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 الباب األول 
 دمة قامل

 
 خلفية البحث .أ

لقد أنعم هللا اإلنسان الكثري من النعم، منها نعمة اللغة. بوسيلة اللغة يقدر اإلنسان 
بعضها  للتفاعل مع  التواصل تستخدم  أداة  اللغة هي  يدور يف ذهنه، ألن  ما  يعرب  أن 

 1العقل إما من خالل الكالم أو الكتابة. البعض وتستخدم إلصدار األفكار املوجودة يف  
 2وذكر أوريل حبر الدين من قول أيب الفتح ابن اجلين: أهنا أصوات يعرب هبا قوم عن أغراضهم. 

هذان التعريفان    3وعرف مصطفى الغالييين أبن اللغة ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم.
اللغة هي صورة من صور التخاطب  يشريان إىل أن اللغة هي الكالم. ويف تعريف آخر أن  

 4سواء كان لفظيا أو غري ذلك.
واللغة العربية كما قال مصطفى الغالييين هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن  
أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، 

العرب   منثور  الثقات من  نزل   5ومنظومهم.وما رواه  منذ  اللغات انطقا.  أكثر  وهي من 
من   أكثر  اآلن  هبا  ويتحدث  العربية  اللغة  انتشار  تزايدت  اإلسالم،  دين  وانتشر  القرآن 

دولة. واللغة العربية   20يتم التحدث هبذه اللغة رمسيا يف أكثر من    6شخص.  200000
أن ميلك املهارات املتقن يف اللغة هلا عناصر تركبت هبا. وال بد من تعلمها وفهمها ملن يريد  

 العربية.
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األصوات،   وقواعد هي  الثالثة،  العربية  اللغة  عناصر  من  عنصر  العربية  اللغة 
والقواعد.  حيث كان    7واملفردات،  العربية  اللغة  يف  مهمة  أمور  هي  الثالثة  األمور  وهذه 

د اللغة العربية أمر  الكالم صحيحا أم خطيئا يتجه إىل هذه األمور الثالثة. فبان أن قواع
ابإلضافة إىل ذلك،    مهم فيها، وتعليمها شيء ال بد منه ملن يريد أن يتعلم اللغة العربية.

فإن إتقان اللغة العربية حيدد بشكل كبري جودة قدرة الشخص على فهم القرآن واألحاديث  
صلة أبحد أهداف النبوية وكذلك العلوم الدينية املوجودة يف كتب اللغة العربية. هذا وثيق ال

 8تعلم اللغة العربية نفسها.
القدرة على التوليد   يف نظرية اكتساب اللغة، يشرح أنه ميكن للمرء احلصول عليها

دون وعي، للتواصل وهو ما يسمى اكتساب اللغة. حيدث هذا يف   والقبض واالستخدام
إذا كان االستحواذ حيدث بشكل طبيعي من   الثانية  واللغة  البيئة  اللغة األم  خالل أتثري 

الداعمة. وطريقة أخرى الكتساب املهارات اللغوية من خالل عملية التعلم. هذا هو السائد 
يف   واسع  نطاق  على  تدريسها  يتم  اليت  العربية  اللغة  ذلك  مبا يف  الثانية،  اللغة  يف  جدا 

رات اللغة  لذلك، فإن جودة تعلم اللغة العربية تؤثر بشكل كبري على إتقان مها  9إندونيسيا.
 العربية كلغة اثنية.

تؤثر العديد من العوامل على صالح تعليم قواعد اللغة العربية. منها الطريقة اليت  
الوسائل  .يستخدمها املعلم، وقدرة املعلم على شرح املواد، والوسائل املستخدمة لدعم التعليم

ال وتعد  أيضا.  أمثيال  و  التعليم يكون جيد  املثلية دعمت  أحد  التعليمية  التعليمية  وسيلة 
 10العناصر املهمة وجيب حتقيقها يف عملية التعلم.

 
7Zulhannan Zulhannan, “عناصر اللغة العربية: أهدافها و خطوات تدريسها,” Jurnal Al Bayan: 
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Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya 8, no. 1 (24 Juni 2020): 103–16, 
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التعليمية   الوسيلة  العربية،  اللغة  تعليم  تؤثر على حتسني  اليت  العوامل  كواحد من 
الوسيلة يف  يفسر محالك يف أرشد أبن استخدام  أمر ميكن استبعادها.  ليست  ابلتأكيد 

جديدة، ويولد الدافع والتحفيز أنشطة التعليم،  التعليم ميكن أن يولد رغبات واهتمامات  
ميكن أن يؤدي استخدام الوسيلة املناسبة إىل    11وحىت يكون له أتثري نفسي على الطالب. 

زايدة فعالية التعليم، وعلى العكس من ذلك، فإن استخدام الوسيلة غري املناسبة أو التعليم  
التعليم األمثل. يتضح هنا أن  بدون الوسيلة على اإلطالق ميكن أن يؤدي إىل أقل م ن 

وهذا أحد اجلهود احلقيقية املبذولة   الوسيلة التعليمية أمر مهمة شديدة يف حتسني التعليم.
سورة   هللا تعاىل يف القرآن  أمرجدا ألنه يتوافق مع  مهم  ول على نتائج أفضل. هذا  للحص

 :11الرعد آية 
ه  ن  إ   ُْوا حهىتّٰ  ب قهْوم   مها يُ غهريّ ُ  اله  اللّٰ ه مْ أب ه  مها يُ غهريّ   12نْ ُفس 

ا دون جهد من يريد تغيريه. وكذلك ه يشري إىل أن هللا لن يغري شيئاملقتطف أعال
، إذا ترك مبفرده دون أي حماولة  حيصل على أقل من النتائج املثلى م الذيي م. التعلييف التعل

، جيب بذل اجلهود لتغيري  من النتائج املثلى. لذلك مع هذا  لتغيريه، سيظل حيصل على أقل
 املناسبة.  لئااألعمال هو استخدام الوسم. أحد أشكال ي نتائج التعل
لكن يف الواقع، ال يقوم مجيع املعلمني ابلتعليم ابستخدام الوسيلة الصحيحة، بل  و 

التعليمية. وهذا يوجد غالبا يف   التعليمية يقوم بعضهم ابلتعليم بدون الوسيلة  املؤسسات 
املختلفة، وخاصة يف املعاهد اإلسالمية السلفية. ال تزال بعض املعاهد اإلسالمية السلفية  

 . كر، منها املعاهد السلفية يف منطقة ابالجنانتلتزم بتقليد التعليم القدمي دون أي تعديل يذ 
املعهد السلفي  املعهد السلفي هو واحد من نوعني من املعاهد يف إندونيسيا، ومها  

املعهد السلفية هو املعهد الذي يقوم ابلتدريس العلوم الدينية ابستخدام  .  واملعهد العصري

 
11Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 19. 
12“Surah Ar-Ra’d - الّرعد  ,Qur’an Kemenag,” diakses 31 Agustus 2022 | سُوَرة 

https://quran.kemenag.go.id/surah/13. 
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اهلدف الرئيسي من هذا املعهد هو تقدمي خدمات يف    13كتب الرتاث  اليت كتبها العلماء. 
ذ  تنفي  ، النموذجاإلسالمية أو يعرف ابلتفقه يف الدين للطالب. لذلك   الدراسات الدينية

ن يكون لديه القدرة على نقل  من املتوقع أ  علماء الذيناللتنفيذ    وجه  هو أكثر  هذا املعهد
 14اإلسالم للمجتمع.  ليمالتع

يف منطقة ابالجنان، هناك العديد من املعاهد. الحظت وزارة الدين يف إندونيسيا  
يف هذه املنطقة، منها معهد نور احملبني هالونج   قععشر معاهد على األقل ت  أن هناك أحد

معهد نور احملبني    15ومعهد رايض احملبني بوجنني ابرينجني ومعهد احلسنية الايف ابرينجني.
. وهو أكرب معهد إسالمي يف منطقة ابالجنان.  معهد يقع يف منطقة فرعية هالونج  هالونج هو

يقوم هذا املعهد بتعليم العلوم اإلسالمية   وهذا املعهد فرع من معهد نور احملبني ابراابي.
املتعددة ابستخدام الكتب املشهورة اليت يتم دراستها أيضا يف العديد من املعاهد اإلسالمية  
العلوم  بتعليم  أيضا  املعهد  يقوم هذا  الدينية،  العلوم  النظر عن  السلفية األخرى. بصرف 

ما يف منطقة ابالجنان، وميكن القول أن    العامة بربانمج املساواة. هذا املعهد متقدم إىل حد
السلفية  اإلسالمية  املعاهد  بني  تقدما  األكثر  السلفي  اإلسالمي  املعهد  هو  املعهد  هذا 

متاما مثل معهد نور احملبني هالونج، تنظم معهد رايض احملبني أيض    األخرى يف املنطقة.
يش  املعهد  الرتاث. ألن هذ  يعتمد على دراسة كتب  أيضا إىل  تعليما دينيا  نور  ري  معهد 

ولكن  .  مبدرسة نور احملبني أو رايض احملبني  فال عالقة له . وأما معهد احلسنيةاحملبني ابراابي
 املعهد تعلم أيضا العلوم الدينية ابستخدام كتب الرتاث مثل املعهدين.  ذاه

ناسبة بتقليد التعليم القدمي، أي ابمل  اهد ملتزمةاملع  من انحية التعليم، ال تزال هذه 
يقرأ املعلم الكتاب ويشرحه من خالل الشفوية أو الكتابة على السبورة دون أي وسائل  

 
13Kelik Stiawan dan M. Tohirin, “Format Pendidikan Pondok Pesantren Salafi Dalam Arus 

Perubahan Sosial Di Kota Magelang,” Cakrawala: Jurnal Studi Islam 10, no. 2 (15 Desember 2015): 

194–209. 
14Happy Susanto dan Muhammad Muzakki, “Perubahan Perilaku Santri (Studi Kasus 

Alumni Pondok Pesantren Salafiyah di Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo),” 

Istawa : Jurnal Pendidikan Islam 2, no. 1 (21 Februari 2017): 1–42, 

https://doi.org/10.24269/ijpi.v2i1.361. 
15“EMIS-PONPES,” diakses 25 Juni 2022, 

http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pdpontren/ponpes/detailKab/63/11/0/2019-

2020;Genap/all/x/x/x/x/x. 
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إضافية. قد جيعل هذا التعليم يف بعض أحيان يبدو رتيبا وممال. ابإلضافة إىل ذلك، جيد  
التعليم.   أثناء  املقدمة  املواد  فهم  أحياان صعوبة يف  الطالب  مشاكل  بعض  إىل  ابإلضافة 

الر  يف  التعليم  اخنفاًضا  هناك  أن  أيًضا  أوضح  املادة،  فهم  وصعوبة  امللل  تسبب  اليت  تيبة 
احلماس للجدية يف الدراسة من الطالب مقارنة ابلطالب السابقني. يشعر معظم الطالب 

 16  اليوم ابلكسل يف التعلم واحلفظ والفهم مواد التعلم.
)مراجعة( املواد اليت مت  ذه املشكالت الشرط من الطالب إعادة فحص  هيتطلب  

تسليمها.تعد مراجعة املواد اليت مت تدريسها مفيدة جدا للطالب. كلما قام الطالب مبراجعة  
املادة، كلما كان إتقاهنا أكثر ثباات. من أجل زايدة اهتمام الطالب ومراجعة الواد التعليمية 

على مواد موجزة   وتسهيل قيام الطالب ابلدراسة، هناك حاجة إىل وسيلة جذابة حتتوي
وسهلة الفهم وسهلة احلمل يف كل مكان،مما يسهل على الطالب مراجعة املواد يف أماكن 

 وفرص خمتتلفة. 
هلذه املسائل القدمية، أراد الباحث تطوير الوسيلة التعليمية املناسبة مساعدة حل 

ل التعليمية  الوسيلة  بتطوير  الباحث  فيقوم  اللغة  املسئالت،  قواعد  . مث لضيق  العربيةتعليم 
أية مرحلة  الطالب يف  الوسيلة جلميع  يتطور  الباحث ال ميكن أن  واقتصار قدرة  الوقت 
ومجيع كتب قواعد اللغة العربية يف ااملعهد، فلذالك خيتار الباحث لتطوير الوسيلة التعليمية  

املرحلة  لقواعد اللغة العربية من كتاب متممة اآلجرومية الذي يتعلم يف الفصل الثاين من  
الوسطى ألن مواد هذا الكتاب يف املواد اليت جيب أن يفهمها الطالب على األقل يف هذا 

 املعهد إذا كانوا يريدون أن يكونوا قادرين على قراءة الكتب. 
الذهنية ألن  اخلريطة  أساس  على  القائمة  الوسيلة  تطوير هذه  الباحث  اختار  مث 

لتعلم قواعد اللغة العربية. يتضح ذلك من    مفهوم هذه اخلريطة الذهنية ثبت أنه مناسب
ثبت أن استخدام اخلريط الذهنية يف تعليم قواعد اللغة  خالل عدة دراسات مت إجراؤها. قد  

 
، ومع األستاذ  يف معهد نور احملبني 2022يناير  5، واألستاذ أمحد رشيدي علماملقابلة مع األستاذ رجال ال املالحظة و 16

يف معهد رايض  2022إبريل   26يف معهد رايض احملببني، ومع األستاذ  حممد حافظ نصر الدين،  2022إبريل  26زيدا فهمي،  
 احلسنية.
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وكذلك، ثبت عبد    17العربية حيسن نتائج تعلم الطالب كما فعلت زكية وديوي يف حبثهما.
نتائج تعلم قواعد اللغة العربية    الوهاب يف حبثه أن استخدام اخلرائط الذهنية فعال يف حتسني

 18ويقرتح استخدامها.
يف تعليم اللغة العربية، ميكن استخدام مفهوم اخلريطة الذهنية كنموذج تعليمي مثل  

تعليم القواعد.  اللغة    19ما فعله إيوان سيسوانتو يف  ميكن أيضا استخدامه كطريقة لتعليم 
وميكن أيضا استخدام    20العربية مثل ما فعله إنداح سينا وانصر الدين يف تعليم علم النحو.

املفردات   تعليم  يف  الفؤادة  صفوة  فعلته  العربية كما  اللغة  تعليم  يف  مفهومه كاسرتاتيجية 
ا  اخلريطة الذهنية هذا أيضا أساس  وابإلضافة إىل ذلك، غالبا ما يكون مفهوم  21العربية.

أو املواد التعليمية ابللغة العربية. أما ابلنسبة الستخدامه كأساس   لتطوير الكتب التعليمية
 لتطوير الوسيلة التعليمية للغة العربية، فهي ال تزال قليلة.

إسنادا إىل ما كان يف فقرة هذه خلفية البحث، فيقدم الباحث الرسالة املاجستري 
قواعد اللغة العربية على أساس اخلريطة  تعليم ل التعليمية  "تطوير الوسيلةملوضوع حتت ا

 ". باالجناناهد السلفية بعاملالذهنية يف 
 

 أسئلة البحث .ب
الرئيسي البحث    السؤال  لتعليم  هو  يف هذا  التعليمية  الوسيلة  تطوير  كيف عملية 

 املعاهد السلفية بباالجنان؟قواعد اللغة العربية على أساس اخلريطة الذهنية يف 
 

17Zakiyah Arifa dan Dewi Chamidah, “Pengembangan Bahan Ajar Qawaid Bahasa Arab 

Berbasis Mind Map Untuk Tingkat Perguruan Tinggi,” El-Qudwah:  Jurnal Penelitian Integrasi 

Sains Dan Islam 4 (2011), http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/lemlit/article/view/1947. 
18Laode Abdul Wahab, “Pengembangan Bahan Ajar Qawaid Bahasa Arab Berbasis Mind 

Map untuk STAIN Kendari,” Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian 9.2 (2014): 65–90. 
19Iwan Siswanto, “Upaya Meningkatan Qawa’id Bahasa Arab Melalui Model Pembelajaran 

Mind Map Di Prodi Ekonomi Syari’ah,” AL-Muqayyad 1, no. 1 (29 Juni 2018): 60–72, 

https://doi.org/10.46963/jam.v1i1.50. 
20Endah Seena dan Nashirudin, “Eksperimentasi Metode Mind Map Pada Pembelajaran 

Nahwu Bahasa Arab Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa,” Al Mahāra: Jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab 5, no. 1 (30 Juni 2019): 85–100, https://doi.org/10.14421/almahara.2019.051-05. 
21Shofwatul Fu’adah, “Penggunaan Strategi Mind Mapping Dalam Pembelajaran Kosakata 

Bahasa Arab,” Lahjah Arabiyah: Jurnal Bahasa Arab Dan Pendidikan Bahasa Arab 2, no. 1 (28 

Januari 2021): 30–39, https://doi.org/10.35316/lahjah.v2i1.30-39. 
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 يف هذا البحث هي:  فروعيةوأما األسئلة ال
العكيف   .1 على لتحليل  ملية  العربية  اللغة  قواعد  لتعليم  التعليمية  الوسيلة  تطوير 

 أساس اخلريطة الذهنية يف املعاهد السلفية بباالجنان؟
اللغة العربية على تطوير الوسيلة التعليمية لتعليم قواعد  تصميم املنتج من  كيف   .2

 أساس اخلريطة الذهنية يف املعاهد السلفية بباالجنان؟
العربية على  تطوير  من    املنتج  تطوير  كيف .3 اللغة  قواعد  لتعليم  التعليمية  الوسيلة 

 أساس اخلريطة الذهنية يف املعاهد السلفية بباالجنان؟
لتتنفيذ  املنتج من تطوير  كيف   .4 التعليمية  اللغة العربية على الوسيلة  عليم قواعد 

 أساس اخلريطة الذهنية يف املعاهد السلفية بباالجنان؟
تطوير    كيف .5 من  املنتج  على تقومي  العربية  اللغة  قواعد  لتعليم  التعليمية  الوسيلة 

 أساس اخلريطة الذهنية يف املعاهد السلفية بباالجنان؟
ة على ة لتعليم قواعد اللغة العربيالوسيلة التعليمي  كيف صالحية املنتج من تطوير .6

 لالستخدام يف املعاهد السلفية بباالجنان؟  ةصاحل أساس اخلريطة الذهنية
التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية على    املنتج من تطويرما خصائص   .7 الوسيلة 

 أساس اخلريطة الذهنية يف املعاهد السلفية بباالجنان؟
 
 أهداف البحث .ج

عملية تطوير الوسيلة التعليمية لتعليم    ملعرفة  هو  يف هذا البحث  الرئيسي   دفاهلوأما  
بباالجنان السلفية  اللغة العربية على أساس اخلريطة الذهنية يف املعاهد  من حتليلها   قواعد 

 ؟ منتجها وخصائها ةوتصميمها وتطويرها وتنفيذها وتقوميها وصالحي
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 البحث أمهية .د
يتعلق حبل   البحث  فوائد كثرية،  أمهية هذا  املعهد ويقدم  املوجودة يف  املشكالت 

 منها: 
 الفائدة النظرية .1

يرجى هذا البحث أن يسهم إسهاما اجيابيا يف عامل تعليم اللغة العربية لغري  
 الناطقني هبا.

 الفائدة التطبيقية  .2
 للباحث (أ

العربية   اللغة  وتعليم  تعلم  الباحث يف  رغبة  يرفع  أن  البحث  يرجى هذا 
  .البحوث اجلديدةوتطوير 

 للجامعة (ب 
يرجو الباحث أن تكون نتيجة حبثه مرجعا للجامعة يف تعلم وتعليم اللغة 

 العربية.
 للمعلم (ج

 أن يسهم إسهاما إجيابيا ملعلم اللغة العربية يف تعليم الطالب. 
 للطالب  (د

 .يرجو الباحث أن يرفع حبثه ويزيد حمبتهم إىل اللغة العربية
 

 حتديد املصطلحات .ه
القارئون حيدد   ليفهم  الواردة يف هذا املوضوع  الباحث بعض معاين املصطلحات 

 معانيها كما يقصدها الباحث، فيقدم الباحث حتديدا إجرائيا كاآليت: 
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 التطوير .1
هو تطبيق املعرفة املوجودة لتحليل املشاكل يف صنع اإلنتاج اجلديد أو العملية،  

من   التقومي  عمل  إىل  حيتاج  االستعمكذلك  فوترا. إمكانيات  قال  واملراد   22ال كما 
ابلتطوير يف هذا البحث هي تطوير الوسيلة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية على 

 أساس اخلريطة الذهنية.
 الوسيلة التعليمية  .2

أو  املرئية  املعلومات  اللتقاط  إلكرتونية  أو  فوتوغرافية  أو  أدوات رسومية  هي 
واملراد ابلوسيلة التعليمية يف هذا   23إعادة ترتيبها كما قال أرشد.الشفهية ومعاجلتها و 

 البحث هي وسيلة تطور بشكل بطاقة على أساس اخلريطة الذهنية. 
 قواعد اللغة العربية .3

  العربية  علوميف  العربية  اللغة  والقواعد  العربية.    اللغةمجلة    ترتيبيف  هي قواعد  
املراد بقواعد اللغة العربية   24األخطاء كما قال.  من  والكتابة  اللسان  حلفظ  العلوم  دراسة

 هنا مواد علم النحو يف كتاب متممة اآلجرومية.  
 اخلريطة الذهنية .4

هي أداة عجيبة تساعد العقل للتفكري املنسق  ( mind map)اخلريطة الذهنية  
 25كما قال بوزان.  املنظم بسيطة

 السلفيةاملعاهد  .5
املعاهد اليت تقوم ابلتعليم العلوم الدينية ابستخدام كتب الرتاث. واملراد ابملعاهد  هي  

السلفية هنا هي معهد نور احملبني هالونج ومعهد رايض احملبني بوجنني ابرينجني ومعهد  
 احلسنية الايف ابرينجني.

 
22Putra S Nusa, Research & Development – Penelitian dan Pengembangan: Suatu 

Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 76. 
23Arsyad, Media Pembelajaran, hlm. 3. 

 .8, ص. جامع الدروس العربيةالغالييين, 24
25Tony Buzan, Mind Map Untuk Meningkatkan Kreativitas (Jakarta: PT Gramedia, 2005), 

hlm. 4. 
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 موصفات املنتج  .و
يطور الباحث الوسيلة التعليمية اللغوية على أساس اخلريطة الذهنية. وأما موصفات 

 ابلتايل: هذا املنتج يكون 
املب .1 املادة  من  مهمة  ونقاط  املخطط  على  حتتوي  بطاقة  وجودة يف كتاب  شكل 

 . متممة اآلجرومية
 سم تقريبا.  15x10البطاقة مطبوعة على ورق ملون حبجم  .2
واحدة أو أكثر حسب حمتوايت  بطاقة  الكتاب ب  أبواب   من  ابب ميكن متثيل كل   .3

 . الفصل
(  1  ، وهي: خصائصالناجتة أن تفي بعدة    يلةواصفات املنتج، ميكن للوسمهذه  مع  

 ةسهل(  3  للمعلم والطالب  سهلة االستخدام(  2  يف تصميمها وتطويرها  رخيصة التكلفة
هداف مناسبة أل(  6  ة التصميمجذاب(  5  سهلة الفهماملواد املقدمة  (  4  مل يف كل مكان احل

   .يف تعليم قواعد اللغة العربية  مفيدة( 7 موالكتاب املستخدواملنهج التعليم 
هذا املنتج تقليدي إىل حد ما وال يعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

املعهد ألن املعهد متنع الطالب من يف استخدامه. يسمح هذا ابستخدام هذه الوسيلة يف  
استخدام األدوات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أثناء تواجدهم يف بيئة  

 املعهد.
بصرف النظر عن تلك املعهد، ميكن أيضا استخدام هذه الوسيلة يف املعاهد أو 

ومية  مثل معهد  تدرس كتاب متممة اآلجر أماكن التعلم األخرى اليت  املدرسة أو املكان  
 دار السالم مراتبورا،  وابن األمني فامنكيح، والفالح بنجرابرو. 

 
 الدراسات السابقة  .ز

العلمية هبذا املوضوع املختار، قد فتشت الباحث   قبل أن نقدم الباحث الرسالة 
 الرسائل اليت تتعلق هبذه الرسالة العلمية وهي كالتايل:
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م، حتت املوضوع  2016رسالة املاجستري اليت كتبتها ليليس فكراي أممي يف سنة   .1
الذهنية  اخلريطة  شكل  على  العربية  اللغة  ملادة  التعليمي  الكتاب  "تطوير 

مباالنق(" اإلسالمية  املتوسطة  اهلدى  نور  قسم   )مدرسة  العليا،  الدراسة  كلية 
 .26اإلسالمية احلكومية ماالنقتعليم اللغة العربية، جامعة مواالن مالك إبراهيم 

م، حتت املوضوع  2018رسالة املاجستري اليت كتبتها كنت اندية سامى يف سنة   .2
الذهنية  اخلريطة  أساس  العربية على  للغة  املصاحب  الرتاكب  "تطوير كتاب 

كلية الدراسة العليا، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة مواالن  للمستوى الثانوي" 
 27سالمية احلكومية ماالنق. مالك إبراهيم اإل

"تطوير  م، حتت املوضوع  2021يف سنة    درس حممدرسالة املاجستري اليت كتبها   .3
مادة القواعد النحوية ابخلريطة الذهنية يف مدرسة ”اإلسالم“ الثانوية جبوريسان  

كلية الدراسة العليا، قسم تعليم اللغة العربية، جامعة مواالن    مالراك فونوروغو"
 28يم اإلسالمية احلكومية ماالنق. مالك إبراه

ضوع م، حتت املو 2019ة  ديوي حامدة يف سنزكية عارفا و كتبتها    العلمية اليت  اجمللة .4
"PENGEMBANGAN BAHAN AJAR QAWAID BAHASA ARAB 

BERBASIS MIND MAP UNTUK TINGKAT PERGURUAN 

TINGGI" .29 

 
26Lilis Fikriya Umami, “  الخريطة شكل  على  العربية  اللغة  لمادة  التعليمي  الكتاب  تطوير 

 undergraduate, Universitas Islam) ”الذهنية:بالتطبيق على مدرسة نور الهدى المتوّسطة اإلسالميّة بماالنق

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), http://etheses.uin-malang.ac.id/4857/. 
27Kunti Nadiyah Salma, “  للغة العربية على أساس الخريطة التراكيب المصاحب  تطوير كتاب 

 ,(undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018) ”الذهنية للمستوى الثانوي

http://etheses.uin-malang.ac.id/12629/. 
28Darsa Muhammad, “  تطوير مادة القواعد النحوية بالخريطة الذهنية في مدرسة ‘اإلسالم’ الثانوية

فونوروغو  ,(masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021) ”بجوريسان مالراك 

http://etheses.uin-malang.ac.id/31453/. 
29Arifa dan Chamidah, “Pengembangan Bahan Ajar Qawaid Bahasa Arab Berbasis Mind 

Map Untuk Tingkat Perguruan Tinggi.” 
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م، حتت املوضوع 2014يف سنة    ها الأودي عبد الوهابكتب  العلمية اليت  اجمللة .5
"PENGEMBANGAN BAHAN AJAR QAWAID BAHASA ARAB 

BERBASIS MIND MAP UNTUK STAIN KENDARI ."30 

اخلريطة الذهنية  أساس يعتمد على  يتطوير الحبث كل األحباث اليت مت ذكرها هي 
متاما مثل هذا البحث. ولكن، فإن كل البحث أعاله يطور كتبا كمواد تعليمية بينما يطور 

الوسيلة البحث  هذا  يف  بني  الباحث  الفرق  هو  هذا  وهذا    التعليمية.  السابقة  األحباث 
البحث. ابإلضافة إىل ذلك، فإن اختيار املواد املشتقة من كتاب متممة اآلجرومية على  

قبل.وج مماثل من  له حبث  التحديد مل يكن  البحث.    ه  أيضا يف مكان  من االختالف 
املعهد  يف  البحث  هذا  إجراء  مت  بينما  واجلامعة،  املدارس  يف  السابقة  األحباث  أجريت 

 اإلسالمي السلفي.
الذهنية يف تعليم اللغة العربية    ةطيدراسات السابقة أن استخدام اخلر أظهرت مجيع ال

ته. أما ابلنسبة ملوقف الباحث هنا كاملؤكد للدراسات السابقة املذكورة على  قد أثبت فعالي
أن استخدام اخلرائط الذهنية فعال ابلفعل وميكن تطبيقه كمفهوم التطوير يف جوانب خمتلفة 

 مثل املواد التعليمية أو اسرتاتيجيات التعليم أو الوسائل التعليمية.
 

 هيكل البحث .ح
 : املاجستري على مخسة أبواب فيما يلييشتمل هذه الرسالة 

الباب األّول: املقدمة، وهي تتكّون من خلفية البحث وحتديد املصطلحات، وأسئلة 
البحث، وأسباب اختيار املوضوع، وأهداف البحث، ومنافع البحث، وموصفات املنتج،  

 .والدراسة السابقة، وهيكل البحث

 
30Abdul Wahab, “Pengembangan Bahan Ajar Qawaid Bahasa Arab Berbasis Mind Map 

untuk STAIN Kendari.” 
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الوسيلة التعليمية لقواعد اللعة العربية على أساس  الباب الثاين: الدراسة النظرية عن  
تعليم القواعد، وكتاب   اخلريطة الذهنية، وهي تتكون من تفصيل القواعد، وعلم النحو، 

 .متممة اآلجرومية، والوسيلة التعليمية، واخلريطة الذهنية
ومنهجه،  البحث  مدخل  على  يشتمل  الذي  البحث  منهج  هو  الثالث:  الباب 

ث، وذايت البحث وموضوعه، والبياانت ومصادرها، وأسلوب مجع البياانت،  وإجراائت البح
 وأسلوب حتليلها.  

هو   الرابع:  ومناقشتها.  الباب  البحث  مننتائج  ميدان    ويتكّون  عن  عامة  حملة 
تفصيل عملية تطوير الوسيلة التعليمية لقواعد اللغة العربية على و   البحث، وتقدمي البياانت،

 املعاهد السلفية بباالجنان، وصالحيتها، وخصائصها.اية يف أساس اخلريطة الذهن
 الباب اخلامس: اخلامتة، تتكّون من اخلالصة واالقرتاحات. 


