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 الباب األول

أغراض البحث و ؿ البحث سؤاو ديد البحث وحتلى خليفة البحث ع ىت  حيذا الفصل ى

 ترتيب البحثو صطلحات ت ضيح ادلو ف ائد البحث و 

 خلفية البحث  . أ

اللغة ىي نظاـ يتك ف من عناصر ال معٌت ذلا مدرلة وفًقا للق اعد حبيث تصبح 

ابإلضافة إىل ذلك ، اللغة لديها منط وعلى أساس لغة النمط  ٔبنية ذات معٌت.

ادلستخدمة. النمط )النظاـ النح ي( اثبت بشكل عاـ ؛ اندراً ما حتدث تغيَتات ج ىرية 

وإذا حدثت بشكل طبيعي من خالؿ عملية ط يلة. نظرًا ألف اللغة هبا أمناط ، فاللغة 

وفًقا للغالييٍت ،  ٕها ودراستها وتدريسها.نظاـ ، وبسبب ىذا النظاـ ميكن مقارنة لغة ونقل

 "الّلَغُة ِىَي الْفاٌظ يُػَعِبُِّ هِبَا ُكلُّ قَػْ ـٍ َعْن ِأْغَراِضِهْم"  ٖاللغة ىي:

 اللغة ىي أداة لنقل األفكار أو األدوار عن طريق بدء اإلشارات )اإلمياءات( اليت
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الفات الرئيسية بُت يتم االتفاؽ عليها وحتت ي على معٌت مفهم. واحدة من االخت 

البشر واحلي اانت ىي القدرة على التحدث يف البشر. مع القدرة على التحدث يف البشر 

للغة ، ميكن للبشر اب ٗ)احلي اانت اليت ميكن أف تتحدث(. النطيق احلي اانتيسمى 

التفكَت والت اصل أفكارىم. يتعلم العلم والثقافة وينتقالف من جيل إىل جيل ابستخداـ 

ة ، وكذلك العربية. اللغة العربية ىي لغة القرآف ولغة الت اصل واإلعالـ عند ادلسلمُت. اللغ

 اللغة العربية ىي مفتاح فتح العلـ  األخرى.

لمسلمُت ألف خطابنا يف الصالة يستخدـ اللغة م اللغة العربية مهم جدًا لتعل

ك ، من ادلهم للغاية يف العربية ، وكذلك الكتب اإلسالمية ادلكت بة ابللغة العربية. لذل

البلداف اإلسالمية تعلم اللغة العربية. ال يتم تدريسها فقط يف ادلدارس الداخلية اإلسالمية 

يركز الت جو يف تدريس اللغة العربية على أربعة مهارة من إتقاف  ٘ولكن أيًضا يف ادلدارس.

، اإلستمع  مهارة ومهارة القراءة ة و مهارة الكتابو الكالـ  اللغة العربية ، وىي: مهارة

 د ستؤدي إىل عدـ معرفة اللغةعا  وكذلك الق اعد ألف أف أوجو القص ر يف علم الق
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 ٙشلا سيعيق الت اصل وفهم اللغة

. وبذالك فإف الق اعد ىي ٚتعٍت الق اعد والق انُت "قاعدة"اعد مجع من كلمة   الق

الق اعد أو الق اعد ال اردة يف جتميع اجلمل العربية ، واليت فيها فروع علمية كثَتة جًدا منها 

رؼ. وبذالك ، فإف تعلم الق اعد ى  عملية تفاعل الطالب مع بيئتهم يف ىذه صو  ضل 

تقاهنا وأنمل أف احلالة ، ستغَت ادل اد سل ؾ الطالب حيث ميكنهم فهم الق اعد وفهمها وإ

 يتمكن ا من الت اصل ابستخداـ اللغة العربية بشكل صحيح.

سبب صع ابت فهم اللغة العربية ى  االفًتاض أبف الق اعد العربية صعبة ومعقدة 

وسليفة. الق اعد العربية اليت تعتِب معقدة وصعبة التطبيق ، وىذا جيعل اللغة العربية مادة يتم 

طالب ، ليس فقط يف ادلؤسسات العامة ولكن أيًضا يف جتّنبها وحتد من حتفيز ال

ادلؤسسات اإلسالمية نفسها. االفًتاض أبف الق اعد العربية معقدة وصعبة ألف بعض 

ادل ارد التعليمية وادل اد التعليمية وكتب الق اعد تبدو تقليدية ومسيكة وشللة بعض الشيء مع  

 حية أو األل اف ، وأقل جاذبية وتقللكتابة ليست كبَتة للغاية ، وغياب الرسـ  الت ضي
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 ٛاالىتماـ التعلم. 

يف تدريس اللغة ، واحدة من النقاط البارزة ىي الطريقة. غالًبا ما يتم احلكم على 

صلاح أو فشل برانمج تعليم اللغة وفًقا للطريقة ادلستخدمة. يف عملية التدريس والتعلم ، 

حىت ميكن أف تعمل عملية التعلم بفعالية  جيب على ادلعلمُت استخداـ األساليب ادلناسبة

وكفاءة وتسهل على الطالب فهم ادل اد العربية اليت مت تدريسها. ومن مث ، يف حتقيق ىذه 

األىداؼ ، ستستخدـ كل مدرسة أساليب تعلم اللغة العربية ادلناسبة حلالة الطالب ألنو 

لغة العربية اليت ال يزاؿ من الضروري إجياد احلل ادلناسب من أجل حتسُت ج دة تعلم ال

بعض الطالب يعتِبوهنا صعبة. أحد األشياء اليت ميكن القياـ هبا ى  زلاولة إجياد أنسب 

 طريقة لتدريس اللغة العربية حىت يتمكن الطالب من فهمها وفهمها بسه لة أكِب.

أسل ب لتقدمي ادل اد التعليمية للطالب حىت يتمكن الطالب من ىي  الطريقة

ى الدرس بسه لة وفعالية وميكن أف يهضمهم الطالب جيًدا. لذلك ، ستعمل احلص ؿ عل

طريقة التدريس بشكل صحيح عند استخدامها من خالؿ االنتباه إىل أشياء مثل 

األىداؼ وادل اد وادلرافق والطالب وادلعلمُت والتقييم نفسو. حىت يتسٌت لتعلم اللغة العربية 
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حاجة إىل الطريقة الصحيحة. ألف الطريقة ذلا دور حتقيق أقصى قدر من النتائج ، ىناؾ 

مهم يف الت جو ضل  أىداؼ التعلم اليت مت حتديدىا والتخطيط ذلا. إحدى الطرؽ ادلثَتة 

 ةطيلالىتماـ اليت جيب تطبيقها يف تعلم اللغة العربية وخاصة يف تعلم القائد ىي طريقة اخلر 

 ٜالذىنية

ة يف مساعدة عملية التفكَت بشكل منتظم طريقة اخلريطة الذىنية ىي طريقة فعال

ألهنا تستخدـ تقنيات رس مية مستمدة من الفكر اإلنساين مفيدة لت فَت مفاتيح عادلية 

إلطالؽ العناف إلمكاانت الدماغ. من خالؿ اجلمع بُت األل اف والص ر والفروع ادلنحنية ، 

التقليدية اليت متيل إىل أف  فإف طريقة اخلريطة الذىنية أكثر إاثرًة للعياف من ادلالحظات

يف طريقة اخلريطة الذىنية ، يتم منح الطالب حرية مالحظة  ٓٔتك ف راتبة يف ل ف واحد

األشياء ادلتعلقة ابدل ض ع. ابإلضافة إىل ذلك ، ميكن لكل طالب أيًضا أف يك ف مبدًعا 

على وفًقا لقدراتو دوف أي ضغط من أي شخص. تساعد ىذه الطريقة الطالب أيًضا 

االستفادة من إمكاانت كل من أدمغتهم والدماغ األمين والدماغ األيسر. نظرًا ألف تفاعل 

 الدماغ ميكن أف يؤدي إىل إبداع الطالب شلا يسهل عملية التذكر والتفكَت ، لتحديد
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األفكار ابستخداـ الكلمات األساسية اليت مت إجراؤىا لت فَت الراحة يف تذكر  

 ٔٔادل اد

شكالت ادلذك رة ، حياوؿ الباحث تقدمي طريقة جديدة ميكنها حتسُت بناًء على ادل

 ةطيق اعد اللغة العربية للطالب ، وىي طريقة اخلريطة الذىنية. هتدؼ اخلر الفهم تعلم 

الذىنية إىل جعل ادل ض ع منق ًشا بصرًًي وبيانًيا ، شلا يساعد يف النهاية على تسجيل 

تدوين  واستعادهتا. اخلريطة الذىنية ىي تقنية ادلعل مات اليت مت تعلمها وتق يتها

ب التعلم ادلرئية. وىذه التقنية مناسبة للغاية وعملية لتعلم ادلالحظات اليت تط ر أسال

 ٕٔالق اعد العربية

ىذا ادلكاف بسبب صع ابت تعلم اللغة العربية والق اعد ادلعقدة ،  ثختار الباحإ

إىل جانب أف الطريقة اليت يطبقها ادلعلم أقل كفاءة ألنو يستخدـ الطرؽ التقليدية مع 

طريقة احملاضرة فقط. ابلنظر إىل أمهية دراسة الق اعد العربية ، قرر الباحث جتربة استخداـ 

 نتائج الق اعد العربية يفالذىنية على أمل زًيدة فهم وتعلم  طريقة جديدة ، وطريقة اخلريطة
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 ادلدرسة ادلت سطة التاسعة اإلسالمية احلك مية ابليتار 

اللغة العربية الق اعد يعتقد الباحث أف تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية على م اد 

عربية. ومع ميكن أف يك ف مؤثرًا من أجل زًيدة اىتماـ الطالب ونتائج التعلم ابللغة ال

ذلك ، ال يزاؿ يتعُت إثبات ذلك علمًيا وعمًقا ، لذلك يهتم الباحث إبجراء البحث عن 

تعليم على نتائج   (Mind Map)طريقة اخلريطة الذهنية أتثري ض ع "طريق اختيار ادل

دسةة املتوةطة التاةعة اسإةالمية اكحوومية املالقواعد لطالب الصف الثامن يف 

 م 9102/9191للعام الدساةي  تاسيابل

 حتديد البحث . ب

 وأّما حتديد البحث يف ىذا البحث العلمي فيها:

 احلدود الزمانية  .ٔ

ـ لطالب  ٕٓٙٓ/ٜٕٔٓىذا البحث يف ادلرحلة الثانية للعاـ الدراسي 

حيث  التاسعة اإلسالمية احلك مية ابليتار الصف الثامن ابدلدرسة ادلت سطة

 ال قت ثالثة أًّيـ.

 احلدود ادلكانية  .ٕ
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ب صل ؾ  ٔٓشارع مسجد ابصلَتج  منرة وأّما حدود ادلكاف فهي يف 

 ابليتار .

 احلدود ادل ض عية .ٖ

 ادلسائل ادلقص دة تعليم الق اعد اللغة العربية بطريقة د الباحث عنحتد

 للعاـ التاسعة اإلسالمية احلك مية ابليتار يف ادلدرسة ادلت سطة اخلريطة الذىنية 

 ـ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسي  

 ة.احلدود ادلاد .ٗ

" يف الصف ادلبتدأ و اخلِبعن "د الباحث عن ادلادة ادلقص دة فهي حتد

كتاب اللغة العربية ابدلرحلة الثانية للعاـ الدراسي   يفكما وردت   الثامن

ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ 

 البحث ةؤال . ت

ذا البحث أعاله ؛ فإف ادلشكلة يف ىإستنادا إىل احلد من اخللفية البحث  

 تعليم على نتائج  (Mind Map) طريقة اخلريطة الذىنية أتثَت ىل ىنكىي "

لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلت سطة التاسعة اإلسالمية احلك مية  الق اعد

 "؟ـ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓابليتار للعاـ الدراسي 
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 ف البحثهد . ث

 الذىنيةطريقة اخلريطة  أتثَتوج د دلعرفة ىي " أىداؼ البحث ىذا البحث

(Mind Map) لطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلت سطة  الق اعد على نتائج التعليم

 "ـٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالتاسعة اإلسالمية احلك مية ابليتار للعاـ الدراسي 

 فرض البحث . ج

 من مشاكل البح ث ، حىت يثبت من خال فرض البحث ىي إجابة مؤقتة

 ى  كما يلي:   بحثصاغو الباحث يف ىذه ال ذيالفرض ال ٖٔ.اليت مت مجعها البياانت

ٔ. Hₒ  :مل جيد أتثَت بُت طريقة اخلريطة الذىنية(Mind Map)  الق اعد التعلمنتائج  و 

ٕ. Ha  :أتثَت بُت طريقة اخلريطة الذىنية أّف ىناؾ(Mind Map)  التعلمنتائج  و 

 الق اعد

 فوائد البحث . ح

 إف الف ائد من ىذا البحث كمايلي:

 النظريةالفائدة  .ٔ
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أف تك ف نتائج ىذا البحث تعطي ادلساعدة على إثراء خزانة العلم يف  (أ 

 إندونيسيا ؛ و يف تعليم اللغة العربية خص صا. 

أف تك ف نتائج ىذا البحث أف تعطي ادلساعدة على البحث القادـ   (ب 

 ادلتساوي.

 الفائدة التطبيقية .ٕ

 ،احلك مية ابليتار ادلدرسة ادلت سطة التاسعة اإلسالميةوى   ،درسةدللرئيس ا (أ 

 ،خاصية تعليم اللغة العربية سُتتك ف نتائج البحث مرجعة لزًيدة حت اف

   .ق اعدال قيةًت ل وخاصة

  قيةًت اختبار الطريقة أو التفنية ل أف تك ف نتائج البحث مرجعة يف ،للمعلم  (ب 

    .ق اعدال

 و ريطة الذىنية يستطيعهم أف يعلم ا العلم ابلسهلخلابلطريقة ا ،بلطال (ج 

 .ق اعدال ترقية نتائج التعليم يف يستطيعهم يف

انتقاؿ  والف ائد ىذا البحث ىي أف ىناؾ مرجعية جديدة يف ؛ للباحث (د 

ب ريطة الذىنية لطالخلوخاصة من تعلم اللغة العربية ابلطريقة ا ،عرفةدلا

 .ادلدرسة ادلت سطة التاسعة اإلسالمية احلك مية ابليتار يف الصف الثامن
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 املصطلحاتتوضيح  . خ

  ض ع ينبغي للباحث ت ضيحدل اَتتفس خطء يفاألحتناب  لسه لة البحث وال

 :ىذا البحث كما يلي يف ج دة دلصطلحات ادلا

أتثَتا, وقاؿ أمحد ورس ف من ر أف أتثَت مبعٌت  –يؤثر  –مصدر من أثر : أتثَت  .ٔ

"pengaruh"  طريقة اخلريطة الذىنية . الذي  يقصد هبذا البحث ى ((Mind 

Map 
يف القام س اإلندونيسي الكبَت ، الطريقة ىي الطريقة اليت  : طريقة التعليمية .ٕ

ما مت حتديده. وبعبارة أخرى فإف  منظم لتحقيق تنفيذ أنشطة لتحقيقو تعمل هبا

 منهجي لتحقيق أىداؼ معينة. ويف ال قت نفسو وفقاؿ وى  الطريقة ىي وسيلة

 شخص يطلب أهنا ادلسار الذي سلكوادلصطلح ، ميكن تفسَت الطريقة على 

 ٗٔ.أو التجارة يف رلاؿ العلـ  وغَتىا ال ص ؿ إىل ىدؼ معُت ، س اء يف البيئة

 ؛ التسجيل ىي وسيلة مبتكرة فعالة يف:  (Mind Map) ريطة الذىنيةخلطريقة ا .ٖ

  ٘ٔ حرفيا.ُتستخدمدلا وستعٍت أفكار
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اجلمل العربية ، واليت فيها فروع الق اعد ىي الق اعد ال اردة يف جتميع :  الق اعد .ٗ

 .علمية كثَتة جًدا منها ضل  و صرؼ

 ط. ترتيب البحث

 :ويتك ف كل ابب من مباحث كما يلي ،حيت ى ىذا البحث العلمي على ثالثة أب اب

 و مسائل البحث والبحث  حتديد وى على: خلفية البحث حتت  : مقدمة  الباب األول

البح ث  وطلحات ت ضيح ادلص و بحثال فرض والبحث  ف ائد وأىداؼ البحث 

  ترتيب البحث والسابقة 

 ومفهـ  طريقة التعليم  وعلى : مفهـ  اللغة العربية  حتت ى: النظرًيت  الباب الثاين

مفهـ  الق اعد اللغة العربّية اللغة  و(  (Mind Map)  الذىنية ةطياخلر مفهـ  طىريقة )

  العربية

السكاف  و مدخل البحث ومنهجو وى : عل حتت ى : منهجية البحث باب الثالثال

و  طريقة مجع احلقائق و أدواهتاو  التغيَت واحلقائق ومصادر احلقائقو عاينة دلوالعينة وا

 حتليل احلقائق و طريقة
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 و حتليلها قائقاحلو عرض  قائقوصف احل : حتت ى على نتائج البحث : الباب الرابع

 و حتليلها ادلبحث :الباب اخلامس 

 اإلقًتاحاتاخلالصة و  حتت ى علىخامتة  : الباب السادس

 


