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 استهالل
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ج}يَ ْرَفِعهللاُالَِّذْيَنَءاَمنُ ْواِمْنُكْمَوالَِّذْيَنأُْوُتواْاْلِعْلَمَدَرَجاتٍ

ٌر{ َوهللاُِبَاتَ ْعَمُلْوَنَخِبي ْ

"ٔٔ"سورةاجملادلةآية

(ٕإانَّأَنْ زَْلناَُهقُ ْرآانًَعَربِيِّاَلَعلَُّكْمتَ ْعِقُلْوَن)

 ٕسورةيوسفآية

 صدقهللاالعظيم

قالأمريادلؤمننيعمربناخلطابهنع هللا يضر:

﴿ِاْحِرُصْواَعَلىتَ َعلُِّماللَُّغِةاْلَعَربِيَِّةفَِإن ََّهاُجْزٌءِمْنِدْيِنُكْم﴾
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 إهداء :

ساعد حاج تغكو سلباين ادلكرمة وأمي   شامعون رزيل ادلكرم أيب إىل
ربياين والدنيااللذين الدين سمامة  ي وأبقااما هللا حظظهما صغرية

 واآلخرةوإىلأخوينجهياراين،مصتظيعلي،هبريينوحسنولحظظا.

 الذين احلكومية، اإلسمامية الرانريي جامعة  ي أساتذيت علموينوإىل قد
صحيحا إرشادا وأرشدوين ادلظيدة العلوم تقديراأنواع ابلكثري ذلم

.وإجماال

أخواٍتوإىل رابع ، العزم ووو فيي،، ابوبني، وأصدقايي أسريت يميع

يميع ،.وإىل لطظيا و ألظيارمحي، و , ادلوّدة وميزة غوتري، أيي فوتري

ب               وادلدرسات  ي Man 1 Aceh Besarادلدرس والطالبات

البياانت الصفالثالث،وأقولذلن شكراجزيماعلىمساعدهتن يني،

ذل الرسالة.وكذلك زمذه يميع جامعةيوإىل  ي وأصدقايي الرانرييمايي

ميل يإجنازمساعدهت شكراجزيماعلىذلمأقولواإلسماميةاحلكومية.

 جزاكمهللاخرياجلزاء.و،يىذاالبحثالعلم
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شكر وتقدير

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
وأفي، القرآن لغة العربية جع، الذي  اللغاتاحلمد

حبيبالرمحن على والسمام والصماة وأوسعها. اإلنسان هبا ينطق
تبعو ومن أيمعني وأصحابو آلو وعلى سلم  و عليو هللا صلى دمحم

هبدايتووإحسانوإىليومالدين.
ىذه كتابة من وعونو هللا إبون الباحثة انتهت فقد

 " ادلوضوع حتت طلق تطويراملادة يف ابب املفعول املالرسالة
قدمتها"MAN 1 Aceh Besar ـــــــبخبرائط املفاهيم  اليت

احلكومية اإلسمامية الرانريي جلامعة ادلعلمني وأتىي، الرتبية لكلية
ادلرحلة درجة لني، ادلقررة ادلواد من كمادة آتشيو بندا السمام دار

اجلامعيةاألوىل يالرتبيةاإلسمامية.
ا فتقدم السعيدة، الظرصة ىذه الشكرو ي لباحثة

ترميزي و ادلاجستري، مرزون اماالدكتورندس الظاضلني، للمشرفني
النينورسيادلاجستريعلىمساعدهتماوأوقاهتماالظارغة يإشراف



 
 

 ز
 

خري جيزيهما هللا ولع، الرسالة، ىذه لكتابتها الباحثة  رسالة
اجلزاء.

الرانريي جامعة دلدير الشكر كلمة الباحثة تقدم مث
اللغةاإلسمام تعليم قسم ورييس الرتبية، كلية وعميد احلكومية، ية

ىذه كتابة   ي الباحثة شجعوا قد حيث فيو وادلعلمني العربية،
الرانريي جامعة مكتبة دلوظظي  الشكر جزي، تقدم .كما الرسالة
ىذه كتابة إمتام إىل اتاجة الكتب إعارة  ي ساعدوىا الذين

الرسالة.
خبا الباحثة واألساتذةب              وتقدم األساتذ إىل الشكر  لص
 Man 1 Aceh Besarالذين وىم اإلسمامية. للرتبية ومدرسيها

ىذه أعداد  ي البياانت جلميع وساعدوىا أوقاهتم بذلوا قد
ابوبني والزمماء للزميمات الشكر كلمة تقدم وكذلك الرسالة.

النافع أفكارىم بعض بتقدمي ساعدوىا قد إىلالذين ودفعوىا ة
إمتامكتابةىذهالرسالة.

يقدموا أن القاريني من الباحثة ترجو الرسالة ىذه و ي
أن هللا وعسى الرسالة، ىذه إلكمال انفعا وإصماحا بناييا نقدا
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ونعم هللا وحسبنا عامة. وللقاريني خاصة للباحثة انفعة جيعلها
ةإالابالعلىالوكي،فهونعمادلوىلونعمالنصريوالحولوالقو

 العظيمواحلمدربالعادلني.
 
 
 م2ٕٔٓسبتمبرئدارالسمام،    


الباحثة    
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 مستخلص البحث
: تطوير املادة يف ابب املفعول املطلق خبرائط املفاىيم  عنوان البحث

 MAN 1Aceh Besarبــــــــ

 : رين مغفرة   االسم الكامل
 630202041:   رقم القيد 

إن موضوع ىذه رسالة " تطوير املادة يف ابب املفعول املطلق خبرائط املفاىيم 
قد نظرت . والسباب الذي دفع الباحثة الختيار ىذا املوضوع  ألن MAN1 Aceh Besarبــــــــــــــ

 Bukuتستخدم كتاب"  MAN 1  Aceh Besarـــــــبالباحثة أن مادة التعليم والتعلم اللغة العربية 

Siswa Bahasa Arab"  الذي كتبو أمحد ىداايت البكالوريوس ولكن تفرتض الباحثة أبن طريقة
نص اليت استخدمها الكتاب يف تعليم النحو خاصة يف ابب املفعول املطلق متعب ومشبع وصعبة ىف 
فهمو وترى الباحثة أن ىذا الكتاب غري جذاب، إعتمادا على بيان السابق ستقوم الباحثة مبساعدة 

وتستخدم  "Buku Siswa Bahasa Arab"عول املطلق بتطوير ىذا الكتاب الطالب ىف فهم املف
جودة  ملعرفة واهلدف من ىذه الرسالة ىي . الباحثة خرائط املفاىيم يف تطويره لباب املفعول املطلق

استجابة الطالب إىل على تقييم اخلرباء وملعرفة  رائط املفاىيمخبتطوير املادة ىف ابب  املفعول املطلق 
.وللحصول على البياانت، يقوم الباحثة  رائط املفاىيمخباملادة ىف ابب  املفعول املطلق  تطوير

يرتكز الباحثة اجملتمع يف الفصل الثالث كان  (research and development).ابلبحث والتطوير
 Buku Siswa Bahasa  طالبا. إن جودة  60وأخذت الباحثة العينة منهم  22عدد الطالب 

Arab خبرائط املفاىيم. تستخدم الباحثة  مفعول املطلق مفعول املطلق يف ابب وسيلة لفهم بكتاب
 011صيغة 

 

  
 58خبرائط املفاىيم مفعول املطلق  كتاب وسيلة لفهمملعرفة نتيجة جودة      
 
  

  
X100= إذا أتملنا إىل نتيجة تقييم اخلرباء، فإن كتاب وسيلة لفهم مفعول مطلق مقبول. إن

استجابة الطالب يوافق أن كتاب وسيلة لفهم مفعول مطلق يسهل الطالب يف تعليم ابب مفعول 
)مقبول(. إن االختبارة احملدودة اليت وجدهتا الباحثة نتيجة % 01املطلق  ويزيد فهمو. وكان نتيجة 

يف إختبار قبلى. إن االختبارة  % 0،55يف اختبار البعدى ووجدت  الباحثة نتيجة 86،45%
يف اإلختبار البعدى ووجدت الباحثة نتيجة % 55،8العامة اليت وجدهتا الباحثة نتيجة  

   .ىف اإلختبار القبلى% 80،4



ABSTRACT 

 
  Title of Research : Development of material in chapter       maful 

mutlaq with concept map in MAN 1 Aceh Besar 

   Name   : Rena Magfirah 

   NIM   : 140202036 

 

 

The title of this research is “Development of material in chapter mafulmutlaq 

with concept map in MAN 1 Aceh Besar". The researcher chose this title 

because there is no concept map in the material, which results in students 

becoming bored and having difficulty understanding the material. The problems 

that researchers get Arabic Language learning material in MAN 1 Aceh large 

using Arabic Student Book written by Ahmad HidayatS.pd. However, the 

researcher consider that the text method used by the book on nahwu learning is 

spesific to the maful mutlaq chapter that makes students bored, tired, difficult to 

understand (book), and researchers see this book as less interesting. Based on the 

explanation above the researcher wants to help students in understanding maful 

mutlaq by developing Arabic Language Student Book and researchers use 

concept maps in their development in the chapter maful mutlaq. The purpose of 

this research is to find out the quality of the development of the material in the 

chapter MafulMutlaq with a concept map by the assessment of material experts, 

and to find out the students' response to the development of the material chapter 

MafulMutlaq. to obtain data from researchers conducting research (research & 

development). The researcher concentrated the population in grade 3, there are 

27 students, and the researcher took a sample of 10 students.For the quality of 

the Arabic Language student book with  سيلة لفهم مفعول مطلقو in the chapter 

mafulmutlaq with the concept map is declared feasible after an assessment by a 

media expert.Researchers used the p
 

 
    formula to find out the results of 

the quality of the Arabic Student Book in the chapter mafulmutlaq with a 

concept map of وسيلة لفهم مفعول مطلق p
  

   
x100 = 85. The results of the assessment of 

material experts, so the book وسيلة لفهم مفعول مطلق is worthy of testing.The student 

response supports that وسيلة لفهم مفعول مطلق makes it easy for students to learn 

mafulmutlaq and the results are 90% (accepted). In the limited test the 

researcher got a result of 62,54% after using the product, and the researcher got 

the results of 1.22% before using the product, while on the overall test the 

researcher got 88.3% after using the product, and the researcher got 31,6% 

before use the product. 



ABSTRAK 

Judul Penelitian : Pengembangan materi bab Maful Mutlaq dengan peta  

  konsep di MAN 1 Aceh Besar  

Nama Lengkap : Rena Magfirah 

NIM  : 140202036 

 

Judul skripsi “Pengembangan materi pada bab maful mutlaq dengan peta konsep 

di MAN 1 Aceh Besar”. Peneliti memilih judul ini karena pada materi tidak ada 

peta konsep,yang mengakibatkan siswa menjadi jenuh dan kesulitan dalam 

memahami materi. Dan permasalahan yang peneliti dapatkan peneliti melihat 

materi pembelajaran bahasa Arab di MAN 1 Aceh Besar menggunakan Buku 

Siswa Bahasa Arab yang ditulis oleh Ahmad Hidayat. Akan tetapi peneliti 

menganggap bahwasanya metode teks yang digunakan oleh buku pada 

pembelajaran nahwu khusus pada bab maful mutlaq yang menjadikan siswa 

jenuh, capek, sulit dalam memahaminya(buku), dan peneliti melihat buku ini 

kurang menarik.Berdasarkan pada penjelasan di atas peneliti ingin membantu 

siswa dalam memahami maful mutlaq dengan mengembangkan Buku Siswa 

Bahasa Arab dan peneliti menggunakan peta konsep dalam pengembangannya 

pada bab Maful Mutlaq. Dan tujuan skripsi ini untuk mengetahui kualitas 

pengembangan materi pada bab maful mutlaq dengan peta konsep oleh penilaian 

ahli materi,dan mengetahui respon siswa pada pengembangan materi bab maful 

mutlaq. Dan untuk mendapatkan data peneliti melakukan penelitian (research & 

developmant). Peneliti  memusatkan populasi pada kelas 3 yang berjumlah 27 

siswa,dan peneliti mengambil sampel 10 siswa. Bahwasanya kualitas Buku 

siswa bahasa Arab dgn وسيلة لفهم مفعول املطلق pada bab maful mutlaq dengan peta 

konsep dinyatakan layak setelah penilaian oleh ahli media. Peneliti 

menggunakan rumus  p
 

 
     untuk mengetahui hasil kualitas  وسيلة لفهم مفعول

قاملطل pada bab maful mutlaq dengan peta konsep p
  

  
     =85. Apabila kita 

perhatikan kepada hasil penilaian ahli materi. Maka buku ملطلقوسيلة لفهم مفعول ا  layak 

uji . Adapun respon siswa mendukung bahwa وسيلة لفهم مفعول املطلق memudahkan 

siswa dalam pembelajaran maful mutlaq dan hasilnya 90% (diterima). Pada tes 

terbatas peneliti mendapatkan hasil62,54% setelah menggunakan produk, dan 

peneliti mendapatkan hasil 1,22% sebelum menggunakan produk,adapun pada 

tes keseluruhan peneliti mendapatakan hasil 88,3% setelah menggunakan 

produk, dan peneliti mendapatkan hasil 31,6% sebelum menggunakan produk. 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مشكلة البحث -أ 

مية. الكتاب يالكتاب ادلدرسي لو أمهية أي مؤسسة تعل
مية اليت ميكن يادلدرسي ىو مصدر واحدمن ادلادة التعل
مية رتبت يادة التعلاستخدامها إلستكشاف وتطوير العلوم من ادل

الذي يستخدم من قبل ادلعلمُت و الطالب يف بشكل منهجي، و 
 1تعليم.عملية ال

، والصرف، و البالغة، ة العربية ذلا القواعد مثل النحواللغ
. أىداف علم النحو ىو أن يكون الطالب قادر على و ادلنطق

فهم الكلمة يف اجلملة بشكل صحيح لفهم القرآن و السنة. 
ىو العلم الذي يبحث موقف اجلملة يف اللغة العربية من   النحو

ا من العوامل ينصب الشكل ادلفعول ادلطلق م حيث اإلعراب.

                                                           
1. Abdul Hamid dkk. Pembelajaran Bahasa Arab 

(pendekatan, metode, strategi, materi, dan media). (Malang: 

UIN-Malang, Press. 2008),Hal.71 
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من اعراب الكلمة العربية، ىو الذي جييء اثلثا يف التصريف 
 . 2الفعل

ادلفعول ادلطلق اسم منصوب من لفظ الفعل )مصدر( 
ادلفعول ادلطلق .وتنقسم 3يذكر معو لتوكيده أو لبيان نوعو أو عدده

اىل اللفظي وادلعنوي. وأما ادلعنوي ىو وافق لفظ فعلو اي 
لظف ان وافق عملو يف لفظو. وأما اللفظي ىو وافق منسوب ل

 معٌت فعلو اي منسوب للمعٌت ان وافق عملو يف معنىاه.

 اللغة العربية قد نظرت الباحثة أن مادة التعليم والتعلم
 Buku Siswaتستخدم كتاب"  MAN 1  Aceh Besarـــــــب

Bahasa Arab"  ريوس ولكن الذي كتبو أمحد ىداايت البكالو
ض الباحثة أبن طريقة نص اليت استخدمها الكتاب يف تعليم تفًت 

                                                           
الطبعة ، الكواكب الدرية، اريبن عبد الب محد ابن أمحدأ . 2

 11. اجلزء الثاثي ص.(.م2111الرابعة،)اندونيسي: احلرمُت، 
)بَتوت, دار الثقافة ملخص قواعد اللغة العربية,  ،فؤدى نعمة 3

 69االسالمية(, ص 
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النحو خاصة يف ابب ادلفعول ادلطلق متعب ومشبع وصعبة ىف 
 فهمهو وترى الباحثة أن ىذا الكتاب غَت جذاب. 

إعتمادا على بيان السابق ستقوم الباحثة دبساعدة 
 Buku"الطالب ىف فهم ادلفعول ادلطلق بتطوير ىذا الكتاب 

Siswa Bahasa Arab وتستخدم الباحثة خرائط ادلفاىيم يف "
تطوير ىذا الكتاب سيتم تطويره لباب ادلفعول ادلطلق، وكان ال

 أيضا ابستخدام األمثلة مع إعراب ىف دراسة النحو وفهمو.
رقية تطوير ىذا الكتاب ابستخدام خرائط ادلفاىيم يهدف اىل تو 

 .عملية تعليم اللغة العربية

 
 البحثسؤاال  -ب 

تطوير ادلادة ىف "ابب  ادلفعول ادلطلق" جودة   كيف -1
 على تقييم اخلرباء؟ رائط ادلفاىيمخب

تطوير ادلادة ىف "ابب كيف استجابة الطالب ىل  -2
 ؟رائط ادلفاىيمخبادلفعول ادلطلق" 
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 البحث اهدف -ج 
تطوير ادلادة ىف ابب  ادلفعول ادلطلق جودة  دلعرفة  -1

 على تقييم اخلرباء. رائط ادلفاىيمخب
تطوير ادلادة ىف ابب   تجابة الطالب ىلاسة معرف -2

 . رائط ادلفاىيمخبادلفعول ادلطلق 
 

 أمّهية البحث -د 
 :للمعلمُت -1

عند  إعداد ادلواد  على بتكاركون االييعٍت إىل أن  
 العربية يف علم النحو. تعليم اللغة

  :للطالب -2
يف ابب  إىل أقصى حد ممكن اللغة العربية إلتقان -أ 

 ادلفعول ادلطلق
 هم ادلتعلمُت يف سيطرة علم النحو.يسهل ف -ب 
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 للمؤسسة : -3
 لتعلم خاصة ادلواد التعليمية رلموعة من إلضافة -أ 

 العربية.اللغة 
قيام تطوير  نتائج ىذه الدراسة دلصدر إذلام يف -ب 

العملية نوعية  لتحسُتو  تعلم اللغة العربية
 التعلمية.

 االفرتاضات والفروض  -ه 

وىي أن تطوير  ةباحثاعتمد عليها ال اضات  اليتأما اإلفًت 
 ادلادة ىف ابب مفعول ادلطلق ىف ربصيل الدراس الطالب.

 ىف ىذه الرسالة  ةوأما الفروض الىت إفًتاضها الباحث

 طلق  خرئطادل: تطوير مفعول  (H0)الفرض الصفري  -1
 .ادلفاىيم مل تكن فعالية يف التعليم

: تطوير ابب مفعول ادلطلق خرئط   (Ha)الفرض البديل  -2
 .م  تكن فعالية يف التعليمادلفاىي
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 حدود البحث -و 
د ادلوضوعي: تريد الباحثة أن ربدد ىذه الرسالة ااحل -1

ىف  "ابب ادلفعول  ادلادة ربت ادلوضوع "تطوير
 Research and خبرائط ادلفاىيم ابدلنهج ادلطلق" 

Development .  وأما خرائط ادلفاىيم ىي وسيلة
 .ادلطلق"ادلفعول  "ابب لتسهيِل الطلبة يف تعلم 

  تدحد ىذه الرسالة ادلكاين: تريد الباحثة أن احلاد -2
واخلصة يف الفصل  MAN 1 Aceh   Besarـــــــــــــب

 الرجل فقط.الثالث 
الزمٍت: تريد الباحثة أن ربدد وقت استخدام  احلاد -3

إلقاءات يف السنة الدراسة  3ىذه الوسيلة دلدة 
 م. 2117-2118
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 مصطلحات البحث -ز 
 التطوير -1

 4لتطوير اللغة تعديل وربسن إىل ما ىو أفضلإن ا
. وادلراد اب التطوير 5أو التعبَت أو ربويل من طور إىل طور

ىو :  التحسُت وصوال إىل ربقيق األىداف ادلرجوة بصورة 
أكثر كفاءة. ومعٌت تطوير يف قاموس ادلعاين ىو ادلالية 
ادلسؤلية عن إنشاء أو تعديل إحدى خدمات تكنولوجيا 

وأما التطوير ىنا ىو  6ات أو أحد التطبيقاتادلعلوم
الباحث العلمي و التطوير الذي يغرض لتنمية إنتاج 

ادلشاكل ادلوجودة يف العلمية الًتبوي وتوظيفو يف حال 
 التعلمية.

 

                                                           

 .www 12. 15الساعة  2116يويل  31وصل الباحث يف التاريخ  4 
Almany. com 

 596(، ص.  1972القاىرة :  ) م الوسيط، عجاملإبرىيم أنيس و أصحابو،   5
 .www 12. 29الساعة  2116يويل  31وصل الباحث يف التاريخ  6 

Almany. com 
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 ادلادة  -2

ادة لغة أي يًتاكب منو الشيء  ويقوم بو ادلكلمة 
مجعها مواد ومادات  و أو يقال مواد العلم دبعٌت مباحثة

واحملتوى لغة:  ىف اجملال العلمي، كلمة احملتوى،  .وىي تشبو7
 يشَت إىل مضمون الشيء

و ادلكون الثاىن ألى منهج تعلمى، واصطالحا: ى
أيتى ىف الًتتيب بعد ادلكون  األول وىو "األىداف" 
ويشمل زلتوى ادلنهج كافة اخلربات وادلعارف وادلعلومات 

ساهبا تهج إلكوادلهارات واإلذباىات الىت يسعى ادلن
هج  أيضا إىل ادلعلومات للمتعلم. كما يشَت زلتوى ادلن

ادلكتوبة، وادلصطلحات، وادلفاىيم ، وادلبادئ والقوانُت 
ات والتمرين والنظرايت ، والرسوم، التوضيحية ، واألنشطة ،

ادلنصوص عليها ىف وثيقة واألسئلة واالختبارات... اخل، 

                                                           
، بَتوت: )بَتوت: مؤسس املنجد ىف اللغة واالعالم لويس معلوف،  7
 751( ص 2112 دار ادلشرق،
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دراسى . وقد خيلط ادلنهج الىت تكون غالبا الكتاب ال
 . 8البعض بُت ادلصطلحى ادلنهج واحملتوى

ويعرف زلتوى ادلنهج أبنو : كل ما يضعو القائم 
ربات تفصيلية للموضوعات ادلقررة ، بتخطيط ادلنهج من خ

هبدف ربقيق النمو  ،اء كانت خربات معرفية، أم مهاريةسو 
الشامل وادلتكامل للمتعلم , أي أن احملتوى ىو ادلضمون 

 تفصيلي للمنهج والذي جييب عن التساؤل : ماذا ندرس؟ ال
 خرائط ادلفاىيم -3

ع األدوات وادلعدات إن الوسيلة التعليمة ىي "مجي
يستخدمها ادلدرس لنقل زلتوى الدرس إىل رلموعة من اليت 

الداسُت سواء الفصل أو  خارجو هبدف ربسُت العملية 
 9التعليمية."

                                                           

املدخل للمناهج وطرق ىف ، ماىر إمساعيل صربى دمحم يوسوف  8 
  11م( ص .2111 الطبعة األوىل )الرايض، مكتبة الشقري، يس،التدر 

، املناهج والوسائل التعليميةمرسى،  دمحم لبيب النجيحى ودمحم منَت  9
 234(، ص.1977)القاىرة: مكتبة األجنلو ادلصرية، 
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األدوات لوسائل البصرية ىي تضم رلموعة من 
والطرق اليت تستغل حاسة البصرية وتعتمد عليها. وتشمل 
ىذه اجملموعة الصور الفوتوغرافية والصور ادلتحركة والصامتة 

 وصور األفالم والشرائح أبنواعها ادلختلفة.
وسيلة يف ىذه رسالة خرائط  ةاستخدام الباحث

ىو الرسم يوضح العالقة بُت ادلفاىيم اليت متثل  ادلفاىيم 
 .علمالت

 
 الدراسات السابقة -ح 

البحث عن علم النحوى و دراسة البحث و التطوير قد 
الرنَتي بندا آتشيو،  جامعةىف الدراسة العليا قام بو الباحثون يف 

مادة من كتاب الذي كتبو أمحد حبثا عن تطوير  ةالباحث تمل وجد
، ولذالك تقدم الباحث على الدراسات السابقة ادلتعلقة  ىداايت
 حلضر كما اييل:ابحلث ا
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 (2116) فضيلرسالة  -1
تطوير كتاب منت اآلجرومية يف ابب معرفة عالمات : ادلوضوع

االعراب خبرائط ادلفاىيم دبعهد ابب العلوم العزيزية 
Lueng Ie Aceh Besar. 

 
 ادلشكلة يف ىذه الرسلة ىي:: ادلشكلة

الطالب يصعبون يف تعلم قواعد النحو بباب  -1
 معرفة عالمات االعراب.

ادلدرسة ال تستخدم  الوسيلة ادلناسبة يف عملية  -2
 التعليم والتعلم.

 كتاب منت اجلرومية فيو دون خرائط ادلفاىيم . -3

 : على للتعيب ىي البحث ذلذا واألغراض:  أغراض البحث
 لتسهيل انتاج ادلنتج إىل يهدف ىذا البحث -1

يكون و  ادلستوى األساسي يف التعلم النحو
 .عليميةالت  لالحتياجاتاجلواب 
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األجرومية يف ابب جودة  كتاب منت دلعرفة  -2
على تقييم  ادلفاىيم رائطخب معرفة عالمة اإلعراب

 اخلرباء.
استجابة الطالب إىل كتاب منت دلعرفة  -3

رائط خب األجرومية يف ابب معرفة عالمة اإلعراب
 .ادلفاىيم

 
 Research and: التطوير و البحث ) طريقة البحث

Development .) 
 :  البحث نتائج

ربديد ادلشكلة، مجع ادلعلومات، تصميم ادلنتج،  -1
ربقيق الصحة تصميم، ربسينات التصميم، 
اختبار ادلنتجات، تنقيح ادلنتج،اختبار استخدام 
ادلنتج، تنقيح ادلنتج إىل ادلرحلة النهائية،إنتاج 

 اجلماعي.
إن جودة كتاب منت األجرومية ادلختصر  -2

عراب خبرائط اجلوىري يف ابب معرفة عالمة اإل



13 
 

ادلفاىيم استحاق بعد تقييم من اخلرباء. 
pيستخدم الباحث صيغة  x100   دلعرفة

نتيجة جودة كتاب منت األجرومية يف ابب 
معرفة عالمة اإلعراب خبرائط ادلفاىيم  ىو 

و إذا  .x100=90%  pادلختصر اجلوىري
وىري أتمل إىل نتيجة فأن كتاب ادلختصر اجل

 مقبول.
إن استجابة الطالب توافق أن كتاب ادلختصر  -3

اجلوىري يسهل يف تعليم ابب عالمات اإلعراب 
مقبول(. % )96يزيد فهمو. كما دلت نتيجتو و 

%  16،29إن اال ختبار احملددة وجد الباحث 
% قبل استعملها.  11بعد استعمال ادلنتج و 

 3،93إن اختبار الفرقة الكبَتة وجد الباحث 
 % قبل استعملها.38بعد استعمل ادلنتج و % 

: وإن اإلختالف بُت ىاتُت الرسالتُت متساواين هناية اإلختالف
 تطوير واستخدام خبرائط ادلفاىيم.
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بُت ىاتُت الرسالتُت متساواين مها :   وإن العالقة:  اإلتفاق
كان الرسالة السابقة يبحث عن كتاب منت 

أما الدراسة  األجرومية ىف ابب عالمة اإلعراب، و 
 احللية تطوير ادلادة ادلفعول ادلطالق.

  
 (2117دمحم عارفُت ) رسالة -2

يف التعليم   Upin Ipinتطوير وسيلة الصور  :  ادلوضوع
 MIN Bambi II Sigliادلفردات ب 

 : ادلشكلة يف ىذه الرسلة ىي:  ادلشكلة
ان أكثر الطالب ال يفهمون  ادلفردات  -

 علمها.جيدا لقلة اىتمام ادلدرس لت
 واألغراض ذلذا البحث ىي للتعيب على :: أغراض البحث

ىف ترقية قدرة Upin Ipin التعريف على تطوير وسيلة الصوار  -1
 .MIN Bambi II Sigliب الطالب على سيطرة مفردات 

التعريف على استجابة الطالب  على استخدام وسيلة  -2
يف ترقية قدرة الطالب على سيطرة  Upin Ipinالصوار 

 ت.مفردا
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يف   Upin Ipinالتعريف على فعالية تطبيق وسيلة الصوار  -3
 ترقية قدرة الطالب على السيطرة ادلفردات.

 Research and: التطوير و البحث ) طريقة البحث

Development .) 
 : نتائج البحث

(   ( Research and Developmentحبث العلمي والتطوير  -1
ء ادلعُت على انتاج الشيىو طريقة مستخدمة للحصول 

والتجربية الفعلية. ومن أغرض البحث العلمي و التطوير 
ىي، تنمية إنتاج احملصول  الًتبوي وتوظيفة ىف حال 
ادلشاكل  ادلوجودة يف العملية التعليمية والتعلمية . طور 

ىف تعليم ادلفردات على   Upin Ipinوسيلة الصور 
اخلطوات : ربليل احلاجات و ادلشكالت، ومجع 

ت،وتصميم اإلنتاج، وتصديق اإلنتاج ،وذبر بية البياان
وربسُت اإلنتاج، وذبربية  يف اجملموعة الصغَتة، اإلنتاج

وربسُت اإلنتاج، مث ال يقوم  اإلنتاج يف اجملموعة الكبَتة،
 الباحث اب ادلنتاجات النهائية حلد أموال الباحث.
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أما استجابة الطالب عن إستبانة  يقع بُت موافق،  -2
يف   Upin Ipinة إبستخدام وسيلة الصور وحصل النتيج

 تعليم ادلفردات .
. مث يفسر 273،6ىي   t0حصل الباحث النتيجة من  -3

، اب db= n-1 22-1=21قبلو  dfأو   dbحبساب  t0على 
يف   ”t“جيوز أن يراجع إىل جدول القيمة  21النتيجة 

 83،2% إذن ، 1% و 5 مستوى الداللة
أكرب من   to . إذا، أن القيمة18،2 <273،6>

. ذلذا أّن ttabel  83،2 <273،6> 81،2القيمة 
الفرض الصفري مردود والفرض البديل ذلذا  البحث 
مقبول. وتطوير الوسيلة الصور تكون فعاال لًتقية قدرة 

 سيطرة ادلفردات.  Upin Ipinالطالب على 
: وإن بُت ىاتُت الرسالتُت مها : كانت  هنائية اإلختالف

قة يف تطوير الصور، وأما الدراسة احلالية تطوير الدراسة الساب
 خرئط ادلفاىيم.

: وإن العالقة بُت ىاتُت الرسالتُت    اإلتفاق
 متساواين ىف تطوير.
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 (2116فوزي )رسالة  -3
خريطة ادلفاىيم واستخدمها يف تعليم اإلعالل   :  ادلوضوع

: ادلشكلة يف ىذه الرسلة   ادلشكلةوإلبدال واإلدغام 
 ىي:

باحث أن كثَتا من الطلبة ىف ىذه لوقد رأى ا     
ادلعهد يعرفون الصرف مهم جدا لكنهم ال يستطيعون أن يفرقو 

 وإلبدال واإلدغام. لبينا إلعال
 دلعرفة تطبيق خريطة ادلفاىيم يف التعليم  -   : أغراض البحث

 إلعالل وإلبدال واإلدغام
دلعرفة فعالية استخدام خريطة ادلفاىيم يف   _  

 تعليم إلعالل وإلبدال واإلدغامال
 ذبرييب : طريقة البحث

نتائج البحث :بعد ما قام الباحث اب الباحث يف معهد النظم 
الفىت فحصل الباحث على نتيجة أن وسيلة خريطة ادلفاىيم 

وإلبدال واإلدغام، مناسبة وفعالة استخدمها يف تعليم  اإلعالل 
أكرب من  (t)و نتيجة ت أ t > ttabel  والدليل على ىذا أن نتيجة 

 (t)، حيث وجد البحث نتيجة ت (ttabel)نتيجة ت اجلدول 
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 (signifikan)والنتيجة ت اجلدول على مستوى الداللة -133،3
، فنتيجة ت أكرب من نتيجة ت اجلدول  21،2% وىو  5 
 مقبول. Haو  Ho( فلذك  مردود 12،2>133،3)

ُت مها : كانت وإن بُت ىاتُت الرسالت  : هنائية اإلختالف
تعليم اإلعالل وإلبدال واإلدغام، وأما   الدراسة السابقة يف

 الدرسة احلالية ىف مادة مفعول ادلطلق.

لتُت : وإن العالقة بُت ىاتُت الرسا   اإلتفاق
 .متساواين ىف خريطة ادلفاىيم

 طريقة كتابة الرسالة -ط 

فاعتمدت الباحثة على دليل أما كيفية كتابة الرسالة 
كتابة الرسالة العلمية ) درجة ادلرحلة اجلامعة األوىل ( قسم إعداد و 

 . 2117يف السنة  تعليم اللغة العربية
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 خريطة املفاهيم  -1
 مفهوم خريطة املفاهيم  - أ

التعليم العوامل األساسية اليت يؤدم إىل عملية يف عملية 
التعلمية الفعلية كىي زلتاج إىل تنظيم اخلربات التعلمية كقيادة 

بٌن ادلعلم كالطالب ادلستمرة  حتقيقا للغايتها. كىي رلموعة العالقة
رات اليت يراد أف  حيقق كالدىم. ابإلضافة إىل ادلهاعلى النمو ك 

ذلك يستطيع ادلعلم أف يناسب بٌن الطرؽ كمادة الدراسية كيهتم 
إىل أعراضهما ككيفية استخدامها بصورة انجحة أثناء عملية 

 التدريس. 

ليب التعليم. ىو أسلوب من أسا إف خرئط ادلفاىيم
هبا ادلعلومات كاخلربات ا الييفية اليت تنظيم كالرتبوبوف يعرؼ أبهن
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الرتبوية اليت تقدـ الطالب كتعرض عليو كيعيشها لتحقق لديو 
 2أىدؼ الدراس.

إف أكؿ من كضع خريطة ادلفاىيم يف العملية اجلديدة 
ادلهمة دلساعدة الطالب داخل ادلادة الدراسية أثناء الدرس ىو 

 سنة سبعينات، كخريطة ادلفاىيم توفر (Toni Buzan)توين بوزاف 
ادلواد  ادلساعدة امرئية الواضحة كتساعد الطالبة على تنظيم

كادلراد خبريطة ادلفاىيم  ىي حتصيل   0كادلعلومات قبل درسها.
مث يرسم كخيطط ما  الطالبة على فيرة ابتيارية أك معلومات  ما

التعليم من ادلادة. كيفية ابتيارية عند الطلبة للحصوؿ على 
ا يتعلمونو أك خيططونو من مم ادلفاىيم كييتبوف من خالذلما

 3فة اجلديدة.الواظي

                                                           
 di akses (online) أساليب التعليم غًن ادلباشرة دلاداة الرتبية البدنية 2

melalui situs: http // manhal.Net / articles.php? Action= show dan Id 

=17809, November 2016,jam 10.00 wib  
2
 Trianto, Mendesain Model Pemebelajaran Inovatif – 

Berorientasi Konstuktifistik.  (Jakarta  : Tim Presentasi Pustaka 2007 ) 

Hal 157 
3
  Melvin L. Silbermen,  Active Learning. 101 Strategies to 

Teach Any subject (Bandung : Nusamedia, 2006),  hal 200 
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أف خريطة ادلفاىيم  (Bobbi Deporter )كقاؿ بوٌّب دبرتر 
ىي أسلوب الذم ينتفع بو الذىاف ابستخداـ معينات البصرية 

 تبقي األثر. كتعري  خخر أف خريطة ادلفاىيم ىي رريقة حٌت 
خريطة  4ومات.ك احلفظ ادلعلاليتابة  االبتيارية لسهل يف الذكر 

ادلفاىيم ىي صورة رمسية اليت تشًن إىل منط ادلفاىيم كاحد اىل 
مما ال حظ من السابق أف خريطة ادلفاىيم   5ادلفاىيم األخرل.

ىي أسلوب من األسالب التعلمية اليت تستخدمها ادلعلومات 
يف فهم ادلعلومات كإعطاء األفق  ملتساعد الطالب كلتسٌهله
طالب النشيطات يف تطوير معارفهن اجلديدة. حت تيوف ال
 كهتدؼ إىل التعليم الفعلية .

 ض خريطة املفاهيماأغر  - ب

حتديد معرفة الطالب قبل فهي  أما أغرض خريطة ادلفاىيم
ادلعلومات موضوعا جديدا، كمساعدة الطالب على   أف تعليم

                                                           
4
  Bobbi Deporter, Quantum Learning: Membiasakan Belajar 

Nyaman dan Menyenangkan, cetakan 29,  (Bandung : PT Mizan 

Pustaka, 2011),  hal 153 
5
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif ... 

hal.157 
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كيفية التعليم، كإلكتشاؼ على ادلفاىيم عند الطالب، كىي أيضا  
 6كأداة التفهيم.

 أشكال أساسية خريطة املفاهيم -ج

ادلوضوع األساسية من مادة تتغًن لييوف صورة أك خريطة  -2
 مث جيعلها فركعا متنوعة.

كانت الفركع صورة أك رمسا من فيرة األساس ادليتوبة  -0
 كادلرسم يف اخلط ادلعلق.

ى  كادلواضع اليت قد ييوف مهما ترسم يف الفركع السفل -3
 كالصغرل .

ق من ية تتيوف إىل الرتكيب الت يتوثك ادلوضوع اليبًن  -4
 7بينهم.

 

 

                                                           
6
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-

Progresif ... hal.164 
7
 Penelitiantindakankelas. Blogspot.co.id/2013/30/teknik-

Mind-Mapp-Mengorganisasi-Materi Pembelajaran. html?m=1 

minggu, diakses : minggu 20 november 2016 
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 منافع خريطة املفاهيم  -د

 : مني منافع خريطة املفاهيم للمعل 

 توفًن الوقت إلعداد ادلواد الدرسية.  -2
 لتسهيل ادلواد الدراسية . -0
 الدراسية مع الوقت ادلتاح.موافقة على شرح ادلواد  -3
 8يساعد فهم الطالب تفصيليا. -4

 :  اهيم للطالبمنافع خريطة املف
 ىناؾ بعض منافع استخداـ خريطة مفاىيم للطالب منها: 

 التسجيل تركيب  -2

إف خريطة مفاىيم يساعد الطالب على كتابة ادلعلومات 
ادلهمة ابستخداـ اليلمات الرئيسية، مث يقـو إبجراء اتصاؿ بٌن 

                                                           
8
 http:// antoniusmaryadi.blogspot.co.id/2009/11/manfaat-

mind-map-dalam-proses-belajar. html. diakses senin 5desember . jam 

08.35 
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احلقائق كاألفير البصرية كحيفظ رتيع للمواد يف فيرؾ كيف كرقة 
 .كاحدة معا

 خطة ادلقاؿ  -0

يت خطة كافعية إف خريطة مفاىيم يساعد الطالب على أي
 كالغائمة. سيةيدلقالتهم كأيتى البنية ادلنطقية للمقدمة كالرئ

 دراسة لالمتعاانت -3

إف خريطة مفاىيم يساعد الطالب على حفظ ادلواد 
الدراسية نظر اليتب ككاؼ على مراجعة ادلالحظات اليت قمت 

 هبا يف أم موضوع.

 ذلاـ اإلبداعيلإل -4

إف خريطة مفاىيم انتاج اآلالؼ من األفيار اإلبداعي 
 كتظهر ادلئات من األفيار فجأة كمعلقة.

 تفريغ ادلشيالت -5
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إف خريطة مفاىيم يساعد الطالب على رؤية الشياء 
 بوضوح.

 إنشاء ادلعرض  -6

على ختطيط ادلعرض  إف خريطة مفاىيم يستطيع الطالب
 مت هبا.كادلواد الذم مع كل األفيار 

 رلموعة الدراسة  -7

إف خريطة مفاىيم يساعد الطالب على احلصوؿ جيدا 
 9حسب ما يتدفق الطالب على أفيرىم.

 خريطة املفاهيم  اخلطوات يف إستخدام -ه

 إف الدراسٌن يواصل اليفاءة دتاما -2
 يعرض ادلدرس ادلواد الدراسية كما سبق -0
البٌن دلعرفة كفاءة الطالب، فيقسميم الطائفة تتيوف على ر -3

. 

                                                           
9
  Idepenulis.com.Blogspot.co.id/2013/02/7-manfaat-

penggunaan-mind-mapping-peta.html.diakses hari kamis jam 04.15 
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دلواد اجلديدة كييل  أحد الطالب من الطائفة أف  يفيد ا -4
ككاف صديقة أف جيعل رسالة صغًنة. السامع من ادلدرس، 

 مث يقلبو ككذلك على لطائفة اآلخرين
نوب الطالب لتعبًن نتائج كييل  أحد الطالب تنواب أك يت -5

ادلقابلتو بصديقة، حٌت إىل بعض الطالب العابر نتائج 
 ادلقابلة.

أعاد ادلدرس أك يشرح مدارا ادلواد الدراسية مل يفهموا  -6
  22حينئذ.

 :خريطة املفاهيم هي وأساس اختبار -و
 .دت الطالبأف تناسب مع قدارت كاستعدا -2
أف تيوف مثربة ال ىتماـ الطالبت، حبيث جتمع عناصر  -0

 الغبة كاتشويق.
 أف تيوف بسيطة ككاضحة، أم خالية من التعقيد -3

                                                           
10

 http://www.ras-eko.com/2011/05/model-pembelajaran-

mind-mapping.html.diakses  

http://www.ras-eko.com/2011/05/model
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ىداؼ الدرس، أك على األقل يف أف تسهم يف حتقيق أ -4
 حتقيق بعض منها

 زلتواىاأف تيوف صحيحة يف  -5
 22أف تشتك الطالب قدر اإلمياف يف إعدادىا. -6
 مزااي أسلوب خريطة املفاهيم وعيوهبا  -ز

 مزااي أسلوب خريطة املفاهيم 
ىناؾ بعض ادلزااي عند أسلوب خريطة ادلفهيم يف التعليم، 

 كىي كما تلي : 
 ادلفهيم أف يعرض التعبًن حريةخريطة  تستطيع -2
 التعاكىن مع أصدقاء خخرين  -0
 كثافة كاضحةإف الرسالة   -3
 لتسهيل مطلوب الرسالة عن داؿ احلاجة  -4
 إف الرسالة ركز على ادلواد األساسية  -5
 تسهيل على الرأم الصورة الياملة -6

                                                           
)دارالتهفة العربية: الوسائل التعلمية و املنهج، أزتد خًنم كاظم،   22

 37ـ.(، ص. 2997جامعة عيىن مشس، 
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إف  خريطة ادلفهيم الدماغ على : تنظيم كتذكًن ك تقرين  -7
 كجتريب اإلتصاالت

 ادلعلومات اجلديدةعلى زايدة  كتسهيل -8
 إعادة رسالة ديين أف ييوف أسرع -9
 20كل خريطة  فريدة من نوعها.  -22

 هيماعيوب خريطة املف

 منها : ىيماخريطة ادلفك العيوب أسلوب  

 اشرتؾ فيها الطالب النشيط فقط -2
 ال تتعلم الطالب ادلدة كامال -0
 23ال دتين ادخل عدد ادلعلومات تفصيليا. -3

 
 
 

 
                                                           

12
  http:// zaifbio.wordpress.com/2014/23/metode-

pembelajaran-mind-mapping/diakses senin 5 desember,jam 02: 37 
13

  http:// www. Ras-eko.com. /2014/08/25 model 

pembelajaran-mind-mapping. Html25-minggu 2016 jam10:00wib 
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 املطلق مفهوم املفعول -2

 تعريف املفعول املطلق - أ

كاف ابب ادلفعوؿ ادلطلق ىو حبث من مباحث 
منصوابت األمساء يف الدراسة النحوية، كتطلق عليو يف كتاب 
اآلجركمية بػ "ابب ادلصدر" ألنو يتيوف من مصدر نفس الفعل 
يف تركيبو أك رتتلو. كادلراد ابدلفعوؿ ادلطلق ىو اسم منصوب من 

ذكر  معو لتوكيده أك لبياف نوعو أك لفظ الفعل )مصدر( ب
 24عدده.

 أنواع املفعول املطلق -ب 
فإف كافق لفظو  قاؿ : كىو قسماف : لفظي، كمعنوم،

كإف كافق معىن فعلو دكف  لفظ فعلو فهو لفظي، حنو قتلتة قتال،
كما أشبو  فظو فهو معنوم، حنو  جلست قعودنا، كقمت كقوفنا،ل

 ذلك.

                                                           

  
، )بًنكت، دار الثقافة ملخص قواعد اللغة العربية فؤدل نعمة،24
 69ص  االسالمية(،
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صب على أنو مفعوؿ : ينقسم ادلصدر الذم ين كأقوؿ 
 مطلق اىل قسمٌن : 

القسم األكؿ : ما يوافق الفعلى الناصبى لو يف 
كفىي  ظو : أبف ييوف مشتمالن على حركفو،لف

فعل ىو معناه أيضا أبف ييوف ادلعىن ادلراد من ال
كذلك حنو : )) قعدت  ادلعىن  ادلراد من ادلصدر،

قعودا(( ك)) ضربتو ضراب (( ك ))ذىبت ذىااب(( 
 أشبو ذلك. كما

يوافق الفعل الناصب لو يف  كالقسم الثاين : ما  
تيوف حركؼ ادلصدر غًن أبف  معناه، كال يوافقو يف حركفو،

معىن ))  فإف ;كذلك حنو : )) جلست قعودا ((  حركؼ الفعل،
 جلس(( ىو ادلعىن القعود، كليست حركؼ اليلمتٌن كاحدة،

نتيوي   فرحت جذال (( ك ))ضربتو لىيمنا((،كمثل ذلك ))  ك )) أىىى



30 
 

احتقارنا (( ك )) كقيمتي كقيوفنا (( كما أشبو ذلك كهللا سبحانو ك 
 25.تعلى أعلى ك أعلم

 إعراب املفعول املطلق : 

 ييوف ادلفعوؿ ادلطلق منصوابن دائمنا.

 أقسام املفعول املطلق :  -أ 

 ادلفعوؿ ادلطلق ادلؤكد للفعل : -2

 [.264{] النساء : وََكلََّم هللاُ ُموَسى َتكِليًما: }قاؿ هللا  

 كلم : فعل ماضو مبىن على الفتحة. 

 كعالمة رفعو الضمة. ،هللا : فاعل مرفوع  

كعالمة نصبو الفتحة  ،موسى : مفعوؿ بو منصوب  
 ألنو اسم مقصور. ;ادلقدرة 

                                                           
نِّيةدمحم زليي الدين عبد احلميد,  .25 ت بًنك  –)صيد  التحفة السَّ

 33ـ( ص  0225-ق 2405
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 كعالمة نصبو الفتحة. ،تيليما : مفعوؿ مطلق منصوب  

 طلق ادلبٌن للنوع :ادلفعوؿ ادل -0

فََأ َخذنَ ُهم َأخَذَعزِيٍز مثل قوؿ هللا : } ،قد ييوف مضافنا 
 مُّقَتِدرًا {

 [. 40:  ] القمر

)ان(( ك ) ،ىم : فعل ماضو مبىن على السيوف أخذان 
( ضمًن مبين يف ))اذلاء( ،ضمًن مبىن ىف زلل رفع فاعل

 ك )) ادليم(( للجمع. ،زلل نصب مفعوؿ بو

 ،كعالمة نصبو الفتحة  ،مطلق منصوب أخذ : مفعوؿ 
 كحذؼ التنوين  لإلضافة.

 كعالمة جره اليسرة. ،عزيز : مضاؼ إليو رلركر 

 مثل قولو تعاىل : } ،كقد ييوف ادلفعوؿ ادلطلق موصوفنا 
{] ادلزمل : فَ َعَصى ِفرَعوُن الرَُّسوَل فََأَخذنَُه َأخًذا َو بِياًل 

26 .] 
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ا : مفعوؿ مطلق منصوب   كعالمة نصبو الفتحة. ،أخذن

 كعالمة نصبها الفتحة. ،كبيالن : صفة منصوبة 

 ادلفعوؿ ادلطلق ادلبٌنًٌ للعدد : -3

ًة َواِحَدًة قاؿ هللا :   تَا دَكَّ َلِت اأَلرُض َواجلَِباُل َفُد كَّ } َوُحُِ
 [. 24]احلاقة: {

ال تصالو بتاء  ;زتلت : فعل ماضو مبين على الفتحة  
 جهوؿ . كىو مبين للم، التأنيث

 كعال مة رفعو الضمة. ،األرض : انئب فاعل مرفوع  

كاجلباؿ : الواك حرؼ عط  ك ))اجلباؿ(( : اسم معطوؼ  
 على ))األرض(( مرفوع, كعالمة رفعو الضمة.

))دكتا(( : فعل ماضو مبين  ،فدكتا : الفاء حرؼ عط  
ك )) أل  (( االثنٌن  ،التصالو بتاء التأنيث;على الفتح
((  ;يف زلل رفع انئب فاعل ضمًن مبين  ألف الفعل ))ديؾَّ

 مبين للمجهوؿ .
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 كعالمة نصبو الفتحة.  ،دكة : مفعوؿ مطلق منصوب

 كعالمة نصبو الفتحة. ،كاحدة : صفة منصوبة

 ما ينوب عن املفعول املطلق :

 مرادؼ ادلصدر : -2
كرىت الوضيع   –قعدت جلوسنا  –مثل : كقفت قيامنا 

 بغضنا.
بغضنا (( انئب عن مفعوؿ  –جلوسنا  –امنا فيل من : )) قي

كاألصل : كقفت  ،ألنو جاء على مرادؼ ادلصدر  ;مطلق 
 كرىت الوضيع كرىنا.   –قعدت قعودنا  –كقوفنا 
 اسم ادلصدر :  -0

ن اأَلرِض مثل قوؿ هللا :  }  27] نوح:  {نبًتاَوهللُا أَنبَ َتُكم مِّ
] 

 أنبتيم من ككاف ادلصدر القياس من )) أنبت (( ىو : كهللا
 أبنتنا. األرض 

 كادلصدر القياس : توضؤنا. ،كضوءناكمثل : توضأت 
 كضوءنا (( انئب عن ادلفعوؿ ادلطلق. -فيل من )) نبتنا
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 صفة ادلصدر احملذكؼ :  -3
ََيَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوآ ِإَذا َلِقيُتم ِفَئًة فَاثبُ ُتوا  مثل قوؿ هللا : }

 [.45] األنفا ؿ: َلَعلَُّكم تُفِلُحوَن {  َكِثريًاَواذُكُروا هللا  
 كالتقدير : ))كاذكركا هللا ذكرا كثًنا...((.

 فيلمة ))كثًننا(( يف اآلية انئب عن ادلفعوؿ ادلطلق .
 . لفظ ))كل(( أك ))بعض(( إذا أضيفا للمصدر :4

} َوَلن َتسَتِطيُعوآ َأن َتعتِدُلوا َبنَي النَِّسآ ِء مثل قوؿ هللا : 
] النساء املَيَل فَ َتَذُروَها َكاملَُعلَّّقِة {ُكلَّ َرصُتم َفاَل ََتِيُلوا  َوَلو حَ 
 :209 ] 
عىل يىدىؾى  مىغليولىةى إىلى عينهًقكى كىالى   ك قوؿ هللا : } كىالى جتى

سيورنا {] االسراء :   [09تىبسيطهىا كيلَّ البىسًط فػىتىقعيدى مىليومنا زلَّ
 كمثل قوؿ الشاعر : 

يِتيَتنِي بَعَدَما َوَقد ََيَمعُ  الَظنَّ  ُكلُّ َيظُنَّاِن    هللاُ الشَّ
 َأن ال ّتاَلِقَها 

 ;حيث تنصب ))كل(( على أهنا انئب عن ادلفعوؿ ادلطلق 
 ألهنا مضافة للمصدر . 

 الظنَّ. بعض ال تظناف  –السَّعي بعضى  كمثل : سعيت 
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حيس تنصب )) بعض (( على أهنا انئب عن مفعوؿ مطلق 
 مصدر .إلضافتها لل

َل َعَليَنا كمنو قوؿ هللا :  } {]احلاقة اأَلقَاِؤيِل  بَعَض َوَلو تَ َقوَّ
 :44 ] 
 . أمساء األعداد ادلضافة للمصدر : 5

نُهَما  قوؿ هللا : } ِماَئٌة الزَّانَِيِة َوالزَّاِِن فَا جِلُدوا ٌكلَّ َواِحٍد مِّ
 َجلَدٍة {

 [0] النور : 
املُحَصَنِت ُثَّ ََل ََيُتوا ِبَِربَ َعِة  } َوالَِّذيَن َيرُمونَ كقولو : 

َجلَدًة َواَل َتقبَ ُلوا ََلُم َشَهَدًة أَبًدا ََثَِننَي ُشَهَدآَء فَاجِلُدوُهم 
 [. 4]النور : {

 ضربة. عشرين كمثل : ضربت ادلهل 
ك ))عشرين (( انئب عن  ،يل من )) مائة (( ك ))ذتانينا ((ف

كاألصل يف :  ،ألهنا مضافة للمصدر ;مفعوؿ مطلق 
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ضربت  –فاجلدكىم ذتانٌن جلدة   -))فاجلدكىم مائة جلدة 
 26ضربت ضربةن((.  –ادلهل ضربة (( : ))فاجلدكىم جلدة 

 

                                                           
) دار التوفيقية للرتاث  النحو الكفي اجمللد األولأدين أمٌن عبد الغىن, 26
 44 – 42ـ  ( ص  0222/ق 2390_ القاىرة, 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احلقلى

 
 منهج البحث -أ 

 البحث طريقة رسالة ىذه يف ةالباحث ستخدمت -1
 رسالة ىذه الطرق ةابحث لانتق". والبحث التطوير"

: يلي طريقةكما ىذه اخلطوات سوغييونو،وأما من
 املنتج، تصميم ،تاملعلوما مجع املشكلة، حتديد

 ختبارا التصميم، حتسينات تصميم، الصحة قيحتق
 املنتج، استخدام اختبار املنتج، تنقيح املنتجات،

 1.اجلماعي إنتاج النهائية، املرحلة إىل املنتج تنقيح
قياس إستجابة مقياس ليكرت ل ةالباحث ستخدمت -2

 الطالب

                                                           
1
.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 

R&D, (Bandung:ALFABETA, 2014), hal. 298. 
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مقياس ليكرت لقياس مواقف وآراء   ستخدمت
وتصورات الشخص أو اجملموعة من الناس حول الظواىر 

ية البحث، مت حتديد ىذه الظاىرة االجتماعية. ويف عمل
االجتماعية حتديدا خاصا من قبل الباحثني فشاع استخدام 

 مصطلح متغريات البحث لتفسريىا.
فاستخدام مقياس ليكريت، يتم قياس املتغري إىل متغري  

مؤشر. مث يستخدم املؤشر كنقطة االنطالق لرتتيب بنود األدوات 
كمجموعة من األسئلة أو   وتركيبها وىذا الرتتيب ميكن تكوينها

 البياانت.
  

وكانت اإلجابة من كل بند يف استخدام أدوات مقياس 
ليكريت فهي تتدرج تدرجييا من إجابة "إجيايب جدا" إىل "سليب 

 جدا"، واليت ميكن تفسريىا مما يلي:
 موافق متاما -أ 
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 موفق -ب 
 مرتدد -ج 
 غري موافق  -د 
 غري موافق متاما  -ه 

 
 إجيايب جدا -أ 
 إجيايب -ب 
 سليب -ج 
 اسليب جد -د

 

 دائما -أ 
 أحياان  -ب 
 اندرا  -ج 
 ال يكون -د 

 

 جيد جدا -أ 
 جيد -ب 
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 غري جيد  -ج 
 غري جيد متاما  -د 

وألغراض التحليل النوعي، ميكن إعطاء ىذه اإلجابة   
 على ترتيب الدرجات  التالية:

 

 5موافق / دائما / إجيايب جدا،  بوضع الدرجة :  -1
 0موافق / أحياان / إجيابيا  ، بوضع الدرجة:   -4
 9ايد ، بوضع الدرجة:  مرتددة / أحياان / حم -9
غري موافق / ال حيدث أبدا / حمايد / سلبيي، بوضع  -0

 4الدرجة : 
 14غري موافق متاما / ال حيدث،  بدون وضع الدرجة:  -5

  البحث متع جم -ب 

  MAN 1ـــــــب الطالبأن اجملتمع من ىذا البحث ىو  

Aceh Besar   من 151 تتكون على  043وكان عدد الطالب
من الطلبات. وكان عدد الطالب يف الفصل  459الطالب و 

                                                           
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 

R&D…hal.93-94 
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من الطلبات.  40من الطالب و  04تتكون على  194الثالث 
 من الطالب. 44اجملتمع يف ىذه رسالة 

 عينة البحث -ج

 14والعينة أيخذ الباحثة من الطالب فقط اليت تتكون على
 . الطالب

 أدوات البحث -د 

الذي يستخدم الباحث يف ىذه رسلة  أدوات البحث
 ن:أداات

 وسيلةاللتقييم  استبانة -1
ىذه اإلستبانة حتتوى على تقييم جودة الوسيلة الذي 

و يقرتح ليكم ِّل وسيلة خرائط  اخلرباءيفيقدم الباحث إىل 
 املفاىيم.
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 ملعرفة استجابة الطالب استبانة -4

 جتريبيةىذه اإلستبانة الذي يقدم الباحث إىل الطالب يف 
فعالية ابستخدام خرائط املفاىيم ملعرفة  العامة جتريبيةو  دودةاحمل

 ملفعول املطلق. يف تعليم النحو ابب

 طريقة حتليل البياانت -ه 

يف ىذه الرسالة طريقة حتليل البياانت  ةستخدم الباحثت
اباالستبانة ىي اليت حتتوي على جمموعة  من األسئلة أو العبارات 

ب املكتوبة مزودة إبجابتها أو األراء احملتملة ويطلب من اجملي
قد أنو عليها اإلشارة إىل ما يراه مهما أو ما ينطق عليو منها أويعت

دة املادة غرض الباحثة ملعرفة تطوير جو  9ىو اإلجابة الصحيحة. 
   متطور .

 

                                                           
املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، الطبعة الثانية، صاحل بن أمحد العساف،   9

 س904(، ص. 9444)الناشر : املكتبة العبيكان،
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت و حتليلها 

 حملة عن امليدان. - أ
ج ا يف ابب السابق فيما يتعلق مبنه ةحثابقد شرحت ال

البحث و يف ىذا الباب تشرح الباحثة نتائج البحث اليت حصلت 
Buku Siswa Bahasa Arabمن البحث و التطوير من مادة 

 (R&D)خبرائط ادلفاىيم. وقد قامت  الباحثة ابلبحث 
اعتمادا على MAN 1 Aceh Besarلحصول تلك البياانت يف ل

-Bرسالة عميد كلية الرتبية جامعة الرنري بندا أتشية برقم 

2012/Un.08/FTK.1/TL00/02/2018 

 درسةخ املينشأة خليفة اتر  -1

ديسمرب  6يف اترخ  أتسسMAN 1 Aceh Besarإن 
يف سنة SAMAHANIمث إنتقلت إىل SIBREHيف قرية  5664
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ميدن  كيلو  -ذه مدرسة يقع يف شارع بندا أتشيةأما ى. و 5666
  AcehBesar .، مركزية كوت ملكاSAMAHANI 56مرتا 

 الرؤية والبعثة  -2
  إنتاج الطالب األديب ادلتقن ادلستقل ادلبصر

 اإلدين تقوى و العلم تكنولوجي
  إرتفاع مهارة وبراءة الطالب موافقا مبوىبتو و

 يف الدراسةالزايدة رغبتو على طريقة دراسة 

 4-1اجلدول : 

-1967من MAN 1 Aceh Besarعدد رئيس املدرسة 
2118 

 والية األمساء الرقم

 5615 -5661 رزيل عثمن  5
 5611 -5615 حلمي بشة 2
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 5691 -5611 يونوس إبراىيم 1
 5691-5691 علي يونوس 5
 5665 -5691 جيلين سوليمن 4
 5661 -5665 جميد حييأ. 6
 2111 -5661 برىن علي  1
 2115 -2111 دىلن عبدهللا 9
 2116 -2115 افندي 6

 2155 -2116 نصردن 51
 2159-2155 سودرمن  55

 4-2اجلدول : 

 عدد الطالب

عدد  اإلانث الذكور الفصل  الرقم
 الطلبة 

5 1 MIA1 9 56 21 
2 1 MIA2 6 59 21 
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1 1 MIA3 6 59 21 
5 1IS1 56 52 15 
4 1IS2 56 55 21 
6 2MIA1 9 21 29 
1 2MIA2 6 22 29 
9 2MIA3 4 26 15 
6 2IS1 51 55 25 
51 2IS2 54 52 21 
55 3MIA1 6 56 29 
52 3MIA2 6 59 21 
51 3MIA3 6 22 29 
55 3IS1 51 52 22 
54 3IS2 55 51 21 
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  4-3اجلدول : 

 مرافق العامة

 عدد ادلرافق العامة مرافق العامة الرقم
 5 مصلى 5
 55 لالفص 2
 5 معمل فيزايء 1
 5 معمل كومبيوتر 5
 5 مكتبة 4
 5 غرفة ادلعلم 6
 5 اإلدارة 1
 1 محام ادلعلم 9
 2 محام الطالب 6
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 عرض البياانت وحتليلها - ب
 تصميم املنتجات األوىل وتقوميها -1
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 قيمة اختبار املنتاج األول -2

ختيار ممتاز : األول من اخلرباء أن اإليم اختيار ادلنتاج إن تق
. خيرت اخلرباء   5؛ مردود: 2؛ مقبول : 1؛ جيد :5؛ جيد جدا:4

 كما يلي :

 (5x 5  =56مرة)  5 :جيد جدا 

 (6x 1  =59مرة  )  6 مقبول  :

 15= 59+ 56: اجملموع

 نتيجة على من كل اخلتيار . : 4

 ىذا جمموع من اختيار ب اخلرباء. :15

 xكل اختيار (   ) نتيجة على من 4ىذا جمموع من   61
    61األسئلة = 52

p 011ويستخدم الباحث صغة 
 

 
x  
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    p 
  

  
 x 100 = 56,67 

إذا أتمل إىل نتيجة ابختبار ادلنتاج األوىل فوجد الباحث 
% وىذا يدل أن ادلنتاج يف مرحلة التصميم األوىل وجد  11

 درجة ) ج (

 تصميم املنتاجات الثانية وتقوميها -2
ا من تقومي و اقرتاحات  من احملقق األستاذة خملصة اعتماد 

يف مرحلة األوىل ، ينقح الباحث إنتاج اخلرائط ادلفا ىيم بشرح 
متوفق يعين اب التعريف و القواعد يف كل عالمات اإلعراب. و 

 ادلنتاج بعد التنقيح كما يلي:
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 قيمة إختيار املنتاج الثاين -3
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؛ 4إن تقيم اختيار ادلنتاج الثاين من اخلرباء أن اإلختيار ممتاز : 
. خيرت اخلرباء   5؛ مردود: 2؛ مقبول : 1؛ جيد :5جيد جدا:
 كما يلي :

 (6x 5  =16مرة)  5:جيد جدا 

 (4x 1  =54مرة  )  6 :مقبول 

 45= 54+ 16 :اجملموع 
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 يجة على من كل اخلتيار .نت :4

 ىذا جمموع من اختيار ب اخلرباء. : 45

 x) نتيجة على من كل اختيار (  4ىذا جمموع من   61
    61األسئلة = 52

 011xويستخدم الباحث صغة
 

  
 

 X100=85  
  

   
 

فوجد الباحث  الثاينإذا أتمل إىل نتيجة ابختبار ادلنتاج 
مرحلة التصميم األوىل وجد يف % وىذا يدل أن ادلنتاج  94

. االختبار الثاين ابخلرباء ىو االختبار اآلخر ألنو إذا ( درجة )أ
 94% و  46،61أتملنا إىل انجتة التصميم األوىل و الثاين يعين 

 % فهذ يدل على التطوير األمهي.
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    مباحثة االنتاج -ج

  4-4اجلدول : 

 دة تقييم االنتاجأ

 1مردود :  2مقبول :  3جيد جدا :  4ممتاز : 

بعد استعمال 
 ادلنتج

قبل استعمال  انحية استعمال ادلنتج
 ادلنتج

السيطرة على مفعول ادلطلق  أ 5 2 1 5
 5 2 1 5 بتأكيد العامل

السيطرة على مفعول ادلطلق  ب 5 2 1 5
 وادلبني لنوع

5 1 2 5 

السيطرة على مفعول ادلطلق  ج 5 2 1 5
 ادلبني لعدده

5 1 2 5 
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 يدل على الدرجة العلية : 5

 يدل على بنود االستبانة : 1
 عدد عشر نفرادل على ي:  51
5×1×51 =521 
 : يدل على نتيجة من احملبني  5

 عدد عشر نفرا   : يدل على 51
5×51=51 

 االختبارة احملدودة - أ

ة ، ايخذ الباحثون جمموع االختبار يف فرقة صغريةيك
ختبار ن االعينة ثالثة شخص الختبار ادلنتاج. إمن ال

احملددة جدوالن و مها جدول قبل استعمال ادلنتج و 
 جدول بعد استعمال ادلنتج.
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  4-5اجلدول : 

 ججدول قبل استعمال املنت

 رقم أ ب ج اجملموع

1 5 5 5 5 
5 2 5 5 2 
1 5 5 5 1 
 اجملموع 1 1 5 51

 

 السيطرة على مفعول ادلطلق بتأكيد العامل أ :

 ل ادلطلق ادلبني لنوعوالسيطرة على مفعو  ب :

 السيطرة على مفعول ادلطلق ادلبني لعدده ج :
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إذا أتملنا إىل أجلدوال قبل استعمال ادلنتاج فوجدان ثالثة 
، والطالب الثاين وجد 1الطالب : الطالب األول وجد نتيجة 

 51، إن  اجملموع من ىذا اخلتبار 1، والطالب الثالث وجد5
 4-6اجلدول : .

 جدول بعد استعمال املنتج

 رقم أ ب ج اجملموع
51 5 2 5 5 
55 1 5 5 2 
52 5 5 5 1 
 اجملموع 52 51 55 12

 

 أ : السيطرة على مفعول ادلطلق بتأكيد العامل

 ب : السيطرة على مفعول ادلطلق ادلبني لنوعو



11 

 
 

 ج : السيطرة على مفعول ادلطلق ادلبني لعدده

استعمال ادلنتاج فوجدان جلدوال قبل اإذا أتملنا إىل  
، والطالب الثاين 51ثالثة الطالب : الطالب األول وجد نتيجة 

، إن  اجملموع من ىذا اخلتبار 52، والطالب الثالث وجد55وجد 
قارنة دلعرفة اجملموع يف . وضع من كل البيا انت يف جدول ادل12
 ادلئة.

 4-7اجلدول : 

 جدول املقارنة

بعد استعمال 
 ادلنتج

قبل استعمال  ستعمال ادلنتجانحية ا
 ادلنتج

السيطرة على مفعول  أ 11،1%
ادلطلق بتأكيد 

 العامل

5،11% 

 % 5،11السيطرة على مفعول  ب 51%
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 ادلطلق ادلبني لنوعو
 

السيطرة على مفعول  ج 16،1%
 ادلطلق ادلبني لعدده

5،11% 

 %5،22 ادلعادل الرتكمي  26،45%
 

ول و الثاين يف ادلئة فاذا اردان نتيجة من اجلدول األ
،فيحتاج إىل مقارنة بني جدول قبل استعمل ادلنتاج و جدول بعد 
استعمال ادلنتج. أن نتيجة اجلدول قبل استعمال ادلنتج: 

؛  %5،11 = 511×51:1؛ )ب(%5،11=511×51:1)أ(
 %.5،22إن ادلعدل ؛  = %5،11=511× 51:5)ج(

 إن نتيجة اجلدول بعد استعمال ادلنتاج : )أ(
)ج %5،1=511:51× 51 )ب(11،1%=511×51:52

 %26،45إن ادلعدل% 16،1= 511× 51:55(
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 االختبارة العامة - ب

يكون جمموع االختبار يف فرقة كبرية أيخذ الباحث عشرة 
الطالب الختبار ادلنتج. إن االختبار العامة جدوالن ومها جدول 

 قبل استعمال ادلنتج و جدول بعد استعمال ادلنتج.  

  4 -8اجلدول : 

 جدول قبل استعمال املنتج

 رقم أ ب ج اجملموع
1 5 5 5 5 
1 5 5 5 2 
5 2 5 5 1 
1 5 5 5 5 
5 2 5 5 4 
5 5 2 5 6 
1 5 5 5 1 



16 

 
 

5 5 5 2 9 
4 2 5 2 6 
4 2 2 5 51 
 اجملموع 52 52 55 19

إذا أتملنا إىل اجلدوال قبل استعمال ادلنتاج فوجدان عشرة  
، والطالب الثاين وجد 1ل وجد نتيجة الطالب : الطالب األو 

، والطالب 1، والطالب الرابع وجد5، والطالب الثالث وجد1
، والطالب السابع 5، والطالب السادس وجد5اخلمس وجد

، 4، والطالب التاسع وجد5، والطالب الثامن وجد1وجد
 .19، إن اجملموع من ىذا اإلختبار4 والطالب العاشر وجد

 4-9اجلدول : 
 د استعمال املنتججدوال بع

 رقم أ ب ج اجملموع
51 5 1 1 5 
6 5 2 1 2 
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55 1 5 5 1 
55 5 5 1 5 
6 1 1 1 4 
52 5 5 5 6 
52 5 5 5 1 
51 5 1 1 9 
52 5 5 5 6 
55 1 5 5 51 
 اجملموع 14 15 11 511
  

إذا أتملنا إىل اجلدوال قبل استعمال ادلنتاج فوجدان عشرة  
، والطالب الثاين وجد 51وجد نتيجة  الطالب : الطالب األول

،  55 ، والطالب الرابع وجد55، والطالب الثالث وجد6
، والطالب 52 ، والطالب السادس وجد6 والطالب اخلمس وجد

، والطالب التاسع 51 ، والطالب الثامن وجد52 السابع وجد
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، إن اجملموع من ىذا 55 ، والطالب العاشر وجد52 وجد
ع من كل البياانت يف جدول ادلقارنة . مث وض511 اإلختبار

 دلعرفة اجملموع اب ادلئة. 

 4- 11: اجلدول 

 جدوال املقارنة

بعد استعمال 
 ادلنتج

قبل استعمال  انحية استعمال ادلنتج
 ادلنتج

السيطرة على ادلفعول  أ 91،4%
 ادلطلق بتأكيد العامل 

1،1% 

السيطرة على مفعول  ب 94%
 ادلطلق ادلبني لنوعو

 

1،1% 

السيطرة على مفعول  ج 62،4%
 ادلطلق ادلبني لعدده

14% 
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 %15،6 ادلعدل الرتكيمي 99،1%
فاذا اردان نتيجة من اجلدول األوىل و الثاين يف ادلئة ،  

فيحتاج إىل مقارنة بني جدول قبل اسستعمال ادلنتج وجدول بعد 
 : جادلنتج. إن نتيجة اجلدول قبل استعمال ادلنت

 % 1،1=  52:51: ( أ)
 %1،1=  52:51: ( ب)

 %14 = 51:55: )ج(  

 15،6إن نتيجة اجلدول بعد استعمال ادلنتج : 
 %91،4 =14:51: ( أ)
 %94= 15:51: ( ب)

 %62،4 =51:11)ج(   :  

دلعرفة أمهية الختالف بني استعمل ادلنتج وقبل استعملها  
حيتاج إىل اختبار االحصائية ابختبار ت . استخدم الباحث يف 
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وىو كما  الختبار أوتوماتيكي  Microsoft Excelىذه  الرسالة 
 يلي : 

 استجابة الطالب  - ج

قياس رفة استجابة الطالب تستخدم  الباحثة مدلع 
السؤل : ىل خرائط ادلفاىيم يسّهل فهم ( skala likert)ليكريت 

ابب مفعول ادلطلق ؟ وىل أمثلة و زايدة طقة احلفظ؟ ) اخرت : 
موافق  ، غري2، غري موافق= 1، موافق= 5فق بشدة =امو 

 26( 5بشدة=

  4-11اجلدول 

 موفق بشدة 5×6 25
 موافق 1×5 52
 غري موافق 1×2 -

                                                           
29

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta,2014), hal. 94 
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 غري موافق بشدة 1×5 -
16   

 

 5-5نتيجة :  51العينة :  

 51=  51×5:   درجة علي  –أ  

 51= 5×51:  درجة منخفض -ب 

 x100=90% 
  

  
 

وإذا أتملنا إىل احلصول على إستجابة الطالب  فأهنم 
طالب يوافقون أن استعمل وسيلة خرائط ادلفاىيم زايدة طقة ال

 %.61. أن النتيجة ىي مفعول ادلطلقاحلفظ يف فهم ابب 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

قد انتهى الباحثة يف ىذه الرسالة مما يتعلق ابستعمل  
  MAN 1 Acehـــاخلرائط املفاىيم يف ابب املفعول املطلق الرسالةبــــــــ

 Besar فااآلحتسن اب الباحثة أن تقدم نتائجها و املقرتحات ختاما
 هلذه الرسالة. 
 النتائج  - أ

املعلومات، تصميم املنتج، حتديد املشكلة، مجع  -1
حتقيق الصحة تصميم، حتسينات التصميم، 
اختبار املنتجات، تنقيح املنتج، اختبار استخدام 
املنتج، تنقيح املنتج إىل املرحلة النهائية، إنتاج 

 اجلماعي.
في ابب لفهم مفعول مطلق وسيلة إن جودة  -8

املفعول املطلق خبرائط املفاىيم استحقاق بعد 
 اخلرباء. ويستخدم الباحثة صغةتقييم من 
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لفهم  وسيلة ملعرفة نتيجة جودة       

في ابب املفعول املطلق خبرائط مفعول مطلق
 املفاىيم

  

  
. وإذا أتمل إىل نتيجة         

في ابب املفعول لفهم مفعول مطلق وسيلة فأن 
 املطلق مقبول.

لفهم مفعول  وسيلة إن استجابة الطالب توافق  -8
يسهل يف تعليم ابب في ابب املفعول املطلقمطلق

املفعول املطلق  و يزيد فهمو . كما دلت نتيجة 
)مقبول ( . إن االختبار احملدودة  وجد  % 09

% بعد استعمال املنتج 85،68  الباحثة
% قبل استعملها. إن 1،88و
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% بعد  22،8اختبار الفرقة الكبرية وجد الباحثة 
 % قبل استعملها . 81،5استعمل املنتج و 

  املقرتحات - ب
واملقرتحات اليت يقدمها الباحثة مما يتعلق هبذا 

 املوضوع ىي .  
ينبغي للمعلم أن يستخدم وسيلة اخلرائط  -1

املفاىيم يف ابب مفعول املطلق يف الصف 
 الثالث.

ينبغي للمعلم أن يقدم األمثلة الكثرية  -8
لكي يسّهل الطالب يف تعليم ابب 

 املفعول املطلق 
ينبغي للطالب أن يهتموا ىذه القواعد  -8

وحيفظومها ابستخدام اخلرائط املفاىيم 
 يطبق ما تعلم يف القراءة كتب وغريىا.      
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INSTRUMEN PENILAIAN AHLI MATERI 

MEDIA PETA KONSEP  

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Melalui instrumen ini Bapak/Ibu diminta memberikan penilian  

tentang media peta konsep. 

2. Penilaian yang Bapak/Ibu berikan pada setiap butir pernyataan 

dalam instrumen ini akan digunakan sebagai validasi dan 

masukan dalam menyempurnakan media peta konsep. 

3. Silahkan Bapak/Ibu memberikan penilaian dengan memberi 

tanda (√) pada salah satu kolom nilai SK, K, C, B atau SB 

dengan keterangan sebagai berikut. 

  SK= Sangat Kurang  B= Baik 

  K   = Kurang   SB= 

Sangat Baik 

  C    = Cukup 

4. Berikan pula saran atau masukan pada kolom yang telah 

disediakan. 

 

IDENTITAS 

Nama  : 

Instansi  : 

 

N

o 
Aspek 

N

o 
Kriteria 

 

Masukan S

K 
K C B SB 

1 Materi/Isi 

1 Kelengkapan materi       

2 Kedalaman materi      

3 Ketepatan konsep      

4 
Penggunaan tulisan 

mudah dibaca 

     

5 
Ketepatan tata 

bahasa 

     

6 
Menumbuhkan rasa 

ingin tahu 

     

7 
Memotivasi murid 

untuk belajar 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan 

media 

peta 

konsep 

1 Ketepatan 

pemilihan jenis 

huruf 

      

2 Ketepatan 

pengaturan jarak 

dan baris 

     

3 Kejelasan bentuk, 

ukuran, bentuk peta 

     



 
 

 
 

2 konsep 

4 Menarik tampilan 

peta konsep 

     

5  Kualitas grafik 

(seni) pada 

pengembangan peta 

konsep 

     

 

     Banda Aceh,........................ 

      Validator 

       

 

Dr. Mukhlisah,MA  

NIP: 197609012007102001 

 

 
  



 
 

 
 

ANGKET SISWA 

NAMA : 

KELAS : 

SEKOLAH :  

 

PETUNJUK PENGISISAN  

 Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi prestasi atau nilai raport 

saudara  

 Berilah tanda (√ ) pada jawaban yang dianggap sesuai dengan diri sendiri 

Keterangan :SS: Sangat Setuju, S : Setuju, TS : Tidak Setuju, STS: Sangat 

Tidak Setuju. 

 Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat membantu dalam 

pengumpulan data 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1. Saya tidak  senang belajar bahasa Arab tanpa 

menggunakan peta konsep 

    

2. Saya tidak betah belajar bahasa Arab tanpa   peta 

konsep  

    

3. Saya tidak  aktif selama proses pembelajaran tanpa 

menggunakan peta konsep  

    

4. Saya tidak begitu  memperhatikan materi pelajaran 

selama proses pembelajaran tanpa menggunakan 

peta konsep   

    

5. Saya tidak  tertarik mempelajari bahasa Arab tanpa 

menggunakan peta konsep 

    

6. Pembelajaran tanpa  peta konsep tidak begitu  

membuat saya memahami materi  pembelajaran 

    

7. Selama pembelajaran ini saya selalu menanyakan 

hal-hal yang belum saya ketahui baik kepada 

teman ataupun guru 

    

8. Saya tidak  berani mengeluarkan ide atau pendapat 

selama proses pembelajaran tanpa menggunakan 

peta konsep 

    

9. Tidak menimbulkan banyak pertanyaan dibenak 

saya tanpa menggunakan  peta konsep  

    

10. 

 

Pada pelajaran bahasa Arab saya tidak mampu 

meningkatkan prestasi tanpa menggunakan peta 

konsep  

    

11. Pembelajaran tanpa menggunakan peta konsep 

saya tidak mampu memahami materi pelajaran 

    

12. Menurut saya tanpa menggunakan  peta konsep 

sangat tidak menarik, karena tidak dapat 

menimbulkan ide-ide cemerlang 

    



 
 

 
 

13. Saya tidak semangat mempelajari bahasa Arab 

pada hari ini karena tidak  menggunakan peta 

konsep 

    

14. Peta konsep tidak memudahkan dalam pemahaman 

bab Maf’ul Mutlaq 

    

15. Contoh  tidak menarik perhatian saya dalam 

mempelajari Maf’ul Mutlaq tanpa peta konsep 

    

 

 

  



 
 

 
 

ANGKET SISWA 

NAMA : 

KELAS : 

SEKOLAH :  

 

PETUNJUK PENGISISAN  

 Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi prestasi atau nilai raport 

saudara  

 Berilah tanda (√ ) pada jawaban yang dianggap sesuai dengan diri sendiri 

Keterangan :SS: Sangat Setuju, S : Setuju, TS : Tidak Setuju, STS: Sangat 

Tidak Setuju. 

 Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat membantu dalam 

pengumpulan data 

No Pertanyaan SS S TS STS 

1. Saya senang belajar bahasa Arab dengan 

menggunakan peta konsep 

    

2. Saya lebih betah belajar bahasa Arab dengan  

peta konsep  

    

3. Saya lebih aktif selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan peta konsep  

    

4. Saya lebih memperhatikan materi pelajaran 

selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan peta konsep   

    

5. Saya lebih tertarik mempelajari bahasa Arab 

dengan menggunakan peta konsep 

    

6. Pembelajaran dengan peta konsep membuat 

saya lebih memahami materi  pembelajaran 

    

7. Selama pembelajaran ini saya selalu 

menanyakan hal-hal yang belum saya 

ketahui baik kepada teman ataupun guru 

    

8. Saya lebih berani mengeluarkan ide atau 

pendapat selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan peta konsep 

    

9. Peta konsep yang digunakan menimbulkan 

banyak pertanyaan dibenak saya karena 

bentuk peta konsep nya yang menarik 

    

10. 

 

Saya ingin lebih meningkatkan prestasi pada 

mata pelajaran bahasa Arab setelah 

mengikuti pelajaran dengan menggunakan 

peta konsep 

    

11. Pembelajaran dengan menggunakan peta 

konsep saya lebih mampu memahami materi 

pelajaran 

    



 
 

 
 

12. Menurut saya peta konsep sangat menarik 

karena dapat menimbulkan ide-ide 

cemerlang 

    

13. Saya lebih semangat mempelajari bahasa 

Arab pada hari ini karena menggunakan peta 

konsep 

    

14. Peta konsep dapat memudahkan dalam 

pemahaman bab Maf’ul Mutlaq 

    

15. Contoh dan gambar menarik      
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