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 لباب الرابعا

 عرض البيانات ونتيجة البحث

 

 عرض البيانات أ.

 أجونج تولونج بعانًتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة عانًتو ومدرسةمدرسة  .1
لترقية حماسة التعلم في مهارة الكتابة  نية تطبيق طريقة الخريطة الذهخطوات  .أ

  مدرسة عانترو المتوسطة اإلسالمية الحكوميةب

 ادلتوسطة عانًتو درسةيف عملية التدريس دب كان استخدام طرق التدريس 

حىت تنجح  3112لكل ادلواد الدراسية مناسبا بادلنهج الدراسي  احلكومية اإلسالمية

تدريس. خاصة يف درس اللغة العربية، ألن اللغة عملية التدريس مناسبة بأىداف ال

العربية ىي مادة من ادلواد الدراسية اللغوية الىت توجهها لدفع الكفائة وتوجيهها 

وتطويرىا وتنمية ادلوقف اإلجايب للغة العربية.تقبلية كانت أم منتجية. القدرة التفبلية 

 على القدرة ىي اإلنتاجية القدرة. القراءة وفهم اآلخرين كالم فهم على القدرة ىي

 .كتابيا أو شفويا إما اتصال، كأداة اللغة استخدام

  طريقة اخلريطة الذىنية 

تطبيق تدريس اللغة العربية يف مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  

يشَت إيل النظام ادلقرر يف كل عملية التدريس يف ادلؤسسة الًتبوية. منها عملية 

ؤاشر إيل ادلنهج الدراسي او التخطيط ادلققر لكل مادة دراسية الذي التدريس الىت ت

قد قررتو احلكومة. وبذلك، متكن ادلدرسة ان تدبر الربنامج او خطة تدريس اللغة 
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العربية وتكوهنا مؤسسا بادلناىج الدراسية او التخطيط ادلهيئة. وأما اإلسًتاتيجية يف 

 ادلدرس ىف عملية التدريس.إلقاء ادلواد الدراسية ديكن ان يتطورىا 

ناسب بنتائج ادلقابلة مع السيد كوكوه بودي سانتوسو كنائب مدير ىذا ي 

 ادلدرسة يف ادلنهح الدراسي دلدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كما يلي:

عملية التدريس يف مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يشَت إيل  يف تنفيذ
ادلقرر، ولكن لدي ادلدرسة طريقة خاصة دلعاجلتها، مث تطبقها وتطورىا   نظام احلكومة

كيف يطبق تدريس اللغة العربية على التالميذ. وأما اإلسًتاتيجية يف إلقاء ادلادة 
الدراسية، ديكن على ادلدرس أن يطور على ما يشاء ولكن اليزال أن يناسب 

ادة الدراسية يف عملية التدريس بالنظام ادلقرر، كما مراقبيت، أن ادلدرس يلقي ادل
 1تناسب خبطة التدريس الىت رتبها ادلدرس.

 
ن أتأسيسا دبراقبة الباحث يف مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية،  

ادلدرس يطبق عملية التدريس يف الفصل مناسبا بنظام يف التخطيط الدراسي. يبداء 

ذ مث يدعو مع التالميذ مث يعمل دبقدمة ادلدرس الدراسة بإلقاء السالم على التالمي

الدراسة مث يلقى ادلواد الدراسية ويشرحها. ويف شرح درس اللغة العربية خاصة يف 

مهارة الكتاب شرح ادلدرس بطرق سلتلفة مناسبة بادلواد الدراسية، منها طريقة 

  2. اخلريطة الذىنية

ستاذه احلاجة دوي يف شرح درس اللغة العربية ىف مهارة الكتابة، تشرح األ 

ميسرة كمدرسة اللغة العربية ىف مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بطرق 
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سلتلفة، تستخدم األستاذة احلاجة دوي ميسرة طريقة مناسبة دبادة دراسية الىت 

 تلقيها. ىذه تناسب دبقابلة الباحث مع األستاذة احلاجة دوي ميسرة:

عن ادلهارات اللغوية األربعة، طبقت طرقا سلتلفة  يف عملية تدريس اللغة العربية
مناسبة بادلواد الدراسية ومناسبة حبماسة التالميذ، وطبعا يف مهارة الكتابة 

 3. استختمت طرقا سلتلفة ايضا، ويف  مادة معينة استخدمت طريقة اخلريطة الذىنية
 

لطريقة الدقة يف إختيار طرق مناسبة مهمة جدا يف عملية التدريس، ألن ا  

تؤثر كثَت على عملية التدريس ونتيجتو، والطريقة ادلناسبة ربسن محاسة التالميذ يف 

عملية التدريس وتسهل التالميذ يف فهم الدراوس الىت القاىا إليهم ادلدرس.طبق 

مدرس اللغة العربية يف مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يف مادة معينة 

، مثل يف ادلادة النحوية. ىذه تناسب دبقابلة الباحث مع  طريقة اخلريطة الذىنية

األستاذة احلاج دوي ميسرة كمدرسة اللغة العربية ىف مدرسة عانًتو ادلتوسطة 

 اإلسالمية احلكومية:

تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية يف مهارة الكتابة يف مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية 
، اذا كانت الطريقة مناسبة دبادة دراسية فطبقتها، احلكومية متعلق بادلواد الدراسية

م حروف اجلر وشرح عن خصائص اإلسم ادلعرفة يمثال يف شرح تقسيم الكلمة وتقس
، ألن تلك  وغَتىا، يف تلك ادلواد الدراسية استخدمت غلبا بطريقة اخلريطة الذىنية
، ألن طريقة الطريقة مناسبة لتساعد على فهم التالميذ، ويكون التالميذ مهتمُت

 4اخلريطة الذىنية ذبعل الصعبات ساىلة وباسطة.
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ن يعرف أىداف التدريس، أيف اختيار طريقة التدريس البد على ادلدرس  

 وأ ادلعرفيةىا سواء كانت تطوير  إىل ربتاج اليت اجلوانبإما أىدافا خاصة او عامة، و 

 أىداف التدريس. ة حىت يسَت التدريس فعاليا وال خيرج منالنفسي أو  الوجدانية

تأسيسا من البيانات الىت قدمتها األستاذه احلاجة دوي ميسرة كمدرسة اللغة العربية 

 ىف مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية، ان يف اختيار طريقة اخلريطة الذىنية 

 ادلثال، سبيل علىوبالطبع قد حاسب مدرس اللغة العربية من آثارىا يف التالميذ. 

ن يقصر ويقلل أعلى ادلدرس  ىهبا، ولكن ينبغو ادلدرس عن مزايها وعيحياسب 

ن ترقي جودة أمتكن  أن طريقة اخلريطة الذىنية إيل  َتشعيوهبا. كانت البيانت الىت ت

 مواد اللغة العريبة، كما أكدهتا األستاذة احلاجة دوي ميسرة :

 العناصر الىت وجدت يف اخلريطة الذىنية ىي:
سية ادلقدمة يف جو جيد ستكون مغرزة يف ذكريات التالميذ، ألن ادلواد الدرا .1

 تركز مجيع افكار التالميذ وأحساسهم وعزديتهم إيل ادلواد الدراسية
، ألن بالتدريس اجليد فسيكون جيدايستطيع التالميذ أن يستخدموا أفكارىم  .3

 التالميذ منظمُت ومدققُت.
نظروا التصور الكاملة على مادة دراسية، ديكن التالميذ أن ي باخلريطة الذىنية  .2

 حىت يسهل التالميذ يف فهم ادلواد الدراسية كامال
ادلذكر البصري واحلسية يف األمناط من األفكار   تسخدم اخلريطة الذىنية .1

اضلصل األفكار األصلية وتثَت الذكريات  ادلتعلقة. متكن اخلريطة الذىنية 
طريقة اخلريطة  مدلتدريس أن تستختنبغ على عملية ا بالسهلة. وبذلك،

استخدام  رجىمتكن ان مترهنا  اىل التالميذ. يكأحد طرق التعلم الىت  الذىنية 
 5رقي نتيجة التدريس.ين طريقة اخلريطة الذىنية ديكن أ
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اخلالصة من نتيجة مقابلة الباحث مع مدرس اللغة العربية عن استعدات  

تابة ىي باىتمام ادلواد الىت سيعلمها ادلدرس، يف مهارة الك طريقة اخلريطة الذىنية 

، وأحول  والوقت الذى استخدمو ادلدرس والتالميذ يف تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية

 التالميذ والفصول الدراسية ادلدافعة عن تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية.

 3112من أبريل  19أكدت تلك احلقائق بنتيج مراقبة الباحث يف التاريخ  

 6يف مهارة الكتابة. ادلدرسة تشجع التالميذ يف تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية ان 

التكمن ان تسَت طريقة التدريس بدون وجود خطوات التدريس، يف ىنا  
البد على ادلدرس ان يعُت اخلطوات ادلناسبة بادلواد الدراسية الىت سيلقيها بدقة. على 

 سبيل ادلثال :
 الىت سَتمسها ادلدرس باخلريطة اإلستعداد بتحليل ادلواد .1
إلعداد التالميذ  يف مشاركة التدريس  التطبيق بإعطاء متهيد اخلريطة الذىنية  .3

، وربتوى على شرح عن اخلريطة الذىنية، وبد القاء  بطريقة اخلريطة الذىنية
 ادلواد  ان يقسم ادلدرس تالميذه بفرقة.

ادلناقشة عن نتيجة ادلواد الىت قد رمسها  التايل فهو تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  .2
التالميذ باخلريطة. تطبيق ىذه الطريقة ستجذب ابتكار التالميذ يف التسجيل 

 7ن يسجلوا بإرادهتم.م أو ذبعل التالميذ ذلم اكثر النشاط ألن ديكن عليه
 

التعلم يف مهارة  ةلًتقية محاس خطوات تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  

ت طريقة بدون التنظيم ادلعُت. وبذلك البد على فاعل ىذه الطريقة أن الكتابة  ليس
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حياسب ما سيفعلها يف الفصل الدراسي حيصل إيل النتيجة الدراسية ادلناسبة 

باإلشارات. سيكون التدريس منظما اذا كان مقررا. بإضافة ذلك، قبل يبدأ 

اخلطوات كما قالت  ، البد على ادلدرس أن يفعل التدريس بطريقة اخلريطة الذىنية

 األستاذة احلاجة دوي ميسرة:

، أستعد األداوات يف أول مرة، مثل  قبل تبدأ عملية التدريس بطريقة اخلريطة الذىنية
 ويف عملية التدريس أقسم التالميذ ، وصورة ادلواد الدراسية.ادللونة الورقة، والعالمات

مث أراقب  خلريطة الذىنية شرح اخلطوات إلنشاء اعدة اجملموعات الدراسية، وأإيل 
 8وظيفة التالميذ وأعطي ادلساعدة إيل من لو ادلشكلة.

 
تدل البيانات السابقة أن خطوات التدريس مقررة، حىت يكون التالميذ  

 مستعدين بالدراسة ادلقدمة من مدرسهم.  

يف التدريس يؤثر كثَتا إيل النجاح يف إلقاء ادلواد  تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية 

تؤثر كثَتا ىف إلقاء ادلادة الدراسية يف مهارة الكتابة  الدراسية. طريقة اخلريطة الذىنية 

 يف الفصل خاصصة يف شرح القواعد. كما قدمتو األستاذه احلاجة دوي ميسرة:

صلاح ادلدرس يف إلقاء ادلواد الدراسية متعلق بالطريقة ادلستخدمة، طريقة اخلريطة 
لتشجيل دلساعدة التالميذ يف استخدام مجيع امكانات ىي طريقة ترتيب ا الذىنية 

تنفع أيضا لتنظيم معلومات التالميذ. شكلها دبثل الشجرة  الدماغ. اخلريطة الذىنية 
وفروعها يسهل التالميذ يف ترجيع ادلعلومات إيل ادلعلومات األخرى على سبيل مجع 

ان يرتقي التالميذ  ديكن عمل الدماغ اليسار واألدين. بطريقة اخلريطة الذىنية 
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 %. حىت ربصل أىداف التدريس بتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية78ذكرياهتم بنسبة 
.9 

 

البيانات السابقة تدل إيل أن صلاح التدريس متأثر بطريقة التدريس ادلناسبة  

يف مهارة الكتابة  بادلواد الدراسية الىت سيقدمها ادلدرس. طريقة اخلريطة الذىنية 

يذ يف فهم ادلواد الدراسية ادلقدمة، مثل عن تقسيم الكلمة أو اجلملة أو تسهل التالم

أكثر صلاحا   يف بيان األمساء ادلعرفة وغَتىا. يف ىنا يظهر أن طريقة اخلريطة الذىنية

 من طرق التدريس غَتىا. 

بوثيقة عملية التدريس يف الفصل الدراسي، تشرح  تأكد احلقائق السابقة  

 . اد الدراسية بطريقة اخلريطة الذىنيةادلدرسة بادلو 

، 3112من أبريل  11أكدت احلقائق السابقة بنتيجة ادلراقبة يف التاريخ  

يف  حاضر الباحث يف موضع البحث وقد شاىد تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية 

 10عملية التدريس.

بة خطوات تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية لًتقية محاسة التعلم يف مهارة الكتا 

 فهي:

اإلستعداد، الذى حيتو على ربليل ادلواد الىت سَتمسها ادلدرس باخلريطة، دراسة  .1

 مناسبة بأىداف التدريس
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التطبيق الذي حيتوي على  الدعاء ومقدمة التدريس، التعليمات إلنشاء  .3

 اخلريطة الذىنية، تقسيم رلموعات التالميذ، وإلقاء ادلواد الدراسية.

طة الذىنية التايل فهو تعريض نتيجة ادلواد الىت يرمسها التالميذ واستخدام اخلري .2

 باخلريطة.

 

 الكتابة مهارة في الذهنية الخريطة طريقة تطبيق على التالميذ استجابة .ب

 أجونج تولونج بعانترو الحكومية اإلسالمية المتوسطة عانترو مدرسةب

جيدة،  طة الذىنية التالميذ فتدريس مهارة الكتابة بطريقة اخلري استجابة 

ن هم ان يبتكروا كما يشائون وديكن أيبدو التالميذ يفرحون جدا ألن ديكن علي

يلحصوا ادلواد الدراسية جذابة حىت تكون ادلواد الدراسية ساىلة لتالميذ يف 

تعلمهم. كما عربىا أحد التالميذ يف مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  

 كما يلى:

ة الذىنية ىي جذابة، ألنو تسخدم الصور وادلخططات اليت تساعدىن طريقة اخلريط
يف تذكَت ادلواد الدراسية ادلقدمة يف تدريس مهارة الكتابة. وتلك األحوال شلتعة ألن 
تستخدم اخلريطة الذىنية ألوانا كثَتة حىت تسهل لنا يف ربديد اإلختالفات بعضها 

 11بعضا.
 

ة اللغة العربية يف مدرسة عانًتو مدرس تلك احلقائقة السابقة تؤكدىا 

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كما يلى:
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، اكثر منهم حيبون ىذه الطريقة،  يكون التالميذ مستجبُت بطريقة اخلريطة الذىنية
ألن يف عمرىم يعى يف ادلرحلة ادلراىقو ذلم أكثر إىتماما يف األشياء الىت تقوم هبا 

م وظائفهم لتسجيل تدريس مهارة الكتابة الفان واإلبداع. ىم ساعدون يف فيا
 12 بطريقة اخلريطة الذىنية

 
ذبعل التالميذ شلتعُت يف  بإضافة ذلك، تلك طريقة اخلريطة الذىنية  

تدريس مهارة الكتابة، ىذه تناسب برأي أحد التالميذ يف مدرسة عانًتو ادلتوسطة 

 اإلسالمية احلكومية:

ن أطبق أ، تلك الطريقة متكنٍت ةومبتكر  ةذبعلٍت شلتع طريقة اخلريطة الذىنية 
يف عملية التدريس،  يل شرح األستاذ، حىت ال أكون شللةيف تسج وإبدعي إبتكاري

كنت شلتعة أكتب وأسجل باستخدام التخطيط ادلناسب دبا شئتو وأحبتو. وبذلك،  
يف عملية التدريس دون الضغط من ادلدرس ألفعل ما يناسب بأسلوب تسجيل 

 13ادلدرس.
 

حلقائق السابقة تدل أن التالميذ يكونون شلتعُت ومستجبُت يف تدريس ا 

مهارة الكتابة، ىم ساعدون يف قيام وظائفهم يعٌت يف تسجيل شرح ادلدرس يف 

ريطة ٌت أن طريقة اخلع، ىذه دب تدريس مهارة الكتابة بطريقة اخلريطة الذىنية

  كتابة. تعلم التالميذ يف مهارة ال الذىنية متكن أن ترقي محاسة
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 عانترو مدرسةمهارة الكتابة ب فى  الذهنية الخريطة طريقةتطبيق  إسهام .ج

 أجونج تولونج بعانترو الحكومية اإلسالمية المتوسطة

يف تدريس مهارة الكتابة لو إسهام كبَت  تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  

سالمية احلكومية،  لًتقي محاسة التعلم يف مهارة الكتابة دبدرسة عانًتو ادلتوسطة اإل

كما ىذه احلقائق الىت بينها نائب مدير ادلدرسة يف رلال ادلنهج الدراسي السيد  

 كوكوه بودي سانتوسو كما يلي:

ديكن تطبيق طريقة التدريس ادلناسبة أن يؤثر عملية التدريس، وكذلك يف تدريس 
ادلدرس أن اللغة العربية. يف مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية يسعى 

  يستخدم طريقة التدريس ادلناسبة. وعند مراقبىت أن تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية
يف اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة الئق، ودليل ىذا، ظهر التالميذ يكونون 

  14.يف مهارة الكتابة شلتعُت وفارحُت عند عملية تدريس اللغة العربية
 

اللغة العربية يف مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية  احلقائق السابقة أكدهتا مدرسة

 احلكومية األستاذة احلاجة دوي ميسرة كما يلي:

يعزز إبداع التالميذ مع سَت الدماغ اليسار  كان التدريس بطريقة اخلريطة الذىنية 
والدماغ األدين جبمع األلوان واألشكال حىت ذبذب التالميذ بادلواد الدراسية 

ن تشكل ادلواقف التعاونية أ فة ذلك متكن طريقة اخلريطة الذىنية ادلقدمة. بإضا
بُت التالميذ عالية، بوسيطة ذبميع التالميذ إيل عدة اجملموعات.  والتالميذ  

 15 كأعضاء اجملموعات لكل منهم وظيفة يف إنشاء اخلريطة الذىنية.
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ظهرت حالة الفصل الدراسي يف عملية تدريس مهارة الكتابة بطريقة  

ىادءة ومنظمة ويعمل التالميذ وظائفهم بفرح وسرور. ال تظهر  خلريطة الذىنية ا

 16يف وجوىهم ىالة نفور يف التدريس والتعلم.

التبيانات السابقة أكدهتا األستاذة احلاجة دوي ميسرة كمدرسة اللغة  

 العربية ىف مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كما يلي:

ربية يف الدماغ اليسار، وكذلك درس القواعد ومهارة الكتابة. كان درس اللغة الع
والتلميذ الذي يف نفسو ميل إيل الدماغ األدين اليكون مهتما يف تلك الدروس، 

الىت فيها اإلبداع والفنون مثل الصور وادلخططات ادللونة  وبطريقة اخلريطة الذىنية 
أنفسهم ميول إيل الدماغ  لتالميذ الذين يفافسيكون مهتما يف تلك الدروس، بل 

 17األدين أيضا. وبوجود إىتمامهم فستكون محاسة تعلم التالميذ زائدة.
 

الصة، أن إسهام تطبيق من البيانات السابقة ديكن ان يأخذ الباحث اخل 

 لًتقية محاسة التعلم يف مهارة الكتابة ىي: طريقة اخلريطة الذىنية 

 الكتابة  سهل عملية التدريس يف مهارةديكن ان ي .1

 نمي إبداع التالميذيكن أن دي .3

 شكل ادلواقف التعاونية بُت التالميذ يكن أن دي .2

 كون عملية التدريس يف الفصل الدراسي ىادئة وشلتعةي .1
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متكن ان  التعبَتات السابقة تدل إيل أن تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  

التعلم يف مهارة الكتابة يف ترقي محاسة التعلم، وذلا إسهام كبَت لًتقية محاسة 

 مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية.

 

 عانترو مدرسةمهارة الكتابة ب فى  الذهنية الخريطة طريقة تطبيق مشكالت .د

 وحلها أجونج تولونج بعانترو الحكومية اإلسالمية المتوسطة

 ادلشكالت، وكما تطبيق طريقة اخلريطة لوكل تطبيق طريقة التدريس  

يف مهارة الكتابة دبدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية لديو  الذىنية 

ادلشكلة أيضا. ىذه كما قدمتها مدرسة اللغة العربية يف مدرسة عانًتو ادلتوسطة 

 اإلسالمية احلكومية األستاذة احلاجة دوي ميسرة:

تطبيقة طريقة عراقيال يف   كل طريقة ذلا ادلزايا والعيوب، وعادة تكون العيوبيف
يف مدرسة عانًتو  التدريس. والعراقيل ادلوجودة يف تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية 

األداوات التدريسية   حاملكل تلميذ   ليسادلتوسطة اإلسالمية احلكومية منها، 
كامال، ديكن أن يكون ىذا احلال ألن أحول التالميذ سلتلفة، من ناحية مالية أو 

ريقة اخلريطة الذىنية يف التدريس حيتاج إيل عدة الوسائل إنضباطية. وأما تطبيق ط
 مثل األقالم ادللونة والورقات. إنشاء اخلريطة الذىنية  إلنشاء اخلريطة الذىنية 

، ألن ال متكن أن تنشئ اخلريطة الذىنية فجأة دون إستعداد معُت حيتاج إيل وقت
اد الوسائل ادلدافعة يطلب ادلدرس ليملك الوقت إلستعد  الوسائل قبلها، وبذلك

ادلذكورة. ال يكون كل من التالميذ ان يتعلموا  بتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية 
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وأن يستعدوا األداوات التدريسية يف بيوهتم قبل أن يذىبوا إيل  بيوهتمدائما يف 
 18ادلدرسة.

 
ديكن أن يأخذ الباحث اخلالصة أن مشكالت  ةمن البيانات السابق 

دبدرسة عانًتو  ةلًتقية محاسة التعلم يف مهارة الكتاب طة الذىنية تطبيق طريقة اخلري

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كما يلي:

أحواذلم مالية   سلتلفةاألداوات التدريسية بسب  حامليكل من التالميذ   ليس .1

 كانت أم إنضباطية.

 إحتياج إيل وقت معُت إلنشاء اخلريطة الذىنية  .3

يذ يتعلمون دائما يف البيت وليس كل منهم يستعدون ليس كل من التالم .2

 األدوات التدريسية يف البيت قبل أن يذىبوا إيل ادلدرسة.

ها، وحل ادلشكالت لتطبيق طريقة اخلريطة كل ادلشكالت ربتاج إيل حل 

لًتقية محاسة التعلم يف مهارة الكتابة دبدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية  الذىنية 

 احلكومية ىي:

 إستخدام الوقت جيدا إلستعداد الوسائل ادلدافعة إلنشاء اخلريطة الذىنية ,1

تشجيع التالميذ ليكونوا منضبطُت حلمل األدوات التدريسية ولتعلم الدروس  .3

 يف البيت
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توفر مدرسة عانرو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الوسائل ادلدافعة إنسجام  .2

 تطيق اخلريطة الذىنية.

سابقة قد أكدهتا األستاذة احلاجة دوي ميسرة كمدرسة اللغة اجلقائق ال 

 العربية يف مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كما يلي:

وسطة أما حل مشكالت تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية يف مدرسة عانًتو ادلت
دام الوقت جبيد إلستعداد األدوات والوسائل اإلسالمية احلكومية ىي: استخ

يف تدريس مهارة الكتابة، ويشجع التالميذ  فعة بتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية ادلدا
ليكونوا منضبطُت حلمل األدوات التدريسية ويذكر التالميذ دائما عن وظائفهم 
ويذكر التالميذ ليستعدوا  األدوات التدريسية  قبل أن يذىبوا إىل ادلدرسة وحيث 

وجبانب ذلك ذبب ان توفر ادلدرسة الوسائل التالميذ ليصلوا ادلدرسة قبل ادليعاد. 
19واألدوات ادلدافعة بتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية.

 

 

 أجونج تولونج بعانترو الحكومية اإلسالمية المتوسطة عانترو مدرسة ومدرسة .2

حماسة التعلم في مهارة الكتابة  لترقية خطوات تطبيق طريقة الخريطة الذهنية  .أ

 بعونوت تولونج أجونج الحكومية اإلسالمية وسطةالمت بولوساريمدرسة ب
بيق طريقة اخلريطة الذىنية يشَت إيل خطة ادلدرس، وىي إختيار طريقة تط 

 التدريس، تفاعل التالميذ بالوسائل  وأشكال التدريس.

تنفيد تدريس اللغة العربية يف مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية  

إيل النظام ادلقرر يف كل عملية التدريس يف َت احلكومية بعونوت تولونج أجونج يش

ادلؤسسة الًتبوية. منها عملية التدريس الىت تشَت إيل ادلنهج الدراسي او التخطيط 
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ادلققر لكل مادة دراسية الذي قد قررتو احلكومة. وبذلك، متكن ادلدرسة ان تدبر 

دراسية او التخطيط الربنامج او خطة تدريس اللغة العربية وتكوهنا مؤسسا بادلناىج ال

ادلهيئة. وأما اإلسًتاتيجية يف إلقاء ادلواد الدراسية ديكن ان يتطورىا ادلدرس ىف عملية 

 التدريس.

مجزوري كمدرس اللغة العربية  أمحد ىذه تناسب بنتائج ادلقابلة مع األستاذ 

 يف مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بعونوت تولونج أجونج كما يلي:

أنشطة التدريس يف مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تشَت إيل نظام 
من احلكومة، قد ناسبت عملية التدريس يف الفصل الدراسي دبخطط ادلنهج 
الدراسي وخطوات التدريس اليت رتبو ادلدرس. للمدرس حرية لتطوير عملية 

 20سائل التدريسيةالتدريس، مثل بتطوير الطريقة ادلستخدمة او بتطوير الو 
 

تأسيسا دبراقبة الباحث يف مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية،  

ان ادلدرس يطبق عملية التدريس يف الفصل مناسبا بنظام يف التخطيط الدراسي. 

يبداء ادلدرس الدراسة بإلقاء السالم على التالميذ مث يدعو مع التالميذ مث يعمل 

ادلواد الدراسية ويشرحها. ويف شرح درس اللغة العربية خاصة  دبقدمة الدراسة مث يلقى

يف مهارة الكتابة شرح ادلدرس بطرق سلتلفة مناسبة بادلواد الدراسية، منها طريقة 

 اخلريطة الذىنية. ىذه تناسب باحلقائق ادليدانية الىت ناذلا الباحث كما يلي:

دخل التالميذ إيل  11.11يف الساعة  3112من أبريل  37يوم اجلمعة يف التاريخ 
الفصل بعد اإلسًتاحة األوىل. بعد جلس التالميذ مث يفتح ادلدرس بإلقاء السالم 

مساء التالميذ ليعرف من ال حيضر يف أويقرأ الدعاء مع التالميذ مث يدعو ادلدرس 
ذلك اليوم. وبعده، يلقي ادلدرس ادلادة الدراسية الىت سيتعلمها التالميذ، مث يكتب 
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ادلواد النحوية على السبورة مث يكتبها التالميذ ىادئا، يلقي ادلدرس ادلادة ادلدرس 
الدراسية بطريقة احملاضرة مث يقسم التالميذ إيل عدة اجملموعات، مث يتعلم التالميذ 

 21ادلواد الدراسية بإنشائ اخلريطة الذىنية.
 

ة بطريقة ظهر من احلقائق ادليدانية السابقة أن ادلدرس يلقي ادلواد الدراسي 

. ىذه احلالة صحها األستاذ أمحد  احملاضرة اوال قبل أن يلقي بطريقة اخلريطة الذىنية

مجزوري كمدرس اللغة العربية يف مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  

 كما يلي:

يف إلقاء ادلادة الدراسية أطبق طريقة احملاضرة ولكن أطبق ايضا طريقة اخلريطة 
ن اذا القيت ادلادة الدراسية بطريقة احملاضرة فحسب يكون التلميذ الذىنية. أل

سلبيا. استخدمت طريقة احملاضرة يف إلقاء مفاىم ادلادة الدراسية. واستخدمت 
 22لتعميق ادلواد الدراسية. طريقة اخلريطة الذىنية 

 
، ىذا  يف انشطة تدريس اللغة العربية يستخدم ادلدرس طريقة اخلريطة الذىنية

سب بنتيجة مقابلة الباحث مع مدرس اللغة العربية يف مدرسة بلوسار ادلتوسطة ينا

 اإلسالمية احلكومية كما يلى:

الذى يفعلو ادلدرس جيدا حىت ربصل أىداف  تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية 
البد علي أن   التدريس جيدا. قبل أن ألقي ادلاد الدراسية بطريقة اخلريطة الذىنية

لدراسية اليت سألقيها، وعلي أن أعد األدوات والوسائل ادلستخدمة، أفهم ادلادة ا
 23. وعلي أن أتكهن الوقت ادلستخدم إلنشاء اخلريطة الذىنية
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 احلقائق السابقة أكدىا األستاذ أمحد مجزوري كما يلي: 

البد علي أن أشجع التالميذ، ليكون أتكهن  قبل استخدام طريقة اخلريطة الذىنية 
 24مهتما، حىت ربصل أىداف التدريس جيدا. خلريطة الذىنية تطبيق طريقة ا

 
احلقائق السابقة تناسب بنتيجة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية يف مدرسة و  

 بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كما يلي:

ديكن أن يرقي محاسة التعلم يف مهارة الكتابة، منها:  تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية 
 تركز ألن التالميذ، ذكريات يف مغرزة ستكون جيد جو يف ادلقدمة الدراسية وادادل( 1

( ديكن التالميذ أن 3 .الدراسية ادلواد إيل وعزديتهم وأحساسهم التالميذ افكار مجيع
( كانت فيو مراقبة وإرشاد وتوجيو وتفتيش من ادلدرس 2يستخدموا أفكارىم جيدا. 

 25مباشرة.
 

كن أن يأخذ الباحث اخلالصة أن تطبيق طريقة من احلقائق السابقة دي 

 لًتقية محاسة التعلم يف مهارة الكتابة كما يلي: اخلريطة الذىنية 

 تنفيذ التدريس مناسبة خبطوات ادلنهج الدراسي وخطوات التدريس. .1

 يبد التديس بالدعاء ومقدمة التدريس .3

 تقدمي ادلواد الدراسية جذابا .2

حيتوى على إلقاء ادلواد الدراسية أوال مث الذي  الذىنية  تطبيق طريقة اخلريطة .1

 . إستعداد األدوات والوسائل التدريسية بطريقة اخلريطة الذىنية
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 تقومي التالميذ .5

 

طريقة الخريطة الذهنية  في مهارة الكتابة بمدرسة على تطبيق التالميذ  استجابة .ب

 بولوسار المتوسطة اإلسالمية الحكومية

 تدريس مهارة الكتابة بطريقة اخلريطة الذىنية  التالميذ يف استجابة 

جيدة، يبدو التالميذ يفرحون جدا ألن ديكن عليهم ان يبتكروا كما يشائون 

وديكن ان يلحصوا ادلواد الدراسية جذابة حىت تكون ادلواد الدراسية ساىلة لتالميذ 

عربية يف مدرسة يف تعلمهم. كما عربىا األستاذ أمحد مجزوري كمدرس اللغة ال

 بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كما يلى:

بتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية يف تدريس اللغة العربية يف مهارة الكتابة ديكن 
التالميذ أن يبتكروا يف تلخيص ادلواد الدراسية علي ما شاؤو. وبطريقة اخلريطة 

، السيما يف فهم تدريس النحو. اليكون التالميذ شللُت يف عملية التدريس الذىنية 
ىذه الطريقة تسهل التالميذ يف ربفيظ ادلواد الدراسية ألن ىذه الطريقة تستخدم  

 26الوانا سلتلفة.
 

مدرس اللغة العربية يف مدرسة بولوساري ادلتوسطة  تلك احلقائقة السابقة تؤكدىا

 اإلسالمية احلكومية كما يلى:

، أكثر منهم حيبون ىذه الطريقة،  يطة الذىنيةيكون التالميذ مستجبُت بطريقة اخلر 
ذلم أكثر إىتماما يف األشياء الىت تقوم هبا   عمرىم يعٌت يف ادلرحلة ادلراىقةألن يف
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يام وظائفهم لتسجيل تدريس مهارة الكتابة قالفان واإلبداع. ىم ساعدون يف 
 27 بطريقة اخلريطة الذىنية

 
ذبعل التالميذ شلتعُت يف عملية  جبانب ذلك، تلك طريقة اخلريطة الذىنية  

تدريس مهارة الكتابة، ىذه تناسب برأي أحد التالميذ يف مدرسة بولوساري 

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية:

ذبعلٍت شلتعا ومبتكرا، تلك الطريقة متكنٍت ان أطبق  طريقة اخلريطة الذىنية 
لتدريس، أكتب إبتكاري يف تسجيل شرح األستاذ، حىت ال أكون شلال يف عملية ا

وأسجل باستخدام التخطيط ادلناسب دبا شئتو وأحبتو. وبذلك، أشعر شلتعا يف 
عملية التدريس دون الضغط من ادلدرس ألفعل ما يناسب بأسلوب تسجيل 

 28ادلدرس.
 

احلقائق السابقة تدل أن التالميذ يكونون شلتعُت ومستجبُت يف تدريس  

فهم يعٌت يف تسجيل شرح ادلدرس يف مهارة الكتابة، ىم ساعدون يف قيام وظائ

ٌت أن طريقة اخلريطة ، ىذه دبع تدريس مهارة الكتابة بطريقة اخلريطة الذىنية

 متكن أن ترقي محاست تعلم التالميذ يف مهارة الكتابة. الذىنية 
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 بولوساري مدرسةمهارة الكتابة ب فى  الذهنية الخريطة طريقةتطبيق  إسهام .ج
 أجونج تولونج بعونوت الحكومية اإلسالمية المتوسطة

 

يف تدريس مهارة الكتابة لو إسهام كبَت لًتقي محاسة  تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية 

التعلم يف مهارة الكتابة دبدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية، ىذه 

احلقائق كما بينها مدرس اللغة العربية يف مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية 

 احلكومية األستاذ أمحد مجزوري كما يلي:

تطبيق الطريقة ادلناسبة يف عملية التدريس ديكن أن جيعل التالميذ شلتعُت وذلم 
ىي  إىتمام كبَت إيل ادلواد الدراسية اليت يتعلموهنا، وكذلك طريقة اخلريطة الذىنية 

علمون درس طريقة مناسبة لتدريس مهارة الكتابة. يكون التالميذ شلتعُت عندما يت
 ، ذلم محاسة يف التعلم.  مهارة الكتابة بطريقة اخلريطة الذىنية

 
احلقائق السابقة أكدىا مدرس اللغة العربية يف مدرسة بولوساري ادلتوسطة 

 اإلسالمية احلكومية األستاذ أمحد مجزوري كما يلي:

رغم أن الطريقة اليت استخدمتها ليست جديدة، ولكن لقد أيقنت أن تطبيق 
ديكن أن جيعل التالميذ ذلم محاسة كبَتة يف التعلم. ودليلو   يقة اخلريطة الذىنيةطر 

أن التالميذ يرغبون يف تدريس مهارة الكتابة. ىذه الطريقة ذبعل التالميذ مبتكرين 
وتسهلهم يف تلخيص ادلواد الدراسية.كان التدريس بطريقة اخلريطة الذىنية يعزز 

اليسار والدماغ األدين جبمع األلوان واألشكال حىت إبداع التالميذ مع سَت الدماغ 
 ذبذب التالميذ بادلواد الدراسية ادلقدمة. بإضافة ذلك متكن طريقة اخلريطة الذىنية 

ن تشكل ادلواقف التعاونية بُت التالميذ عالية، بوسيطة ذبميع التالميذ إيل عدة أ
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يف إنشاء اخلريطة  اجملموعات.  والتالميذ كأعضاء اجملموعات لكل منهم وظيفة
 29. الذىنية

 
ىادءة  ظهرت حالة عملية تدريس مهارة الكتابة بطريقة اخلريطة الذىنية  

ومنظمة ويعمل التالميذ وظائفهم بفرح وسرور. ال تظهر يف وجوىهم ىالة نفور 

 30يف التدريس والتعلم.

التبيانات السابقة أكدىا األستاذ أمحد مجزوري كمدرس اللغة العربية ىف  

 مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كما يلي:

كان درس اللغة العربية يف الدماغ اليسار، وكذلك درس القواعد ومهارة الكتابة. 
والتلميذ الذي يف نفسو ميل إيل الدماغ األدين اليكون مهتما يف تلك الدروس، 

ر وادلخططات ادللونة وبطريقة اخلريطة الذىنية الىت فيها اإلبداع والفنون مثل الصو 
فسيكون مهتما يف تلك الدروس، بل لتالميذ الذين يف أنفسهم ميول إيل الدماغ 

 31األدين أيضا. وبوجود إىتمامهم فستكون محاسة تعلم التالميذ زائدة.
 

من البيانات السابقة ديكن ان يأخذ الباحث احلالصة، أن إسهام تطبيق  

 التعلم يف مهارة الكتابة ىي:طريقة اخلريطة الذىنية لًتقية محاسة 

 رقي جودة تدريس مهارة الكتابة ومحاستويكن أن دي .1

 رقي نتجة التدريسيكن أن دي .3

 سهل عملية التدريس يف مهارة الكتابة يكن ان دي .2
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 نمي إبداع التالميذيكن أن دي .1

 شكل ادلواقف التعاونية بُت التالميذ يكن أن دي .5

 دئة وشلتعةكون عملية التدريس يف الفصل الدراسي ىاي .2

ن أمتكن  التعبَتات السابقة تدل إيل أن تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  

ترقي محاسة التعلم، وذلا إسهام كبَت لًتقية محاسة التعلم يف مهارة الكتابة يف 

 مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بعونوت تلوتونج أجونج

 

 بولوساري مدرسةب مهارة الكتابة فى  الذهنية الخريطة طريقة تطبيق مشكالت .د

 وحلها أجونج تولونج تو بعون الحكومية اإلسالمية المتوسطة

أم قليلة، وكما  تطبعا لكل تطبيق طريقة التدريس مشكالت، كثَتة كان 

يف مهارة الكتابة دبدرسة بولوساري ادلتوسطة  تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية 

ا لكنها قليلة. ىذه كما عربىا مدرس اللغة اإلسالمية احلكومية لو ادلشكلة أيض

العربية يف مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األستاذ أمحد مجزوري  

 كمايلى:

 لكل طريقة مزايا وعيوب، كثَتة كانت أم قليلة، وكذلك لطريقة اخلريطة الذىنية 
. والعراقيل عراقيال يف تطبيقة طريقة التدريس عيوب أيضا. وعادة تكون العيوب

يف مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية  ادلوجودة يف تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية 
إيل وقت كثَت ألن ال متكن أن  احلكومية منها، حيتاج تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية 

تنشئ اخلريطة الذىنية فجأة دون إستعداد الوسائل قبلها ، ألن ىناك فرصة لًتسم 
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. ليس كل تلميذ حامل األداوات التدريسية كامال. حيتاج تطبيق  ةاخلريطة الذىني
يف التدريس إيل عدة األداوات لرسم اخلريطة الذىنية مثل  طريقة اخلريطة الذىنية 

األقالم ادللونة والورقات وغَتىا. واحللة لتلك العيوب ىي يستخدم ادلدرس والتالميذ 
أن سيتعد األدوات لرسم اخلريطة  ة القت جيدا، ينبغ علي مطبق اخلريطة الذىني

من قبل لكي ال يكون مستغرق الوقت. وترجى ادلدرسة أن هتيئ الوسئل  الذىنية 
 32. واألدوات ادلدافعة إيل تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية

 
من البيانات السابق ديكن أن يأخذ الباحث اخلالصة أن مشكالت تطبيق طريقة 

ادلتوسطة  بولوساريلتعلم يف مهارة الكتاب دبدرسة لًتقية محاسة ا اخلريطة الذىنية 

 اإلسالمية احلكومية كما يلي:

 إحتياج إيل وقت معُت إلنشاء اخلريطة الذىنية .1

 ليس كل تلميذ حامل األداوات التدريسية  .3

ليس كل من التالميذ يتعلمون دائما يف البيت وليس كل منهم يستعدون  .2

 بل أن يذىبوا إيل ادلدرسة.األدوات التدريسية يف البيت ق

كل ادلشكالت ربتاج إيل حلتها، وحل ادلشكالت لتطبيق طريقة اخلريطة  

يف مهارة الكتابة دبدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كما  الذىنية 

 قدمو األستاذ أمحد مجزوري كما يلي:

.  يطة الذىنيةلكل ادلشكالت ربتاج إيل حلها، وكذلك مشكالت تطبيق طريقة اخلر 
وأما حل مشكالت ىذه الطريقة يف مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
ىي: ينبغ على مطبق ىذه الطريقة أن ينظيم الوقت جيدا إلستعداد األدوات 
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والوسائل ادلدافعة إيل تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية يف تدريس مهارة الكتابة، وحيفز 
ُت حلمل األدوات التدريسية ويذكر التالميذ دائما عن التالميذ ليكونوا منضبط

وظائفهم ويذكر التالميذ ليستعدوا  األدوات التدريسية  قبل أن يذىبوا إىل ادلدرسة 
وحيث التالميذ ليصلوا ادلدرسة قبل ادليعاد. وجبانب ذلك ذبب على ادلدرسة ان توفر 

 33. لذىنيةالوسائل واألدوات ادلدافعة إيل تطبيق طريقة اخلريطة ا
 

 من تلك البيانات السابقة يستطيع أن يأخذ الباحث اخلالصة كما يلي: 

 تنظيم الوقت جيدا يف استعداد األدوات ادلدافعة إلنشاء اخلريطة الذىنية ,1

 حفز التالميذ ليكونوا منضبطُت حلمل األدوات التدريسية وادلذاكرة يف البيت .3

المية احلكومية الوسائل واألدوات توفر مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلس .2

 ادلدافعة إيل تطيق اخلريطة الذىنية.

 

 نتائج البحث ب.

يف نتائج البحث تعرض نتائج البيانات يف كل حالة مناسبة دبسائل البحث على  

( مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بعانًتو تولونج أجونج 1ادلوقعُت اإلثنُت يعٍت )

وساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بعونوت تولونج أجوجج. وأما وصفها  ( مدرسة بول3و)

 كما يلي:
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 مدرسة عانترو المتوسطة اإلسالمية الحكومية بعانترو تولونج أجونج  .1

من سلتلفة عرض البيانات يف مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بعانًتو  

لًتقية محاسة التعلم يف مهارة الكتابة  الذىنية تولونج أجونج عن تطبيق طريقة اخلريطة 

 متكن أن تعرض نتائج البحث كما يلي:

تطبيق طريقة الخريطة الذهنية  لترقية حماسة التعلم فى مهارة الكتابة  خطوات أ.

 تولونج أجونج مدرسة عانترو المتوسطة اإلسالمية الحكومية بعانتروفى 

طوات تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية أما نتائج البحث علي مسائل البحث عن خ

 ىي:

ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  بولوساريمدرسة تطبيق تدريس مهارة الكتابة يف  .1

قد أشار إيل النظام ادلقرر يف كل عملية التدريس يف  تولونج أجونج بعونوت

 ادلؤسسة الًتبوية اليت تشَت إيل خطة ادلنهج الدراسي.

ادلتوسطة  بولوسارييف مهارة الكتابة يف مدرسة  تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية .3

اإلسالمية احلكومية يبدأ باألنشطة ادلقدمة يعٍت الدعاء مث مقدم التدريس مث شرح 

 ادلواد الدراسية، شرح خطوات إنشاء اخلريطة الذىنية.

الطريقة ادلستخدمة يف عملية التدريس ىي طريقة احملاضرة يف مقدمة التدريس مث  .2

، مث  ، يعٍت شرح ادلدرس عن توجيو رسم اخلريطة الذىنية ة الذىنيةطريقة اخلريط

. وهتدف تلك  تقسيم التالميذ إيل عدة اجملموعات إلنشاء اخلريطة الذىنية

 عملية التدريس لتسهيل التالميذ يف تعلمهم يف الفصل.

 مناسب بتوزيغ الوقت  تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية .1

 ىي طريقة احملاضرة اخلريطة الذىنية الطريقة ادلستخدمة سوى طريقة  .5
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 مدرسةب الكتابة مهارة في  الذهنية الخريطة طريقةعلى تطبيق  التالميذ استجابة .ب

 أجونج تولونج بعانترو الحكومية اإلسالمية المتوسطة عانترو

يف تدريس  التالديذ لطريقة اخلريطة الذىنية  استجابةأما نتيجة البيانات يف  

  مدرسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كما يلي:مهارة الكتابة يف

يكون التالميذ فارحُت يف تدريس مهارة  بتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  .1

الكتابة. ديكن التالميذ أن يبتكروا يف تسجيل ادلادة الدراسية وتلخيصها علي 

 مايشاؤن حىت يسهل التالميذ يف فهم ادلادة الدراسية.

تعُت عندما يتعلم درس اللغة العربية يف مهارة الكتابة بطريقة يكون التالميذ شل .3

 حىت اليكونوا شللُت يف عملية التدريس. اخلريطة الذىنية 

ديكن تدريب التالميذ لتلخيص ادلادة الدراسية  بطريقة اخلريطة الذىنية  .2

 وتسجيلها بسيطا وساىال

 ونةيكون التالميذ رلذوبُت بفروع مل بطريقة اخلريطة الذىنية  .1

 

 عانترو مدرسةمهارة الكتابة ب في الذهنية الخريطة طريقة تطبيق إسهام .ج

 أجونج تولونج بعانترو الحكومية اإلسالمية المتوسطة

 التعلم محاسة لًتقية  الذىنية اخلريطة طريقة إسهام عن تأما نتيجة البيانا 

 ىي: احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة عانًتو مدرسة ىف

تدريس مهارة الكتابة يف مدرسة  ةتكون عميل خلريطة الذىنية بتطبيق طريقة ا .1

 عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ساىلة وشلتعة.
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يعزز إبتكار التالميذ يف تسجيل ادلواد  كان تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  .3

 الدراسية وتلخيصها على ما يشاؤون.

ف التعاونية بُت التالميذ أن يشكل ادلواق ة ديكن تطبيق طريقة اخلريطة الذىني .2

 عالية. ألن لكل نفر يف اجملموعات وظيفة.

تكون عملية تدريس مهارة الكتابة منظمة، ألن  بتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  .1

 لكل تلميذ وظيفة.

 

 عانترو مدرسةمهارة الكتابة ب فى  الذهنية الخريطة طريقة تطبيق مشكالت د,

 أجونج وحلها تولونج تروبعان الحكومية اإلسالمية المتوسطة

 مدرسة ىف  الذىنية اخلريطة طريقة تطبيق مشكالتوأما البيانات عن  

 ىي: أجونج وحلها تولونج بعانًتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة عانًتو

ال يكون كل من التالميذ ان حيملوا األداوات التدريسية بسب سلتلفات  .1

 أحواذلم مالية كانت أم إنضباطية.

 يل وقت معُت إلنشاء اخلريطة الذىنية إحتياج إ .3

ليس كل من التالميذ يتعلمون دائما يف البيت وليس كل منهم يستعدون  .2

 األدوات التدريسية يف البيت قبل أن يذىبوا إيل ادلدرسة.

 

 عانًتو مدرسة ىف  الذىنية اخلريطة طريقة تطبيق مشكالتوأما حل  

 ىي: أجونج جتولون بعانًتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة

 إستخدام الوقت جيدا إلستعداد الوسائل ادلدافعة إلنشاء اخلريطة الذىنية .1
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تشجيع التالميذ ليكونوا منضبطُت حلمل األدوات التدريسية ولتعلم الدروس   .3

 يف البيت

توفر مدرسة عانرو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الوسائل ادلدافعة إنسجام  .2

  تطيق اخلريطة الذىنية

 

 سة بولوساري المتوسطة اإلسالمية الحكومية بعونوت تولونج أجونجمدر  .2

من سلتلفة عرض البيانات يف مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  

بعونوت تولونج أجونج عن تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية لًتقية محاسة التعلم يف مهارة 

 الكتابة متكن أن تعرض نتائج البحث كما يلي:

تطبيق طريقة الخريطة الذهنية  لترقية حماسة التعلم فى مهارة الكتابة  طواتخ أ.

 تولونج أجونجبعونوت المتوسطة اإلسالمية الحكومية  بولوساريمدرسة ب

 أما نتائج البحث علي مسائل البحث عن خطوات تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية 

 ىي:

 احلكومية اإلسالمية توسطةادل بولوساري مدرسة يف الكتابة مهارة تدريس تطبيق .1

 يف التدريس عملية كل يف ادلقرر النظام إيل أشار قد أجونج تولونج بعونوت

 اليت تشَت إيل خطة ادلهج الدراسي الًتبوية ادلؤسسة

 ادلتوسطة بولوساري مدرسة يف الكتابة مهارة يف الذىنية اخلريطة طريقة تطبيق .3

 شرح مث التدريس مقدم مث الدعاء يعٍت ادلقدمة باألنشطة يبدأ احلكومية اإلسالمية

 .الذىنية اخلريطة إنشاء خطوات شرح الدراسية، ادلواد
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 شرح يعٍت الذىنية، اخلريطة طريقة ىي التدريس عملية يف ادلستخدمة الطريقة .2

 اجملموعات عدة إيل التالميذ تقسيم مث ، الذىنية اخلريطة رسم توجيو عن ادلدرس

 يف التالميذ لتسهيل التدريس عملية تلك دفوهت. الذىنية اخلريطة إلنشاء

 الفصل يف تعلمهم

 مناسبا بتوزيع الوقت كان إستخدام طريقة اخلريطة الذىنية  .1

ىي طريقة  سوى طريقة اخلريطة الذىنية  سالطريقة ادلستخدمة يف عملية التدري .5

 احملاضرة، يعٍت ادلدرس يطبق طريقة احملاضرة يف مقدمة الًتيس.

 

 فى الكتابة مهارة في  الذهنية الخريطة طريقةعلى تطبيق  الميذالت استجابة .ب

 أجونج تولونج بعونوت الحكومية اإلسالمية المتوسطة بولوساري مدرسة

يف تدريس مهارة  التالديذ لطريقة اخلريطة الذىنية  استجابةأما نتيجة البيانات يف 

 ا يلي:الكتابة يف مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كم

يكون التالميذ فارحُت وزلمسُت يف تدريس مهارة  بتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  .1

الكتابة. ديكن التالميذ أن يبتكروا يف تسجيل ادلادة الدراسية وتلخيصها علي 

مايشاؤن حىت يسهل التالميذ يف فهم ادلادة الدراسية. وهبذه الطريقة اليكون 

 التالميذ شللُت يف تعلمهم.

يكون التالميذ  يتعلم التالميذ درس مهارة الكتابة بطريقة اخلريطة الذىنية عندما  .3

 شلتعُت وتظهر عملية التدريس ىادئة.

مهتمُت  يكون التالميذ يف عملية تدريس مهارة الكتابة بطريقة اخلريطة الذىنية  .2

 جدا.



21 
 

21 
 

 يكون التالميذ رلذوبُت بالصور وبفروع ملونة بطريقة اخلريطة الذىنية  .1

 

 بولوساري مدرسةفي مهارة الكتابة ب  الذهنية الخريطة طريقةتطبيق  هامإس .ج

 أجونج تولونج بعونوت الحكومية اإلسالمية المتوسطة

يف مهارة الكتابة   الذىنية اخلريطة طريقة إسهام أما نتيجة البيانات عن 

 ىي: احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة بولوساري درسةدب

تكون محاسة تعلم التالميذ يف تدريس مهارة  نية بتطبيق طريقة اخلريطة الذى .1

 الكتابة متزايدة

تكون عملية تدريس مهارة الكتابة يف مدرسة  بتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  .3

 بولوساري  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية شلتعة.

أن يشكل ادلواقف التعاونية بُت التالميذ  ديكن تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  .2

 ألن لكل نفر يف اجملموعات وظيفة.عالية. 

تكون عملية تدريس مهارة الكتابة منظمة، ألن  بتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  .1

 لكل تلميذ وظيفة

يعزز إبتكار التالميذ يف تسجيل ادلواد  كان تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  .5

 الدراسية وتلخيصها على ما يشاؤون
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 بولوساري مدرسةمهارة الكتابة ب فى  لذهنيةا الخريطة طريقة تطبيق مشكالت د,

 أجونج وحلها تولونج بعونوت الحكومية اإلسالمية المتوسطة

 مدرسة ىف  الذىنية اخلريطة طريقة تطبيق مشكالتوأما البيانات عن  

 ىي: أجونج وحلها تولونج بعانًتو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة عانًتو

  وقت طويل إيل ربتاج  إنشاء اخلريطة الذىنية  .1

ليس كل من التالميذ يتعلمون دائما يف البيت وليس كل منهم يستعدون  .3

 األدوات التدريسية يف البيت قبل أن يذىبوا إيل ادلدرسة

 ال يكون كل من التالميذ ان حيملوا األداوات التدريسية .2

 درسةمهارة الكتابة دب ىف  الذىنية اخلريطة طريقة تطبيق مشكالتوأما حل  

 ىي: أجونج تولونج بعونوت احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة يبولوسار 

  توزيع الوقت جيدا إلستعداد األدوات ادلدافعة إلنشاء اخلريطة الذىنية .1

توفر مدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األدوات ادلدافعة إيل  .3

  تطيق اخلريطة الذىنية

التدريسية ولتعلم الدروس  يف ربفيز التالميذ ليكونوا منضبطُت حلمل األدوات  .2

 البيت
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 تحليل البيانات ج.

 قضية .1

لًتقية محاسة التعلم يف  البحث عن خطوات تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  قضية أ.

درسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بعانًتو تولونج أجونج دبمهارة الكتابة 

 مية بعونوت تولونج أجونج:ومدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكو 

يف تدريس مهارة الكتابة الئقا اذا   يكون تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  1.1.ق

 كان مناسب خبطة التدريس وخطة ادلنهج الدراسي

يف تدريس مهارة الكتابة فعاليا اذا   يكون تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  1.3.ق

رح ادلدرس قبل أن يعطي كان ادلدرس يأخذ اإلستعداد قبل التدريس ويش

 الوظائف إيل التالميذ.

يف تدريس مهارة الكتابة جيدا إذا   يكون تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  1.2.ق

 مقدمة  كانت نتيجة اخلريطة الذىنية 

 

طريقة اخلريطة الذىنية  يف مهارة على تطبيق التالميذ  استجابةالبحث عن  قضية ب.

ومدرسة  طة اإلسالمية احلكومية بعانًتو تولونج أجونجدرسة عانًتو ادلتوسدبالكتابة 

  :بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بعونوت تولونج أجونج

زلمسة اذا كانت  التالميذ بتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  استجابةتكون  3.1.ق

 عملية التدريس منظمة

 ةيكون التالميذ شلتعُت اذا كانت عملية التدريس جذاب 3.3.ق
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تكون عملية تدرريس مهارة الكتابة ىادئة اذا كان التالميذ رلذوبا  3.2.ق

 بالتدريس.
 

درسة يف مهارة الكتابة دبطريقة اخلريطة الذىنية  تطبيق إسهام البحث عن  قضيةج. 

ومدرسة بولوساري  عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بعانًتو تولونج أجونج

 :بعونوت تولونج أجونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية

ادلستخدمة يف تدريس مهارة الكتابة  ديكن تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  2.1.ق

 أن يسهل عملية التدريس إذا كانت مناسبة بتوزيع الوقت

يف تدريس مهارة الكتابة أن يعزز  ديكن تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  2.3.ق

 توجيو ادلدرس إبتكار التالميذ إذا كان التالميذ يهتمون

أن يشكل ادلوقف التعاونية العالية إذا   ديكن تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  2.2.ق

 كان التالميذ منقسمُت إيل عدة اجملموعات

أن يعزز محاسة التعلم يف مهارة  ديكن تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  2.1.ق

 الكتابة إذا كان مطبقا الئقا

ىادئة إذا كان كل التالميذ يعملون  طة الذىنية يكون تطبيق طريقة اخلري 2.5.ق

 وظائفهم.

درسة مهارة الكتابة دبتطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  ىف البحث عن مشكالت  قضية د.

ومدرسة بولوساري  عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بعانًتو تولونج أجونج

 :ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بعونوت تولونج أجونج

مستغرق الوقت إذا كان مطبق  يكون تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  1.1.ق

 طريقة اخلريطة اليأخذ اإلستعداد
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صعبا إذا كان التالميذ الحيملو  يكون تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  1.3.ق

 األدوات ادلدافعة بإنشائ اخلريطة الذىنية

ت ادلدرسة الهتيئ مشكال إذا كان يكون تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  1.2.ق

 الوسائل ادلدافعة بإنشاء اخلريطة الذىنية

 

 البيانات عبر المواقع لتحلي .2

لًتقية  لتكون مقارنة نتائج البحث عرب ادلواقع عن تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية  

درسة عانًتو ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بعانًتو تولونج دبمحاسة التعلم يف مهارة الكتابة 

ومدرسة بولوساري ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية بعونوت تولونج أجونج واضحة،  جأجون

 فيقدم الباحث القائمة التالية

مدرسة عانًتو ادلتوسطة  ادلسائل الرقم

 اإلسالمية احلكومية

مدرسة بولوساري 

ادلتوسطة اإلسالمية 

 احلكومية

كيف  خطوات تطبيق  

 طريقة اخلريطة الذىنية 

لتعلم ىف لًتقية محاسة ا

درسة دبمهارة الكتابة 

عانًتو ادلتوسطة 

اإلسالمية احلكومية 

خطوات تطبيق طريقة 

لًتقية  اخلريطة الذىنية 

محاسة التعلم يف مهارة 

 الكتابة ىي:

اإلستعداد، حيتوي  (1

ل ادلادة الدراسية على ربلي

خطوات تطبيق طريقة 

لًتقية  اخلريطة الذىنية 

محاسة التعلم يف مهارة 

 الكتابة ىي:

ا. اإلستعداد حيتوي على 

ات إستعداد ادلادة واألدو 
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بعانًتو تولونج أجونج 

ومدرسة بولوساري 

ادلتوسطة اإلسالمية 

احلكومية بعونوت 

 تولونج أجونج ؟

اليت سًتسم باخلريطة 

  الذىنية

 إنشاء طريقة اخلريطة (3

باألدوات  الذىنية 

 ادلدافعة

تقدمي نتيجة اخلريطة  (2

       الذىنية  

ادلدافعة بإنشاء اخلريطة 

  الذىنية

. تقسم التالميذ إيل 3

عدة اجملموعات إلنشاء 

  اخلريطة الذىنية

التالميذ  استجابةكيف  

طريقة على تطبيق 

اخلريطة الذىنية  يف 

درسة دبمهارة الكتابة 

عانًتو ادلتوسطة 

اإلسالمية احلكومية 

 بعانًتو تولونج أجونج

ومدرسة بولوساري 

اإلسالمية ادلتوسطة 

احلكومية بعونوت 

استجاب التالميذ علي 

 تطريقة اخلريطة الذىنية 

 ىو:

( يكون التالميذ 1

فارحُت ألهنم يستطيعون 

أن يبتكروا على ما 

يشاؤون يف تسجيل ادلادة 

 الدراسية وتلخيصها

( يكون التالميذ يف 3

تدريس مهارة الكتابة 

استجاب التالميذ علي 

 تطريقة اخلريطة الذىنية 

 ىو:

( يكون التالميذ 1

فارحُت وزلمسُت يف 

 عملية التدريس

( يكون التالميذ يف 3

عملية تدريس مهارة 

 الكتابة فعالُت ومبتكرين
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 بطريقة اخلريطة الذىنية  تولونج أجونج؟

 شلتعُت

 ( يكون التالميذ فعالُت2

 حىت ال يكونو شللُت

طريقة تطبيق ما إسهام  

يف  اخلريطة الذىنية 

درسة دب تابةمهارة الك

عانًتو ادلتوسطة 

اإلسالمية احلكومية 

 بعانًتو تولونج أجونج

ومدرسة بولوساري 

ادلتوسطة اإلسالمية 

احلكومية بعونوت 

 تولونج أجونج؟

طريقة تطبيق إسهام 

يف مهارة  اخلريطة الذىنية 

 الكتابة ىو:

( ديكن تطبيق طريقة 1

أن  اخلريطة الذىنية 

يسهل عملية تدريس 

 ابةمهارة الكت

( ديكن تطبق طريقة 3

أن يرقي  اخلريطة الذىنية 

محاسة التعلم يف مهارة 

الكتابة ألن تكون ىذه 

 الطريقة جذابة

( ديكن تطبيق طريقة 2

طريقة تطبيق م إسها

يف مهارة  اخلريطة الذىنية 

 الكتابة ىو:

ديكن تطبيق طريقة ( 1

أن يرقي   اخلريطة الذىنية

جودة التعلم يف تدريس 

 مهارة الكتابة

( ديكن تطبيق طريقة 3

أن يرقي  اخلريطة الذىنية 

محاسة التعلم يف تدريس 

 مهارة الكتابة

( ديكن تطبيق طريقة 2

ل أن جيع اخلريطة الذىنية 
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أن  اخلريطة الذىنية 

يشكل ادلواقف التعاونية 

 العالية بُت التالميذ

( تطبيق طريقة اخلريطة 1

يكون عملية  الذىنية 

 التدريس ىادئة منظمة

التالميذ شلتعُت يف تدريس 

 مهارة الكتابة

ما مشكالت تطبيق  

 طريقة اخلريطة الذىنية 

مهارة الكتابة  ىف 

درسة عانًتو ادلتوسطة دب

اإلسالمية احلكومية 

 بعانًتو تولونج أجونج

ومدرسة بولوساري 

ادلتوسطة اإلسالمية 

احلكومية بعونوت 

 ؟وحلها  تولونج أجونج

مشكالت تطبيق طريقة 

 ىف  ريطة الذىنية اخل

 مهارة الكتابة وحلها ىي:

( ال يكون كل من 1

التالميذ ان حيملوا 

األداوات التدريسية بسب 

سلتلفات أحواذلم مالية  

كانت أم إنضباطية، 

وحلها ىو تشجيع 

التالميذ ليكونوا منضبطُت 

حلمل األدوات التدريسية 

مشكالت تطبيق طريقة 

 ىف  اخلريطة الذىنية 

 مهارة الكتابة وحلها ىي:

 ( إنشاء اخلريطة الذىنية 1

 إيل وقت طويل ربتاج 

وحلها ىو توزيع الوقت 

جيدا إلستعداد األدوات 

ادلدافعة إلنشاء اخلريطة 

 الذىنية

التالميذ  ( ليس كل من3

يتعلمون دائما يف البيت 
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 ولتعلم الدروس  يف البيت

( إحتياج إيل وقت 3

اء اخلريطة معُت إلنش

وحلها ىو  الذىنية 

إستخدام الوقت جيدا 

إلستعداد الوسائل ادلدافعة 

  إلنشاء اخلريطة الذىنية

( ليس كل من التالميذ 2

يتعلمون دائما يف البيت 

وليس كل منهم يستعدون 

األدوات التدريسية يف 

البيت قبل أن يذىبوا إيل 

ادلدرسة وحلها ىو توفر 

مدرسة عانًتو ادلتوسطة 

سالمية احلكومية اإل

الوسائل ادلدافعة على 

  تطيق اخلريطة الذىنية

وليس كل منهم يستعدون 

األدوات التدريسية يف 

البيت قبل أن يذىبوا إيل 

ادلدرسة وحلها ىو توفر 

مدرسة بولوساري 

ادلتوسطة اإلسالمية 

احلكومية األدوات ادلدافعة 

  إيل تطيق اخلريطة الذىنية

ال يكون كل من ( 2

التالميذ ان حيملوا 

وحلها  ريسيةاألداوات التد

ىو ربفيز التالميذ ليكونوا 

منضبطُت حلمل األدوات 

التدريسية ولتعلم الدروس  

 يف البيت

 

 1.1القائمة 


