي

c.    Mengeksplorasi  

 Secara berkelompok, siswa 
berdiskusi tentang teks yang 

diberikan oleh guru. 

 Masing-masing siswa menuliskan 

sebuah pertanyaan yang berkaitan 

dengan teks di selembar kertas 

yang dibagikan oleh guru dan 

didiskusikan dengan teman 

kelompok. 

d.     Mengasosiasi 

 Siswa dalam kelompoknya 

mengoreksi petanyaan yang 

dibuat oleh temannya 

 Siswa dalam kelompoknya 
mengoreksi penggunaan pola 

tarkib yang diterapkan dalam 

pertanyaan tersebut. 

e.   Mengkomunikasikan 

 Setiap kelompok 
mempresentasikan bacaan teks 

qira’ah.  

 Kelompok lain memberikan 

tanggapan terhadap bacaan teks  

 



 Siswa mempresentasikanisi 
kandungan teks qiraah secara 

individu maupun kelompok 

 Guru memberikan apresiasi pada 

setiap penampilan kelompok. 

3 3.  Penutup  

 Siswa bersama guru 
menyimpulkan materi pelajaran 

yang sudah dipelajari. 

 Siswa menyampaikan kesan 

mereka secara tertulis tentang 

pembelajaran yang baru 

berlangsung dan menuliskan 

harapan mereka untuk 

pembelajaran berikutnya. 

 Siswa mendengarkan pesan 
moral dari guru dan guru 

menutup pelajaran dengan 

mengucap hamdalah.  

 

 

 

15 Menit 

 

Pertemuan Kedua 

NO Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 Pendahuluan  

 Guru membuka pembelajaran 
dengan salam dan berdo’a 

bersama dipimpin oleh seorang 

peserta didik dengan penuh 

khidmat;memperlihatkan kesiapan 

diri dengan mengisi lembar 

kehadiran  dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Guru memberikan motivasi dan 
mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif yang berkaitan  

dengan  materi pelajaran. 

 Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 

 Guru menggunakan model 

pembelajaran kooperatif learning 

 Guru menyampaikan tata cara 
penilaian yang digunakan dalam 

pembelajaran 

 Memperkenalkan media Mind 
Mapping (peta konsep) di akhir 

pembelajaran. 
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 Guru melakukan appersepsi 

 Guru membagi siswa ke dalam 5 

kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 orang  
 

2 Kegiatan  Inti  

 Mengamati   

 Siswa menyimak dan menirukan 
pengucapan mufradat tentang 

yang dibacakan oleh guru. 

 Siswa mendengarkan kata-kata 
yang pengucapannya mirip. 

 Siswa mengamati penjelasan guru 
tentang pola kalimat dan tata لفيل ا

 cara menulis kalimat والصبي

bahasa Arab yang baik dan benar 

 Siswa mengamati penjelasan guru 

secara lisan tentang pola kalimat 

dan melalui alat peraga mind 

mapping> 

b.   Menanyakan  

 Siswa, baik secara individu 
maupun kelompok, melakukan 

tanya jawab sederhana tentang 

topik/tema  yang berkaitan 

dengan لفيل والصبيا  

 Siswa bertanya tentang hal-hal 
yang belum dipahami dari 

penjelasan guru tentang لفيل ا ا

 والصبي

c.    Mengeksplorasi  

 Secara berkelompok, siswa 

berdiskusi tentang materi yang 

menjadi tugasnya  

 Secara berkelompok, siswa 
berlatih menulis huruf menjadi 

kata, kata menjadi kalimat sesuai 

dengan materi الفيل والصبي 

 Masing-masing siswa menuliskan 
sebuah ide pokok dari satu 

paragraf yg terdapat dalam teks 

bacaan الفيل والصبي . 

 Siswa menempelkan ide pokok 
yang telah didiskusikan ke karton 

Mind Mapping yang sediakan 

oleh guru. 

d.     Mengasosiasi 

 Perwakilan kelompok 

mengungkapkan kembali isi cerita 

sesuai ide pokok yang 

 



ditempelkan d karton Mind 

Mapping di depan kelas berkaitan 

dengan materi الفيل والصبي 

 Siswa dalam kelompoknya 
membuat petanyaan untuk 

dilemparkan kepada kelompok 

lainnya berkaitan dengan teks 

bacaan الفيل والصبي 

 Siswa dalam kelompoknya 

mengoreksi penggunaan pola 

tarkib yang diterapkan dalam 

pertanyaan tersebut. 

e.   Mengkomunikasikan 

 Setiap anggota kelompok 
menuliskan ide pokok dari suatu 

paragraf di kertas yg di bagikan 

oleh guru.  

 Setiap perwakilan kelompok 
menempelkan ide pokok pada 

Mind Mapping sesuai paragraf 

masing-masing.  

 Setiap perwakilan kelompok 
mengungkapakan isi cerita yang 

telah di diskusikan secara bergilir 

dengan bahasa indonesia sesuai 

teks bacaan الفيل والصبي. 

 Siswa dalam kelompoknya 

memberi pertanyaan sesuai cerita 

yang disampaikan oleh kelompok 

lain. 

 Siswa dalam kelompoknya 
menjawab pertanyaan dari 

kelompok lainnya. 

 Guru memberikan apresiasi pada 
setiap penampilan kelompok. 

3 3.  Penutup  

 Siswa bersama guru 
menyimpulkan materi pelajaran 

yang sudah dipelajari. 

 Siswa menyampaikan kesan 
mereka secara tertulis tentang 

pembelajaran yang baru 

berlangsung dan menuliskan 

harapan mereka untuk 

pembelajaran berikutnya. 

 Siswa mendengarkan pesan 

moral dari guru dan guru 

menutup pelajaran dengan 

mengucap hamdalah.  

 

 

 

15 Menit 

 



 

Lampiran-Lampiran 

 Lampiran 1.1 (LKS/Lembar Kegiatan Siswa) 

Nama  : 

Kelompok : 

Kelas   : 

Pelajaran : 
Pentunjuk mengerjakan LKS: 

1. Duduklah bersama teman kelempokmu yang telah ditentukan! 

2. Bacalah dan pahami teks berikut ini bersama temanmu! 

3. Keluarkan ide pokok yang terkandung di setiap paragraf! 

 

قبض . وملّا هّم الفيل أن يأخذها. فمّد يده إليه بتفاحة. كان ولد ينظر الفيل يف جنينة احليوانات
وعمل كما عمل . مّث عاد ومّد يده بالتّ ّفاحة مرّة ثانية. الصيب يده حّّت اليصل الفيل إىل التّفاحة

 . بالطّربوش ومّد خرطومه.  فغضب الفيل، ولكّنه صرب على الصيب حّّت سها عنه. أّول مرّة

فضحك . وملّا هّم الولد أن يأخذه قبض خرطومه وعمل معه كما عمل هو مع الفيل
 .وعلم أّن الذي يفعل الّشّر يلقى الّشرّ . وبكى الولد على ضياع طربوشه. الناس كثريا منه

 

 
 Lampiran 1.2 (LKS/Lembar Kegiatan Siswa) 

Nama Penulis Soal : 

Nama Penjawab Soal : 

 

 !وفقا لنص القراءة( خ)أو ( ص)إختر : تدريبات على القراءة 

 .ذهب الولد إىل جنينة احليوانات( خ-ص) .1

 .قبض الصيب يده حّّت يصل الفيل إىل التفاحة( خ-ص) .2

 .صرب الفيل على الصيب حّّت سها عنه( خ-ص) .3

 .أخذ الفيل من الصيب الطربوش( خ-ص) .4

 .على ضياع تفاحتهفبكى الولد ( خ-ص) .5

 

 



Indikator : Mensyukui 

nikmat 

kemampuan 

mengungkapka

n gagasan dan 

ide dengan 

pembicaraan 

yang baik. 

Teknik Penilaian : Penilaian diri 

sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar 

pengamatan dan 

pedoman 

penskoran 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

S

K

O

R 

Selal

u 

Seri

ng 

Kadan

g-

kadang 

Tidak 

perna

h 
 

1 Saya bersyukur 

diberikan 

kemampuan 

berkomunikasi 

dengan baik 

    4 

2 Saya menggunakan 

nikmat berbicara 

sesuai dengan 

perintah Allah 

    3 

3 Saya  menyakini 

bahwa Allah 

melihat semua 

aktivitas saya 

dalam 

berkomunikasi 

    3 

4 Saya bersyukur 

dapat memberikan 

nasehat yang baik 

kepada orang lain 

    3 

5 Saya bersyukur 

bahwa Allah akan 

menambah nikmat 
bagi hambanya 

yang menggunakan 

pemberiannya 

sesuai ketentuan-

Nya 

    3 

JUMLAH SKOR     16 

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Lampiran  1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 



Selalu 

Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang 

diperoleh 

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

-- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

 

 

 

 

 

CATATAN:   

………………………………………………………………

…………………………… 

 

 

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

 

Indikator : 2.1.1.  Menunjukkan 

prilaku jujur dalam 

berkomunikasi 

dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

2.1.2    Menunjukkan 

prilaku percaya diri 

dalam melakukan 

komunikasi dengan 

lingkungan dan 

sekolah. 

Teknik 

Penilaian 

: Penilaian diri sendiri 

Instrumen 

Penilaian 

: Rubrik lembar penilaian 

sikap dan pedoman 

penskoran 

 

N

O 

PERN

YATA

AN 

PILIHAN JAWABAN 

S

K

O

R 

Selalu 
Seri

ng 

Kadan

g- 

Kadan

g 

Tida

k 

Pern

ah 

 

1 Saya 

tidak 

mau 

menco

ntek 

pekerj

aan 

kawan 

     

2 Saya 

memb

erikan 

alasan 

     



sesuat

u 

kepad

a guru 

denga

n 

sebena

rnya 

3 Meng

hargai 

penda

pat 

orang 

lain 

     

4 Saya 

meyer

ahkan 

bda 

yang 

saya 

temuk

an 

kepad

a 

pemili

knya  

     

5 Saya 

memb

eritah

ukan 

kesala

han 

kawan 

kepad

a guru 

dan 

teman 

teman 

di 

sekola

h  

     

JUMLAH 

SKOR 
     

KETERA

NGAN 
NILAI 

NILAI 

AKHIR 

Bila Peryataan 

Positif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

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

X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

  



Bila Peryataan 

Negatif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 1 

= Skor 2 

= Skor 3 

= Skor 4 

   

 

 

 

Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek Pengetahuan) 

Tes maharah Qiraah (Digunakan pada pertemuan ketiga) 

 

KompetensiDasar : 3.3. Menemukan makna atau gagasan dari percakapan 

Bahasa Arab yang berkaitan dengan:   
(البخاري وابن سينا وعمر بن الخطاب)من رجال اإلسالم   

Teknik Penilaian : Tes lisan dan Tulisan 

Bentuk Penilaian : Uraian 

Instrumen Penilaian : Lembar soal, kunci jawaban dan pedoman penskoran 

   

No. Indikator Instrumen Soal Jawaban 

1.  Membaca 

huruf, kata, 

frase, dan 

kalimat bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan  الفيل
 dengan والصيب

intonasi dan 

makhraj yang 

benar  

Bacalah teks bacaan 

berikut dengan baik 

dan benar! 

 القراءة الفيل والصبي

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Menentu

kan arti 

kosa 

kata 

dalam 

teks الفيل  

 والصبي
 

Sebutkan arti 

mufradat dibawah ini 

yang terdapat dalam 

teks الفيل والصبي ! 

  -يلقى  -خرطوم  –قبض 

 طربوش –غضب 

Menangka

p – belalai 

– 

memperol

eh – 

marah - 

topi 

 

3. Menerjamah 

frase, dan 

kalimat bahasa 

Arab dalam 

teks  الفيل
 dengan والصيب

bahasa 

Terjemahkan 

kalimat 

dibawah ini 

dengan baik 

dan benar! 

الفيل  ينظر الولد -

في جنينة 

 .الحيوانات

غضب الفيل على  -

- Seorang 

anak 

kecil 

sedang 

melihat 

gajah di 

kebun 

binatang 

- Gajah 



indonesia yang 

baik dan benar 

ألنه قبض  الصبي

يده حتّى ال يصل 

 الفيل

بكى الولد على  -

 ضياع طربوشه
 

marah 

terhadap 

anak 

kecil itu 

karena 

mengge

nggam 

kembali 

apel 

sehungg

a gajah 

tidak 

bisa 

mengga

painya 

- Anak 

kecil itu 

menangi

s karena 

kehilang

an 

topinya 

4. Menggunakan 

kosa kata 

dalam konteks 

kalimat 

Tulislah kalimat dari 

beberapa kosa kata di 

bawah ini dengan 

tepat! 

 يصل -

 ربوش -

 قبض -

 زعق -

 خطف -

 

 Total skor  100  

 

Rubrik Penilaian Pelafalan /Qira’ah 

KRITERIA SKOR INDIKATOR 

MAKHARIJ AL-HURUF 4 Sangat tepat 

 3 Cukup tepat  

 2 Kurang tepat 

 1 Tidak tepat 

FASHAHAH 4 Sangat fasih  

 3 Cukup fasih 

 2 Kurang  fasish 

 1 Tidak fasih 

KELANCARAN 4 Sangat lancer 

 3 Cukup lancer 

 2 Kurang lancer 

 1 Tidak lancer 



KEAKURATAN 4 Sangat akurat 

 3 Cukup akurat 

 2 Kurang akurat 

 1 Tidak akurat 

TOTAL SKOR 16  

 

                       Nilai =  Skor yang diperoleh x 100   

Skor maksimum 

 

 

Lampiran 3: Rubrik Penilaian Maharah Qiraah 

 

KRITERIA SKOR INDIKATOR 

Penggunaan Mufradhat 4 Sangat tepat 

 3 Cukup tepat  

 2 Kurang tepat 

 1 Tidak tepat 

   

Penyusunan kalimat  4 Sangat sesuai  

 3 Cukup sesuai 

 2 Kurang sesuai 

 1 Tidak sesuai 

   

Kesesuaian struktur gaya 

bahasa 

4 Sangat sesuai 

 3 Cukup sesuai 

 2 Kurang  

sesuai 

 1 Tidak sesuai 

   

Sistematika gagasan (ide) 4 Sangat 

sistematis 

 3 Cukup 

sistematis 

 2 Kurang 

sistematis 

 1 Tidak 

sistematis 

Total score 16  

 

            Nilai =  Skor yang diperoleh x 100   

Skor maksimum 
         



 

 

ANGKET PENELITIAN 

A. Kata Pengantar 

Sebagai upaya pengembangan teori tentang pengajaran tentang muthala’ah di 

Dayah Insan Qurani, maka peneliti sangat mengharapkan berbagai informasi yang 

relevan dalam upaya penelitian tersebut. Disamping itu juga memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pendidikan. Sehubungan dengan ini, peniliti mengharapkan bantuan 

siswa-siswa untuk mengisi angket yang peniliti butuhkan. Peneliti berharap siswa-siswa 

berkenan mengisi angket yang diperlukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang tersedia. Atas kesedian dan bantuan para siswa menjawab pertanyaan ini, peniliti 

mengucapkan banyak terimakasih dan semoga amal baik para siswa mendapat balasan 

dari Allah SWT.Amin. 

 

Banda Aceh, 10Desember 2018 

 

 

Peneliti 

 

ANGKET SISWA 

 

Nama : 

Siswa : 

PETUNJUK PENGISIAN 

 Pengisianangketinitidakakanmempengaruhiprestasiataunilaisaudara 

 Berilahtanda ( ) padapertanyaan yang dianggapsesuaidengandirisaudara 

 Kejujuransaudaradalampengisianangketinisangatmembantudalampengumpulan data kami 

 Keterangan: 

Pernyataanpositif: 

UntukmenjawabSangatSetuju (SS) diberinilai 4, setuju (S) diberinilai 3, TidakSetuju (ST) 

diberinilai 2, SangatTidakSetuju (TST) diberinilai 1. 

 

Pernyataannegatif: 

UntukmenjawabSangatSetuju (SS) diberinilai 1, setuju (S) diberinilai 2, TidakSetuju (ST) 

diberinilai 3, SangatTidakSetuju (TST) diberinilai 4. 

 

Pilihlahpernyataan yangdianggapsesuaidenganpendapatanda! 

No Pernyataan SS S TS S

T

S 

1 Sayaselalumemperhatikanpenjelas
an guru 

dalampembelajaranmateri الفيل

    



 

 

 mulaidariawalsampaiselesaiوالصبي

2 Penyampaianmateridalampembela

jaranBahasa Arab 

berlangsungdengansangatbaik 

    

3 Belajarmateri jam 

dalambahasaarabdenganmedia 

Mind Mapping 

sangatmenyenangkan 

    

4 Belajardenganmenggunakanmedia 

Mind Mapping 

memudahkansayadalammemaham

i isi teks 

bacaandalambahasaarabdenganbai

kdanbenar 

    

5 Belajarmateri الفيل

 denganmenggunakanmediaوالصبي

Mind 

Mappingmembuatsayalebihkreatif

dalammemahami sebuag teks. 

    

6 Sayajarangmemperhatikanpenjelas

an guru 

dalampembelajaranmateri الفيل

 mulaidariawalsampaiselesaiوالصبي

    

7 Penyampaianmateridalampembela

jaranbahasaarabtidakberlangsungd

enganbaik 

    

8 Belajarmateri الفيل

 denganmedia Mindوالصبي

Mapping tidakmenyenangkan 

    

9 Belajarmateri jam 

denganmenggunakanmedia Mind 

Mapping 

mempersulitsayadalammemahami 

teksالفيل والصبيdalambahasaarab 

    

10 Belajarmateri الفيل

 denganmenggunakanmediaوالصبي

Mind Mapping 

membuatsayatidakkreatifdalamme

mahami teks bacaan 

    

 

 

         Validator 

 

            Fadhilah, MA 



 

 

PRETEST 

Nama : 

Kelas : 

 

 ! أجْب األسئلة التالية وفقا للنص السابق

 الصيب الفيل ؟ أين نظر .1

 ماذا أخذ الفيل من الصيب ؟ .2

 ملاذا يضحك الناس ؟ .3

 ملاذا يبكي الصيب ؟ .4

 ملاذا غضب الفيل ؟ .5

 طربوشه ؟مباذا خطف الفيل  .6

 هل صرب الفيل على الصيب ؟ وملاذا ؟ .7



 

 

POSTEST 

Nama :  

Kelas : 

 

 !وفقا لنص القراءة( خ)أو ( ص)إختر : تدريبات على القراءة 

 .ذهب الولد إىل جنينة احليوانات( خ-ص) .1

 .قبض الصيب يده حّتى يصل الفيل إىل التفاحة( خ-ص) .2

 .الصيب حّتى سها عنهصرب الفيل على ( خ-ص) .3

 .أخذ الفيل من الصيب الطربوش( خ-ص) .4

 .فبكى الولد على ضياع تفاحته( خ-ص) .5
 .ضحك الناس بسبب بكاء الولد (خ-ص) .6
حة مرىة ثالثة (خ-ص) .7 فى  .مدى يده بالت ى
 من الذي يفعل الشرى يلقى الربى  (خ-ص) .8

 



Nama Penulis Soal : 

Nama Penjawab Soal : 

 

 !وفقا لنص القراءة( خ)أو ( ص)إختر : تدريبات على القراءة 

 .ذهب الولد إىل جنينة احليوانات( خ-ص) .1

 .قبض الصيب يده حّتى يصل الفيل إىل التفاحة( خ-ص) .2

 .صرب الفيل على الصيب حّتى سها عنه( خ-ص) .3

 .أخذ الفيل من الصيب الطربوش( خ-ص) .4

 .فبكى الولد على ضياع تفاحته( خ-ص) .5
 

 



 

 

 ! اقراءهذاالنصبقراءةالفصيح -أ
قبض . وملّا هّم الفيل أن يأخذها. فمّد يده إليه بتفاحة. كان ولد ينظر الفيل يف جنينة احليوانات

وعمل كما عمل أّول . مّث عاد ومّد يده بالتّ ّفاحة مرّة ثانية. الصيب يده حّّت اليصل الفيل إىل التّفاحة
 . بالطّربوش ومّد خرطومه.  فغضب الفيل، ولكّنه صرب على الصيب حّّت سها عنه. مرّة

فضحك الناس كثريا . وملّا هّم الولد أن يأخذه قبض خرطومه وعمل معه كما عمل هو مع الفيل
 .وعلم أّن الذي يفعل الّشّر يلقى الّشرّ . وبكى الولد على ضياع طربوشه. منه

 
 !اذكرالمعنىمنالمفرداتالتالية -ب

 غضب -   قبض -

 طربوش -  خرطوم -

 يلقى -

 

!التاليةوفقاللنصترجْمالجمل-ج
 .ينظر الولد الفيل يف جنينة احليوانات -

 غضب الفيل على الصيب ألنه قبض يده حّّت ال يصل الفيل -

 بكى الولد على ضياع طربوش -

 

!اكتْبالجملةالمفيدةمنالمفرداتالتالية-د
 زعق -  يصل -
 قبض -  خطف -
 ربوش -

 
 

 

 

 



lembar penilaian pree test 

No Nam

a 

Mak

hraj 

Fasha

hah 

Kela

ncar

an 

Peng

guna

an 

Mufr

adat 

Peny

usuna

n 

Kali

mat 

Kesesuaian Struktur 

Gaya Bahasa 

Sistematika Gagasan 

1 1        

2 2        

3 3        

4 4        

5 5        

6 6        

7 7        

8 8        

9 9        

10 10        

11 11        

12 12        

13 13        

14 14        

15 15        

16 16        

17 17        

18 18        

19 19        

20 20        

21 21        

22 22        

23 23        

24 24        

25 25        

26 26        

27 27        

28 28        

 

 

 

 

 

 

 

 



lembar penilaian post test 

No Nam

a 

Makhraj Fash

ahah 

Kela

ncar

an 

Peng

guna

an 

Mufr

adat 

Pen

yusu

nan 

Kali

mat 

Kesesu

aian 

Strukt

ur 

Gaya 

Bahas

a 

Sistematika Gagasan 

1 1        

2 2        

3 3        

4 4        

5 5        

6 6        

7 7        

8 8        

9 9        

10 10        

11 11        

12 12        

13 13        

14 14        

15 15        

16 16        

17 17        

18 18        

19 19        

20 20        

21 21        

22 22        

23 23        

24 24        

25 25        

26 26        

27 27        

28 28        
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