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الطالب يف لرتقية نتيجة  )mind mapping( طريقة اخلريطة الفكريةفعالية تطبيق 
 القواعد  مادة

  : إعداد
  منري

  
  مستحلص البحث

أما  .الطالب ناذهأيف املعلومات  حوضيلت ةسهلطريقة  هي اخلريطة الفكرية
ها الطالب  قد درسيتس القواعد الو املعلومات املبحوثة يف هذا البحث هي در 

 توجد فعالية يفجربت هذه الطريقة يف هذا الفصل  وحني .حلفظ يف املدارس
طريقة اخلريطة الفكرية ألن نتيجة  درس القواعد بتطبيق ترقية نتيجة الطالب يف

مبعىن % ١أو % ٥يف اجلدول يف طرف املعىن " ت"أكرب من نتيجة "  ٥ت"
على وجه  وخالصة القول أن التعليم التعاوين. ۲،۰٥> ١١،۹۹< ۲،۷٦:

  . القواعد ةساجيدة لرتقية نتيجة التالميذ يف در  العموم
 نتيجة الطالب، القواعد طريقة اخلريطة الفكرية،: الكلمات األساسية

 
Munir 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah 
Email : 
 
Abstrak: 
Mind Mapping adalah salah satu cara mudah untuk menjabarkan informasi yang 
ada di pemikiran siswa. Adapun informasi yang akan dibahas adalah materi 
kaidah yang telah dipelajani siswa dengan cara menghafal di sekolah-sekolah 
pada umumnya. Dan ketika peneliti menerapkan teknik ini ditemukan efektifitas 
yang nyata dari teknik ini untuk meningkatkan nilai siswa dala pembelajaran 
Qowa’id. 
 
Kata Kunci : Mind Mapping, Nilai Siswa, Qowa’id. 
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 مقدمة.أ

العربية ليست لغة حضارة  اللغة اللغة العربية لغة متميزة يف هذا العامل و إنإن 
ا لغة القرأو  ،عاملوحدة املسلمني يف المفحسب بل هي أيضا لغة  سلوأل  ان الىت تتميز 

إن اللغة العربية هي لغة العرب و أيضا  كما رأى أزهار أرشاد  .األديب الذى ال مثيل له
 ۵.لغة املسلمني

غة العربية هي طريقة اخلريطةالأّن من إحدى طرق  ةالباحث رىت ية، فكر تعليم الّل
يشعرون  وسوف يكون التالميذ هذه الطريقة من إحدى اسرتاتيجية التدريس الفعال،

ية هي طريقة فكر ألن اخلريطة ال .فهم الدروس املقدمة من املعلمني كتابة ومن   سهلل
التالميذ على تذكر الكثري من املعلومات الىت مت احلصول اإلبداعية اليت تسمح  التسجيل

 .يةميلعملية التعلل اعليها خال
يف املعلومات  إليصالطريقة أسهل  هي اخلريطة الفكرية"كما رأى توىن بوزان 

 ىتسجيل علال طريقةاخلريطة الفكرية هي . يف األفكار املعلومات تمكنولت الذهن
لذاكرة هي خريطة و اخلريطة الفكرية i"أبسط وهى و الفعالية ةاإلبتداعي  ،شديدة 

. من األول الطبيعي الذهن عملك حىت تشار ،احلقيقة و الفكرية ّلفان نؤ  نسمح علينا
 تقنيات التسجيل من استخدامذكر املعلومات ل  اإلعتمادسيكون األسهل و  و

  .iiالتقليدية
ختطط و الفكرية و  التعلم،يف  تالميذوال لألطفال فوائد عديدة توفر فكرية خريطة

، التسجيل :على اخلريطة الذهنية استخدام تالميذوال ميكن لألطفال .األنشطة اليومية
وما النشاط، والوقت و اجلدول (خطة ، فكر اإلبداعي، فكر التحليل، اءنشا، تلخيصال

ضيات والعلوم قصة عن على العمل، املقال قراءة حتليل، )إىل ذلك   iiiو غريها، الر
على جيب . العربية غةاملواد الدراسية يف املقررات للدرس القواعد هو إحدى 

ا يف تعل املعهد االسالمي منبع احلسان  يف ةالعالياملدرسة . اللغة هذه م التالميذ إتقا
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فرأت الباحثة . هى إحدى مدارس  الىت تعلم اللغة العربية كاللغة األجنبية غاي ليلني سو 
أن اكثر و سبب هذا . جح وبوجه اخلصوص يف مادة القواعدأن تعليم اللغة العربية مل ين

هة األخرى أن الطريقة التعليمية يف اجلو من . من التالميذ مل يستطيعوا قراءة كتابة العربية
  ١۳.قة القدمية أو التقليديةاملدرسة هي الطريهذه 

  
 اخلريطة الفكرية  . ب

منو الذهن و  يف شؤونخبري  وهو, اخلريطة الفكرية االجنلزي وزان توىن ب اخرتع
ل الّسنة التعليم ثورةال مبدع  هي اخلريطة الفكرية"رأى توىن بوزان .iv ١۹۷۰ية من أوّ

اخلريطة . فيها املعلوماتتمكن ولتالطالب  يف ذهناملعلومات  يصالطريقة أسهل إل
و  .األساليب  أبسطالطالب يف ط أفكار طّ خت و تسجيل الفعالةال طريقةالفكرية هي 

لذاكرة هي خريطة اخلريطة الفكرية  ،احلقيقة و الفكرية فيل، وليتسىن لنا يف شديدة 
ذكر نل  اإلعتمادسيكون األسهل و  و. من األول الطبيعي الذهن عمل حىت تشارك
  .v التقليدية تقنيات التسجيل استخداممن املعلومات 

ل من شك اخلريطة الفكرية هي .: مث قال رضوان عن اخلريطة الفكرية يف كتابه
ت تقدمي القدرة علىتدريب اليت تستخدم ل التعلم أشكال بطريقة اخلريطة  املواد حمتو
 تسجيل على تالميذلتشجيع ال كوسيلةريطة الفكرية  اخلتوىن بوزان لقد جعل . الفكرية
 ،األمين واأليسر الدماغ وظيفة تحسنيحماولة ل هذا النشاط هو. وصور كلمات سوى

 ينتج. تعيينه ألنه قد مت املشكلة بسرعة لفهم أمر مفيد بيقهيف تط بعد ذلكيكون والذي 
 تستخدم لتمثيل خمطط هي اخلريطة الذهنية. خريطة فكرية شكل رسم اخلرائط يف العقل

 .الفكرة الرئيسية الكلمة حول ورتبت مقرتن آخر واحد أواملهام، واألفكار و  الكلمات
موعةمي فكريةاخلرائط ال تعلم استخدام سرتاتيجيات التعلم ا . الفردية و كن أن يتم 

 فهم يتطلب الكثري من املواضيع احملتملة بتطبيق طريقة اخلريطة الفكرية موضوع الذي
  vi املفهوم
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ألن اخلريطة ، 13طريقة اخلريطة الفكرية يف كتابهراى توىن بوزان عن خطوات 
ت جب ورقة  :مل اخلريطة الفكرية هى مثال الفكرية من السهل جدا و الطبيعية مكو

عن خطوات  توىن بوزانقال . اخليل، الذهن، القلم و قلم رصاص اللون، فارغة غري املبطنة
 15:لصناعة اخلريطة الفكرية يف كتابه

 من ايةمنذ بد وضعها اجلانب طويلة أفقيا رغة الىت يتمابدأ من وسط ورقة فا )1
منتصف حلرية الدماغ لتنتشر يف كل االجتاهات وعلى التعبري عن أنفسهم 

  .وبشكل طبيعيحبرية أكرب 
ملاذ؟ ألن صورة تساوي ألف  . الوسطى تطبيق الرسومات أو الصور للفكرة )2

و من شأن الصورة املركزية أن . كلمة و معىن وتساعد على تطبيق اخليال
رة لالهتمام، و احلفاظتكون أ لنا أكثر تركيزا، و تساعد على  كثر إ

  .الرتكيز، و تنشيط أدمغتنا
ون ، و مثرية لالهتمام مثل لغملاذا؟ يرجع ذلك إىل الدما . تطبيق اللون )3

 تقدمي اخلريطة الفكرية اكثر حيوية، مضيفا الطاقة إىل يف األلوان. الصورة
  .التفكري اإلبداعي

على  ملركز الصور و تواصل فروع املستوى الثاىن والثالث ةربط الصور الرئيسي )4
ملاذا؟ ألن املخ يعمل من خالل . امستوى واحد و اثنني، وهلم جر 

أو ثالثة أو أربعة أشياء يف وقت  الدماغ سعيد أن أذكر اثنني. اجلمعيات
  .ننا سوف نفهم بشكل  أفضلعندما كنا تواصل الفروع، فإ. واحد

ملاذ؟ ألن خط مستقيم . ارسط خط يربط بني املنحين، و ليس خط مستقيم )5
، مثل فرع الشجرة هى . سوف مملة الدماغ فروع هى على التوايل وعضو
  .أكثر جاذبية للعني

 ة تعطيملاذا؟ ألن كلمات واحد . ة لكل خطتطبيق كلمة رئيسية واحد )6
كل كلمة واحدة أو مبثابة . مزيد من القوة و املرونة إىل اخلريطة الفكرية
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تطبيق   ت و العالقة نفسها إذا كان لنامضاعف، سلسلة املنتجة للجمعيا
حتريك األفكار  كلمة واحدة، سوف تكون كل كلمة أكثر قدرة على

  .اجلديدة 
ذا؟ ألن صورة هذه الوسطى، وكان كل صورة بشكل ملا. تطبيق الصورة )7

صورة ىف أذهاننا اخلريطة،  ۱٠كان لدينا   احىت إذ. ملحوظ ألف كلمة
  .  كلمة ىف املذكرة  ۱٠٠٠٠خرائط الفكر لدينا ما يعادل 

  
 

 القواعد تعريف
قواعد اللغة العربية " و قال فؤاد نعمة ىف كتاب ملخص قواعد اللغة العربية 

و ختص قواعد النحو بتحديد وظيفة . قواعد النحو و قواعد الصرف: القواعد نوعني من 
ا اي أن قواعد النحو تنظر . الكلمة داخل اجلملة وضبط أواخر الكلمات و كيفية اعرا

ا معربة  او ) يتغري شكل اخرها بتعبري موقعها يف الكالم(اىل الكلمة العربية من حيث أ
، و اما قواعد الصرف فتختص بنية )غيري موقعها يف الكالمال يتغري شكل اخرها بت(مبنية 

لنقص دة أو  لز   ۲۳.الكلمة العربية وما يطرأ عليه من تغيري 
اما التعريف من " واما التعريف عند شيخ مصطفى غاليني، جامع الدروس العربية

ا احوال الكلمات العربية من حيث االعراب  صول تعرف  علم النحو فهو علم 
ا صيغ الكلمات العربية . بناءوال صول تعريف  واما التعريف من علم الصرف فهو علم 

عراب والبناء و علم الصرف فهو علم يبحث عن الكالم من . و احواهلا الىت ليست 
وابدال به تعرف ما تبحث ان تكون , حيث ما يعرض له من تصريف واعالل وادخام

و اما علم النحو فهو علم يبحث عن الكالم من  بنية الكلمة قبل انتظامها يف اجلملة،
فيه تعريف ما جميب عليه ان يكون اخر الكلمة من , حيث يعرض له يف حال تركيبها

  ۲٤.رفع أو نصب أو جر أ جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها يف اجلملة
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ملعرفة عن التغيري يف  ومن هذه العبارات معروفة أن النحو هو علم متعلق 
عراب يف شكل احلركة االخرية من كل كلمة ويف يف اجلمل املفيدة و الصرف هو علم اال

ملعرفة عن صيغ أو مشتق الكلمة من حيث التأنيث أو التذكري أو املثىن أو اجلمع  متعلق 
عراب الكلمات   .أو من االحوال الىت ليست متعلقة 

  
  
  
 منهجية البحث.  ج
  همدخلمنهج البحث و . ۱

استخدمت الكاتبة . ١٥.يف هذه الرسالة املدخل الكميالكاتبة  استخدمت  
موعة الواحدةباملنهج التجرييب يف هذه الرسالة  كانت املنهج التجرييب يف هذه .تصميم ا

تمع الواحدة هي  تصميم االختبار القبلي مث استخدام الرسالة هي و خطوات تصميم ا
  .املتغري املستقل مث االختبار البعدي

" منهجية البحث يف العلوم االنسانية"كما رأي نبيل امحد عبد اهلادي يف كتابه   
موعة الواحدة  يقوم على إجراء اختبار قبلى  )One Group Pre-Test pos-test(تصميم ا

لتحديد مستوى الفنة املستهدفة قبل إجراء التجربة وبعد تطبيق التجربة يقوم الباحث 
م من إجراء التطبيق عليهمحراء اختبارا بعد ليكت  .شف قدرة الطلبة ومدى استفاد

لنموذج التايل   :ميكن توضيع ذلك 
  
 
 
 

 
 

 

X 

group A1 A2 
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يشري إىل تطبيق التجريبة على جمموعة أفراد ) X(و  ،إىل االختبار البلى A1حيث يشري 
  ١٦.يشري إىل االختبار البعدىA2  ،الدراسة

 فهذه بوقامت الباحثة بتصميم االختبار القبلى والبعدى يف الصف العاشر 
خذ الباحثة الصف العاشر  .بالتجريب ختّص الصف العاشر  ألّن حتديد  بو

  .األوقات و املصاريف و القوة
  وعينته وأساليب اختيارها  جمتمع البحث.  2

ملدرسة  يف الصف العاشر جمتمع البحث يف هذه الرسالة هي مجيع التالميذ كان  
 43و جمموعهم  ٢۰۱٥ -٢۰۱٤للسنة الدراسة  منبع احلسان سوعى للنيالعالية 

املدرسة ) ب(صف العاشر اليف  التالميذ البحث هي فتـأخذ الباحثة العينات. اتلميذ
 ۲9وعددهم  ٢۰۱6  - ٢۰۱5 منبع احلسان سوعى للني للسنة الدراسةالعالية 
خذ الباحثة الصف العاشر . تلميذا  .ألّن حتديد األوقات و املصاريف و القوة بو

  . تستعمل اسلوب اختيار العينة يف هذه الرسالة الطريقة العنقودية
  متغريات البحث. 3

 التّعليم اخلريطة الفكرية طريقة:  املؤثرة ةاملتغري  يف هذه الرسالة متغريتني، ومها
 .ترقية نتيجة دراسة التّالميذ يف درس القواعد : ةاملأثور  ةتغري املو 

ا  أساليب مجع. 4 ت وأدوا   البيا
 طريقة االختبار  )1

والبعدي يف املدرسة العالية  شفاو قامت الباحثة بتصميم االختبار القبلى
  .بلني فهذه التجربة ختص صف العاشر يل غايمنبع احلسان سو 

 طريقة املقابلة )2
ت اىل معلمة اللغة العربية جلمع تستعمل الباحثة هذه  الطريقة جلمع البيا

ت عن املشكالت يف تعليم العربية و طريقة تعليم العربية و حال التالميذ و  البيا
 .وسيلة التعليم
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ت. 5   مصادر البيا
ت الثانوية ت األساسية  و البيا ت يف هذه الدراسة تشمل البيا   :مصادر البيا

الباحثة من التالميذ و مدير و مدرس املدرسة العالية  خذ: مصادر األساسية )1
 .منبع احلسان سوعى للني

خذ الباحثة كتب اللغة العربية و عن طريقة تعليم :   مصادر الثانوية  )2
 .وثيقة وغريها يف درسالقواعداخلريطة الفكرية و ترقية نتيجة التالميذ

تأ. 6   سلوب حتليل البيا
  :كما تلى  اخطوا،و "TSR"ت الرموزموالثانية إستخداملشكلة األوىل لتحليل 

  درجة مرتفعة
  ع۱+ م 

  درجة متوسطة
  ع۱–م 

 درجة منخفضة
هذا احلال استخدام ملعرفة املختلفة عن " Tes T" استعمال التحليل  مث

مقبول أو "، مث أعطى اخلالصة اىل عاشر بال صفالنتيجة االختبار على التالميذ من ال
ستعمال رموز األتية. فروضية البحثمن " مردود ت   19 :حتليل الباحثة البيا

to =     

  :اخلطوات
  :لرموز" MD"تبحث نتيجة املتوسط  . أ

 :لرموز" SDD"تبحث نتيجة   . ب

SDD= ∑  −  ∑ 2 

 :لرموز" SEMD"تبحث نتيجة   . ت
√
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 :لرموز" to"تبحث نتيجة   . ث
to=        

 
ت. د   وحتليلها ومناقشتها عرض البيا
   تطبيق طريقة اخلريطة الفكرية. 1

موعة الواحدةىف هذا البحث يعىن املنهج التجرييب يتكون على  . تصميم ا
ملدرسة  ت ىف هذا البحث يعىن قدر تالميذ الصف العاشر ب  العالية منبع البيا

طريقة اخلريطة قبل تطبيق طريقة اخلريطة الفكرية و بعد تطبيق  احلسان سوعاى للني
ومؤشرات النجاح يف هذا البحث إذا استعاب مادة التالميذ  .الفكرية ىف ايصال املاّدة

م األقلّ  يف هذا البحث عملت الباحثة خامسة مراحل و . 70حتقيقها، بنتيجة معيار 
م  .هي التخطيط والتنفيذ والتقدير والتنفيذ والتقدير و يف هذه خامسة مراحل قّدر معّل

يف عمليتها، ملعرفة نتيجة البحث بتطبيق طريقة اخلريطة الفكرية يف عملية العربية  اللغة
  . تعليم اللغة العربية

 ٦املرحلة األوىل هي مرحلة التحطيط، عملت مرحلة التحطيط ىف يوم األحد 
عملت الباحثة املراقبة يف املدرسة العالية منبع احلسان سوعاى للني،   ٢٠١٥سبتمرب 

مث وجدت . تلميذة يف صف العاشر ب ۲۹ة موضوع البحث جبملة فوجدت الباحث
م املواد العربية  و شاورت الباحثة طريقة )  إ.فد.، ساللو سعيدي بصري(الباحثة معّل

م التطبيق   .التعّل
م بلقائني اثنني امنا اللقاء . املرحلة الثانية هي التنفيذ األول، وهو عمل تنفيذ التعّل

و قد نفذ اللقاء . ريطة الفكرية و اما اللقاء الثاىن ال تطبق فيهاألول تطبق فيه طريقة اخل
شرحت الباحثة مادة القواعد بال تطبيق طريقة . ٢٠١٥سبتمرب  ۸األول يف يوم السبت 

تلميذات ظاهرة العمليّ . اخلريطة الفكرية و شرحت الباحثة مادة القواعد بطريقة القادمة
  .يف عملية التعليم
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لة التقدير كاإلختبار القلىب، قّدرت الباحثة التلميذات يف يوم املرحلة الثالث مرح
ء  ىف هذه املرحلة . و عمل اإلختبار القلىب يف لقاء الثانية. ٢٠١٥سبتمرب  ١۲الثال

م التلميذات بعد عملية التعليم بال تطبيق طريقة  ت من حصل التعّل أخذت الباحثة البيا
  .سؤال ۸بعدد  الشفويةيار ىف هذا اإلختبار اخت. اخلريطة الفكرية

م بتطبيق طريقة اخلريطة الفكرية  املرحلة الرابعة هي التنفيذ الثاىن، عمل تنفيذ التعّل
م يف يوم السبت . يف لقاء الثالثة أوجب . ٢٠١٥سبتمرب  ١٥عمل تنفيذ التعّل

ألن تعليما بتطبيق طريقة اخلريطة الفكرية تقّسمن . التالميذات لعمليّ و وتعاون
شرحت الباحثة . يذات إىل اجلماعة القليلة جبملة تلميذتني و ثالث تلميذات فرقاالتلم

ورة. مث أعطيت الباحثة التلميذات بسؤالمادة القواعد  ّ .  و كتبت الباحثة اجلواب يف السب
و قبل . اخلريطة الفكرية جبيدة التلميذاتالوظيفة لتصنعوا وبعد ذلك وأعطيت الباحثة 

فعتها اخلريطة الفكريةمصنع  التلميذات ظاهرة . أخربت الباحثة طريقة املصنع و 
س و العمليّ يف هذا العملية التعليم  من التعليم بتطبيق طريقة القادمة   .املتحمّ

املرحلة اخلامسة هي مرحلة التقدير كاإلختبار البعدى، قّدرت الباحثة التلميذات 
ء  ىف هذه . عدى يف لقاء اخلامسةو عمل اإلختبار الب. ٢٠١٥سبتمرب  ١۹يف يوم الثال

م التلميذات بعد عملية التعليم بتطبيق  ت من حصل التعّل املرحلة أخذت الباحثة البيا
ظاهرة تذّكرن  .سؤال ۸بعدد  الشفويةىف هذا اإلختبار اختيار . طريقة اخلريطة الفكرية

  .و أجابن التلميذات السؤال مبباشرة. التلميذات بسرعة
ة التّالميذ يف درس القواعد عند تعليمهم قبل تطبيق الطريقة ملعرفة نتيجة دراس

ملدرسة العالية فأعطيت الباحثة اإلختبار القبلى و ننظر النتائج . اخلريطة الفكرية 
  :احملصولة التاىل

  نتائج التالميذ لإلختبار القبلي: ٦اجلدوال 
  نتيجة  امساء التالميذ يف الفصل العاشر ب  منرة
  ٦۰  أيس مرسلة  ١
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  ٤۰  أنيك فطر  ۲
  ٧۰  خلفة  ۳
  ۸۰  دسي رمحوايت  ٤
  ۸۰  دوي فوجي راحايو  ٥
  ٥۰  ألني نور ليسا  ٦
  ۹۰  أيف سوسنيت  ٧
  ٦۰  فضلة أكوستني  ۸
  ٥۰  ففي رزكيا  ۹

  ۸۰  هسيت سوسي جاحياين  ١۰
  ۸۰  عنياتو املربورة  ١١
  ٦۰  إيندري وحيونينجسيه  ١۲
  ٦۰  حلمة السعدية  ١۳
نيتليليس أكوس   ١٤   ٦۰  ر
  ٦۰  لوتفيا فوتري  ١٥
  ٧۰  ماي ليووان  ١٦
  ۸۰  نيك أفرييانيت  ١٧
  ۸۰  نوفيتا خري النسى  ١۸
  ٥۰  نور هداية  ١۹
  ۸۰  نور خفيفة  ۲۰
  ٦۰  ريفا جوين أستويت  ۲١
  ٧۰  ريرين فضيلة  ۲۲
  ٤۰  رمحتني  ۲۳
  ۸۰  رو فالغي  ۲٤
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  ٥۰  ساري فوسفيتا  ۲٥
  ٥۰  سيت فاطمة  ۲٦
  ٦۰  مول الديناسيت فاطمة   ۲٧
  ٦۰  سيت فاطنة  ۲۸
  ٧۰  سيت سوالسرتي  ۲۹

لتاىل ستبحث الكاتبة الوسيطة  لتوزيع ) ع(و نتيجة اإلحنراف املعيارى ) م(و
  :نتيجة السابقة كما تلى

ت عن إستطاعة التالميذ يف درس القواعد عند تعليمهم قبل : ٧اجلدول  توزيع البيا
  تطبيق الطريقة  اخلريطة الفكرية

  ٢ف ك  ٢ك  ك  ف ك  ف  ك  الرقم
۱  ۹۰  ١  ۹۰  ٥،۲٤ +  ۲٥،٦۰۰  ۲٥،٦۰۰  
٢  ۸۰  ۸  ٦٤۰  ٥،١٤ +  ۲٥،۲١۰  ١٦۸۲  
٧  ٣۰  ٥  ۳٥۰  ٥،٤ +  ۲٥،۲۰  ۲٥،١٥١  
٦  ٤۰  ۹  ٥٤۰  ٥،٥ -  ۲٥،۳۰  ۲٥،۲۷۲  
٥  ٥۰  ٤  ۲۰۰  ٥،١٥ -  ۲٥،۲٤۰  ۹٦١  
٤  ٦۰  ۲  ۸۰  5،۲٥ -  ۲٥،٦٥۰  ٥،١۳۰۰  

 ف ∑  -  مجلة
=۲۹  

ف  ∑
= ك

١۹۰۰  

 ۲ك . ف ∑  -  -
 =

25،٤۹١۷  

ستعمال مربع االتى لتاىل ستبحث الكاتبة نتيجة الوسيطة    :و 

   =  م
∑ ف ك

ن
 =   

١۹۰۰

۲۹
     =   ٥،٦٥  

ستعمال مربع االتى  لتاىل ستبحث الكاتبة نتيجة إحنراف املعيار    :و
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    =ع 
∑ ف ك۲

ن
=    

٤۹١۷

۲۹
        =    ۰۲،١۳  

إىل عالقة عالية و  فتدخلهما" ع"و قيمة " م"و بعد تعرف الكاتبة قيمة 
ستعمال املربع االيت   :متوسطة و منخفضة 

  )۰۲،١۳( ١+  ٥،٦٥=   )ع( ١+ م =     عالية
  إىل األعلى  ٧۸=   ٧۸،٥۲=     
  )ع( ١+ و   م )   ع( ١ -بني م=   متوسطة 
  )۰۲،١۳( ١+  ٥،٦٥و  )  ١۳،۰۲( ١ - ٥،٦٥=     
   ٧۸ - ٥۲=    ٥۲،٧۸و    ٥۲،٤۸=     
  )۰۲،١۳( ١ -  ٥،٦٥=  )   ع( ١ -م=   منخفضة
  إىل األدىن ٥۲=  ٥۲،٤۸=     

و من هنا ملعرفة درجة نتيجة التالميذ يف درس القواعد قبل تطبيق الطريقة 
اخلريطة الفكرية تكون عالية و متوسطة و منخفضة ستصورها الكاتبة  كما ىف 

  :اجلدول االتى
القواعد قبل تطبيق الطريقة اخلريطة املئوية من نتيجة التالميذ يف درس : ۸اجلدول 

  الفكرية
  املئوية  التكرار  نتيجة التالميذ  منر
  % ۳١  ۹  عالية  ١
  % ٤۸  ١٤  متوسطة  ۲
  % ۲١  ٦  منخفضة  ۳

  % ١۰۰  ۲۹  مجلة
نتيجتهن يف درس القواعد قبل %  ۳١تلميذة أو  ۹من اجلدول السابق عرفنا أن 
أو  تلميذة ٦و  ،متوسطة%  ٤۸تلميذة أو  ١٤و  ،تطبيق الطريقة اخلريطة الفكرية عالية
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ولذالك أن نتيجة التالميذ يف درس القواعد قبل تطبيق الطريقة . منخفضة%  ۲١
  .تلميذة ١٤اخلريطة الفكرية هي املتوسطة و عددها 

ملعرفة نتيجة دراسة التّالميذ يف درس القواعد بعد تطبيق الطريقة  اخلريطة الفكرية 
  :فأعطيت الباحثة اإلختبار البعدى بثامن األسئلة كما تلى ملدرسة العالية

  نتائج التالميذ لإلختبار البعدى: ۹اجلدوال 
  نتيجة  امساء التالميذ يف الفصل العاشر ب  منرة
  ٧۰  أيس مرسلة  ١
  ٦۰  أنيك فطر  ۲
  ۹۰  خلفة  ۳
  ۹۰  دسي رمحوايت  ٤
  ۹۰  دوي فوجي راحايو  ٥
  ٧۰  ألني نور ليسا  ٦
  ١۰۰  سوسنيتأيف   ٧
  ٧۰  فضلة أكوستني  ۸
  ٦۰  ففي رزكيا  ۹

  ۹۰  هسيت سوسي جاحياين  ١۰
  ١۰۰  عنياتو املربورة  ١١
  ۸۰  إيندري وحيونينجسيه  ١۲
  ٧۰  حلمة السعدية  ١۳
نيت  ١٤   ٧۰  ليليس أكوس ر
  ۸۰  لوتفيا فوتري  ١٥
  ۹۰  ماي ليووان  ١٦
  ۹۰  نيك أفرييانيت  ١٧
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  ۹۰  نوفيتا خري النسى  ١۸
  ۸۰  نور هداية  ١۹
  ۹۰  نور خفيفة  ۲۰
  ۸۰  ريفا جوين أستويت  ۲١
  ۹۰  ريرين فضيلة  ۲۲
  ٥۰  رمحتني  ۲۳
  ۸۰  رو فالغي  ۲٤
  ٧۰  ساري فوسفيتا  ۲٥
  ۸۰  سيت فاطمة  ۲٦
  ۸۰  سيت فاطمة مولدينا  ۲٧
  ٧۰  سيت فاطنة  ۲۸
  ۸۰  سيت سوالسرتي  ۲۹

لتاىل ستبحث الكاتبة الوسيطة    لتوزيع ) ع(و نتيجة اإلحنراف املعيارى ) م(و
  :نتيجة السابقة كما تلى

ت عن إستطاعة التالميذ يف درس القواعد عند تعليمهم: ١۰اجلدول   توزيع البيا
  تطبيق الطريقة  اخلريطة الفكرية بعد

  ٢ف ي  ٢ي  ي  ف ي  ف  ي  الرقم
۱  ١۰۰  ۲  ۲۰0                                                ۳٥،۲۰ +  ١۲،٤١٤  ۲٤,۸۲۸  
٢  ۹۰  ۹  ۸١۰  ۳٥،١۰ +  ١۲،١۰۷  ١۰،۹٦٤  
٣  ۸۰  ۸  ٦٤۰  ۳٥،۰ +  ١۲،۰  ۹۸،۰  
٧  ٤۰  ٤  ٧۹۰  ٦٥،۹ -  ١۲،۹۳  ۸٥،٦٥١  
٦  ٥۰  ۲  ١۲۰  ٦٥,١۹-  ١۲,۳۸٦  ۲٤,٧٧۲  
٥  ٦۰  ٥  ١۰   ٦٥,۲۹ -  ١۲,۸۷۹  ١۲,۸٧۹  
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  مجلة
-  ∑ 

  ۲۹=ف
ف ي  ∑
 =۲۳١۰  

= ۲ف ي ∑  -  -
٥٥۳،٤۰۹٦  

  
ستعمال مربع االتى لتاىل ستبحث الكاتبة نتيجة الوسيطة    :و 

   = ۲م
ف ي∑

ن
   =   

۲۳١۰

۲۹
     =   ٦٥،۷۹  

ستعمال مربع االتى  لتاىل ستبحث الكاتبة نتيجة إحنراف  املعياى    :و

    = ۲ع
∑ ف ي۲

ن
       =  

٥٥۳،٤۰۹٦

۲۹
     =  ۸۸،١١  

فتدخلهما إىل عالقة عالية و " ع"و قيمة " م"تعرف الكاتبة قيمة و بعد 
ستعمال املربع االيت   :متوسطة و منخفضة 

  )۸۸،١١( ١+  ٦٥،۷۹=     )ع( ١+ م =     عالية
  إىل األعلى  ۹۲=   ۹١،٥٥=     
  )ع( ١+ و   م )   ع( ١ -بني م=    متوسطة 
  )۸۸،١١( ١+  ٦٥،۷۹و  ) ١١،۸۸( ١ -  ۷۹،٦٥=     
  ۹۲-٦۸=     ٥٥،۹١و    ٦۷،۷۷=     
  )۸۸،١١( ١ - ٦٥،۷۹=  )   ع( ١ -م=   منخفضة
  إىل األدىن ٦۸=  ٦۷،۷۷=      

و من هنا ملعرفة درجة نتيجة التالميذ يف درس القواعد قبل تطبيق الطريقة 
اخلريطة الفكرية تكون عالية و متوسطة و منخفضة ستصورها الكاتبة  كما ىف اجلدول 

  :االتى
  ١١اجلدول 

  مئوية من نتيجة التالميذ يف درس القواعد قبل تطبيق الطريقة اخلريطة الفكرية
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نتيجة   منر
  التالميذ

  املئوية  التكرار

  % ٧  ۲  عالية  ١
  % ۸۳  ۲٤  متوسطة  ۲
  %١۰  ۳  منخفضة  ۳

  % ١۰۰  ۲۹  مجلة
نتيجتهن يف درس القواعد بعد %  ۷أو  تنيمن اجلدول السابق عرفنا أن  تلميذ

أو تلميذة  ۳و  ،متوسطة%  ۸۳تلميذة أو  ۲٤و  ،تطبيق الطريقة اخلريطة الفكرية عالية
ولذالك أن نتيجة التالميذ يف درس القواعد بعد تطبيق الطريقة . منخفضة%  ١۰

  .تلميذة ۲٤اخلريطة الفكرية هي املتوسطة و عددها 
  طة الفكرية لرتقية نتيجة التالميذ يف درس القواعد فعالية تطبيق طريقة اخلري  . أ

وملعرفة فعالية تطبيق طريقة اخلريطة الفكرية لرتقية نتيجة التالميذ يف درس القواعد 
  :ملدرسة العالية منبع احلسان سوعاى للني سننظر إىل اجلدول االتى 

  ١۲اجلدول 
  بعد تطبيقهانتيجة التالميذ قبل تطبيق الطريقة اخلريطة الفكرية و 

  منر
  = ۲د  =د   نتيجة

  ۲)ي-ك(  )ي-ك(  ي  ك
٦  ١۰  ۷۰  ١۰-  ١۰۰  
۲  ٤۰  ٦۰  ۲۰-  ٤۰۰  
۳  ۷۰  ۹۰  ۲۰-  ٤۰۰  
٤  ۸۰  ۹۰  ١۰-  ١۰۰  
٥  ۸۰  ۹۰  ١۰-  ١۰۰  
٥  ٦۰  ٧۰  ۲۰-  ٤۰۰  
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۷  ۹۰  ١۰۰  ١۰-  ١۰۰  
۸  ٦۰  ۷۰  ١۰-  ١۰۰  
۹  ٥۰  ٦۰  ١۰-  ١۰۰  

١۰  ۸۰  ۹۰  ١۰-  ١۰۰  
١١  ۸۰  ١۰۰  ١۰-  ١۰۰  
١۲  ٦۰  ۸۰  ۲۰-  ٤۰۰  
١۳  ٦۰  ٧۰  ١۰  ١۰۰  
٦  ١٤۰  ۸۰  ۲۰-  ٤۰۰  
١٥  ۷۰  ۹۰  ۲۰-  ٤۰۰  
١٦  ۸۰  ۹۰  ١۰-  ١۰۰  
١۷  ۸۰  ۹۰  ١۰-  ١۰۰  
١۸  ٥۰  ۸۰  ۳۰-  ۹۰۰  
١۹  ۸۰  ۹۰  ١۰-  ١۰۰  
۲۰  ٦۰  ۸۰  ۲۰-  ٤۰۰  
۲١  ۷۰  ۹۰  ۲۰-  ٤۰۰  
۲۲  ٤۰  ٥۰  ١۰-  ١۰۰  
۲۳  ۸۰  ۸۰  ۰  ۰  
۲٥  ٤۰  ۷۰  ۲۰-  ٤۰۰  
۲٧  ٥۰  ۸۰  ١۰-  ١۰۰  
۲٦  ٦۰  ۸۰  ۲۰-  ٤۰۰  
۲۷  ٦۰  ۷۰  ١۰-  ١۰۰  
۲۸  ٧۰  ۸۰  ١۰-  ١۰۰  
۲۹  ٦۰  ۷۰  ١۰-  ١۰۰  

 اتصال ايل
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إستعمال مربع ) mean of difference(الباحثة نتيجة املوسيطة و بتايل ستبحث 
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لتلي  ) SDD(ستبحث الباحثة نتيجة إحنراف املعياري من اإلختالف و 
  :ستعمال مربع االيت 

    =      دس 
∑ د۲

ن
 - 

د∑

ن
 ۲   =  

٦٦۰۰

۲۹
 - 

 ٤۰۰

۲۹
۲     =  ١١،٦  

  :ستعمال مربع االتى "م دش "فاخلطوة التالية ستبحث " دس "نعرف و بعد أن 

  =  م دش 
ع د

ن ١      

    =  
١١،٦

١  ۲۹
    =  ١٥،١  

" تى"فاخلطوة األخرية كتبت الكاتبة قيمة " م دش "و بعد أن نعرف قيمة 
  :ستعمال مربع االتى 

  =  ٥ت
د م

  =   د م ع  
۷۹،١۳

 ١٥،١     =  ۹۹،١١  

  :ستعمال مربع االتى " د ف"فنصل إىل " ٥ت"  وبعد أن نعرف قيمة
  ۲۸:    )١ - ۲۹: (  )١- ن: (  د ف

يف طرف  ۰٥،۲" = د ف"جتد الكاتبة قيمة " ت"و بعد أن ننظر اىل اجلدول 
  :و بعبارة أخرى كتبت الكاتبة كما تلى % ١يف طرف املعىن  ۷٦،۲و % ٥املعىن 
۷٦،۲ >۹۹،١١ <۰٥،۲  
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الباحثة  مقبولة و هى تطبيق طريقة اخلريطة الفكرية هلا والفروضية الىت قدمتها   
ملدرسة العالية منبع احلسان سوعاى للني . فعالية على نتيجة التالميذ يف درس القواعد 

ت السابقة و من املؤثرات تعليم الفعال يعىن تنظيم التعليم بشكل جيد    و من البيا
اإلختبار و القيمة العادلة و  و التواصل الفعال و تقدمي ۲،۰٥> ١١،۹۹< ۲،۷٦

أخذت الباحثة اإلستنباط أن تطبيق طريقة اخلريطة الفكرية هلا . نتائج التلميذات اجليدة
فعالية ظاهرة وتكون هذه الطريقة مثلى لتدريب تلميذات لفهم و تذكري بدرس القواعد 

 .اللغة العربية
  نتائج البحث. ه

ت احملصولة توبعد أن حلل يت ستخلصا الكاتبة البيا   :ت ما 
نتيجة التالميذ يف درس القواعد بعد تطبيق طريقة اخلريطة الفكرية نتيجة جيدة  . ۱

نتيجتهن يف درس  %  ۸۳تلميذة أو  ۲٤ودخلت إىل قرينة املتوسطة ألن . جدا
موعة التجربية وعدد، متوسطة نتيجة التالميذ يف درس القواعد و  .تلميذة ۲۹ ا

و دخلت إىل قرينة املتوسطة ألن . قبل تطبيق طريقة اخلريطة الفكرية نتيجة جيدة
موعة  وعدد ،متوسطة نتيجتهن يف درس القواعد%  ٤۸تلميذة أو  ١٤ ا

  .تلميذة ۲۹ التجربية
تيجة طريقة اخلريطة الفكرية ألن ن هناك توجد فعالية يف درس القواعد بتطبيق .2

  :مبعىن % ١أو % ٥يف اجلدول يف طرف املعىن " ت"أكرب من نتيجة "  ٥ت"
وخالصة القول أن التعليم التعاوين جيدة لرتقية . ۲،۰٥> ١١،۹۹< ۲،۷٦

  . نتيجة التالميذ يف درس القواعد
  

  العربية املراجع
  . ه  776. تفسري القران العظيم. أيب الفداء إمساعيل بن كثري القريشى الدمشكى

  .۱۹۸۰. النهضة املصرية. تعليم اللغة العربية لغري العرب. أمحد شلىب
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