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 الباب الثالث

 منهجية البحث

وأنواع  ىذا الباب حيتوى على اتسع مباحث وىو منهجية البحث وىي مدخل

 قاق اجلمع احل وتصميم البحث والسكان والعينة وادلعاينة وادلتغري وموقع البحث وطريقة

 .قاق ليل احلوحت

 مدخل البحث ومنهجه . أ

 مدخل البحث .1

و طرق الكمي. البحث الكمي ىمدخل ذا البحث يعني  ىيفتبع دلدخل ادلا

 احلقاق ع مجستددمة ليبحث ع  السكان أو عينو معينو  يستددام دلث احالب

معين  يتفرضية الدف ليبحث هبصاءات حأبدوات البحث وحتليلها رحتليلي أو اإل

شكل  يف احلقاق يف شكل أرقام  أو  احلقاق وقد أجري ىذا البحث جيمع  ٔ.قبلها

 يهدف ىذا ٕيف شكل أرقام. احلقاق الكلمات أو العبارات اليت يتم حتويلها إىل 

 البحث ليبحث ع  أتثري بني ادلتغريي   وىي ادلتغري ادلستقبل وادلتغري التابع.
                                                           

1
 Sugiyono، Metode Penelitian Kuantitatif، Kualitatif، dan R&D، (Bandung: Alfabeta، 4102)، 

hal 8 
2
Nanang Martono، Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis data Sekunder، 

(Jakarta: Rajawali pers، 4102)، hal. 41 
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 أنواع البحث  .2

النوع يف ىذا البحث يعني البحث التجرييب. البحث التجرييب ىي البحث 

يهدف ىذا  ٖالج زلدد على ألخر يف حا ىروب.الذي مستددمة ليبحث أتثري الع

البحث لريتكب ادلقارنة على مصري ادلعاملة احملدد ابدلعاملة اآلخر أو بدون العاملة  

. ىناك ادلعاملة يف الضابطةلذلك ىناك رلموعتني : اجملموعة التجريبية واجملموعة 

 .الضابطة اجملموة عاملة يفدلاناك ت ىاجملموعة التجريبية مليس

 صميم البحثت .3

 (Quasiالتجريبية  وتار الباحث التصميم البحث وشبختذا البحث  ى يف

Design Experimental  )التجربة وأو يسمى بشب .(eksperimen semu) ذا هب

ر على مسار تؤث يتالات ري تغدليع امجطيع لتنظم على تك  أن الباحث يسميالتصميم  

 (التجريبية)موعة جملاعاملة التجريبية على بعض دلالتجربة. تكسب الباحث ا

ذا البحث  تكسب ى يف. (ةطابضال) خرآلعاملة العادية للمجموعة ادلاوتكسب 

 يفاتيجية العادية ًت سإلتعددة الذكاءات وتكسب ادلاتيجية اًت سإلابالفصل التجريبية 

  .ةطبضاالفصل ال
                                                           

3
 Sugiyono، Metode Penelitian Kuantitatif ....، hal. 24 
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  : ىناك اساس لتحقاي البحث التجريب منها

   و ىو أشداص يبحث ىف (Subjek penelitian) موضوع البحث   (ٔ

 .البحث

   وىي الطريقاة لتقاسيم(Random assignment)  ختصيص العشوانية (ٕ

 موضوع البحث اىل قسمني او اكثر ابلعشوانية

  ىو الطريقاة لتقاسيم موضوع البحث اىل قسمني او (Matching)تناظر   (ٖ

 .اكثر خبصاقصهم

 .بتغري آخر ىو ادلتغري الذي تكون نتاقجو ال تتعل ،(Treatment) معاملة  (ٗ

 (Pre-Test)اختبار قبلي  (٘

 (Post-Test)اختبار بعدي  (ٙ

 (Kelompok eksperimen)    اجملموعة التجريبية (ٚ

 (Kelompok kontrol/pembanding)اجملموعة الضابطة  (ٛ

ىذا البحث ىي الدراسة اخللصة عند حبث الكمي. ألن أساسو ييستطيع أن 

فهي   أو ابالختبار (validation)يطب  يف طريقو. ىذاه الطريقة اّتصف ابلتحق  

وأما تلك ادلتغريي  فهي ادلتغري احلري وادلتغري ادلقيد. ألن اختبار أتثري بني ادلتغريات. 
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ات االختبارات جيب أن تقاس ابستددام أداة ىذا البحث ىو اختبار  مث كل ادلتغري 

اليت كانت موحدة ابستددام التحليل اإلحصاقي. الختبار ىل ىناك عالقة وأتثري 

يف ادلتغري احلري بسبب تغيري ادلتغري ادلقيد وليس ادلتغري األخر. و جييب ادلتغري اخلارج 

 ٗ أن يشبو خبصاقص العينات يف ىذه ادلتغريات.

   (R) ابلعشواقي ومها ختيارانإىل رلموعتني.  ىذا تصميم تنقسم

يعطي الباحث اجملموعة األوىل )التجريبة(  .(Homogen)وذلما خصاقصة متجانسة 

واجملموعة الثانية )اجملموعة طريقة اخلريطة الذىنية. عالجا. يعين تعليم ابستددام 

كما يف اجملموعة األوىل.  ومها يستددمان اختبار   طريقةبطة( ىناك ال يستددم ضاال

وبعد ذلك يقارن  (Post-Test) مث ادلرحلة التالية فهي اختبار بعدي  (Pre-Test)قبلي 

نتاقجا بينهما. إذا كان سلتلف بني اختباران فذلك ىناك أتثري م  ادلعاملة 

 ٘ادلستددمة وذلما أتثري كبريا.

 السكان والعينة واملعاينة . ب

 (populasi)السكان  .1

                                                           
4
 Nana Syaodih S.، Metode Penelitian Pendidikan، ( Bandung: Remaja Rosdakarya، 4102)، 

hlm. 88 
5
 Sugiyono، Metode Penelitian Kombinasi، … hlm. 002 
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السكان ىو الوالية األمجال الذي تتكون م  ادلبحث أو ادلرمى الذي لو 

 صفات وخصاقص احملددة اليت تتعني الباحث قبلو لتبحثو واإلستنتاجاتو ىكذا 

ذا البحث كان السكان ىو يف ى السكان ىو مجع فرد يف والية اليت سيتم دراستها.

ادلتوسطة التاسعة اإلسالمية احلكومية درسة دلاب  ب م  الصف الثام المجيع الط

 ابليتار.

 (sampling) املعاينة .2

ادلعاينة ىي أسلوب الذى يقوم هبا الباحثون  (Asyrof Syafi’i) شافعي أشرف قال

6يف أخذ عّينة البحث.
 Random)يستددم الباحث العينة ادلتصادفة  يف ىذا البحث  

Sampling) 7أخذ العينة ابستعمال األفكار ادلعينة.  وىي الطريقة ادلستعملة يف
 

األسلوب الذي يتم  وىو(  Purposive Sampling( اذلادفةاستددم ايضا الباجث العينة 

ع  طري  أخذ ىذا ادلوضوع ال يستند إىل طبقات  عشواقية أو ادلنطقة  بل يقوم على 

 Mind) الذىنيةطريقة اخلريطة  أتثريدد. واذلدف م  ىذا االسلوب دلعرفة احملغرض ال

Map) لطالب الصف الثام  يف ادلدرسة ادلتوسطة التاسعة اإلسالمية  تعليم القواعد يف

 .مٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاحلكومية ابليتار للعام الدراسي 

                                                           
6
 Asyrof Syafi’I, Metodologi Penelitian…, hlm. 022. 

7
 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian…, hlm. 88. 
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   (sampel) العينة .3

 احلقاق  مصدار يصور مث بسكان سواء صفة ذلا السكان م  بعض ىي العينة

بزايدة عدد العينة  (Suharsimi Arikunto) أريكونطا سوىرمسي عند. البحث يف احلقيقة

8ستحصيل خري نتيجة ألن فيها ستظهر األوصاف الوضيحة.
مجيع  و أما العينة ىي 

ادلتوسطة التاسعة اإلسالمية ادلدرسـة  يف  الثام  "أ" و الصف "ب"الطالبات الصف 

 احلكومية ابليتار

 التغيري و احلقائق و مصادر احلقائق . ت

 التغيري .ٔ

 يىادي تعريف ادلتغريات كما ختتلف األعراض. األعراض ىز سوتريستنو 

ذا  ىيف ٜ.و متنوعتغري ىو موضوع البحث ىدلموضوع البحث  ذلك أن ا 

 التغرية ىو:البحث 

                                                           
8
 .42۹ .ص ...,نفس ادلرجع 

9 Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik، (Jakarta : Rineka 

Cipta، 4101). Hlm. 021 
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ىو ادلتغري الذي يظ  كادلسبب م   (Variable Independent)ادلتغري احلري  (أ 

استددام طريقة اخلريطة يف  ىذا البحث ىو ( Xادلتغري األخرى. وادلتغري احلري )

 .الذىنية

ادلتغري الذي يظ  ادلؤثر ابدلتغري  وىو (Variable Dependent)ادلتغري ادلقيد  (ب 

 .تعليم القواعدىو ( يف ىذا البحث Yاحلري. و ادلتغري ادلقيد  )

 احلقائق .2

عبارة  النو ٓٔإما يف شكل وقاقع أو أرقام.  احلقاق  ىو نتيجة لتسجيل حبث

فهذا يعين وصف   احلقاق مث جيب أن يكون حقا يعتقد   ع  رلموعة م  احلقاق 

 ٔٔالشروط أو الظروف.

 مصادر احلقائق .3

احلقاق     ميك  احلصول على حيث ىو موضوع يف البحث احلقاق مصادر 

 .ٕٔ ىذه البحث مصدر ما أو الشدص ميك  أن تعين مواضيع البحثحىت أن 

 تنقسم مصادر احلقاق  يف ىذا البحث إىل قسمني:

                                                           
15

 Suharsimi Arikunto،Prosedur ...،  hlm.۹1 
11

 Budi Susetyo، Statistika  ، (Jakarta: Direktorat Jedral Pendidikan Islam Departemen 

Agama Republik Indonesia،411۹)، hlm.02. 
12

 Suharsimi Arikunto،  Prosedur...، hlm .024   
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 احلقاق  األساسية (أ 

احلقاق  األساسية ىي ادلعلومات احملصولة م  البحوث مباشرة أو م  

اإلختبارات و م  ادلصدر األساسي تستعمل طريقة ادلالحظة  ٖٔاألول. ادلصدر

(Tes) .يف ىذا البحث 

 احلقاق  الثناقية (ب 

اليت حيصل م  البحث و جيتمع م  اآلخر  احلقاق  الثناقية ىي احلقاق 

وحتتوي مصادر احلقاق  كل األشياء واألحوال  ٗٔالذي ارتباط دبساقل البحث.

أو الشدص وادلكان وادلقال يبحث فيو الباحث ع  احلقاق  ع  طريقة القراءة 

 واألسئلة والنظرية.

 ادلكان  .ٔ

وحال اثبتا ادلرد دبصدر احلقاق  "ادلكان" ىو الذي ميك  ان توفر وصفا 

وحترّكو دلصدر ادلعلومات يف ىذا البحث و ىي الصف الثام  يف ادلدرسة 

 ادلتوسطة التاسعة اإلسالمية احلكومية ابليتار.

                                                           
13

Jonathan Sarwono، Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS، )Yogyakarta : ANDI ،

4111 (،  hlm 8 
14

 .11 .ص ،... نفس ادلرجع 
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 الباحث .ٕ

الباحث كادلالحظ الذى سيكون مصدر ادلعلومات يعين ادلدرس و 

 خاصة لطالب الصف الثام  يف ادلدرسة ادلتوسطة التاسعة اإلسالمية الطالب 

 كومية ابليتار.احل 

  الشدص .ٖ

و ىو مصادر احلقاق  اليت تتيح احلقاق  على صورة األجوبة الشفوية 

ع  طري  أجوبة االختبار التحريري بوسيلة االستفتاء. و أما الذي يكون 

يف األساتيذ و األساتذة و الطالب   مصادر احلقاق  فهي مدير ادلدرسة

 احلكومية ابليتار.ادلدرسة ادلتوسطة التاسعة اإلسالمية 

 ادلقال .ٗ

ىو الذي يعطي احلقاق  بشكل ألحرف واألرقام والرموز واألخرى. أو 

  نقول أّن ادلقال ىي كمصدر احلقاق  الذي جيّهز احلقاق  على صورة احلروف

أو الرموز اآلخرى. و أما ادلبحوث عنو يف ىذا البحث   و الرسومات  و الرقم

 أييت على صورة الوثيقات الرمسية.
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 طريقة مجع احلقائق و أدواهتا . ث

 ٘ٔمجع احلقاق  ىو اإلجراءت ادلنتظمة ادلعتربة للحصول على احلقاق  احملتاجة.

يف البحث العلمي أن احلاجة إىل  (Suharsimi Arikunto)عند سوىرمسي اريكونطا 

الطريقة الفعالية وادلناسبة يف اجلمع احلقاق  أمر مطل . والطريقة يف مجع احلقاق  تسّمى 

كثريا أبسلوب مجع احلقاق . إن طريقة واألدوت أمران يتعل  كل منهما ابألخر يف 

 ٙٔ .عملية البحث  والكيفية يف حصول ىذه احلقاق  معروفة كطريقة جلمع احلقاق

  مستددمة يف مجع احلقاق  وأدوهتا يف ىذا البحث كما يلى:والطريقة 

 طريقة املالحظة  .1

طريقة ادلالحظة ىي الطريقة ادلستعملة يف مجع احلقاق  بوسيلة ادلالحظة 

أو ادلشاىدة. ورأى سوطافو أن طريقة ادلالحظة مستعملة اإلطالع احلقاق  م  

ويف  ٚٔت أو أشياء والصور ادلسجالت.مصادرىا اليت تتمثل يف الوقاق  واحملال

ىذا البحث يستددم الباحث ادلالحضة مباشرة بوجود رلئ الباحث إىل مكان 

 .ادلتوسطة التاسعة اإلسالمية احلكومية ابليتارالدراسة يعين يف ادلدرسة 

                                                           
15

 Ahmad Tanzeh dan Suyitno،.. Dasar-Dasar Penelitian. )Surabaya: elKaf  ، 4111  (،  hlm. 21. 
16

 Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian…، hlm. 411 
17

 Sutopo، metodologi penelitian…، hlm. 12. 
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 طريقة املقابلة  .2

 طريقة ادلقابلة تعرف بطريقة التحاورية وىي نوع م  أنواع التعامل الشفوى

أن  (Sunarto)وعرف سوانرتو  ٛٔالذى يشبو احلوار ويهدف إىل نيل ادلعلومات.

بتقدمي األسئلة مباشرة م  الباحث أو الساقل.  احلقاق ادلقابلة ىي طريقة مجع 

وقام الباحث ابدلقابلة مع مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة التاسعة 

يتعلمون فيها  وادلقابلة حول عملية  والطالب الذي  .اإلسالمية احلكومية ابليتار

 التعلم والتعليم م  حيث الطريقة التعليمية و القواقد.

 االختبار  .3

االختبار ىو اآللة أو اإلجراء أو األنشطة ادلعقدة لتناول قدرة سلوك 

واالختبار ىو  ٜٔالشدص اليت تصور الكفاقة ميلكها يف ادلادة الدراسية ادلعينة.

قبل إستددام  القواقدمقياس قدرة الطالب يف تعليم أحد الطراق  يف معرفة 

طريقة اخلريطة وبعدىا. فإعطاء االختبار قبل استددام  طريقة اخلريطة الذىنية

. وأما إعطاء االختبار بعد قواقدالطالب األساسي لتعليم ال دلعرفة قدرة الذىنية
                                                           

18
 S. Nasution، Metode Research ،... . hlm. 14. 

19
M. Soenardi Djiwandono، Tes Bahasa Dalam Pengajaran، (Bandung :ITB، 1991)، hlm. 1 
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الطالب األساسي دلعرفة قدرة طريقة اخلريطة الذىنية عملية التعليم ابستددام 

 وأجرى ىذا االختبار كل انتهاء عملية التدريس.  قواقدلتعليم ال

 طريقة اخلريطة الذىنيةوالغاية ادلنشودة يف االختبار بعد إعطاء استددام 

. استددم الباحث االختبار جلمع القواقدىي معرفة جناح الطالب يف تعليم 

. ىذا االختبار يتكون م  قدالقواادلتعلقة دبهارة الطالب يف تعليم  احلقاق 

سؤاال الذي ينقسم إىل  ٓٔاالختبار القبلي واالختبار البعدي. ولكل منهما 

 سؤال خيار  و إجابة القصرية ع  األسئلة.

  (dokumentasi)طريقة الوثيقة  .4

طريقة الوثيقة ىي الطريقة يف مجع احلقاق  ع  طري  النظر وكتابة 

م  قيمة  مأخوذالشكوى اجلاىز. ويف ىذا البحث وثيقة ع  إجناز تعلم التالميذ 

بوسيلة ادلكتوبة فيو كالواثق  والكتب  احلقاق . طريقة جلمع بطاقات تقرير

بحث أو يسّمي تقنية جدول االراء والنظرية والوساقل وغريىا ادلربوط أبسئلة ال

 ٕٓالوثيقة.

 
                                                           

25
Sudarmayanti dan syarifudin hidayat، Metodologi Penelitian، (Bandung: Bandar Maju، 

4114)، hlm. 011. 
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 طريقة حتليل احلقائق . ج

غالبا ما يشار إليها ابسم و تقدم معاجلة  احلقاق يف كتب أخرى لتحليل 

 بشكل عام م  خالل احلقاق . ويتم تنفيذ معاجلة احلقاق بعد أنشطة مجع  احلقاق 

 احلقاق حتليل  ٕٔ)جدولة(مراحل التدقي  )حترير(  عملية اذلوية )الًتميز(  عملية التربير 

لتضيي  واحلد م   احلقاق ىو خطوة حامسة يف التقييم. ويهدف ىذا البحث حتليل 

وكذلك أكثر وضوحا  كما لوحظ يف  العادية  منظم  احلقاق االخًتاعات لتكون 

ادلستددمة م  قبل ادلؤلف ىو التحليل اإلحصاقي   احلقاق إىل أن  احلقاق مناقشة 

ميك  أن تتحق  ع  طري  األرقام اليت مت احلصول عليها م   مية أو للبياانت حلساب ك

 و أما حتليل احلقاق  يف ىذا البحث فهي ما يلي: .ادليدان

 (Uji Normalitas)الطبيعية  اختبار .0

 كل متغريات التوزيع م  صايف احلقاق إذا كانت  االختبارات دلعرفة وأجريت

 ابستددام اختبار ىذا البحث يف احلقاق  لتوزيع الطبيعية الختبار أم ال. الطبيعي

 (. kolmogorov Smirnov)  مسرينوف-كودلوجوروف 

 :على النحو التايل ىي الصيغة
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 البيان : 

Fo (X)  :أقل م  مساوية أو يكون على درجة اليت يتوقع أن نسبة احلاالت 

 X 
Sn (X)  :اخليارات  الًتاكميالتوزيع  الحظ 

 مسرينــــــوف كودلوجــــــوروف عينــــــة واحــــــدة احتمــــــالاختــــــاذ القــــــرارات علــــــى أســــــاس و 

(Probabilitas One Sample Kolmogorov Smirnov ) ٕٕوىي: االختبار 

 التوزيع الطبيعي مث ٘ٓ ٓ أكرب م  إذا كان احتمال ( أ

 العادي ليسوالتوزيع  ٘ٓ ٓ م  أقل إذا كان احتمال ( ب

 (Uji homogenitas)التجانس  اختبار .4

 مــ  موحــدة التبــاي  عينــات أو مل يكــ إذا كــان  ىــذا االختبــار دلعرفــة يســتددم

 البــاحثني ألن  أمهيــة جــدا عينــة التجــانس علــى اختبــار يف ىــذا الباحــث ٖٕاجملتمــع.
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 Sidney Siegal، Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-ilmu Sosial، (Jakarta: Gramedia، 0۹۹2)، 

hal. 8۹-11 
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 48۹ .ص ،..نفس ادلرجع 

D احلد األقصى = { Fo (X) – Sn (X) 



63 
 

 

 التجـانس ىـذا الختبار اجملتمع. مأخوذة م  والبحوث البحثية احلقاق  نتاقج تنوي ان

   ومها: حتليل التباي  ابستددام ادلستددمة الصيغة ٕٗ.Fاختبار  خارجا مع

Fo = 
 

   البيان :
 

Fo  :ادلالحظة  الفروق 

MKk رلموعة توس  ادلربعات: ادل 

MKd تـَْربِْيِعيّ يف  توس : ادل 

 قيمة  استنادا إىل اختبار التجانس يف ىذا االختباراختاذ القرارات التقييم و 

lavene  وىي:ٕ٘ 

 متجانسة تـََبايُ  مث ٘ٓ ٓ أكرب م  إذا كان احتمال ( أ

 ليست متجانسة تـََبايُ  مث ٘ٓ ٓم   أقل إذا كان احتمال  ( ب
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 Sudjana، Analisis dan Desain Eksperimen، (Bandung: Sinar Baru، 0۹8۹)، hlm. 011 
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 Imam Ghazali، Aplikasi Analisis Multivarian dengan Program SPSS، (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro، 4118)، hlm. 88 
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 (Hipotesisفرضية ) اختبار .2

 قبـول يف البحـث ادلقًتحـة الفرضـيةتحديد إذا كان استددامها ل فرضية اختبار

ىـذا  مـ . احلقـاق يف حتليـل  الصـيغة " أنt "  ابسـتددام اختبـار اختبارىـا أو رفـض.

رفضـت األحكـام و  قبلـت مساقل البحث سأجواب و حتصيل البحث سـتنظر. اختبار

 :على النحو التايل ىي الفرضية

يف  " ادلذكورةta "  النقد م  سعر مساوية أو أكرب " ادلالحظةt "  إذا كان (أ 

 يعين مت رفضو. بني العينتني أنو ال يوجد فرق اليت تقول الفرضية مث اجلدول 

 .كبري كشفت يف اجملموعتني الفرق

 واليت( Ho) فرضية العدم مث  اجلدول " t أصغر م "  الضابطة" t "  إذا كان (ب 

 الفرق يعين أن تتم ادلوافقة عليها. بني العينتني أنو ال يوجد فرق تنص على  (ج 

 فرق كبري. يتم تضمني ال

  t-test اإلختبار .2

ت ألهنــا  –فرضــية البحــث ىــو عــ  طريــ  اســتددام مســتقل اختبــار  الختبــار

 احلقـاق أتيت م  اثنني م  ادلتغريات ادلدتلفة / غري ذات صلة. حتليل الحـ  مـ  ىـذه 
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  احلقــــاق   Windowsلنظــــام التشــــغيل SPSS ٓٓ.ٙٔ ميكــــ  أن تكتمــــل مــــع

 ٕٙت مع الصيغة التالية : –الكمي الباحث ابستددام اختبار 

 

 

 :دلعرفة مدى صالحية النتاقج )ت(رمز اإلختبار 

  x ٔ=  ٔ متوس  يف تصنيف قيمة نتاقج معينة

  x ٕ=  ٕمتوس  يف تصنيف قيمة نتاقج معينة 

SDٔ =  ٔقيمة التنوع يف تصنيف نتاقج قيمة معينة 
ٕ 

SDٕ  =ٕقيمة التنوع يف تصنيف نتاقج قيمة معينة 
ٕ 

 Nٔ= ٔعدد الشدص يف معينة 

  Nٕ  =ٕيف معينة عدد الشدص 

 أما معيار التقومي لنتيجة الطلبة كما يف ىذا اجلدول:
 النسبة ادلئوية مسافة حتديد النتيجة ادلستوى النمرة
ٔ 
ٕ 

 جيد جدا
 جيد

ٛٓ-ٔٓٓ  
ٚٓ-ٜٚ  

ٛٓ%-ٔٓٓ%  
ٚٓ%-ٜٚ%  
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 Tulus Winarsunu، Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan، (Malang: UMM 

Press، 4111)، hlm. 84 
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ٖ 
ٗ 
٘ 

 مقبول
 انقص
 فاشل

ٙٓ-ٜٙ  
٘ٓ-ٜ٘  
ٓٓ-ٜٗ  

ٙٓ%-ٜٙ%  
٘ٓ%-ٜ٘%  
ٓٓ%-ٜٗ%  

  3.1اجلدول: 
 استددام طريقة اخلريطة الذىنية يف أتثري بالالطمعيار نتيجة 

 مصادرها و التعليم طريقة .ح

 التعليم طريقة الباحث واختار. التعليم عملية يف جدا مهم ومصادره التعليم طريقة

. وجيدا بسهولة الدراسية ادلواد يفهموا أن الطالب يستطيعون. ابلدرس مناسبة ومصادره

 .(Mind Map) اخلريطة الذىنية طريقةب الباحث أجرى البحث ىذا يف

 البحث مراحل .خ

 الباحث هبا يقوم اإلجراءات وىذه الباحث  يتبعها اليت البحث إجراءات ىناك

 :اآلنية ابخلطوات

 .ةالضابط موعةاجملو  ةيبيالتجر  موعةاجمل وىي اجملموعتني نييوتع حتديد .0

 .رلموعتني عند دالقواع تعليم إجراء قبل أي القبلي ابالختبار الباحث قام .4

  طريقة اخلريطة الذىنية ابستددام العربية اللغة تعليم إجراء أو تطبي  .2

  طريقة اخلريطة الذىنية تطبي  خالل م  ابدلالحظة الباحث قام .2


