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 استهالل

 

ًئا ُ َأْخَرَجُكم م ِّن بُطُونِّ أُمهَهاتُِّكْم اَل تَ ْعَلُموَن َشي ْ  َوَجَعَل َلُكُم السهْمعَ  َواَّلله

 َلَعلهُكْم َتْشُكُرونَ  َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِّدةَ 

 ﴾ 87سورة النحل: ﴿  

 

َداًدا لَِّكلَِّماتِّ َرّب ِّ لََنفَِّد اْلَبْحُر قَ ْبلَ   ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر مِّ

ئْ َنا مبِِّّْثلِّهِّ َمَدًدا َفَد َكلَِّماُت َرّب ِّ َوَلْو جِّ  َأْن تَ ن ْ
 ﴾ 901الكهف: سورة ﴿ 
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 اإلهداء 

اللذين ربياين  نور ليالوأمي املكرمة سرايدي إىل أّب املكرم  -1
صغيا وابركهما هللا وحفظهما يف سالمة الدنيا واآلخرة وإىل 

 أخي الصغي.
يف جامعة الرانيي اإلسالمية احلكومية  املعلمني مجيعوإىل  -2

 ابركهم هللا الذين قد علموين علوما كثية.
 MTsSسالمية األهلية يف املدرسة الثانوية اإلاملعلمني وإىل  -0

Lam Ujong ( 0والطلبة يف الصف الثاين )قول شكرا أ
 جزيال لكم على مساعدتكم يف نيل البياانت هلذه الرسالة.

يف جامعة الرانيي اإلسالمية احلكومية  زمالئي مجيعوإىل  -5
 أقول شكرا كثيا على مساعدتكم.

 
 الباحث

 
 أكمل 
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 رتقديالشكر و الكلمة 

 
، أشهد أن ال إله إال هللا امللك اهلوى اتباع عن ابلتقوى وهناان الذي أمران هلل احلمد

 ر يلويس ي صدر يل حر اش َرب ، األمي   ن الوعد الصادق احلق املبي   ن حممد رسول هللا
 يل، أما بعد.يفقهوا قو  اينحلل عقدة من لساو  يأمر 

هذا البحث مل يصل مثل هذه الصورة بدون  نالبحث أب امتت كتابة هذ وقد
جزيل مساعدة اآلخرين من األساتيذ الكرماء واألصدقاء الفضالء. وهلذا يهدي الباحث 

غاية جهده يف إحناء  الشكر وفائق االحرتام وخالص الثناء إىل األساتيذ وكل من قد بذل 
واد الدراسية املقررة احلكومية كمادة من امل اإلسالميةكتابة هذا البحث جلامعة الرانيى 
  ، خصوصا إىل:يف قسم تعليم اللغة العربية (.S.Pd)على الطلبة للحصول على شهادة 

احلكومية  اإلسالميةامعة سعادة الدكتور احلاج وار الوالدين املاجستي، مدير اجل -1
 بندا أتشيه. الرانيي

املاجستي  ،الدكتورادوس سهيمي املكرمجزيل الشكر للمشرفني الكرميني مها  -2
إلشرافه على إعداد  املاجستي اللذان قد بذال جهودمها وأوقاهتما فاضلة، كرمةوامل

كامال من بدايتها إىل هنايتها، لعل هللا أن يباركهما وجيزيهما   هذه الرسالة إشرافا
 جزاء حسنا.

 مشس البحر األستاذ MTsS Lam Ujong األهلية اإلسالمية رئيس املدرسة الثانوية -0
لنيل البياانت احملتاجة، جزاكم هذا البحث يف تلك املدرسة  الذي قد مسح إلجراء

 .كثيا  هللا خيا
هتذيبا انفعا، لعل هللا جيزيهما  وهذابين تربية حسنة الوالدان احملبوابن اللذان ربياين -5

 أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة.
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 احلكومية اإلسالميةيف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة الرانيي مجيع أصدقاء  -4
 ، جزاكم هللا خيا.بندا أتشيه

ويف هذا البحث يرجو الباحث من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا انفعا إلكمال 
هذه الرسالة إذا وجدوا فيها األخطاء ولعل هللا جيعلنا من عباده الصاحلني. وحسبنا هللا 

واحلمد هلل رب  العظيم العلي والحول وال قوة إال ابهللونعم  الوكيل نعم املوىل ونعم الن صي 
 العاملني.
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 املشرفني نييتع على أتشيه

 احلكومية بندا اإلسالمية الرانيي جبامعة املعلمني وأتهيل الرتبية كلية عميد إفادة -2
 ابلبحث القيام على أتشيه
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 MTsS Lam Ujong Aceh Besarاألهلية اإلسالمية املدرسة الثانويةرئيس  إفادة -5
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 ورقة االستبانة -2
 والبعدي القبلي االختبار أسئلة قائمة -7
  (Output SPSS v2.2) ختباراالالستبانة و ل البياانت املخرجة ورقة -9
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 مستخلص البحث

تعليم اجلملة الفعلية واالمسية ابستخدام أسلوب خرائط املفاهيم )دراسة جتريبية  : عنوان البحث
 (MTsS Lam Ujong Aceh Besarب    

 أكمل : االسم الكامل
 140202051 : رقم القيد

 MTs Swasta Lam Ujongاألهليةمن خالل املالحظة اليت قام الباحث ابملدرسة الثانوية اإلسالمية 

Aceh Besar ، االمسية والفعليةاليستطيعون أن مييزوا بني اجلملة الطلبة ر كثأ أن الباحثإكتشف 
يف  اليت أعدها املدرس لغة العربيةيف تعليم ال العملية التدريسيةألن  وبعض آخر خيتلطون يف شرحها

MTsS Lam Ujong       ب Aceh Besarاستعمال الوسيلة املناسبة  جتري غي جذابة وفعالية بعدم
شرح إىل ال يلتفتون ضاعت محاستهم للتعلم و و  حىت يشعر الطلبة ابملللاجليد  واألسلوب التعليمي

. ستخدام أسلوب خرائط املفاهيم يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسيةابلك يقوم الباحث لذ. املدرس
وأما أغراض التأليف يف هذه الرسالة فهي التعرف على فعالية استخدامها لرتقية قدرة الطلبة على 

اجلملة الفعلية واالمسية م يوالتعرف على استجابة الطلبة يف تعل اجلملة الفعلية واالمسية، فهم
. وأما دراسة البحث اليت استخدمها الباحث فهي دراسة جتريبية ستخدام أسلوب خرائط املفاهيماب

وجلمع  (One Group PreTest-PostTest)ابلتصميمات التمهدية بشكل تصميم اجملموعة الواحدة 
( كعينة 0البياانت استخدم الباحث االستبانة واالختبار. واختار الباحث الطلبة يف الفصل الثاين )

ية واملعدلة لتحليل بياانت ئو طالبا. ويستخدم الباحث نتيجة امل 20يف هذا البحث وكان عددهم 
حصول على الفعالية. وأما النتائج اليت حصل عليها لل (T-Test) االختبار-االستجابة وحتليل ت

يف تعليم اجلملة الفعلية  فعالأسلوب خرائط املفاهيم يف هذا البحث فهي أن استخدام  الباحث
 ستخدام أسلوب خرائط املفاهيماباجلملة الفعلية واالمسية تعليم . ونتائج استجابة الطلبة يف واالمسية

 .درجة العلياالحتصل على 
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 س

ABSTRAK 

Judul Penelitian : Pembelajaran Jumlah Fi’liyah dan Jumlah Ismiyah dengan 

Menggunakan Media Peta Konsep (MTsS Lam Ujong 

Aceh Besar) 

Nama Lengkap :  Akmal 

Nim :  150202041 

Berdasarkan pengamatan peneliti di MTs Swasta Lam Ujong Aceh Besar, 

menunjukkan bahwa banyak siswa yang belum mampu membedakan antara 

jumlah fi’liyah dan jumlah ismiyah dan sebagian yang lain masih bingung ketika 

menjelaskannya disebabkan karena proses pembelajaran Bahasa Arab di MTsS 

Lam Ujong Aceh Besar yang dilakukan oleh guru masih berlangsung kurang 

menarik dan efektik tanpa menggunakan media pembelajaran yang sesuai 

sehingga siswa merasa bosan dan kurang bersemangat bahkan tidak 

memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Oleh karena itu, 

peneliti ingin melakukan penelitian tentang penggunaan media peta konsep dalam 

pembelajaran jumlah fi’liyah dan jumlah ismiyah. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengidentifikasi efektifitas penggunaan media peta konsep untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman siswa tentang jumlah fi’liyah dan jumlah 

ismiyah, dan untuk mengetahui respon siswa dalam mempelajari jumlah fi’liyah 

dan jumlah ismiyah dengan menggunakan media peta konsep. Metode penelitian 

yang digunakan oleh peneliti adalah Pre-Eksperimen dengan desain One Group 

PreTest-PostTest, dan untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner 

dan tes. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif. Adapun 

sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII/3 yang berjumlah 20 siswa. 

Peneliti menggunakan nilai persentase dan nilai rata-rata untuk menganalisa daftar 

respon siswa dan menganalisa uji T demi memperoleh nilai efektifitas. Hasil uji T 

menunjukkan bahwa penggunaan media peta konsep memperoleh hasil efektif 

dalam meningkatkan kemampuan pemahaman siswa tentang jumlah fi’liyah dan 

jumlah ismiyah. Sedangkan hasil quesioner menunjukkan bahwa respon siswa 

terhadap pembelajaran jumlah fi’liyah dan jumlah ismiyah dengan menggunakan 

media peta konsep memperoleh tingkat atas. 
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ABSTRACT 

Research Title :  Learning About Structure of Fi’liyah and Ismiyah 

Sentence Using Concept Mapping Media (MTsS Lam 

Ujong Aceh Besar) 

Full Name :  Akmal 

NIM :  150202041 

Based on the researcher observation at MTsS Lam Ujong Aceh Besar, the 

researcher found that many students have not been able to distinguish between the 

sentence of fi'liyah and the sentence of ismiyah and some of the others studens are 

still confused when explaining it because the Arabic Language learning process in 

MTsS Lam Ujong Aceh Besar which is done by the teacher is still less attractive 

and effective without using appropriate learning media so that students feel bored 

and lacking enthusiasm not even paying attention when the teacher is explaining 

the subject matter. Therefore, researchers want to conduct research on the use of 

concept mapping media in learning about fi'liyah and ismiyah sentence. The 

purpose of this study is to identify the effectiveness of the use of concept mapping 

media to improve students understanding about sentence of fi’liyah and ismiyah, 

and to find out the student’s responses in MTsS Lam Ujong in studying that by 

using concept mapping media. The research method used by researcher is Pre-

Experiment with One Group PreTest-PostTest design. For data collection, 

researcher uses questionnaires and tests. The approach used by researchers is 

quantitative. The students of class VIII/3 are selected as samples in this study 

which amounted to 20 students. The researcher uses the percentage value and 

average value to analyze the list of student responses and analyze the T-Test in 

order to obtain the value of effectiveness. The results of the T-Test shows that the 

use of concept mapping media is effective for increasing student’s understanding 

about structure of fi’liyah and ismiyah sentence. While the results of the 

questionnaire showed that the student's responses to learning that sentence by 

using concept mapping media gained top level. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ
اللغة هي أصوات يعرب هبا كل القوم عن أغراضهم أي كل ما ميكن أن يدخل يف 

اللغة العربية كانت و  1نطاق النشاط اللغوى من رمز صويت أو كتايب أو إشارة أو اصالح.
الغة األحاديث النبوية و  ن الكرمي وهي لغة الفصاحة والبيانابلقرآلغة كرمية كرمها هللا 

لذلك من األمور اليت حتفظ اللغة العربية جمدها وقوهتا  الرتاث اإلسالمي.الشريفة و 
أيضا واللغة العربية بطرق تعليمها وتعلمها يف املدارس. تها هي احملافظة عليها يواستمرار 

 أيالعاملية جاءت من جزيرة العرب وتنتشر يف العامل حىت يتكلم الناس  اتإحدى اللغ
لغة الثانية يف بعض الدول فنجدها يف بعض لهبا. وبذلك استعماهلا كا عربيون أم أجنبيون

 خاصة يف املدارس واملعاهد وغريها. جمال احلكومة وأصبحت مادة
هلا أربعة مهارات هي و  ،والصرف والبالغة واملنطقاللغة العربية هلا قواعد مثل النحو 

لتسهيل التعليم هذه املهارات فيجب على والكتابة. و والكالم  والقراءةاالستماع  مهارة
قواعد  وه. والنحو املهمة اللغةعناصر  ىحدإنه أل النحويةيتعلموا القواعد أن  الطلبة

 2.عراهباإ وكيفيةخر الكلمات آو أ ضبطو  اجلملةداخل  كلمةكل    وظيفةيعرف هبا 
 بشكل صحيح اجلملةقادرا على فهم الكلمة يف  الطلبةوأهداف علم النحو هو يكون 

للحصول على أن يفهموا قواعد النحو فهما جيدا  الطلبةلك فيجب على لذ .سليم
 واويفهم الكتابةو أالكالم  صورةرائهم يف آعربوا يأن  ميكنهمعلم الهذا  ألن النتيجة اجليدة

تنقسم إىل فيدة يف اللغة العربية املاجلملة كما عرفنا أن  .سليماو  سريعا املقروءاجلملة يف 
 مبتدأترتكب من  اجلملةكل هي   اجلملة االمسية واجلملة الفعلية. االمسية اجلملةقسمني: 

                                                           
 2-1، )بندا آتشيه: دون الناشر، دون السنة(، ص. املدخل إىل علم اللغة، خباري مسلم 1
 11، )بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، دون السنة(، ص. ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  2
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كل مجلة ترتكب من فعل وفاعل أو هي هي  أما اجلملة الفعلية ، ابسمأو هي تبدأ وخرب 
 3.بفعلتبدأ 

عند  املادةله طرق ووسائل لكي يسهل املدرس يف شرح  النحويةيف تعليم القواعد 
من السبل  جمموعةهي  والطريقة .يف فهمها الطلبةوكذلك يسهل  العربية تدريس اللغة

 4.ىل املتعلمإمن املعلم  املادةوالوسائل والنشاطات واملعدات اليت يتم بواسطتها توصيل 
ن قدرات ألن يكون املعلم نشطا يف اختيار طرق التعلم أهداف التعلم جيب ألتحقيق 

قها املدرس يف تعليم القواعد أن يطب ميكنساليب التعليمية األخمتلفة. وهناك  الطلبة
 (Concept Mapping)ن خريطة املفاهيم إ .منها ابستعمال وسيلة خريطة املفاهيم النحوية

تساعد العقل للتفكري املنسق  وبسيطة أداة عجيبة هي .هو أسلوب من أساليب التعليم
وأما رسم خريطة املفاهيم هو العملية والطريقة السهلة إلدخال املعلومات إىل  .املنظم

يف جمال توصل املتعلمني  من العقل. وأصبحت خريطة املفاهيمأخذ املعلومات و العقل، 
يتضح البناء املعريف واملهاري لدى املتعلم  خريطة املفاهيمللمعلومات وتطويرها. فبواسطة 

تعليم خريطة املفاهيم مسموح للتطبيق لعدة أغراض منها: يف  .ةيف فهم النصوص العربي
 فحص ما عرفه الطالب، معرفة كيفية تعليم، التعبري غري املفاهيم، أدوات التقومي.

ن خلفية الباحث أب وعرف MTsS Lam Ujongقد الحظ الباحث يف املدرسة بــــ 
  .احلكومية اإلبتدائية املدرسة منخرجون مت أكثرهمو  تنوعةم املدرسةيف هذه  الطلبةتربية 

يف تلك املدرسة  -االسم أو الفعلخصوصا يف فهم - اللغة العربيةالتعليم  نأكما عرفنا 
حىت تكون قدرهتم تعليمية ها عند عملية يف فهم ، فيواجهون صعوبةبل غري موجودقليل 

االمسية يستطيعون أن مييزوا بني اجلملة  الطلبة البعض أيضا د الباحث وقد جي .ضعيفة
 ال يلتفتون إىلو  محاستهم للتعلم ، حىت ضاعترحهاشيف خيتلطون بعض آخر و  والفعلية

                                                           
جامعة الرانريي  ز تطوير اللغةمرك: )بندا آتشيه ،دروس اللغة العربية على املنهج احلديث، شاه منان 3

 8ص.  (،2114، اإلسالمية احلكومية
)بندا آتشيه: املمتاز  ريها،غلناطقني بلمنهج تعليم وتقومي اللغة العربية  تطويرترميذي نينورسي،  4

 22(، ص. 2112 إنستيتوت،
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عملية الألن  ابمللل أهنم يشعرونها الطلبة هخرى الىت يوجاألة ومن املشكل .التعلم
املناسبة ال الوسيلة استعم عدمب فعاليةجتري غري جذابة و  -أعدها املدرس اليت- يةالتدريس

املبتدأ واخلرب تركيب املدرس الدرس عن  كتب: ، على سبيل املثالاألسلوب التعليميو 
مباشرة. يف بداية التعلم يسمع مجيع الطالب الدرس،  الطلبةمث يشرحه أمام  على السبورة

يتكلمون مع  الطلبةال يزال هناك فلكن يف نصف التعلم عدد قليل منهم يسمع. 
الدرس  عن امل يفهمو  الطلبةأكثر أن فمن الطبيعي لذلك ، ينامونهم  بلأصدقائهم 

 .اجلملة االمسية والفعلية يف ابب وصاخص
ن يفضل املدرس حلل هذه املشكلة أالباحث  أراد ،بيان السابقالاعتمادا على 

 عملية التدريسيةاليف  خرائط املفاهيمأسلوب اجلملة اإلمسية والفعلية ابستعمال  ليدرس
فلذلك  .همهنيف ذ تأثري طويلبأو شرحها  ب اجلمليكتر  تذكري يف تسهيال الطلبةوجيعل 

أسلوب  تعليم اجلملة الفعلية واالمسية ابستخدام"أن يبحث عن املوضوع: أراد الباحث 
 "(MTsS Lam Ujong)دراسة جتريبية بـــ  Concept Mapping/خرائط املفاهيم

 
 البحث سؤاال -ب

 ومن البياانت السابقة ميكن أن حيدد الباحث املسائل كما يلي:
يف تكون فعاال  (Concept Mapping)املفاهيم هل استخدام أسلوب خرائط  -1

 ؟ االمسيةالفعلية و  تعليم اجلملة
يف تعليم اجلملة  املفاهيمأسلوب خرائط عن استخدام  الطلبةكيف استجابة  -2

 ؟ االمسيةالفعلية و 
 

 البحث افهد -ج
 إىل:هذه الدراسة  دفهت
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تعليم يف  (Concept Mapping)أسلوب خرائط املفاهيم ف على فعالة التعر  -1
 االمسيةواجلملة اجلملة الفعلية 

أسلوب خرائط املفاهيم عن استخدام  الطلبةف على استجابة التعر  -2
(Concept Mapping)  ةاالمسيواجلملة يف تعليم اجلملة الفعلية 

 
 أمهية البحث -د

 وأما أمهية البحث يف هذا البحث هي:
 اجلملة الفعلية واالمسية تسهيل الطلبة يف فهم  :  للطلبة -1

      االمسيةواجلملة اجلملة الفعلية فهم يف  الطلبةتساعد 
 بطريقة سهلة

 تركيب اجلملة الفعلية واالمسيةتسهيل املدرس يف شرح   :  للمدرس -2
     يف تعليم اجلملة املفاهيمأسلوب خرائط  قأن يعرف تطبي 

 ملن يقومون بتدريس اجلملةلتزويد مراجع     : للمدرسة -3
 املفاهيمأسلوب خرائط دم خيستطيع أن يست  :  للباحث -4

     البحث خربة له يف إجراء البحثهذا أن يكون 
 
 إفرتاضات البحث وفروضه -ه

 تؤثريعتمد على اإلفرتاضات وهي أن الطريقة املناسبة  الدراسةهذه  عن إن البحث
 نتيجة عملية التعليم والتعلم. أما الفروض يف هذا البحث فهي: يف

ن فعالية ابستخدام و كي تعليم اجلملة الفعلية واالمسية:   (Ha)الفرض البديل  -
 MTsS Lam Ujongأسلوب خرائط املفاهيم بـــــ 

كن فعالية ابستخدام مل ي اجلملة الفعلية واالمسيةتعليم  : (0H)الفرض الصفري  -
 MTsS Lam Ujongأسلوب خرائط املفاهيم بـــــ 
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 حدود البحث -و
اجلملة تعليم اجلملة الفعلية و  يف حثقتصر هذا البي :  احلد املوضوعي -1

 خرائط املفاهيم أسلوب ابستخدام االمسية
 الثانوية يف املدرسةهبذه الدراسة  الباحثقوم ي :  احلد املكاين -2

 تشيهأبندا ــ ــب Lam Ujong احلكومية اإلسالمية
سنة لل (3) الثاينيف الفصل هبذا البحث  الباحثقوم ي : ينااحلد الزم -3

 م2112/2121 الدراسية
 

 صطلحاتمعاين امل -ز
قبل أن يبحث الباحث املسائل هلذه الدراسة حيسن به أن يوضح معاين 

 وأما تلك املصطلحات فهي: املصطلحات للكلمات الواردة يف املوضوع.
 تعليم -1

. 2: الصغة وغريها جعل يعلمهاتعليما، وعالما"-يعلم-در من "علمالتعليم لغة مص
والتعليم مبعىن "تزويد  6."التعليم هو "إيصال املعرفة إىل ذهن التالميذ بطريقة منظمة
 1الطفل ابملعلومات اليت ميكن أن تؤثر يف شخصية أتثريا عملها".

 وهي: "Mengajar" اإلندونيسيةغة ليقال ابلالتعليم 
Kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh guru dengan jalan 

mengatur suasana lingkungan yang sebaik-baiknya bagi murid, sehingga terjadi 

proses belajar mengajar.8 

                                                           
 226، ص. (1281ق، بريوت: دار املشر )، لغة واألعالمالاملنجد يف لويس معلوف،  2
، )القاهرة: املكتبة النهضة املصرية، بدون املنهج احلديث يف الرتبية وطروق التدريسحممد عبد القادر،  6

 2ص.  ،السنة(
، )القاهرة: دار الرتبية وطرق التدريس، الطبعة األوىلزيز، ععبد العزيز عبد اجمليد وصاحل عبد ال 1

 18املعارف، بدون السنة(، ص. 
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تنظيم املواقف احمليطة ابلطلبة على أي النشاطات اليت يقوم هبا املعلم بطريقة 
 ن احلال حتدث فيهم عملية التعليم.أحس

 املفاهيمأسلوب خرائط  -2
أما  2.أسلوب مجعها أساليب وهو الطريق، أي الفن من القول أو العملكلمة إن  

هو كيفية يتناول فيها املدرس طريقة  -ح عبد السميعالكما عرف ص-أسلوب التدريس 
يتبعه املدرس يف تنفيذ طريقة التدريس بعملية التدريس أو هو أسلوب التدريس أثناء قيامه 

، واليت ترتبط بصورة نفس الطريقمن املدرسني الذين يستخدمون بصورة متيزه عن غري 
  11.ابخلصائص الشخصية للمعلم ةأساسي

 :/Concept Mappingاملفاهيمرائط خبأما املراد 
“Peta Konsep (Concept Mapping) adalah ilustrasi grafis konkret yang 

mengindikasikan bagaimana sebuah konsep dihubungkan ke konsep-konsep lain 

pada kategori yang sama.”11 

توضيح امللموسة الرسومية تشري إىل كيفية توصيل مفهوم واحد للمفاهيم  أي هو
 هستخدميف هذا البحث هو طريق يويقصد الباحث ابألسلوب  األخرى يف نفس النوع.

خرى أي أ مع مفاهيم تنظيم املعلومات وربط مفهوم واحدالطلبة يف  ةساعداملدرس مل
 .اجلملة االمسية والفعلية املفهوم عن

 االمسيةالفعلية و  اجلملة -3
املبتدأ هو  .ابسمأو هي تبدأ اجلملة االمسية هي كل اجلملة ترتكب من مبتدأ وخرب 

مثل: رفوع يتم معىن اجلملة. املاالسم املرفوع يكون يف أول الكلمة، واخلرب هو االسم 

 
8 Darwis A. Sulaiman, Majalah Sinar Darussalam, No. 30, (Banda Aceh: Yayasan Pembina 

Darussalam Study Klub Islam, 1975), hal. 15. 
(، 2113)بريوت: املكتبة الشرقية،  واإلعالم، الطبعة األربعون،املنجد يف اللغة مؤسسة دار املشرق،  2

 216ص. 
10 http://midad.com/article/214636/املعلم-و-أساليب-التدريس-, diakses tanggal 13/11/2019. 

11 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep Landasan dan 

Implementasi pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 

158. 
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أما اجلملة الفعلية هي كل مجلة ترتكب من فعل وفاعل  .، املسجدان قريباناملدرسة كبرية
 12.ذهب الطالب إىل املدرسة، يريد أمحد كتاب النحو مثل: أو هي تبدأ بفعل.

 
 الدراسة السابقة  -ح

لم أجد املوضوع فبية وغريمها كلية الرت ومكتبة  الباحث يف مكتبة اجلامعة  نظر
 :منها اليةاحلدراسة لاملوضوع اآلخر يتعلق اب، ولكن هناك الدراسةمتساواي هبذه 

 (5112، )فطر موليا رزقا -1
لرتقية قدرة  "Mind Mapping"إستعمال خريطة العقل  : البحث موضوع (1

 .يف النحو الطلبة

  : البحث أهداف (2
  التعرف على فعالية استخدام خريطة العقل"Mind Mapping"  يف تعليم

 النحو.
  التعرف على فعالية استخدام خريطة العقل"Mind Mapping"  لرتقية

 تعليم النحو. على الطلبةقدرة 
 .دراسة جتريبية مبعهد دار اإلحسان : منهج البحث (3
فعالية يف " Mind Mapping"أن استخدام خريطة العقل  : نتائج البحث (4

 .على تعليم النحو الطلبةتعليم النحو ولرتقية قدرة 
 (5117، )نور العزم -5

تدريس البالغة يف ابب الكناية ابستخدام وسيلة خريطة  : موضوع (1
 .املفاهيم

  : أهداف البحث (2
 تطبيق وسيلة خريطة املفاهيم يف تدريس الكناية التعرف على. 

                                                           
 8، ص. ...دروس اللغة العربية ، شاه منان 12
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  التعرف على فعالية استخدام وسيلة خريطة املفاهيم يف تدريس الكناية
 أم عكسه.

 :  دراسة جتريبية مبعهد دار اإلحسان. منهج البحث (3
 .وسيلة خريطة املفاهيم فعالة استخدامها يف تعليم الكناية:   نتائج البحث (4

 (5112، )رين مغفرة -3
 خبرائط املفاهيم.تطوير املادة يف ابب املفعول املطلق  : موضوع (1

  : أهداف البحث (2
 ملعرفة جودة تطوير املادة يف ابب املفعول املطلق خبرائط املفاهيم 
  خبرائط  يف تطوير املادة يف ابب املفعول املطلق الطلبةملعرفة استجابة

 .املفاهيم
 .MAN 1 Aceh Besarبــــ دراسة جتريبية  :   منهج البحث (3
يف تعليم  الطلبةيسهل املفاهيم  خرائطوسيلة استعمال  :  نتائج البحث (4

 .املفعول املطلق
واحلايل  ةوسيلة السابقالهي أن و الدراسة احلالية و السابقة ة الدراسبني هناك عالقة 

ة السابقة . الدراس، لكن خمتلفة يف املادة التعليميةيعين خريطة املفاهيم على سواء
طلق، أما الدراسة املالبالغة: ابب الكناية، ومفعول و ستخدم الوسيلة يف تعليم النحو، ت

موقع املدرسة ختلف أيضا يف املومن  احلالية تستخدمها يف تعليم اجلملة االمسية والفعلية.
 .املدرسةتلك شكلة البحث اليت حدثت يف مو 
 
 الدراسةطريقة كتابة  -ط

التأليف اجلارية أما طريقة أتليف هذه الدراسة وكتابتها فاعتمد الباحث على طريقة 
 املقررة يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف كتاب:

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016.” 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 ومبحثهايف اللغة العربية  اجلملة -أ
 اجلملةتعريف  -1

يرلٌ لاَ  1العلُم كنٌز،قَاَم زيٌد، : جلملة هي كالم املركب املفيد مثلا  ،صَّْبرُ َجَِ
يرنِ  َانِ  ،َاَّللَُّ يَ برُسُط الر ِزرقَ ، اَلصَّاَلُة ِعَماُد الدِ  ْير اجلملة املفيدة هي كل  .اَلنَّظَاَفُة ِمَن اْلرِ

واجلملة كما قول مؤلف من مسند  .ما تركب من كلمتني أو أكثر، وأفاد معىن اتمًّا
ومسند إليه، فهي واملركب اْلسنادي شيء واحد وال يشرتط فيما نسميه َجلة، أو 

، أن يفيد  معىن اتمًّا مكتفيًّا بنفسه، كما يشرتط ذلك فيما نسميه  مركبًا إسنادًّيًّ
كالًما. فهو قد يكون اتم الفائدة، حنو: َقدر أَف رَلَح الرُمؤرِمنُ ورَن، فيسمى كالًما أيًضا. 

مهما تفعل من خري أو شر"، فال يسمى كالًما. وجيوز " حنو: وقد يكون انقصها،
.  2أن يسمى َجلًة أو مركبًّا إسنادًّيًّ

 اجلملة قسامأ -2
 مها: إىل قسمني املفيدة تقسم اجلملة

 االمسيةاجلملة  (أ
 3:من ألفةكانت مما  

  العلم ، ، العلمآء ورثة األنبيآءالعلم نور، احلق منصور ، حنو: ))ْباخلاملبتدأ و
 ، أو(( طريقته شاق

                                                           
، )بريوت: َجيع احلقوق حمفوظة ومسجلة للناشر، الطبقة القواعد لكل املراحيلإبراهيم مشس الدين،  1
 8(، ص. 2009األوىل، 

)َجهورية مصر العربية: دار السالم،  ،الطبعة الثانية ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،  2
 091-090(، ص. 2013

 291، ص. جامع الدروس ...مصطفى الغالييين،  3
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  ما أحد ال ريب فيه، ، إن الباطل خمذول ، حنو: ))مما أصله مبتدأ وخْب
، الت حني ابلعافية من أحد إالأحد خريا ، إن ال رجل قائما، مسافرا
 (( مناص

 :بددأامل
هو االسم  أمحد اهلامشي "املبتدأوقال  4هو اسم مرفوع يقع يف أول اجلملة.

أن يكون  يف املبتدأواألصل  5.الصريح أو املؤول به أو اجملرد من العوامل اللفظية
املفيدا معرفة ألنه حمكم عليه، واحملكم عليه جيب أن يكون معلوما ليكون احلكم 

  0.فينفر عن اْلصغاء إليه اجملهول ال يفيداْلخبار عن  وذالك ألن
 7 للمبتدأالذي يصح  مإس -1

 ، مثل:()متغري معرب (أ
  ُاحملاضر 
  ُاملسكن 
  ُالشجرة 

 ، منها:مبنيات )اثبت( (ب
  (( .... اخل ، أنتماأنتم أنت، هو، مها، هم، ))  ضمري 
 (( هذا، هذه، ذلك، تلك، أولئك) )  اسم اْلشارة 
 الذي، اليت) ) سم املوصول اال ،  (( َمنر

 8 كون املبتدأ -2
 كما يف األمثلة السابقة  ا معرابامسإما  (أ

                                                           
 27. ، ص...ملخص قواعد فؤاد نعمة،  4

 1ص. (، 2012ي فريس، ري ، )بندا آتشيه: الرانتيسري النحو وتطبيقهعثمان حسني،  5
 99(، ص. 2002، )بريوت: دار الكتب العلمية، ساسية للغة العربيةالقواعد األأمحد اهلامشي،  0
 4...، ص.  تيسري النحوعثمان حسني،  7
 28-27. ، ص...ملخص قواعد فؤاد نعمة،  8
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أو اسم  أو امسا موصوالشارة اْل)ضمريا أو اسم  أو امسا مبنيا (ب
 مثل: ، أخل(....شرطال
 طالب أان 

 (( السكون يف حمل رفع مبتدأ َأاَن: ضمري مبين على ))
 فصل هذا 

 (( اسم اْلشارة مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأَهَذا:  ))
 له انتاج أدىن رائع ائزةجلفاز اب الذي

((  :  (( اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأاَلَِّذير
  َحيصدر  يزرعر  نر م 

 (( السكون يف حمل رفع مبتدأ: اسم الشرط مبين على َمنر  ))
 ، مثل:والفعلمصدرا مؤوال من َأنر أو  (ج

  َالدروس مفيد لك تذاكرَ  نر أ 
 ُتَذاِكَر: فعل مضارع منصوب. َجلة َأنر وعموهلا: مصدرية، َأنر  ))

 (( أي ُمذاكرُتكَ  مبتدأ
 خري لكم اور َأنر تتحد 

 (( ، مبتدأتتحدوا أي احتادكم املصدر مؤول من َأنر  ))
 9 املبتدأأحكام  -3

 ، مثل:وجوب رفعه (أ
 انفعٌ  العلمُ 
 (( مرفوع ابلضمة العلم: مبتدأ)) 
 انجحونمن الطلبة  هدونتاجمل
 (( َجع مذكر سامل مبتدأ مرفوع ابلواو ألنهاجملتهدون:  ))

                                                           
9
 0، ص. تيسري النحو ...عثمان حسني،  
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 مدرٌس جبامعة أخوك
 (( مبتدأ مرفوع ابلواو ألنه من األمساء اخلمسةأخوك: )) 

 .، كما مثل يف )أ(وجوب كونه معرفة (ب
 ويكون املبتدأ نكرة بشروط منها:

 ، مثل:أن يكون مضافا -1
 )) كل عمل مفيد لك ((

 أو إضافة معىن: )) كل ْيوت (( أي كل "أحٍد" ْيوت
 )) ُكلُّ َأنر يعملر (( أي "ُكلُّكم" َأنر يعمل

 مثل: ،أن يكون موصوفا -2
 (( بهاحصصاحلٌ يعود اخلري لعمٌل )) 

 ، مثل:عليه مقدما أو ظرفاجارا وجمرورا أن يكون خْبه  -3
 على املائدة كوٌب (()) ((،  يف الدرج كتابٌ  ))

 ، مثل:نفي أو استفهام أن يقع بعد -4
 أ ورقٌة عندك؟ (()) ما أحٌد يف الفصل ((، )) 

 ، مثل:إن دل عليه دليل جواز حذفه (ج
 (( ِصحِ يٌّ  هو" أي يٌّ ح ِ صِ ": كيف عليٌّ؟ فيقال يف اجلواب)) 

 (( يف احملافظة قالميأي  "يف احملافظة" :دُّ رتَُ فالمك؟ ق)) أين 
 يف بعض مواضعوجوب حذفه  (د

 ، مثل:جواب القسم -1
 ."عهدي(( أي وهللا " ألجاهدنَّ )) وهللا 

 حمذوفمبتدأ مؤخر : عهدي ،خْب مقدم جار وجمرور :وهللا
 ، مثل:أو الذمابملدح اخلْب خمصوصا إن كان  -2

 .خالدٌ  هو :تقديره حمذوف ، خالٌد: خْب(( َم الطالب خالدٌ نِعر )) 
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 خْب ملبتدأ حمذوف تقديره:، منام: (( الطالب الكاسل)) بئس 
 .الكاسل "هو"

 :رباخل
واألصل يف اخلْب نكرة ألنه وصف للمبتدأ وقد  10يكمل معىن املبتدأ. هو ما

وصول، إشارة، اسم م)الضمري، االسم، إسم أييت اخلْب معرفة إذا كان املبتدأ معرفا 
 11املضاف إىل إحدى املعارف السابقة، املعارف ابلنداء(. املعرف ب    )ال(،

 أنواع اخلْب -1
 12:اخلْب ثالثة أنواع

 )معرب أو مبين( اسم ظاهر (أ
واالسم الظاهر  يكون عادة نكرة.واخلْب الذي يقع امسا ظاهرا معراب 

 املعرب نوعان:
 هو ما ال يؤخذ من لفظه فعل مبعناهاالسم اجلامد ،. 

 (( تفاح –غصن  -هنر  -أسد  ))مثل: 
 ما أخذ من الفعل ودل على صفة سم املشتق، هواال. 

 (( أمحر –حلو  -شجاع  -ماهر  -مبصر  -حاضر  )) مثل:
 مثل:، َجلة امسية أو َجلة فعلية (ب
  أساسه العملالنجاح 

 َجلة امسية يف حمل رفع خْب (( أساسه العمل: ))
  قتر أشرَ الشمس 

 ((َجلة فعلية يف حمل رفع خْب : قتر ))أشرَ 

                                                           
 30، ص. ملخص قواعد ...فؤاد نعمة،  10
 00(، ص. 2008، )قاهرة: دار االفاق العربية، املدخل إىل تعلم العربيةرجب عبد اجلواد إبراهيم،  11
 32-30، ص. ... ملخص قواعدفؤاد نعمة،  12
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 ، مثل:)جار وجمرور أو ظرف( شبه اجلملة (ج
  يف املصنعالعامل 

 (( مبتدأ يف املصنع: جار وجمرور، خْب ))
  أمام املنزلاحلديقة 

 ((مبتدأ ه، خْب أمام املنزل: شبه اجلملة من ظرف ومضاف إلي))
 13أحكام اخلْب -2

 وجوب رفعه (أ
 (( يف جمتمعه رٌ العلم مشهو )) مثل: 

 أن االصل فيه أن يكون نكرة (ب
 (( ماهرٌ عبد الرمحن مثل: )) 

 وجوب مطابقته للمبتدأ (ج
 (( نَ ور طالب ُ  حننُ ، )) (( ةٌ طالب أنتِ ((، ))  بٌ طال أنتَ ))  مثل:

 ، مثل:جواز حذفه إن دل عليه دليل (د
 (( يف البيتَمنر يف البيت؟ فيقال يف اجلواب: "حممد" أي حممد )) 
 (( الدرجيف فيجاب: "الكتاب" أي الكتاب  ماذا يف الدرج؟)) 

 وجوب حذفه يف بعض مواضع (ه
 املبتدأ بعد "لوال"، مثل: إذا كان -1

 "موجودون": لوال العلمآء ((، وتقديرهجلهل الناسلوال العلمآء ))
 ، مثل:يف القسم إذا كان املبتدأ صرحيا -2

 "قسمي"لعمرك  إن احلياة كفاح ((، وتقديرهلعمرك  ))
 ، مثل:يتعلق اخلْب جبار وجمرور أو ظرف -3

 يف الصدر "موجود"العلم ((، تقديره  يف الصدرالعلم )) 

                                                           
 7-0، ص. تيسري النحو ...عثمان حسني،  13
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 "مستقر/كائن/موجود  "تقديره احلمام )) احلمام وراء البيت ((، 
 وراء البيت

 14مطابقة املبددأ واخلرب:
 :يف بتدأاخلْب يطابق امل

 النوع )التذكري والتأنيث( ، األمثلة: -1
 الطالب جمد     الطالبة جمدة 

 (، األمثلة:جلمعوالتثنية وااْلفراد ) العداد -2
  الطالبان جمدان    الطالبتان جمداتن 
   الطالبون جمدون    الطالبون جمدات 

السيارة، األشجار، )مثل: املنازل، اجلبال،  لغري عاقل وإذا كان املبتدأ َجعا
ولكن املفرد أكثر ، أو َجعا مؤنثا مفردا مؤنثااخلْب أن يكون جاز  وغري ذلك(

 مثل:. استعماال
  ٌعالياتٌ أو  اجلبال عالية 
 أو مسرعاتٌ  مسرعةٌ  السيارات 

 الفعليةاجلملة  (ب
 15ما أتلفت من:

 الفعل والفاعل، حنو: ))سبق السيف العذل((، أو 
 الفعل وانئب الفاعل، حنو: ))ينصر املظلوم((، أو 
  ))الفعل الناقص وامسه وخْبه، حنو: ))يكون اجملتهد سعيدا 

 الفعل:
 .حدوث شيء يف زمن خاص تدل علىهو كل كلمة 

                                                           
 4، ص. تيسري النحو ...عثمان حسني،  14
 291، ص. جامع الدروس ...، الغالييينمصطفى  15
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 10إىل:وينقسم الفعل من حيث تصريفه وزمن وقوعه أوال: 
 يالفعل املاض -1

 ، مثل:قبل زمن التكلم على حدوث الشيءهو ما دل 
 (( اجتنابك الشرسرين )) 

 الفعل املضارع -2
 ، مثل:أو بعده زمن التكلم يفهو ما دل على حدوث الشيء 

 (( ادمقسيعقد االمتحان األسبوع ال)) 
 فعل األمر -3

 :، مثلبعد زمن التكلمحدوث الشيء  يطلب بههو ما 
 (( احرتم والديك)) 

 17ينقسم الفعل ابعتبار فاعله إىل:اثنيا: 
 الفعل املعلوم -1

 مصََّر املنُصور بغداد، حنو: علُه يف الكالماهو ما ذُكر ف
 الفعل اجملهول -2

اعتمادا على )لإلجياز  :لغرض من األغراض علُه يف الكالماكر فذر يُ هو ما مل 
وإما للخوف عليه،  وإما للجهل به، وإما للعلم به،إما ذكاء السامع، 

فتكرمه أن  تشريفا لهتكرم لسانك عنه، لتعظيمه وإما حتقريه ) ،(للخوف منه
وينوب  .ْلهبامه على السامع، إن فعل ما ال ينبغي ملثله أن يفعله، وإما يذكر

 مثل:، ، صرحياعن الفعل بعد حذفه املفعول به
 ((، )) يرفق ابلضعيف (( دُ تهاجمل)) يكَرم 

  

                                                           
 75-09، ص. ملخص قواعد ...فؤاد نعمة،  10
 05-04، ص. جامع الدروس ...مصطفى الغالييين،  17
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 الفاعل:
أو ويل على من فعل الفعل بعد فعل مبين للمعلوم هو اسم مرفوع يقع 

 18:ويكون الفاعلاتصف به. 
 مثل:، امسًا ظاهرًا )معراًب أو مبنًيا( -1

  الرجلُ حضر 
 (( فاعل مرفوع ابلضمة :والرجل ،حضر: فعل ماض مبىن على الفتح ))

 مثل:، ضمريًا ظاهرًاأو  -2

 انحضر 

ضمري متصل مبىن على  :ان ،فعل ماض مبىن على السكون :حضر ))
 .(( السكون يف حمل رفع فاعل

 مثل:، أو ضمريًا مسترتًا -3

 حضرَ الرجُل 
فعل ماض مبىن على الفتح  :وحضر ،مبتدأ مرفوع ابلضمة :الرجل ))
والفاعل يف حمل رفع ل ة من الفعلم، واجل"هو"لفاعل ضمري مسترت تقديره وا

 (( خْب مبتدأ

 مثل:، أو مصدرًا مؤوالً من أن الفعل أو أنَّ وامسها وخْبها -4

 أن تنجحيسرىن 
 (.( املصدر املؤول من "أن تنجح" فاعل للفعل يسرىن ))

  

                                                           
  109، ص. ملخص قواعد ...فؤاد نعمة،  18
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 ة ومبحثهاالدعليميالوسائل  -ب
 ةالدعليميالوسائل  تعريف -1

ت اليت آلدوات واملعدات واآلهي َجيع األ ةكان الوسائل التعليمي
من الدارسني سواء داخل  ةىل جمموعإرس لنقل حمتوى الدرس املديستخدمها 

ن أويرى علي راشد  19ة.التعليمي ةعملي ةخارجه هبدف حتسني العلمي وأالفصل 
 ةنشطواملواقف واأل ةالتعليمي ةواالجهز  ةاملواد التعليمي ةجمموع ةالتعليمي ةالوسيل

اليت حتدث داخل حجرات  ةمواقف االتصال التعليمي ةفعالي ةلزًّيد ةالالزم ةالتعليمي
 20وخارجها. ةالدراس

من املاده  تضم كال ةعن تركيب ةهي عبار  ةالتعليمي ةن الوسيلإْيكن القول 
واجلهاز الذي يتم من خالله عرض هذا  ،واملتعلم ةدار واْل ىتو احملو أ ةالتعليمي
طار و اْلأ ،احملتوى ابجلهازالتعامل اليت ْيكن من خالهلا رابط  ةوطريق ،احملتوى

حيقق  ةالتعليمي ةواستخدام فعال الوسيل ،نتاجإحبيث تعمل على توفري تصميم و 
 21االتصال الكايف.

 ةالدعليميأهداف الوسائل  -2
  ال ومفيداجعاالتعليم والتعلم املستمر سريا  ةعمليليتمكنوا 
 لتسهيل املدرس يف شرح املاده للطالب 
  اليت يشرح املدرس ةاملاد بعاستيالتسهيل الطالب يف 
  ةوعميق ةكثري املدرس  ح يشر عرف املده اليت ليالطالب  ةرادإيدافع 
 املدرس  حيشر اليت  ةاملادساء الفهم بني الطالب على أعن  ليبتعد 

                                                           
 : مكتبة األجنلوالقاهرة، )املناهج والوسائل الدعليميةحي وحممد منري مرسي، يحممد لبيب النج 19

 224(، ص. 1977، مصرية
، )بندا آتشيه: املمتاز ريهاغلناطقني بلتطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية ترميذي نينورسي،  20

 112(، ص. 2015إنستيتوت، 
 113، ص. تطوير منهج تعليم ...ترميذي نينورسي،  21
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 ةالدعليمي ةالوسيل فوائد -3
  من استخدام  لتقلقهي ومن مث  سيدراك احلاالًّي لدساسا ماأتقدم الطالب

 يفهمون هلا معىن لفاظ الالطالب أل
 كثريا  بتثري اهتمام الطال 
 ثريتعلمونه ابقي األا م جتعل 
 ىل النشاط الذايتإالطالب  وتدع ةقدم خْبات واقعيت 
  احلال عند استخدام الصور كما هو   ،لطالب استمرارا يف الفكراتنمي يف

 والتمثيليات والرحالت ةاملتحرك
  للطالب ةاللفظي ةمنو املعاين ومن مث يف منو الثرو تسهم يف 
 تسهم يف جعل ما خرى و أدوات أن طريق عقدم خْبات ال يسهل عليها ت

 كثر كفاية وعمقا وتنوعاأيتعلمه الطالب 
 
 ومبحثهااملفاهيم  طائخر  -ج
 املفاهيم  طائمفهوم خر  -1

الطالب  ةملساعد ةاملهم ةاجلديد ةوضع خرائط املفاهيم يف العملين ول مأ
. سنة سبعينات (Toni Buzan)توين بوزان  الدرس هو ثناءأ ةالدراسي ةداخل املاد

هم افاملىل إواحد الىل منط املفاهيم إاليت تشري  ةرمسي ةاملفاهيم هي صور  يطةخر 
على تنظيم املواد  ةوتساعد الطلب ةالواضح امرئية ةتوفر املساعدوهي  ،خرىاأل

ن خرائط املفاهيم أ (Bobbi Deporter)بويب دبرتر قال  22ا.واملعلومات قبل دراسه
 ر.اثحىت تبقى األ ةسلوب الذي ينتفع به الذهن ابستخدام معينات بصريأهو 

                                                           
22 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktifistik, (Jakarta: 

Tim Presentasi Pustaka, 2007), hal. 157. 
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ذكر ت ليسهتل ةاالبتكاري ةالكتاب ةط املفاهيم هي طريقائر ن خأخر آوالتعريف 
 23.واحلفظ املعلومات

املتضمنة يف  خمطط مفاهيمي ْيثل جمموعة من املفاهيم هورائط املفاهيم خ
أعلى  ترتيبها بطريقة متسلسلة هرمية حبيث يوضع املفهوم العام يف موضوع ما، ويتم

اخلريطة، مث املفهوم األقل عمومية ابلتدرج يف املستوًّيت التالية، ويتم الربط بني 
املفاهيم املرتابطة خبطوط، أو أسهم يكتب عليها بعض الكلمات اليت توضح نوع 

 املفاهيم يف موضوع ما قات بنيرسوم ختطيطية تعْب عن العال وهو العالقة بينها.
إطار من  كما أهنا رسم ختطيطي لتوضيح جمموعة من املعاين املتضمنة يف

  24االقرتاحات.
 املفاهيم خرائط أغراض -2

ن تعليم أالطالب قبل  ةحتديد معرف: غراض خرائط املفاهيم فهيأم أ
كتشاف واْل  ،التعليم ةالطالب على كيفي ةومساعد ،املعلومات موضوعا جديدا

 25يم.فهالت ةداأيضا كاأوهي  ،عن املفاهيم عند الطالب
 ط املفاهيمائخر  عناصر -3

 20ط املفاهيم عند استعماله فهي كما يلي:ائبعناصر خر أن يهتم جيب املعلم 
 وهي الفكرة الرئيسية ؛مركز خرائط املفاهيم 
 املباشر ويتعلق مبركز خرائط املفاهيمالفرع األول وهي  ؛الفروع الرئيسية 
 تواصل إىل الفرع الرئيسية ؛الفروع الثانية 

                                                           
23 Bobbi Deporter, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan, 

Cetakan Ke-29, (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), hal 153. 

ئط املفاهيم على حتصيل البالغة واالجتاه ار تيجية خا، فاعلية اسدخدام إست حممود مسلم عطية قمران 24
غزة عمادة الدارسات  -)اجلامعة اْلسالمية  البحث العلمي، ،عشر بغزةحنوها لدى طالبات الصف احلادي 

 18ص.  ،(2013العليا ك لية الرتبية قسم املن      اهج وطرق التدري  س،  
25 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran …, hal. 164. 
26 Maurizal Alamsyah, Kiat Jitu Meningkatkan Prestasi dengan Mind Mapping, (Yogya-

karta: Mitra Pelajar, 2009), hal. 25-30. 
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 يتضمن كلمة اْلفتتاح لكل الفرع ؛الكلمات 
 الصور 
 األلوان 

 املفاهيم طائخر  كيفية تصميم -4
( اختيار النص املقروء 1أسهل الكيفيات يف تصميم خرائط املفاهيم هي: )

أقل األمهية ( ترتيب هذه املفاهيم من األمهية إىل 3( حتديد املفاهيم املتصل هبا )2)
( وترتيب املفاهيم يف رسم بياين حيث توضع األمهية يف األعلى مث يربط برابط 4)

 27ابستعمال الكلمة مثل "يتكون من" أو "ينقسم إىل" وغري ذلك.
 : يف تصميم خرائط املفاهيم كما يلى كانت اخلطوات

 .قراءة املوضوع املراد وضع خريطة املفاهيم له بدقة وفهم ومتعن 
  املفهوم العام الشامل أو املوضوع املراد بناء له خريطة املفاهيمحتديد 
 .حتديد املفاهيم املتفرعة املهمة واألساسية املرتبطة ابملفهوم العامل 
  تنظيم املفهوم العام الرئيس بشكل هرمي من الفكرة العامة إىل األقل عمومية

 فاألقل مث األقل.
 ب )دوائر أو مربعات(. وضع املفاهيم أبشكال هندسية مالئمة ممثال 
  حتديد العالقات بني املفاهيم بوسيطة اخلطوط وأسهم الربط يف االجتاهات

 العمودية واألفقية من أجل توضيح سري تعلمها.
  حتديد كلمة على كل خط من اخلطوط واألسهم لتكون عنواان توضح طبيعة

 العالقة اليت تربط بني املفهوم وآخر لكي تعطي للمفهوم معىن.
 وجيب أن تكون واضحة  ملوضوع َجيعا،أكيد من أن اخلريطة متثل عناصر االت

 28والرسم والكتابة واخلطوط. يف الشكل
                                                           

27 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran …, hal. 159-160. 
أثر اسدخدام خرائط املفاهيم يف اكدساب املفاهيم البالغية أمساء كاظم فندي وإْيان حسن علي،  28

 7 .ص ،(2012)كلية الرتبية اْلنسانية جامعة دًّييل،  اإلعدادية، البحث العلمي،لدى طالبات املرحلة 
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 29 أمهية خريطة املفاهيم -5
 ب على:الالطتساعد  خرائط املفاهيم، بالأوال: أمهيتها ابلنسبة للط

  ربط املفاهيم اجلديدة اليت تقدم للطالب ابملفاهيم اليت درسها سابقا، وفهم
العالقات بني تلك املفاهيم، مما يؤدي إىل ترسيخ تلك املفاهيم يف البنية 

 املعرفية له.
 .التمييز بني املفاهيم املهمة، واملفاهيم األقل أمهيه 
  .تزويد الطالب مبلخص ختطيطى ملا تعلمه 
  تدريب الطالب وتنمية التفكري التأملي لديه، من خالل تنظيم املفاهيم

 املفاهيمية. وتصنيفها يف اخلريطة
 التمييز بني أوجه الشبه واالختالف بني املفاهيم. 
 زًّيدة التحصيل الدراسي، واالحتفاظ ابلتعلم. 
 اجتاهات املتعلمني حنو املادة الدراسية تنمية. 

 تساعد خرائط املفاهيمية املعل م على: ، اثنيا: أمهيتها ابلنسبة للمعلم
 سواء لدرس أو وحدة دراسية أو فصل دراسي أو سنة  ،التخطيط للتدريس

 دراسية.
  ،التدريس، فقد تستخدم قبل الدري )كمنظم متقدم(، أو أثناء شرح الدرس

 أو يف هناية الدرس.
  التقومي فهي تستخدم ؛كاداة للتقومي حيث إن رسم خريطة املفاهيم يتطلب

ليلها، وتركيبها، من الطالب القيام بتذكر املعارف، وفهمها، وتطبيقها، وحت
وتقوْيها، فاخلرائط املفاهيمية ْيكن استخدامها لقياس املستوًّيت املعرفية 

 الستة.

                                                           
 24-23ص. تيجية ...، افاعلية اسدخدام إست  حممود مسلم عطية قمران، 29
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  الكشف عن البنية املعرفية لدى الطالب؛ حيث إن اخلرائط املفاهيمية ُتظهر
 لنا اخللفية السابقة للطالب حنو مفهوم معني.

 .تنمية روح التعاون بني املعلم وطالبه 
 اخلطأ لدى الطالب، والعمل على تصحيحها. كشف التصورات 
 واالتساع الذي يتطلبه الدرس. مدى العمق معرفة 

 وعيوهبا املفاهيم خريطة أسلوب مزااي -6
  30:سلوب خرائط املفاهيم يف التعليم وهي كما اتيلأ هناك بعض املزاًّي عند

 ترفع فعال وابتكار التفكري على الطلبة -1
 حبريةيستطيع الطلبة أن يعتذر رأيهم  -2
 يكون املادة يف كراسة الطلبة خمتصرة وواضحة -3
 ةن يعرض التعبري حريأتستطيع خرائط مفاهيم  -4
 خرينآ ءصدقاأالتعاوين مع  -5
 ةساسيتركز على املواد األ ةالرسال تكون -0
 من املادة ةالكامل ةي الصور أتسهيل على ر  -7
 وجتريب االتصاالت نعلى تنظيم وتذكري وتقري زيتركن خريطه املفاهيم إ -8
 ات اجلديدةتسهيل على زًّيده املعلوم -9

 عسر أكون تْيكن أن  ةرسال إعادة -10
 31:عيوب خرائط املفاهيم منهاأما 

 اشرتك فيها الطالب النشيط فقط -1
 ةكاملادة  ال تتعلم طالب امل -2
 متكن ادخال عدد املعلومات تفصيليا ال -3

                                                           
30 Mastur Faizi, Ragam Metode Mengajarkan Eksakta pada Murid, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2013), hal. 56. 
31 https://ras-eko.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaran-mind-mapping.html, diakses 

pada tanggal 07 November 2019. 

https://ras-eko.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaran-mind-mapping.html
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 خبريطة املفاهيم  االمسيةو  الفعليةاجلملة  عليمخطوات ت -د
 32خبريطة املفاهيم يف تدريس اجملاز عند الطلبة  كما تلي: التدريسخطوات 

قبل أن يقوم املدرس بعملية التعليم فينبغي له أن يعد خريطة املفاهيم يف  -1
 شكل معني مرغوب فيه.

 لصق املدرس خريطة املفاهيم يف السبورة أو يف مكان ْيكن نظرها الطلبة. -2
خدام خريطة املفاهيم سوف ابست اجلملة االمسية والفعليةأخذ املدرس تعليم  -3

 يفهم الطلبة املادة.
ملدرس أن يقدم التمرينات للطلبة ملعرفة مدى اقبل انتهاء التعليم فينبغي على  -4

 . والفعلية جلملة االمسيةافهمهم حنو 
 
 خريطة املفاهيم منوذج -ه

 يف ابلشكل املنظومي مفاهيم ئطاكخر  إعداده من النماذج بعض الباحث ويعرض
 من الكثري على تشتمل واليت مسيةاجلملة الفعلية واالتعليم  ومنها العربية، اللغة فرع بعض

 مفاهيمية ئطاخر  منها يبين أن العربية اللغة ملعلم ْيكن اليت ،مل يف اللغة العربيةاجل فاهيمم
 :اآلتية األشكال يف ذلك ويتضح عمله، يف له مساعدة وسيلة تعتْب

                                                           
، )جامعة خريطة املفاهيم واسدخدامها يف تعليم اإلعالل واإلبدال واإلدغام، البحث العلميفوزي،  32

 22-21ص.  ،(2010بندا أتشيه،  -دار السالم  الرانريي اْلسالمية احلكومية،
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 البحث منهج -أ
، (Experiment Research) يبيإن منهج البحث من هذه الدراسة هو البحث التجر 

عرف أثر السباب )املتغري الذي يستطيع الباحث بواسطته أن ي وهو املنهج العلمي
 1 .املستقل( على النتيجة )املتغري التابع(. وله األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية

 هي:من أربعة تصميمات، و ومنهج التجريب تتكون 
 (Pre-Experimental Designs)التصميمات التمهيدية  -1
 (True-Experimental Designs)التصميمات التجربية  -6
 (Faktorial Designs)التصميمات العاملية  -3
 (Quasi Experimental Designs)التصميمات شبه التجربية  -4

 One Group Pre-Testالباحث املنهج التجرييب على التصميمات التمهيدية  خيتار

Post-Test Design.  يعتمد و  ،واحدا للعينة وألداء التجربة فيهواختار الباحث فصال
  التايل: الباحث لقانون

 2خ        X        1خ     ت 

 البيان :
 التجريب الفصل :  ت
 االختبار القبلي :  1خ
 االختبار البعدي :   6خ
X  : املعاجلة التجريبية  

                                                           
مكتبة  :)رايض ،الطبعة الثانيةاملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،  صاحل بن محد العساف، 1
 303ص. ، (، دون سنةالعبيكان
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 اجملتمع والعينة -ب
 الثانويةدرسة ملاب (3) الثاين الفصل طلبة من األفراد مجيعذا البحث هل جملتمعا إن
 طلبة. 310 عددهميبلغ و  Aceh Besar بــــ Lam Ujong األهلية اإلسالمية

اختيار العينة فهي طريقة العمدية أو يسمى بـــ وأما طريقة اليت يستعمله الباحث يف 
Purposive Sampling .ابخلربة االختيار أو املقصودة ابلطريقة أيضا تسمى الطريقة وهذه 

 تتمثل جمتمع املفردة هذه أبن ومعرفته الباحث خربة من اإلختيار أساس تعىن وهي
 .طالبا 60وعددهم  (3) العينة ابلصف الثاين الباحث أخذف 6.البحث

 
 طريقة مجع البياانت -ج

 وأما الطريقة جلمع البياانت استخدم الباحث األدوات املتعددة التالية:
 االختبار -1

 (Pre-test) يقوم الباحث يف هذا البحث ابالختبار مرتني مها االختبار القبلي
ختبار الاب (الطلبة) اجملموعة التجريبية الباحث تربخي .(Post-test) واالختبار البعدي

الفعلية  ب خرائط املفاهيم يف تعليم اجلملةقبل استعمال أسلو  (Pre-test)القبلي 
 .ملعرفة مستوى التحصيل الدراسي واالمسية
أي بعد إجراء التجربة  (Post-test) الختبار البعدياب الباحث الطلبة تربخيو 

ثر األ سلقيا خرائط املفاهيم يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسيةبعد استعمال أسلوب 
 .(التحصيل الدراسي)على املتغري التابع املتغري املستقل  قالذي أحدثه تطبي

 االستبانة -2
عن الطلبة  ةملعرفة استجاب االستبانةالباحث استخدم يف هذا البحث و 
 .والفعليةفهم اجلملة االمسية يف خرائط املفاهيم  أسلوب الاستعم

 
                                                           

 9ص. ث...، املدخل إىل البح صاحل بن محد العساف، 6
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 ت البحثاو أد -د
واملراد أبدوات البحث العلمي هي الوسيلة اليت جتمع هبا املعلومات الالزمة إلجابة 

الباحث من خالل كتابة  هافأدوات البحث اليت يستخدم أسئلة البحث وحتقيق فروضه.
 هذه الرسالة كما يلي:

 قائمة االختبارات -1
إلجابة أسئلة البحث الثاين وهي فعال  احملتاج إليهاوهدفها جلمع املعلومات 

. وقد جهز أسلوب خرائط املفاهيم يف فهم اجلملة االمسية والفعليةاستخدام 
أسئلة قبل إجراء البحث وبعد إجرائه. وتلك األسئلة  10الباحث يف شكل 

احملتوى والثبات لكل أسئلة أخذت من كتاب درس اللغة العربية وقد جّرب صدق 
 إىل اختبار األدوات ملعرفة التصديقات واملوثوقية.تاج لك حيأبن ذ

 االستبانة -2
أسلوب خرائط ملعرفة استجابة الطلبة عن استخدام  االستبانةتستخدم بنود 

بندا لالستبانة  10. وقد جهز الباحث االمسيةو  الفعلية املفاهيم يف فهم اجلملة
 (Skala Likert)ت فقد استعمل الباحث أربع اختيارا االستبانةواإلجابة كل بنود 

، 3، وموافق بنتيجة 4إن كانت األسئلة مضموهنا إجيابية وهي موافق جدا بنتيجة 
إن كانت األسئلة مضموهنا  ، وعكسه1، وغري موافق بنتيجة 6وأقل موافق بنتيجة 

 :االستباانتتوزيع بنود أدوات عن اآليت  1-3عرض الباحث يف اجلدول . و سلبية
 1-3اجلدول 

 االستباانتتوزيع بنود أدوات 

 جوانب التعليم الرقم
 جوانب املعرفية 10، 9، 2، 4
 جوانب الوجدان 2، 5، 3، 6، 1

 جوانب النفسية احلركية 2
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 طريقة حتليل البياانت -ه
 القبلي والبعدي( ختبارمن إجابة االختبارين )اال اجملموع واملعدل الباحث استعمل

فالتحليل ، خرائط املفاهيم يف فهم اجلملة االمسية والفعليةال أسلوب استعم فعال وملعرفة
 .االختبار-تالذي استعمله الباحث هو 

 الذي استعمله الباحث لتحليل البحث يف هذه (T-Test)االختبار -أما أنواع ت
يب الذي قد اختاره الباحث يألن املنهج التجر  Paired Sample T-Test هو اختبار الدراسة

هو التصميمات التمهيدية بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما 
ابستعانة احلساب على  One Group Pre-Test Post-Test Designيقال يف لإلجنيليزية 

  ."SPSS Statistic v2.2" األدوات الرقمية
 :مهاو ينبغي للباحث أن يقوم البحث اإلجراء ف ،T-Testوقبل إجراء 

ويقصد اختبار الطبيعي ملعرفة العينة من جمموعة . (Uji Normalitas)اختبار الطبيعي  (أ
-Uji Shapiro)تكون طبيعية أم ال. ويقوم الباحث اختبار الطبيعي ابستخدام 

Wilk)  يستخدمو ، طالبا 50ألن العينة يف هذا البحث أصغر من(Uji Kolmogrov 

)Smirnov  طالبا 50إذا كان العينة أكرب من.
3

وصيغة الفروض الختبار الطبيعي   
 :كما يلي

0H :  ليس العينة من اجملموعة طبيعية 

 (0005الداللة  صغر من مستوىأ Sig. (2-tailed) ذا كانإ)  

aH :  كانت العينة من اجملموعة طبيعية 
 (0005الداللة  من مستوى كربأ Sig. (2-tailed) ذا كانإ)  

استخدم الباحث اختبار املتجانس داللة أن . (Uji Homogenitas)اختبار املتجانس  (ب
 Uji)البياانت بني اجملموعتني متجانس. قد استخدم الباحث اختبار متجانس على 

Levene Statistic)   فروض الختبار املتجانس كما يلي. و 0005مبستوى الداللة: 

                                                           
3 Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS Edisi 3, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2009), hal. 54. 
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oH    : توجد  املتجانس بني اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة 
 (0005الداللة  صغر من مستوىأ Sig. (2-tailed) ذا كانإ)  

aH   : ما توجد املتجانس بني اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة 
 (0005الداللة  من مستوى كربأ 2) .Sig-(tailed ذا كانإ)  

. T-Testلذلك إذا كان البياانت طبيعية ومتجانسة، فاستخدام الباحث ابختبار 
 .Ranks Testوإذ كانت البياانت غري طبيعية ومتجانسة فالستخدام بـ 

من  (.sig)مستوى الداللة نتيجة للحصول على  T-Test ابختبارمث يقوم الباحث 
Paired Sample T-Test  كما يلي:، فتحليل هذه النتيجة 

فهذا يدل  0005( .sig)مستوى الداللة  (>)أصغر من  p-valueإذا كانت نتيجة   -1
 مقبول. (Ha)مردود والفرض البديل  (0H)على أن الفرض الصفري 

فهذا يدل  0005 (.sig) مستوى الداللة (<) أكرب من p-valueإذا كانت نتيجة   -6
 مردود. (Ha) مقبول والفرض البديل (0H) على أن الفرض الصفري

يت عن أسئلة البحث اآل 6-3خالصة على ما شرح الباحث فعرض يف اجلدول ف
 فيها. ةستخدموحتليل البياانت امل

 2-3اجلدول 
 أسئلة البحث وحتليلها

 حتليل البياانت أسئلة البحث الرقم
على  أسلوب خرائط املفاهيم فعال هل تطبيق 1

 عند الطلبة    اجلملة االمسية والفعلية م يتعل
 ؟ MTsS Lam Ujong بـــــــ

 االختبار-املعدلة ت
((T-Test 

 MTsS Lam Ujongة الطلبة يف ستجاباكيف  6
تعليم  يفأسلوب خرائط املفاهيم تطبيق  على

 ؟ اجلملة االمسية والفعلية

 املعدلة والنسبة املائوية
)%( 
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الباحث النتائج واملعدل والنسبة املائوية  افاستعمله الستبانة حتليل البياانتأما 
 .”SPSS Statistics v2.2“األدوات الرقمية ملعرفة استجابة الطلبة ابستعانة احلساب على 

 التفسرييستخدم الباحث ، االستبانةوللحصول على بيان عن اكتساب املعدلة من إجابة 

(Interpretasi) اآليت: 6-3 كما بني يف اجلدول 

 3-3اجلدول 
 الدرجة على مقياس التفسري

  التفسري االستبانةاملعدل لكل بنود  رقم
 السفلى 100-600 1
 املتوسط 601-300 6
 العليا 301-400 3
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت -أ
. االستبانةو  عن أدوات البحث وهي االختبارقد شرح الباحث يف الفصل السابق 

ف فهم الطلبة ونتيجتهم يف تدريس و يف هذا الفصل يشرح الباحث عن هذه البياانت ملعر 
 Concept)أسلوب خرائط املفاهيم  استخداماجلملة االمسية والفعلية وإستجابة الطلبة يف 

Mapping) .وللحصول على البياانت فقام يف تعليم اجلملة الفعلية واجلملة االمسية 
 األهلية اإلسالمية الثانوية( للمرحلة 2الباحث ابلبحث التجرييب يف الصف الثاين )

(MTsS Lam Ujong) ـــ بAceh Besar  اعتمادا على  3029/3030للسنة الدراسية
 بندا أتشيه احلكومية اإلسالميةجبامعة الرانريي  وأتهيل املعلمني رسالة عميد كلية الرتبية

 B-11556/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2019.برقم: 

 حملة عن ميدان البحث -1
إحدى املدارس  (MTsS Lam Ujong)األهلية  اإلسالميةاملدرسة الثانوية كانت 

 T. Iskandar Km. 6شارع يفهذه املدرسة ، وتقع Aceh Besar اإلسالمية املوجودة يف

Lam Ujong, Ulee Kareng . بتعاون مجيع جمتمع يف ذلك  هذه املدرسة قد أسست
وهناك ستة أشخاص الذين قادوا  تشيهأباألحداث تسوانمي قبل  م3002سنة يف  الوقت

كانت هذه املدرسة تستعمل   م.3029سنة  حىت اآلن منذ بين املدرسةهذه املدرسة 
 .K-13أو يسمى بــــ  3022املنهج الدراسية 

اآلن األستاذ  (MTsS Lam Ujong)األهلية  اإلسالميةالثانوية  أما مدير املدرسة
الوسائل اليت تدعم جناح املباين و هلا  MTsS Lam Ujong كانتو . S.Agمشس البحر، 

 وهيوتعلم.  التعليم لعملية ومرتب جيديف الوسائل املباين و  حال، و عملية التعليم والتعلم
 :كما ذكر يف اجلدول التلي
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 1-4اجلدول 
 MTsS Lam Ujongاملباين والوسائل يف 

 عدد املباين والوسائل مننوع  رقم
 21 الفصول الدراسية 2
 2 املكتبة 3
 2 غرفة رئيس املدرسة 2
 2 غرفة املعلمني 4
 2 مصلى 5
 2 محام املعلم 1
 2 محام الطلبة 7
 2 لعب الرايضةم 8

 32 اجملموع
  (3029)مصدر البياانت من واثئق املدرسة، سنة 

. بعضهم املدرس مدرسا MTsS Lam Ujong 27وعدد املدرسني الذين يعملون يف 
أو  املدرس غري احلكوميبعض آخر و  Pegawai Negeri Sipil/PNS أو يسمى بــــ احلكومي
 :كما يتضح يف اجلدول اآليت Non Pegawai Negeri Sipil/Non PNS يسمى بــــ

 3-4اجلدول 
 (Non PNS)واملدرس غري احلكومي  (PNS)عدد املدرس احلكومي 

 تصنيف ملدرسعدد ا ملدرسةعدد ا اجملموع
 (PNS)املدرس احلكومي  2 29 33
 (Non PNS)املدرس غري احلكومي  2 23 25
 اجملموع 6 21 23

 (3029)مصدر البياانت من واثئق املدرسة، سنة 
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كان عدد املدرس أصغر من املدرسة. اجملموع من   2-4اجلدول اعتمادا على 
أشخاص. هم يدرسون املادة املتنوعة يف  22أشخاص، واجملموع من املدرسة  1املدرس 

وأما مدرس اللغة العربية يف هذه تلك املدرسة من الفصل األول حىت الفصل الثالث. 
 كما يتضح يف اجلدول اآليت:ان،  مدرسفعددهم املدرسة 

 2-4اجلدول 
 MTsS Lam Ujong بــــــاللغة العربية  مدرسدد ع

 املتخرجة فيه أمساء املدرسات رقم
 S.Ag IAIN Ar-Raniry Banda Aceh ،جوت نور ليلي 2

 S.Pd.I IAIN Ar-Raniry Banda Aceh  ،فرتاييت 3

 (3029)مصدر البياانت من واثئق املدرسة، سنة 
من الفصل األول  (MTsS Lam Ujong)ملدرسة ذه االطلبة الذين يتعلمون هب وعدد

طلبة. وقد اختار الباحث الصف الثاين كعينة هذا البحث ويبلغ  220إىل الفصل الثالث 
 كما يتضح يف اجلدول اآليت:،  طالبا 30عددهم 

 4-4دول اجل
 MTsS Lam Ujong بــــــ عدد الفصل والطلبة

 اجملموع
 عدد عدد الطلبة

 الصف الفصل
 طالب طالبة

 الصف األول 5 51 45 202
 الصف الثاين 5 53 41 98
 الصف الثالث 1 55 51 222
 اجملموع 16 162 143 213

  (3029)مصدر البياانت من واثئق املدرسة، سنة 
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 واالمسية ةأسلوب خرائط املفاهيم يف تعليم اجلملة الفعلياستخدام  إجراء -3
دة اليت أخذها االتجريبية وامل( كاجملموعة 2قد اختار الباحث الفصل الثاين )

يف هذا القسط وقبل  الثانيةدة ا". وهذه امليوميتنا يف املدرسةالباحث حتت املوضوع "
كما أنه طريقة جلمع البياانت ملعرفة قدرة  إجراء التعليم قام الباحث ابالختبار القبلي

وأيضا يقدم  المسيةوا املفاهيم يف تعليم اجلملة الفعليةأسلوب خرائط الطلبة قبل استخدام 
 الباحث االختبار البعدي بعد إجراء التعليم.

تجرييب التوقيت الضح الباحث و . وسيثالثة أايمالباحث عملية التعليم ملدة  ىجر 
 يف اجلدول التايل: وخطوات التعليم

 5-4 اجلدول
 التجرييب يف اجملموعة التجريبية توقيتال

 الساعة التاريخ اليوم اللقاء
 20:20 – 08:20 3029نوفمرب  37 األربعاء األولاللقاء 

 20:20 – 08:20 3029نوفمرب  38 اخلميس اللقاء الثاين
 23:25 – 20:25 3029نوفمرب  39 اجلمعة اللقاء الثالث

 6-4 اجلدول
 أسلوب خرائط املفاهيماستخدام دون العربية عملية تعليم وتعلم اللغة 

 يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسية
 )اللقاء األول(

 نشاط الطلبة نشاط املدرس
 يرد الطلبة السالم - الفصل إبلقاء السالم املدرس يدخل -
 يقرأ الطلبة الدعاء - الدعاء بقراءة املدرس أيمر -
 كشف الغياب بدعوة الطلبة يهتم - بكشف الغياب الطلبة املدرس يدع -
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 يعرف الطلبة أنفسهم أمام الفصل - يقوم املدرس ابلتعرف -
املدرس الطلبة عن اجلملة الفعلية سأل  -

 واالمسية )تعريفها، أقسامها، وأمثلتها(
شرح الطلبة تعريف اجلملة الفعلية  -

 ها وأمثلتهامواالمسية، وأقسا
 القبليختبار يقوم الطلبة ابال - القبلي االختبار املدرس ويقدم -
 السالميرد قرأ الطلبة الدعاء و  - اختتم املدرس بقراءة الدعاء وإلقاء السالم -

  3-4اجلدول 
 أسلوب خرائط املفاهيمستخدام عملية تعليم وتعلم اللغة العربية اب

 يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسية
 (والثالث الثاين )اللقاء

 نشاط الطلبة نشاط املدرس
 يرد الطلبة السالم - الفصل إبلقاء السالم املدرس يدخل -
 الدعاءيقرأ الطلبة  - الدعاء بقراءة املدرس أيمر -
تسجل الطلبة واحدة فواحدة بكشف  -

 الغياب
 كشف الغياب بدعوة الطلبة يهتم -

 التعليمأهداف يسمعون إىل شرح  - اليوم التعليميقدم املدرس أهداف  -
 عن الشرح السابق أسئلة املدرس يسأل -

ابألسئلة املناسبة عن املادة اليوم وما تتعلق 
 ابحلياة واخلربة الطلبة

 املدرس سؤال الطلبة جييب -
 ابإلجابة املناسبة

من  ماينقسم املدرس الطلبة إىل أربع أقس -
 اجملموعة

 جيلس الطلبة مع فرقتهم -

املادة عن اجلملة الفعلية  يدرس املدرس -
 أسلوب خرائط املفاهيمابستخدام  واالمسية

إىل  يهتم الطلبة اهتماما جيدا -
 شرح املدرس
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يعطى الفرصة إىل الطلبة أن يسئل عما مل  -
 عن املوضوع املشروحة يفهموا

املتعلقة  يسئل الطلبة األسئلة -
 املشروحة ابملوضوع

أيمر املدرس الطلبة أبن يقوموا التدريبات  -
 ستهمايف كر عن اجلملة الفعلية واالمسية 

يقوم الطلبة مع أصدقائهم  -
 ابلتدريبات

 تلخص الدرس املدروسة - الطلبة ليلخص مما علمهم أيمر -
 ختبار البعدياباليقوم الطلبة  - البعدي  االختبار املدرس مويقد -
 يرد السالمقرأ الطلبة الدعاء و  - اختتم املدرس بقراءة الدعاء وإلقاء السالم -

 
 حتليل البياانت -ب
 أسلوب خرائط املفاهيم يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسيةاستخدام ج حتليل نتائ -1

 املفاهيم يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسيةأسلوب خرائط استخدام  وملعرفة فعال
استخدام االختبار القبلي قبل يقوم الباحث فيقوم الباحث ابالختبار القبلي والبعدي. 

قوم يأما االختبار البعدي فو  يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسية أسلوب خرائط املفاهيم
 نتيجة االختبار القبلي والبعدي. . واجلدول اآليتاستخدام ذلك األسلوب الباحث بعد

 .الطلبة لدى االختبار القبلي وبعديواجلدول التايل يعرض حتصيل 
 8-4اجلدول 

 نتيجة االختبار القبلي االختبار البعدي

 النتيجة
 رقم أمساء الطلبة

 االختبار القبلي االختبار البعدي
(2) الطالب 40 50  2 
(3) الطالب 20 10  3 
(2) الطالب 50 70  2 
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(4) الطالب 10 80  4 
(5) الطالب 40 50  5 
(1) الطالب 20 10  1 
(7) الطالب 40 50  7 
(8) الطالب 50 70  8 
(9) الطالب 70 80  9 
(20) الطالب 10 10  20 
(22) الطالب 40 80  22 
(23) الطالب 10 90  23 
(22) الطالب 70 70  22 
(24) الطالب 50 80  24 
(25) الطالب 40 80  25 
(21) الطالب 30 40  21 
(27) الطالب 50 10  27 
(28) الطالب 70 10  28 
(29) الطالب 80 200  29 
(30) الطالب 80 90  30 

 جمموع 1323 1283
1283/33  =66  معدل 51.5 = 1323/33 

 52,5القبلي يدل على أن حتصيل نتيجة املعدلة من االختبار  7-4اجلدول 
الفائيل  ضبطأن يقوم ابختبار  الباحث يريدو  19االختبار البعدي ونتيجة املعدلة من 
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Uji Normalitas)) االختبار -تحتليل البياانت عن نتيجة  وقبل(T-Test) ابستخدام 

على نتيجة  ربزواجلدول التايل ي. "SPSS Statistic 2.2" احلساب على األدوات الرقمية
 :( (Uji Normalitasضبط الفائيل

 6-4اجلدول 
 نتيجة ضبط الفائيل

TESTS OF NORMALITY 

 

 
KELOMPOK 

KOLMOGOROV-

SMIRNOVA 
SHAPIRO-WILK 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

NILAI 
PRE-TEST 252,  30 300,  954,  30 427,  

POST-TEST 215,  30 259,  958,  30 505,  

 Uji)يدل على أن حتصيل االختبار القبلي ابستعمال اختبار العمل  8-4اجلدول 

Normalitas)  مبستوى الداللة(Sig) )0,05 < 0,427 ( وحتصيل االختبار البعدي
 .الفائيلةالبياانت يتم توزيعها بشكل  فتشري تلك النتيجة إىل أن، )0,505 > 0,05)

 :التايلدول اجليف يقوم الباحث ابالختبار املتجانس  ةواخلطوات التالي
 13-4 اجلدول

 (Uji Homogenitas)نتيجة اختبار املتجانس 

TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCES 

NILAI SISWA 

LEVENE STATISTIC df1 df2 Sig. 

013,  2 28 804,  
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 (Uji Homogenitas) االختبار املتجانسيدل على أن حتصيل  9-4اجلدول و 

فتشري تلك النتيجة  ،(0,804 < 0,05) 0,05أكرب من  0,804  (.Sig)الداللة مبستوى
 .(Uji T) وميكن إجراء اختبار ت متجانسةأن البياانت  إىل

بنظر إىل  (Uji T)بد أن حتلل اختبار ت ال أسلوب خرائط املفاهيماستخدام ملعرفة 
 نتيجة املعادلة من االختبار القبلي والبعدي، ويبني اجلدول التايل: 

 11-4اجلدول 
 نتيجة املعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

PAIR 1 

PRETEST 2,505  30 21,9443 2,7888 
POSTEST 9,001  30 25,8123 2,5417 

ونتيجة االختبار البعدي  52,50 نتيجة االختبار القبلي يدل على 20-4اجلدول 
أسلوب خرائط املفاهيم يف تعليم استخدام  فعال إىل نظرواخلطوة التالية هي  19,00

 23-4وحتصيله كما اجلدول  .(T-Test)االختبار -تابستعمال  اجلملة الفعلية واالمسية
 اآليت:
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 13-4اجلدول  
 (T-Test)االختبار -حتصيل ت

PAIRED SAMPLES TEST 

 

Paired Differences 

T Df 
Sig. 

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pretest-Posttest 27,5000-  22,2378 3,9803 32,7271-  22,3134-  5,873-  29 000,  

( وهذا يدل على 0,000 > 0,05) 0,05 أصغر من Sig. (2-tailed) (p-value) 0,000 /يدل على أن حتصيل  السابقاجلدول و 
 .يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسيةفعال أسلوب خرائط املفاهيم استخدام أن 
 يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسية أسلوب خرائط املفاهيمالطلبة عن استخدام  استجابة -3

ابستخدام  اجلملة الفعلية واالمسية تعليمبعد إجراء عملية  االستبانةلدعم صحة البياانت من االستجابة يقوم الباحث بتوزيع ورقة 
فتحصيلها يف اجلدول  يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسية أسلوب خرائط املفاهيم. وأما استجابة الطلبة على استخدام أسلوب خرائط املفاهيم

 التايل:
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 12-4اجلدول 
 استخدام عناستجابة الطلبة 

 يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسية أسلوب خرائط املفاهيم

 التصرحيات الرقم
املعيار  )النسبة املائوية( استجابة الطلبة

 االحنرايف
نتيجة 
 املعدلة

البيان على 
درجة 

 االستجابة
موافق 
أقل  موافق جدا

 موافق
غري 
 موافق

أسلوب ابستخدام  اجلملة الفعلية واالمسيةأرغب يف تعلم  2
 خرائط املفاهيم

21 
80% 

4 
30% 

 العليا 2,80 ,42029 - -

ابستخدام  اجلملة الفعلية واالمسيةتعلم ال أشعر محاسة يف  3
 أسلوب خرائط املفاهيم

21 
80% 

3 
20% 

3 
 العليا 2,70 ,15195 - 20%

أسلوب خرائط ستخدام اب اجلملة الفعلية واالمسيةتعلم  2
 أصدقائيدفعين لتفاعل مع ي املفاهيم

22 
55% 

9 
 العليا 2,55 ,52043 - - 45%

ستطيع تكوين اجلمل أ سلوب خرائط املفاهيمبعد تعلم أب 4
 اجلديدة

23 
10% 

8 
 العليا 2,40 ,50313 - - 40%
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اجلملة الفعلية يف تعلم  أسلوب خرائط املفاهيماستخدام  5
 عند الطلبة الشعور ابمللليزيل  واالمسية

22 
55% 

9 
 العليا 2,55 ,52043 - - 45%

 23 ممال للطلبة حول الدراسة أسلوب خرائط املفاهيمجيعل  1
10% 

8 
40% 

 العليا 2,10 ,50313 - -

أستطيع أن أركب  أسلوب خرائط املفاهيمستخدام اب 7
 اجلمل اجلديدة

7 
25% 

20 
50% 

2 
 العليا 2,30 ,19585 - 25%

 8  حياهتم اليوميةيستطيع الطلبة ليطبق املفردات اجلديدة يف  8
40% 

22 
55% 

2 
5% 

 العليا 2,25 ,58724 -

 اجلملة الفعلية واالمسيةالطلبة ال يفهمون شيئا ما يف تعلم  9
 أسلوب خرائط املفاهيماستخدام 

22 
55% 

9 
 العليا 2,45 ,52043 - - 45%

يساعد الطلبة يف حفظ  أسلوب خرائط املفاهيماستخدام  20
 2 - املفردات

5% 
4 
30% 

25 
 العليا 2,70 ,52043 75%

 ,53134 جمموع
2552/13 

 =2552  
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عن تصرحيات متت اإلجابة عليها ملعرفة  22-4وقد جهز الباحث يف اجلدول 
. أسلوب خرائط املفاهيمابستخدام  اجلملة الفعلية واالمسية تعليماستجاابت الطلبة على 

هذه تدل على و  2,52=  ويف اجلدول السابق يظهر أن النتيجة املعدلة استجاابت الطلبة
 .العلياأن استجاابهتم حتصل على درجة 

ويف اجلدول السابق تتضمن فيه التصرحيات من ثالثة جوانب أهنا اجلوانب املعرفية، 
وهذه  2,80يت حتصل النتيجة املعدلة أعلى الوجدانية والنفسية احلركية. ومن التصرحيات ال

اجلملة الفعلية من تصرحية األوىل اليت تدل على أن أكثر الطلبة الذين يرغب يف تعلم 
 .أسلوب خرائط املفاهيمابستخدام  واالمسية

اليت حتصل  7وكانت النتيجة السفلى من مجيع التصرحيات هي التصرحية يف رقم 
اجلملة الفعلية تعلم وتدل على أقل من الطلبة يكونون صعبة يف  2,30النتيحة املعدلة 

 .أسلوب خرائط املفاهيمابستخدام  واالمسية
أسلوب التصرحيات اإلجيابية السابقة وهي أبن استخدام  مجيع إىل ابلنظروكذلك 
ويساعدهم على تعبري اجلمل اجلديدة املفيدة يؤثر اهتمام الطلبة وغري ممل  خرائط املفاهيم

 .يف عملية التعليم والتعلم
 

 املناقشة -ج
    عفاف يوسفلتحقيق هذا التحصيل تضمن الباحث ابلبحث الذي قدمه 

(Afaf Yousef" )أثر اسرتاتيجية خرائط املفاهيم يف حتسني مهارات القواعد النحويّة "
وكذا البحث  2.يف حتسني مهارات القواعد النحويةر ثووجد الباحث أن استخدامها تؤ 

 الكناية ابب يف البالغة تدريس" ايف رسالته (Nurul Azmi) العزم نوره تالذي قدم

                                                           
2

 طالب لدى النحويّة القواعد مهارات حتسني يف املفاهيم خرائط اسرتاتيجية "أثريوسف،  عفاف 
، 2، رقم 22اإلنسانية، اجمللد  لألحباث: العلوم النجاح جامعة ، جملةإربد" منطقة يف السابع األساسي الصف
3029 
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يف فهم الطلبة لرتقية  ؤثروجد الباحث إن استخدامها م" املفاهيم خريطة وسيلة ابستخدام
 .تعليم الكناية
 ىيرق أسلوب خرائط املفاهيماستخدام  أنشري إىل ي املذكور السابق البحث كان

   .تركيب اجلملويرفع نتيجة الطلبة يف  اجلملة الفعلية واالمسيةالطلبة على فهم  قدرة
 
 وضيق الفر حتق -د

 :مها ن،له فرضا حثذا البهكما ذكر يف الفصل األول أن 
ن فعالية ابستخدام و كي: تعليم اجلملة الفعلية واالمسية   (Ha)الفرض البديل  -

 MTsS Lam Ujongأسلوب خرائط املفاهيم بـــــ 
تعليم اجلملة الفعلية واالمسية مل يكن فعالية ابستخدام  : (0H)الفرض الصفري  -

 MTsS Lam Ujongأسلوب خرائط املفاهيم بـــــ 
 (.Sig) أن نتيجة مستوى الداللة 23-4يف اجلدول اإلختبار -تحتصيل  بواسطة

مردود والفرض  (0H(وهذا يدل على أن الفرض الصفري  (0,000 < 0,05) وهو
تعليم اجلملة فعال على أسلوب خرائط املفاهيم إن استخدام  يمقبول أ  (Ha)البديل

 .الفعلية واالمسية
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث -أ
أسلوب خرائط املفاهيم يف ستددا  الباحث يف هذه الرسالة مما يتعلق اب قد انتهى

، فاآلن حيسن ابلباحث أن يقد  MTsS Lam Ujongبــــــ  تعليم اجلملة الفعلية واالمسية
 قرتحاهتا ختاما هلذه الرسالة.مو نتائج البحث 

بداية اليب من يالباحث ابلبحث التجر  يعرضأن  بعد نتائج البحث الباحث وجد
 وهي: نهايةالحىت 

وهذا فعال  أسلوب خرائط املفاهيم يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسيةإن استددا   -1
 Sig. (2-tailed) (p-value)/أن حتصيل و ، (T-Test) االختبار-تعلى نتائج معتمد 
، وهذا يدل على (00000 > 0000) 0000 مستوى الداللة أصغر من 00000

 مقبول. (Ha)فرض البديل المردود و  (0H)الصفري  فرضالأن 
أسلوب خرائط املفاهيم يف تعليم اجلملة استددا  عن  استجابة الطلبةكانت  -2

كما ورد يف   3003 = نتيجة املعدلةالمع  العليا درجةالحتصل على  الفعلية واالمسية
فتحصل على  600-301من  كثرنتيجة املعدلة أالإذا كانت و  ،مقياس التفسري

 (.301 < 3003) مبقدار: العليادرجة 
 

 اإلقرتاحات -ب
 واملقرتحات اليت يقدمها الباحث مما يتعلق هبذا املوضوع هي:

ويقد  األمثلة عند عملية التعليم خرائط املفاهيم ينبغي للمعلم أن يستدد  أسلوب  -1
 .لكي يسهل الطلبة يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسيةالكثرية 

لنيل األهداف  خرائط املفاهيمينبغي للمعلم أن خيتار الوسيلة املناسبة كالوسيلة  -2
 .تعليم اجلملة الفعلية واالمسيةاملرجوة من عملية 
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ابلطريقة والوسيلة  لية التعليم والتعلم ملادة اللغة العربيةمجيري عينبغي للمعلم أن  -3
 يف صعوبةوممتعة، كما أن املعلم اليو   مثمرةالتعليمية املناسبة واجلذابة ليجعلها 

 .اجلذابة والطرق املعينة املعاصرة الوسائل للحصول على
د، إذا وجدوا فيها أن يتفضلوا ابلنققارئني الذين يقرؤون هذا البحث الينبغي على  -6

 ىت يكون هذا البحث كامال مفيدا صلحوا هذه العيوب حخطأ أو نقصا في
 .للجميع



64 

 

 املراجع

 املراجع العربية -أ
، بريوت: مجيع احلقوق حمفوظة القواعد لكل املراحيل، 2002إبراهيم مشس الدين، 

 ومسجلة للناشر.

 ، بريوت: دار الكتب العلمية.للغة العربيةالقواعد األساسية ، 2002أمحد اهلامشي، 

أثر استخدام خرائط املفاهيم يف ، 2012أمساء كاظم فندي وإميان حسن علي، 
  اكتساب املفاهيم البالغية لدى طالبات املرحلة اإلعدادية، البحث العلمي،

 كلية الرتبية اإلنسانية جامعة داييل.

 ، بندا آتشيه: دون الناشر.املدخل إىل علم اللغة ، دون السنة،خباري مسلم

، ريهاغلناطقني بلوتقومي اللغة العربية  تطوير منهج تعليم، 2010ترميذي نينورسي، 
 بندا آتشيه: املمتاز إنستيتوت.

 ، قاهرة: دار االفاق العربية.املدخل إىل تعلم العربية، 2004رجب عبد اجلواد إبراهيم، 

ز تطوير ، بندا آتشيه: مركاملنهج احلديثدروس اللغة العربية على ، 2016، شاه منان
 .جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية اللغة

املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، الطبعة  ،صاحل بن محد العساف، دون سنة
 .كتبة العبيكانمرايض:  الثانية،

الطبعة الرتبية وطرق التدريس، زيز، دون السنة، ععبد العزيز عبد اجمليد وصاحل عبد ال
 ، القاهرة: دار املعارف.األوىل

 ي فريس. ري ، بندا آتشيه: الرانتيسري النحو وتطبيقه، 2012عثمان حسني، 



62 

 

 ، بريوت: دار الثقافة اإلسالمية.ملخص قواعد اللغة العربية فؤاد نعمة، دون السنة،

خريطة املفاهيم واستخدامها يف تعليم اإلعالل واإلبدال واإلدغام، ، 2014فوزي، 
 .بندا أتشيه-دار السال -ة الرانريي اإلسالمية احلكوميةجامع البحث العلم،

 ق.، بريوت: دار املشر لغة واألعالمالاملنجد يف ، 1244لويس معلوف، 

، القاهرة: املنهج احلديث يف الرتبية وطروق التدريسحممد عبد القادر، دون السنة، 
 املكتبة النهضة املصرية.

 :القاهرة ،املناهج والوسائل التعليمية، 1244حي وحممد منري مرسي، يحممد لبيب النج
 .مصرية مكتبة األجنلو

ئط املفاهيم على ار تيجية خا، فاعلية استخدام إسرت 2013حممود مسلم عطية قمران، 
حتصيل البالغة واالجتاه حنوها لدى طالبات الصف احلادي عشر بغزة، 

غزة عمادة الدارسات العليا كـلية الرتبية  -اجلامعة اإلسالمية  البحث العلمي،
 .قسم املنــــــاهج وطرق التدريــس

مجهورية مصر  ،الطبعة الثانية ،جامع الدروس العربية، 2013مصطفى الغالييين، 
 العربية: دار السال .

بريوت:  املنجد يف اللغة واإلعالم، الطبعة األربعون،، 2003مؤسسة دار املشرق، 
 .املكتبة الشرقية



00 

 

 سيةياإلندوناملراجع  -ب
A. Sulaiman, Darwis. 1975. Majalah Sinar Darussalam, No. 30. Banda Aceh: 

Yayasan Pembina Darussalam Study Klub Islam. 

Alamsyah, Maurizal. 2009. Kiat Jitu Meningkatkan Prestasi dengan Mind 

Mapping. Yogyakarta: Mitra Pelajar. 

Deporter, Bobbi. 2011. Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan 

Menyenangkan, Cetakan Ke-29. Bandung: Mizan Pustaka. 

Faizi, Mastur. 2013. Ragam Metode Mengajarkan Eksakta Pada Murid. 

Yogyakarta: DIVA Press.  

S. Uyanto, Stanislaus. 2009. Pedoman Analisis Data dengan SPSS Edisi 3. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Sudijono, Anas. 2009. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

Trianto. 2007. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktifistik. Jakarta: Tim Presentasi Pustaka. 

Trianto. 2010. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep 

Landasan dan Implementasi pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Jakarta: Kencana. 

 

 املراجع اإلنرتنيتية -ج
https://ras-eko.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaran-mind-mapping.html 

http://midad.com/article/214636/ التدريس-أساليب-و-املعلم-  

 

https://ras-eko.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaran-mind-mapping.html


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah   :   MTsS Lam Ujong 

Mata Pelajaran   :   Bahasa Arab 

Kelas / Semester   :   VIII / II 

Materi Pokok   :   يوميتنا يف املدرسة 
Alokasi Waktu   :   1 x 40 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI-1)  : Menghargai dan menghayati ajaran agama 

yang dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI-2)  : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Kompetensi Inti (KI-3)  : Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Kompetensi Inti (KI-4)  : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam 

ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di madrasah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 



 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1.Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional, dan bahasa pengantar 

khazanah keislaman  yang 

diwujudkan dalam semangat belajar. 

 

2.1.Menunjukkan prilaku jujur dan 

percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan seolah. 

 

4.2. Menunjukkan contoh ungkapan 

sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon tentang: 

 dengan يوميتنا يف املدرسة

memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

4.2.1. Siswa mampu membedakan 

penggunaan   يمسيةالفعلية واالاجلملة  

dengan baik dan benar terkait 

topik يوميتنا يف املدرسة 
4.2.2. Siswa mampu membuat 

kalimat sederhana sesuai dengan 

tarkib  اجلملة الفعلية وااليمسية 
dengan baik dan benar terkait 

topik يوميتنا يف املدرسة 
 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah proses kegiatan pembelajaran ini, maka siswa: 

●   Siswa mampu membedakan penggunaan اجلملة الفعلية وااليمسية dengan 

baik dan benar terkait topik يوميتنا يف املدرسة 
●   Siswa mampu membuat kalimat sederhana sesuai dengan tarkib  

 يوميتنا يف املدرسة dengan baik dan benar terkait اجلملة الفعلية وااليمسية



 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Judul :  يمسيةواالاجلملة الفعلية  (terlampir) 

E. METODE/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

Metode      : •   Syam’iyyah Syafahiyyah (Audio-Lingual) 

•   Ceramah 

•   Drill 

•   Tanya-Jawab dan Diskusi 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

Media dan Alat  :   Spidol, karton, kertas, kotak, dll  

Sumber Pembelajaran :  Buku Ajar Bahasa Arab MTs Kelas VIII, kamus 

dan internet. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No 
Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan 

Pendahuluan 

 Siswa mempersiapkan kelas dan memberi 

salam kemudian berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kebersihan kelas, 

kerapian berpakaian dan kehadiran siswa. 

 Guru mengkondisikan kesiapan mental 

siswa dalam belajar. 

 Guru melakukan apersepsi terhadap siswa 

dengan menanyakan !صباح اخلري،  

؟ماذا درسنا اآلن ،؟كيف حالكم  
 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

5 Menit 

2. Kegiatan Inti a) Mengamati 

 Guru meminta siswa untuk 

memperhatikan materi yang 

diberikan 

25 Menit 



 

 

 Siswa menyimak judul yang 

diberikan guru di papan tulis secara 

seksama 

b) Menanyakan 

 Siswa menanyakan mufradat yang 

sulit yang berkaitan dengan  

 اجلملة الفعلية وااليمسية
 Siswa melakukan Tanya jawab 

tentang mufradat yang tidak paham 

terkait  اجلملة الفعلية وااليمسية  

c) Mengeksplorasi 

 Siswa melafalkan bacaan yang di 

berikan guru di  papan tulis 

 Siswa mendiskusikan penggunaan  

 .dalam kalimat اجلملة الفعلية وااليمسية

d) Mengasosiasi 

 Siswa menjawab pertanyaan yang 

ditanyakan oleh temannya. 

 Siswa menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh gurunya. 

 Siswa menyampaikan kembali apa 

yang telah di pelajari terkait  اجلملة
  الفعلية وااليمسية

 e) Mengkomunikasikan 

 Siswa membuat kalimat sederhana 

dengan memperhatikan struktur 

penggunaan  

 dengan baik dan اجلملة الفعلية وااليمسية

benar. 



 

 

 Siswa menyampaikan dan membaca 

hasil diskusi di depan kelas terkait  

 اجلملة الفعلية وااليمسية
3. Penutup  Guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan materi pembelajaran 

terkait judul. 

 Guru memberikan refleksi, motivasi dan 

pesan moral terkait materi pembelajaran. 

 Guru memberikan tugas individu  

 Guru menyampaikan  rencana 

pembelajaran dengan materi selanjutnya 

agar dipelajari dirumah. 

 Guru menutup perjumpaan dengan 

membaca doa dan memberi salam. 

10 Menit 

 

H. PENILAIAN (terlampir)  

  

 

Banda Aceh, 27 November 2019 

 

 

 

Akmal 

150202041 

  

  



 

 

Lampiran 1: Materi Pembelajaran 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Lampiran 2: Penilaian  

 

1. Perfomensi (Tulisan) 

No Nama 
Jumlah soal Total 

Skor 

Nilai 

Persen 
Kriteria 

1 2 3 4 5 

1          

2          

3          

…          

 

Keterangan 

Ketuntasan Tindak Lanjutan 

T TT R P 

    

    

    

 

Nilai Akhir = Jumlah skor perolehan x 100 = ….. 

                       Jumlah skor maksimal  

 

Keterangan: 

T  =  Tuntas 

TT  =  Tidak Tuntas 

R  =  Remedial 

P =  Pengayaan 



 

 

2. Penilaian Sikap  

No 
Aspek yang 

diobservasi 

Pilihan Jawaban 

Skor 
Selalu Sering 

Kadan-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 

Memulai bertanya atau 

memberikan pendapat 

dengan memberikan 

salam 

 

 
    

2 
Santun dalam 

memberikan pendapat 
     

3 

Menyalahi secara 

langsung pendapat 

orang lain tanpa 

memberikan solusi 

     

4 
Menghargai pendapat 

orang lain 
     

5 

Mengeluarkan kata-kata 

yang membuat orang 

lain tersinggung. 

     

JUMLAH SKOR 
     

 

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Bila Pernyataan Positif 

Selalu =  skor 4 

Sering          =  skor 3 

Kadang-kadang  =  skor 2 

Tidak pernah      =  skor 1 
Skor yang di peroleh x 100 

 Skor Maksimal 

 

= … 

 

Bila Pernyataan Negatif 

Selalu        =  skor 1 

Sering       =  skor 2 

Kadang-kadang =  skor 3 

Tidak pernah  =  skor 4 

 



 

 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

Mata Pelajaran   :   Bahasa Arab 

Keterampilan   :   الرتكيب 
Semester   :   II/ Genap 

Alat dan Bahan  :   Spidol, karton, kertas, kotak, dll 

 

Indikator Pencapaian  : 

4.2.2. Siswa mampu membuat kalimat sederhana sesuai dengan tarkib 

سةيوميتنا يف املدر  dengan baik dan benar terkait topik اجلملة الفعلية واإليمسية  

 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

1. Diskusikanlah terlebih dahulu dengan teman-temanmu terkait kalimat yang 

akan disusun! 

2. Tulislah kalimat sederhana sesuai dengan tarkib  الفعلية واإليمسيةاجلملة  dengan 

baik dan benar. 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah   :   MTsS Lam Ujong 

Mata Pelajaran   :   Bahasa Arab 

Kelas / Semester   :   VIII / II 

Materi Pokok   :   يوميتنا يف املدرسة 
Alokasi Waktu   :   2 x 40 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI-1)  : Menghargai dan menghayati ajaran agama 

yang dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI-2)  : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Kompetensi Inti (KI-3)  : Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Kompetensi Inti (KI-4)  : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam 

ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di madrasah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 



 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1.Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional, dan bahasa pengantar 

khazanah keislaman  yang 

diwujudkan dalam semangat belajar. 

 

2.1.Menunjukkan prilaku jujur dan 

percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan seolah. 

 

4.2. Menunjukkan contoh ungkapan 

sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon tentang: 

 dengan يوميتنا يف املدرسة

memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks. 

4.2.1. Siswa mampu membedakan 

penggunaan   يمسيةالفعلية واالاجلملة  

dengan baik dan benar terkait 

topik يوميتنا يف املدرسة 
4.2.2. Siswa mampu membuat 

kalimat sederhana sesuai dengan 

tarkib  اجلملة الفعلية وااليمسية 
dengan baik dan benar terkait 

topik يوميتنا يف املدرسة 
 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah proses kegiatan pembelajaran ini, maka siswa: 

●   Siswa mampu membedakan penggunaan اجلملة الفعلية وااليمسية dengan 

baik dan benar terkait topik يوميتنا يف املدرسة 
●   Siswa mampu membuat kalimat sederhana sesuai dengan tarkib  

 يوميتنا يف املدرسة dengan baik dan benar terkait اجلملة الفعلية وااليمسية



 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

Judul :  يمسيةواالاجلملة الفعلية  (terlampir) 

E. METODE/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

Metode      : •   Syam’iyyah Syafahiyyah (Audio-Lingual) 

•   Drill 

•   Tanya-Jawab dan Diskusi 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

Media dan Alat  :   Spidol, kertas, (Concept Mapping) خريطة املفاهيم 

Sumber Pembelajaran :  Buku Ajar Bahasa Arab MTs Kelas VIII, kamus 

dan internet. 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No 
Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan 

Pendahuluan 

 Siswa mempersiapkan kelas dan memberi 

salam kemudian berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kebersihan kelas, 

kerapian berpakaian dan kehadiran siswa. 

 Guru mengkondisikan kesiapan mental 

siswa dalam belajar. 

 Guru melakukan apersepsi terhadap siswa 

dengan menanyakan !صباح اخلري،  

؟ماذا درسنا اآلن ،؟كيف حالكم  
 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

5 Menit 

2. Kegiatan Inti a) Mengamati 

 Siswa menyimak judul yang 

diberikan guru di papan tulis secara 

seksama 

25 Menit 



 

 

 Siswa mengamati tulisan yang 

terdapat pada (Concept 

Mapping)   خريطة املفاهيم

 Siswa memperhatikan tulisan yang 

terdapat di (Concept Mapping) 

  خريطة املفاهيم 

b) Menanyakan 

 Siswa menanyakan mufradat yang 

sulit yang berkaitan dengan  

 اجلملة الفعلية وااليمسية
 Siswa melakukan tanya jawab 

tentang mufradat yang tidak paham 

terkait 

اجلملة الفعلية وااليمسية   

c) Mengeksplorasi 

 Siswa melafalkan bacaan yang 

terdapat di media (Concept Mapping) 

 خريطة املفاهيم

 Siswa mendiskusikan penggunaan  

 .dalam kalimat اجلملة الفعلية وااليمسية

d) Mengasosiasi 

 Siswa menjawab pertanyaan yang 

ditanyakan oleh temannya. 

 Siswa menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh gurunya. 

 Siswa menyampaikan kembali apa 

yang telah dipelajari dari  (Concept 

Mapping) خريطة املفاهيم 



 

 

e) Mengkomunikasikan 

 Siswa membuat kalimat sederhana 

dengan memperhatikan struktur 

penggunaan ةاجلملة الفعلية وااليمسي  

dengan baik dan benar. 

 Siswa menyampaikan dan membaca 

hasil diskusi di depan kelas terkait  

 اجلملة الفعلية وااليمسية
3. Penutup  Guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan materi pembelajaran 

terkait judul. 

 Guru memberikan refleksi, motivasi dan 

pesan moral terkait materi pembelajaran. 

 Guru memberikan tugas individu  

 Guru menyampaikan  rencana 

pembelajaran dengan materi selanjutnya 

agar dipelajari dirumah. 

 Guru menutup perjumpaan dengan 

membaca doa dan memberi salam. 

10 Menit 

 

H. PENILAIAN (terlampir)  

  

 

Banda Aceh, 26 November 2019 

 

 

 

Akmal 

150202041 

 



 

 

Lampiran 1: Materi Pembelajaran 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Lampiran 2: Penilaian  

 

1. Perfomensi (Tulisan) 

No Nama 
Jumlah soal Total 

Skor 

Nilai 

Persen 
Kriteria 

1 2 3 4 5 

1          

2          

3          

…          

 

Keterangan 

Ketuntasan Tindak Lanjutan 

T TT R P 

    

    

    

 

Nilai Akhir = Jumlah skor perolehan x 100 = ….. 

                       Jumlah skor maksimal  

 

Keterangan: 

T  =  Tuntas 

TT  =  Tidak Tuntas 

R  =  Remedial 

P =  Pengayaan 



 

 

2. Penilaian Sikap  

No 
Aspek yang 

diobservasi 

Pilihan Jawaban 

Skor 
Selalu Sering 

Kadan-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 

Memulai bertanya atau 

memberikan pendapat 

dengan memberikan 

salam 

 

 
    

2 
Santun dalam 

memberikan pendapat 
     

3 

Menyalahi secara 

langsung pendapat 

orang lain tanpa 

memberikan solusi 

     

4 
Menghargai pendapat 

orang lain 
     

5 

Mengeluarkan kata-kata 

yang membuat orang 

lain tersinggung. 

     

JUMLAH SKOR 
     

 

KETERANGAN NILAI 
NILAI 

AKHIR 

Bila Pernyataan Positif 

Selalu =  skor 4 

Sering          =  skor 3 

Kadang-kadang  =  skor 2 

Tidak pernah      =  skor 1 
Skor yang di peroleh x 100 

 Skor Maksimal 

 

= … 

 

Bila Pernyataan Negatif 

Selalu        =  skor 1 

Sering       =  skor 2 

Kadang-kadang =  skor 3 

Tidak pernah  =  skor 4 

 



 

 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

Mata Pelajaran   :   Bahasa Arab 

Keterampilan   :   الرتكيب 
Semester   :   II/ Genap 

Alat dan Bahan  :   Spidol, karton, kertas, kotak, dll 

 

Indikator Pencapaian  : 

4.2.2. Siswa mampu membuat kalimat sederhana sesuai dengan tarkib 

سةيوميتنا يف املدر  dengan baik dan benar terkait topik اجلملة الفعلية واإليمسية  

 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut: 

1. Perhatikan materi tentang مجلة االيمسية ومجلة الفعلية yang dijelaskan guru di 
(Concept Mapping) خريطة املفاهيم ! 

 

2. Diskusikanlah terlebih dahulu dengan teman-temanmu terkait kalimat yang 

akan disusun! 

3. Tulislah kalimat sederhana sesuai dengan tarkib  االيمسية ومجلة الفعليةمجلة  

dengan baik dan benar! 



 

 

 االختبار القبلي

Nama : 

Kelas  : 

Semester : 

 

يَّة أَ  ْ اْْلُْمَلة ااْلْسْن  ! اْلفنْعلنيَّة ون َعّيِن
يَّة اْلُْمَلة  فنْعلنيَّة اْسْن

 .... .... َأْحَيانً   َمْكتَ َبةِ ِف الْ  ِقصَّةَ َأْْحَد الْ  يَ ْقرَأ   -1
 .... .... ََجَاَعة   الصُّْبَح ِفْ   م ْسِلم ْونَ ي َصلِّي الْ  -2
 .... .... ِإََل بَ ْيِتَها بَ ْعَد الظُّْهرِ  تَ ْرِجع   الطَّالَِبة   -3
 .... ....   بْْسب  ْو ِ اْل   ِفْقَه َمرًَّة ِفْ الْ  َنْدر س   -4
 .... .... ِِبلسَّيَّارَةِ  ِإََل امل َْدَربَْسةِ  َيْذَهب    م َدرِِّس  الْ  -5
 

يَّة !اْلُْ  َحوِنلْ   َما الفنْعلنيَّة اِتينَية لن َى َُمَا انْسْن
 املثال:

 َأْحَيانً  امل َْكتَ َبةِ  ِفْ  الِقصَّةَ  أ  رَ قْ د ي َ ْحَْ أَ يَ ْقرَأ َأْْحَد الِقصَّة ِف امل َْكتَ َبة َأْحَياًن  = 
 ....  =ن َصلِّي الصُّْبح ِف ََجَاَعة   -1
 تَ ْرِجع الطَّالَِبة ِإََل بَ ْيِتَها بَ ْعَد َصالَِة الظُّْهر  = .... -2
 َيْذَهب َنِظر امل َْدَربَْسة ِإََل ال َمِديْ َنة ِِبلسَّيَّاَرة  = .... -3
 َتْسَتِعْْي أ مُّ َكْلث  ْوم بَ ْعَض الك ت ب  = ....  -4
 ِإبْ رَاِهْيم ِف بَ ْيت َكِبْْي  = .... َتْسك ن أ بْْسَرة السَّيِّد  -5

  



 

 

 االختبار البعدي
 

Nama : 

Kelas  : 

Semester : 

 

 َذا َأْْحَد  هَ 
َه  ا و ر ْابًْس  ا َكثِ  ْْيَة   يَ  ْدر س   . َمَداِرس ال   م تَ َوبْسِّطَة اِسبْْس  اَلِميَّةِإْح  َدا الْ   ِفْ  ه   َو يَ  ْدر س   َأْْحَ  د ِيي ْ

ْين  اِسبْْس  اَلِميِّ  َاِه  َي    َايَ  ْدر س  . رَاِييَ  ا َاَْيْْيَه  اغْ َاالع ل   ْوم  الطَِبيِعيَّ  ة َاالرَِِّيِا  َيات َاالتَّ  ارِْي  َااْ   ال  دِِّ
ِلْي ِيَّ   ة.َك   ذَ  ْاِنِس   يَّة َااللُّغَ   ة  الَعَربِيَّ   ة َااللُّغَ   ة اِس ِْ يَ   ْدر س َأْْحَ   د ا  ِلَك اللُّغَ   ات  َاِه   َي اللُّغَ   ة  اِسْند 

 َحَواََلْ ََثَاِن ِحَصص ِورَابِْسيَّة.َاَأْصِدقَاؤ ه  ِف اليَ ْوم 
 
1-  ْ يَّة َواْلفنْعلنيَّة منْن َهَذا النَّصن َعّيِن  !اْْلُْمَلة ااْلْسْن

(Tentukan jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah pada teks di atas!) 

يَّة  اْْلُْمَلة اْلفنْعلنيَّة اْْلُْمَلة ااْلْسْن
  
  
 
2-  ْ يَّة َواْلفنْعلنيَّة منْن َهَذا النَّصن  الت َّْعرنْيف َبّيِن  ! َهاتن منثَاالا ُثَّ اْْلُْمَلة ااْلْسْن

(Jelaskan pengertian jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah beserta contoh!) 
 

 يَّة   ____________________________  يَ هِ  اْْلُْمَلة ااْلْسْن
Jumlah Ismiyah adalah:  _________________________________________  

Contoh: ______________________________________________________   

 يَ هِ  اْْلُْمَلة اْلفنْعلنيَّة  ____________________________  
Jumlah Fi’liyah adalah:  _________________________________________  

Contoh: ______________________________________________________   



 

 

ANGKET UJI MEDIA PETA KONSEP DALAM 

PEMBELAJARAN JUMLAH FI’LIYYAH 

DAN JUMLAH ISMIYYAH  

 
Nama :  

Kelas  :  

Semester : 

 

Petunjuk Pengisian:  

Bacalah pernyataan dibawah ini dengan teliti, berilah tanda cheklist (√) 

untuk jawaban yang menurutmu paling sesuai. 

 

Keterangan: 

SS =  Sangat Setuju 

S =  Setuju 

TS =  Tidak Setuju 

STS =  Sangat Tidak Setuju 

 

NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1 Saya merasa senang belajar tarkib jumlah 

fi’liyyah dan jumlah ismiyah menggunakan 

media peta konsep 

    

2 Pembelajaran tarkib jumlah fi’liyyah  dan jumlah 

ismiyah dengan penggunaan media peta konsep 

mendorong saya untuk semangat menerapkan 

Bahasa Arab 

    

3 Pembelajaran tarkib jumlah fi’liyyah  dan jumlah 

ismiyah dengan penggunaan media peta konsep 

mendorong saya untuk bekerja sama dengan 

teman dalam menyelesaikan tugas secara 

berkelompok 

    

4 Pembelajaran tarkib jumlah fi’liyyah dan jumlah 

ismiyah dengan penggunaan media peta konsep 

membuat saya bisa mengetahui bentuk-bentuk 

kalimat yang baru. 

    



 

 

5 Penggunaan media peta konsep dapat 

menghilangkan rasa bosan saya dalam belajar 

tarkib jumlah fi’liyyah  dan jumlah ismiyah 

    

6 Pembelajaran tarkib jumlah fi’liyyah  dan jumlah 

ismiyah dengan penggunaan media peta konsep 

membuat suasana kelas menjadi bosan 

    

7 Pembelajaran tarkib jumlah fi’liyyah dan jumlah 

ismiyah dengan penggunaan media peta konsep 

membuat saya mampu menyusun kalimat-

kalimat baru 

    

8 Pembelajaran tarkib jumlah fi’liyyah dan jumlah 

ismiyah dengan penggunaan media peta konsep 

membuat siswa mampu mengaplikasikan 

kosakata ke dalam kehidupan sehari-hari 

    

9 Pembelajaran tarkib jumlah fi’liyyah  dan jumlah 

ismiyah dengan penggunaan media peta konsep 

membuat siswa tidak mengerti apa yang 

disampaikan 

    

10 Pembelajaran tarkib jumlah fi’liyyah  dan jumlah 

ismiyah dengan penggunaan media peta konsep 

membantu siswa menghafal kosa kata 

    

 



 

 

 ختبار القبلي واإلختبار البعدياالنتائج 
 (SPSS Statistic v2.2)ابستعانة احلساب على األدوات الرقمية 

TESTS OF NORMALITY 

 

 
KELOMPOK 

KOLMOGOROV-

SMIRNOVA 
SHAPIRO-WILK 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

NILAI 
PRE-TEST ,151 20 ,200 ,954 20 ,437 

POST-TEST ,165 20 ,159 ,958 20 ,505 

 

 

 

TEST OF HOMOGENEITY OF VARIANCES 

NILAI SISWA 

LEVENE STATISTIC df1 df2 Sig. 

,062 1 38 ,804 



 

 

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

PAIR 1 

PRETEST 51,500 20 16,9442 3,7888 

POSTEST 69,000 20 15,8612 3,5467 

 

 

 

PAIRED SAMPLES TEST 

 

Paired Differences 

T Df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pretest-Posttest -17,5000 13,3278 2,9802 -23,7376 -11,2624 -5,872 19 ,000 

 



 

 

 خرائط املفاهيم يف تعليم اجلملة الفعلية واالمسيةأسلوب  عن استخدام استجابة الطلبةنتائج 
 (SPSS Statistic v2.2)ابستعانة احلساب على األدوات الرقمية 

 

STATISTICS 

 SOAL1 SOAL2 SOAL3 SOAL4 SOAL5 SOAL6 SOAL7 SOAL8 SOAL9 SOAL10 

N 
Valid 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,8000 3,7000 3,5500 3,4000 3,5500 3,6000 3,2000 3,3500 3,4500 3,7000 

Std. Deviation ,41039 ,65695 ,51042 ,50262 ,51042 ,50262 ,69585 ,58714 ,51042 ,57124 

 

 

SOAL1 

 
FREQUENCY PERCENT 

VALID 

PERCENT 

CUMULATIVE 

PERCENT 

Valid 

SETUJU 4 20,0 20,0 20,0 

SANGAT SETUJU 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 
  



 

 

SOAL2 

 
FREQUENCY PERCENT 

VALID 

PERCENT 

CUMULATIVE 

PERCENT 

Valid 

TIDAK SETUJU 2 10,0 10,0 10,0 

SETUJU 2 10,0 10,0 20,0 

SANGAT SETUJU 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

SOAL3 

 
FREQUENCY PERCENT 

VALID 

PERCENT 

CUMULATIVE 

PERCENT 

Valid 

SETUJU 9 45,0 45,0 45,0 

SANGAT SETUJU 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

SOAL4 

 
FREQUENCY PERCENT 

VALID 

PERCENT 

CUMULATIVE 

PERCENT 

Valid 

SETUJU 12 60,0 60,0 60,0 

SANGAT SETUJU 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 



 

 

SOAL5 

 
FREQUENCY PERCENT 

VALID 

PERCENT 

CUMULATIVE 

PERCENT 

Valid 

SETUJU 9 45,0 45,0 45,0 

SANGAT SETUJU 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

SOAL6 

 
FREQUENCY PERCENT 

VALID 

PERCENT 

CUMULATIVE 

PERCENT 

Valid 

SETUJU 8 40,0 40,0 40,0 

SANGAT SETUJU 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

SOAL7 

 
FREQUENCY PERCENT 

VALID 

PERCENT 

CUMULATIVE 

PERCENT 

Valid 

TIDAK SETUJU 3 15,0 15,0 15,0 

SETUJU 10 50,0 50,0 65,0 

SANGAT SETUJU 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 



 

 

SOAL8 

 
FREQUENCY PERCENT 

VALID 

PERCENT 

CUMULATIVE 

PERCENT 

Valid 

TIDAK SETUJU 1 5,0 5,0 5,0 

SETUJU 11 55,0 55,0 60,0 

SANGAT SETUJU 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

 

 

SOAL9 

 
FREQUENCY PERCENT 

VALID 

PERCENT 

CUMULATIVE 

PERCENT 

Valid 

SETUJU 11 55,0 55,0 55,0 

SANGAT SETUJU 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

 

SOAL10 

 
FREQUENCY PERCENT 

VALID 

PERCENT 

CUMULATIVE 

PERCENT 

Valid 

SETUJU 1 5,0 5,0 5,0 

TIDAK SETUJU 4 20,0 20,0 25,0 

SANGAT TIDAK SETUJU 15 75,0 75,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  
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