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استهالل

بســـــــــــــــــــــم هللا الرمحن الرحيـــــــــــــــــــــــم

عربيا لعلكم تعقلون أنزلنه قرآ إ

)٢(يوسف: 

تعلموا العربية، فإنـها تزيد يف العقل

(وصدق القائل)



ب

إهداء

 إىل أيب املكرم إسحق حسن وأمي املكرمة مندين حسني مها ربياين
هما هللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا و األخرة صغريا حفظ

 وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين أدين
لكثري تقديرا وإجالال. هلم 

 وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي. أقول شكرا جزيال على مساعدتكم
يل يف كتابة البحث العلمي، جزاكم هللا خريا. 



ج

ركــــلمة الشك

بســـــــــــــــــــــــــــــــم هللا الرمحن الرحيـــــــــــــــــــــــــــم

ب احلجا وحّط عنهم من مساء العقل   الذي قد أخرج نتائج الفكر ألر احلمد
املعرفة راوخمدرتـهــا منكشفة حنمده كل حجاب من سحاب اجلهل حىت بدت هلم مشوس

مان واالسالم من خصنا خبري من قد ارسال وخري من جّل على اإلنعام بنعمة االيـ
حازاملقامات العال (حممد) سيد كل مقتفى العريب اهلــــامشي املصطفى صلى عليه هللا مادم 

جنم يف االهتدا. احلجا خيض من حبر املعاىن جلجا واله وصحبه ذوى الــهدى من شبهوا

لرتبية وتدريب املعلمني كمادة أما بعد، إن الباحث يقدم هذه الرسالة إىل كلية ا
يف علم الرتبية. ووفقين هللا S.Pd)من املواد اليت قررتــهــا اجلامعة للحصول على شهـــادة (

جوازمبيفاألجروميةمنتكتابتطوير”عز وجل يف اختيار هذا املوضوع وهو 
. Besar“آتشيهاإلحساندارمبعهداملفاهيمخبرائطاملضارعالفعل

هذه الفرصة الطيبة، أقدم الشكر لألستاذين الفاضيلني األستاذ الدكتور ويف
غونوان املاجستري، واألستاذة الدكتورة خملصة املاجستري بذال أوقاتـــهما لإلشراف على 
رساليت من بــــدايتها إىل نــهــايتها. مث أسجل الشكر لرئيس قسـم تعليم اللغة العربية ومدير 

ية الرتبية وتدريب املعلمني، وجلميع األساتيذ الذين قد علموين علوما اجلامعة وعميد كل
ظر املعهــد  فعة متنوعة وأرشدوين إرشادا صحيحا. وال أنسى أن أقدم كلمة الشكر إىل 
ت اليت  واألساتيذ والطالب يف معهد دار اإلحسان الذين قد ساعدوين يف إعطاء البيا

تتعلق بتعليم قواعد النحو.
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عرة وكذل ك جلميع موظفى مكتبة قسم تعليم اللغة العربية الذين قد أكرموين 
بعض الكتب اليت أحتاج إليها وأرجو من هللا أن جيزيهم خريا اجلزاء يف الدنيا واآلخرة. 
وكذلك أيضا ال أنسى أن أقدم كلمة الشكر جلميع األصدقاء الذين قد ساعدوين ببعض 

ه الرسالة. وال أنسى يف هذه الفرصة أن أقدم شكري أفكارهم اهلامة يف إمتام كتابة هذ
العميق لوالدي اللذين ربياين تربية حسنة، اللهم اغفرهلما وامحهما كما ربياين صغريا.

إين أتقني أن يف هذه الرسالة كثريا من النقص، ولو كنت قد بذلت كل جهدي 
خريا أرجو من هللا تعاىل أن يف إعدادها، فلذلك أرجو من القارئني نقدا بنائيا اإلمتامها. وأ

فعة يل وللقارئني أمجعني.آمني تكون هذه الرسالة 

م٢٠١٧مايو ١٠دار السالم: 

الباحث



ه

مستخلص البحث

الفعلجوازمبيفاألجروميةمنتكتابإن موضوع هذه رسالة "تطوير
الذي دفع والسبب".Besarآتشيهاإلحساندارمبعهداملفاهيمخبرائطاملضارع

الباحث الختيار هذا املوضوع ألن الطالب يصعبون يف تعلم قواعد النحو بباب جوازم
وهذا يدل على أن املعهد ال يستخدم الوسيلة املناسبة يف عملية التعليم املضارعالفعل

ب جوازم املضارع. واألهداف الفعلوالتعلم إال قليال حىت ال تدافع الطالب يف تعلم 
ب األجروميةكتاب منت تطويرانتاجلتعرف على تطويررسالة هي امن هذه ال يف 

استجابة لتعرف علىالطالب الفصل الثاين. و رائط املفاهيمخبجوازم الفعل املضارع 
ب الطالب إىل كتاب منت  لتعرف ا. و رائط املفاهيمخبجوازم الفعل املضارعاألجرومية يف 

بجودة كتاب منت على  على تقييم رائط املفاهيمخبجوازم الفعل املضارع األجرومية يف 
لبحث والتطوير(اخلرباء.  ت، يقوم الباحث  research andوللحصول على البيا

development .(تمع والعينةالطالبمن١٠١رسالةهذهيفيرتكز الباحث ا
ف"كيكتاب مبوضوعوهواجلديداملنتجالبحثوحصَّل. الطالب٣٤علىتتكون

إن استجابة الطالب توافق أن املنتجاستحقاق بعد تقييم من اخلرباء. النحو؟"أفهم
ويزيد فهمهم، كما دلت نتيجة جوازم الفعل املضارعب اجلديد يسهلهم يف تعليم 

ملعرفة نتيجة جودة كتاب 100×(مقبول). يستخدم الباحث صيغة%٩٧،٢
ب منت  ملنا إىل نتيجة تقييم رائط املفاهيمخباملضارعالفعلجوازماألجرومية يف  . إذا 

النحو؟ مقبول.أفهمكيف، فإن كتاب%٨٣٬٣اخلرباء وهي 
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ABSTRACT

The title of this research is the development of Matan al-Ajrumiyah on jazam fi'il

mudhari' chapter with media concept map in Dayah Darul Ihsan Aceh Besar.

There were several factors that encourage researcher to choose this title. One of

them was due to difficulty most students found in learning the rules of nahwu

especially in jazam fi'il mudhari' chapter.  This indicated that teachers were not

integrating appropriate media effectively in their teaching practices. Hence

students were not motivated in learning.  The purposes of this research were to

find out the product development of Matan al-Ajrumiyah book in jazam fi'il

mudhari’ chapter with media concept map for second grade students of MTs, to

investigate the students’ responses to Matan al-Ajrumiyah on jazam fi'il mudhari’

chapter with media concept map, and to explore the validity level of Matan al-

Ajrumiyah on jazam fi'il mudhari' chapter with concept of map media according to

expert validations. Research and development (R&D) methods were utilized in

collecting data. Furthermore, the population of this research were 101 students,

however to meet the objective of this research 34 students were chosen as

samples. This research produced a new product that is book titled Kaifa Afhamun

Nahwa? After going through expert validation processes. The students’ responses

to this new product shown that they agreed to the development of the Matan al-

Ajrumiyah book in the jazam fi'il mudhari' chapter with media concept map

making it easier for them to learn, as 97.2% (acceptable). Researcher used the

formula        X 100 to find out the validity of the experts of the new product of

this study (Kaifa Afhamun Nahwa?) which the percentage of 83.3% (acceptable).
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ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah pengembangan kitab Matan al-Ajrumiyah pada bab

jazam fi’il mudhari’ dengan media peta konsep di Dayah Darul Ihsan Aceh Besar.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong peneliti memilih judul ini, salah

satunya karena santri merasa kesulitan dalam mempelajari kaidah nahwu terutama

pada bab jazam fi’il mudhari’. Hal ini menujukkan bahwa guru kurang maksimal

dalam menggunakan media yang sesuai dalam kegiatan belajar mengajar hingga

santri tidak termotivasi dalam belajar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

pengembangan produk kitab Matan al-Ajrumiyah pada bab jazam fi’il mudhari’

dengan media peta konsep untuk santri kelas dua MTs, mengetahui respon santri

terhadap kitab Matan al-Ajrumiyah pada bab jazam fi’il mudhari’ dengan media

peta konsep, dan untuk mengetahui tingkat validitas kitab Matan al-Ajrumiyah

pada bab jazam fi’il mudhari’ dengan media peta konsep sesuai validasi ahli.

Dalam mengumpulkan data, peneliti menngunakan metode penelitian dan

pengembangan (Research and Development/R&D). Adapun populasi berjumlah

101 santri dan sampel peneliti memilih 34 santri putra. Penelitian ini

menghasilkan produk baru yaitu kitab yang berjudul Kaifa Afhamun Nahwa?

Setelah melalui proses validasi ahli. Respon siswa terhadap produk baru ini

menunjukkan bahwa mereka setuju pengembangan kitab Matan al-Ajrumiyah

pada bab jazam fi’il mudhari’ dengan media peta konsep memudahkan siswa

dalam belajar, sebagaimana data diperoleh sebesar 97,2 % (dapat diterima).

Peneliti menggunakan rumus X 100 untuk mengetahui validitas ahli dari

produk baru penelitian ini (Kitab Kaifa Afhamun Nahwa?) dan mendapatkan

persentasi 83,3% (dapat diterima).
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الفصل األول
أساسيات البحث

مشكلة البحث-أ
واملرئيةاملسموعةاملصادرفمنهااملعرفة،مصادراحلديثعصريفتنوعتلقد

لرغمواملقروءة، الطليعة،يفتظلاملقروءةاملصادرأنإالاملصادر،يفالتنوعهذامنو
وماأجزائه،ميعجلواالستقصاءللموضوع،لشموليةيتميزفهوالكتاب،ويتصدرها

العرض،وحسنوالدقةواإلحاطةالشمولهذاقدروعلىومالحظات،آراءمنحوله
من أنواع .١العلمقيدأنهوفضالً مفخرةللكتابويكفياجلودة،منالكتابحظيكون

.الدراسياملنهجألهدافاحملققةاهلامةالوسائلاليت تكون املدرسيالكتابالكتب هي 
ملؤسساتوتلعب دورا م هما لنجاح عملية التعليم يف املراحل التعلمية املختلفة 

٢.التعلمية

ووظيفة.ية، واملنطقية، والبالغية، والصرفيةالنحو منها القواعدقواعد،للغة العربية 
قواعدختتصأنكتابهيفنعمةفؤادقالكماوهيالعربيةاجلمليفالنحويةالقواعد
ا،وكيفيةالكلماتأواخروضبطاجلملة،داخلكلمةكلوظيفةبتحديدالنحو إعرا

احيثمنالعربيةالكلمةإىلتنظرالنحوقواعدأنأي آخرهاشكليتغري(معربةأ
. ٣)الكالميفموقعهابتغريآخرهاشكليتغريال(مبنيةأو) اجلملةيفموقعهابتغري

ً الكلمأواخروالأحعنيبحثعلمالنحوإن احلاجب،ابنقالو  فهووبناء،إعرا
بغريالعربية، العلومدعامةوالنحو.٤وغريهاوإضافةومفعوليةفاعليةمنلعوارضيتعلق

ض: دار العاصمة، اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءةخالد بن عبد العزيز النصار، ١ ،)٢٠٠١، (الر
.١٤ص.

2 Mudzakkir, Penulisan Buku Teks Bahasa Arab, (Bandung: FPBS UPI, 2003), Hal. 2.
.١٧لسنة)،  ص. ( بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، بدون ا،ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،٣
ذياحلسنبنحممد٤ ض(،احلاجبابنلكافيةالرضيشرح، اإلسرتا سعودبنحممداإلمامجامعة: الر

.١ص.،)١٩٦٦، اإلسالمية
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وأحاديثالتفسري،دقائقفهميو تعاىل،هللاكالمال يدرك أحداخلطري،العلمهذا
٥فقهية.مسائلمنكذليتبعومااألحكام،وأدلةالعقائد،وأصولالسالم،عليهالرسول

الطالب على فهم الكلمة يقدر هأهداف، ألن من أمهية األمورلذالك تعليم النحو لطالب 
. وغريها من العلوم اإلسالميةيف اجلملة بشكل صحيح لفهم القرآن و السنة

ليفهلعلم النحو كتب متنوعة  كتاب منت حىت اليوم. منها  اوتطويرهاال يقف 
يف يتم استخدامهلكن.يف القدميالعالمة حممد بن حممد الصنهاجيهألّفقداألجرومية 

املصدر األول للطالب حني أصبح ولقد املؤسسات التعلمية.بنيدرس علم النحو
منها تشيهكثرية املعاهد واملدارسيف املراحل التعلمية املختلفة، خاصة يف  النحور مايتبحّ 

. Besarمعهد دار اإلحسان آتشيه 
نهكتاب منت األجرومية لصنهاجيمالحظة الباحث  بعد ألمثلةوجد  يت  ال

معهد دار طالبأغلبأنفيهشكالفالذي.املتنوعة يف كل املباحث النحوية
ب فهم املوضوع النحوي،يفمتعبةصعوبة و شكويBesarاإلحسان آتشيه  خاصة يف 

ت خبرائط املفاهيم،الفعل املضارعجوازم  يحتاج فال يفهمه فهما دقيقاذالكلومل 
ب جوازم  تيان الفعل املضارعالكتاب إىل تطوير طريقة حبث املوضوعات خاصة يف 

.األمثلة املتنوعة وخرائط املفاهيم
ستخدام خرائط املفاهيم. خرائط املفاهيم هلا الفصل الثاينهذا البحث يف يرتكز

. عند الرأي تطوير هذا منتظموبسيطةأكثراألمثلة يف كل مادة. أصبحت هذا الكتاب 
ستخدام األمثلة مع إعراب الكلمة حىت يستط يع أن يسهل الطالب الكتاب سيتم أيضا 

ستخدام خرائط املفاهيم يهدف إىل يف دراسة النحو ترقيةوفهمه. وتطوير هذا الكتاب 
علم النحو.فهم الطالب على 

.١، ص. ١)، ج. ١٩٦٠، (القاهرة : دار املعارف،النحو الوايفعباس حسن، ٥



٣

أسئلة البحث-ب
ب كتاب منت األتطويركيف.١ رائط املفاهيمخبالفعل املضارعجوازم جرومية يف 

؟الفصل الثاينللطالب 
الفعل املضارعجوازم ب األجرومية يف كيف استجابة الطالب إىل كتاب منت .٢

؟رائط املفاهيمخب
ب كيف جودة كتاب منت .٣ رائط املفاهيمخبجوازم الفعل املضارع األجرومية يف 

على تقييم اخلرباء؟
بحثالأهداف -ج

ب األجروميةكتاب منت تطويرانتاجتطويرالتعرف على.١ جوازم الفعل يف 
.الفصل الثاينطالب لرائط املفاهيمخباملضارع 

الفعل جوازم ب األجرومية يف استجابة الطالب إىل كتاب منت التعرف على.٢
.رائط املفاهيمخباملضارع

ب جودة كتاب منت التعرف على .٣ رائط خبالفعل املضارع جوازماألجرومية يف 
على تقييم اخلرباء.املفاهيم

أّمهية البحث-د
إعداد املواد تعليم اللغةيفيعين إىل أن تكون اإلبتكار:للمعلمني.١

العربية يف علم النحو.
:للطالب.٢
ب اللغة العربيةإلتقان- .املضارعالفعلجوازمإىل أقصى حد ممكن يف 

.يسهل فهم املتعلمني يف علم النحوى-
للمؤسسة :.٣

العربية.تعلملخاصةاملواد التعليميةجمموعة منإلضافة-



٤

لتحسنيقيام تطوير تعلم اللغة العربيةنتائج هذه الدراسة ملصدر إهلام يف-
نوعية التعلمية.

مصطلحات البحث-ه
التطوير.١

: املصنعَ طوَّر. ُمطوَّرواملفعولُمطّوِر،فهوتطويرًا،يطّوِر،َطوَّرَ مصدرالتطوير 
الوزيرُ طّور-أسلَحتهُ طوَّر"أفضلحالإىلحالمنونقلهوحسَّنه،عّدله

٦".التعليملتطويرمكثفةجبهودالدولةُ سعت-املستشفيات

عملية أو أسلوب عمل تطوير. هذا نهالدراسةهذهيفالتطويرالباحثويعرف
دف إىل اختبار النظرية، إلنت اج أو تطوير حبث هو نوع من البحوث اليت ال 

مد بن حممد الصنهاجي وحمتوا املنتاجات يف شكل كتاب منت األجرومية حمل
تتكامل يف شكل خرائط املفاهيم.

كتاب منت األجرومية.٢
كتاب الذي يستخدمه يف معاهد السلفية لتعلم القواعد النحوى يف املستوى 

الكتاب هذاألفستوى الثانية. املاألوىل قبل يدرس كتاب كواكب الدرية يف 
ملغرب و كان من أهل فاس  اإلمام الصنهاج وهو نسبة إىل صنهاجة وهي قبلة 

ه) و ٦٧٢وهو أبو عبدهللا حممد بن حممد، ُوِلَد سنة اثنتني و سبعني وست مئة (
ب احلديد ٧٢٣( تـُُوِىفَ سنة ثالث و عشرين و سبع مئة ه) و ُدِفَن داخل 

ذا املنت جتاه البيت الشريف، و حكى مبدينة فاس ببالد املغرب.حكى أنه ألف ه
أيضا أنه ملا أي عندما ألفه ألقه ىف البحرى و قال إن كان خالصا لوجه هللا 

.٧فالُ يَبلُّ و كان األمر كذلك

٢،ج. )٨٢٠٠،الكتبعامل: القاهرة(،املعاصرةالعربيةاللغةمعجم، عمراحلميدعبدخمتارأمحد٦
١٤٢٠ص.

٢٧ص.،)٢٠٠٦اندونيسي: احلرمني ،خمتصر جدا ،الطبعة الثالثة،( للعالمة السيد أمحد زيىن دحالن، ٧



٥

جوازم .٣
اجلزميف، ومصدره جَزمَ / علىجَزمَ / بـجَزمَ / جَزمَ منفاعلاسممفرده جازم، 

احلركة،قطعبهاملرادوهناقطعته،إذااحلبلجزمت: يقالالقطع،بهاملراداجلزم
وحذفاحلركة،حذفاحلذففيشملاحلذف،اجلزمعالمة: بقولهبعضهموعربَّ 

والسكونعنه،ئبواحلذفالسكون،هيللجزماألصليةالعالمةألناحلرف،
يفاجلزمعالميتالنحاةبعضفاختصرحركة،حذفألنهأيًضاحذفهو

٨.أخرىعالمةيذكروملفقطاحلذف

املضارعالفعل.٤
هواملضارعالفعلو .خاصزمنيفعملحصولعلىيدللفظكل: الفعل
يكونأنبدوالاملستقبلأواحلاضرالزمنيفعملحصولعلىيدلفعلكل

٩.والتاءوالياءوالنوناهلمزةوهياملضارعةأحرفمنحبرفمبدوءا

خرائط املفاهيم.٥
ا خمطط مفاهيمي، ميثل مبجموعة من املفاهيم املتضمنة تعرف خرائط املفا هيم 

يف موضوع ما، يتم ترتيبها بطريق متسلسلة هرمية حبيث يوضع املفهوم العام أو 
ت  لتدريج يف املستو الشامل يف أعلى اخلريطة، مث املفهوم األقل عمومية، 

مستوى واحد، ويكون التالية، مع مراعاة أن توضع املفاهيم املتساوية متجاورة يف
الربط بني املفاهيم املرتابطة خبطوط أو أسهم يكتب عليها بعض الكلمات اليت 

١٠توضح نوع العالقة بينها.

للطباعةالسعوديةاملصريةالدار، (القاهرة: العربيةاللغةقواعديفالواضحالنحو، أمنيومصطفىاجلارمعلى٨
ريخ)، ص.،والتوزيعوالنشر ٣٢بدون 

، (مكة املكرمة: مكتبة األسدي، فتح رب الربية يف شرح نظم اآلجروميةأمحد بن عمر بن مساعد احلازمي، ٩
٢٨٤)، ص.٢٠١٠

الطبعةالتدريسوطـرقاملناهجيفاملعرفيـةالرتبويةاملصطلحاتمعجم، عليواجلمل،حسنيأمحداللقاين،١٠
.١٠٤)، ص.١٩٩٦، كتبالعامل: القاهرة، (األوىل



٦

ا اسرتاتيجية تعليمية عبارة  ويعرف الباحث خريطة املفاهيم يف هذه الدراسة 
هوم عن رسوم ختطيطية ترتب فيها املفاهيم بطريقة متسلسلة، حبيث يكون املف

سهم تُوضح  العام يف أعلى اخلريطة يليه املفاهيم األقل عمومية، مع الربط بينها 
ب  دف مساعدة الطالب يف فهم النحو وخاصة يف  عليها نوع العالقة، 

جوازم الفعل املضارع.
حدود البحث- و

حدود املوضوعي: يريد الباحث أن حيدد هذه الرسالة حتت املوضوع تطوير كتاب .١
ملنهج الفعل املضارعجوازم ب ومية يف منت األجر  researchخبرائط املفاهيم 

and development .يف بوأما اخلرائط املفاهيم هي وسيلة لتسهَل الطال
.جوازم الفعل املضارعبالتعلم 

دار اإلحسان آتشيه حدود املكاين: يريد الباحث أن يدحد هذه الرسالة مبعهد .٢
Besar فقط.الرجللثايناواخلصة يف الفصل

٣حدود الزمين: يريد الباحث أن حيدد وقت استخدام هذه الوسيلة ملدة .٣
م. ٢٠١٧-٢٠١٦إلقاءات يف السنة الدراسة 

الدراسات السابقة-ز
يفالباحثونبهقامقدالتطويروالبحثودراسةالنحوىعلمعنالبحث

عن والبحثالتطويردراسةقلوت.بيوكياكراحلكوميةاإلسالميةللجامعةالعلياالدراسة
ث على الدراسات السابقة ولذالك تقدم الباح، جامعة الرنريي بندا آتشيهعلم النحو يف 

يل:املتعلقة حلث احلضر كما 
)٢٠١٦(فضيلرسالة -١

اإلعرابعالماتمعرفةبيفاألجروميةمنتكتابتطوير:املوضوع
Lueng Ie Aceh(عزيزيةالالعلومبمبعهداملفاهيمخبرائط

Besar(٢٠١٦يف سنة.



٧

: املشكلة يف هذه الرسلة هي:املشكلة
ب معرفة عالمة اإلعرابتطوير.١ كتاب منت األجرومية يف 

للطالب املستوى األوىلرائط املفاهيمخب
ب معرفة عالمة اإلعرابجودة كتاب منت .٢ األجرومية يف 

على تقييم اخلرباءرائط املفاهيمخب
ب ستجابة الطالب إىل كتاب منت ا.٣ األجرومية يف 

رائط املفاهيمخبمعرفة عالمة اإلعراب
:علىللتعيبهيالبحثهلذاواألغراض: أغراض البحث

املستوى األساسييفالتعلم النحولتسهيلانتاج املنتج.١
.التعليميةلالحتياجاتيكون اجلواب و 

ب مجودة  كتاب منت معرفة .٢ عرفة عالمة األجرومية يف 
على تقييم اخلرباء.رائط املفاهيمخباإلعراب

األجرومية يف استجابة الطالب إىل كتاب منت معرفة .٣
.رائط املفاهيمخبب معرفة عالمة اإلعراب

).Research and Devlopment(: التطوير و البحث طريقة البحث

تمع  يهآتشالعزيزيةالعلومبالسلفيمعهدمنالطالب: ا
Besarمن١٤٥علىتتكون٢٦٩الطالبعددوكان
.الطلباتمن١٢٠والطالب

املستوى األوىلطالبمن١٤٥: العينة
ستبانةالا: أدوات البحث

)٢٠١٦(ريك جونيتا-٢
ستخدام اجلداول كتاب التصريف تطوير  :املوضوع حلسن بن أمحد 

لطالب املرحلة املتوسطة



٨

رسلة هي:: املشكلة يف هذه الاملشكلة
ستخدام حلتصريفالتطوير كتاب .١ اجلداول سن بن أمحد 

املتوسطةلطالب املرحلة
سن بن أمحد حلتصريف الكتاب علىطالب الاستجابة.٢

املتوسطة لطالب املرحلةاجلداول ستخدام 
ستخدام حلتصريف الجودة كتاب .٣ اجلداول سن بن أمحد 

اخلرباءتقييمعلى املتوسطةلطالب املرحلة
:أغراض البحث

ستخدام حلتصريف الكتاب إنتاج-١ اجلداول سن بن أمحد 
.املتوسطةلطالب املرحلةيف 

سن بن حلتصريف الكتاب علىطالب الاستجابةمعرفة-٢
ستخدام  .املتوسطةلطالب املرحلةاجلداول أمحد 

ستخدام حلتصريف الكتاب على  جودة معرفة-٣ سن بن أمحد 
اخلرباءتقييمباملتوسطةةلطالب املرحلاجلداول 

EDDIE)Research andبنموذج : التطوير و البحثطريقة البحث
Devlopment.(

تمع  .Besarمعهد دار اإلحسان آتشية ع طالبي:مجا
.طالبا١٥: العينة

: اإلستبانة.أدوات البحث

)٢٠١٢رسالة رمحن عبد العزيز (-٣
ملدرسة االبتدائية يم اللغة العربييف تعلتطويرالوحدة النمطية:املوضوع ة 

ن كاليجاكا ٣١األزهر اإلسالمية : جبامعة سو يوكياكار
يف سنةاإلسالمية احلكومية .٢٠١٢يوكياكر



٩

: املشكلة يف هذه الرسلة هي:املشكلة
قلة املفردات يف كل مادة..١
يصعب بعض اإلضاح أن يفهمه الطلبة..٢
قلة أنواع اإلسئلة يف كل مادة..٣

تطورإجراءأ)(:علىللتعيبهيالبحثهلذاواألغراض: أغراض البحث
االبتدائيةاملدرسةطلبةإىلاللغة العربيةيفالدراسيةالوحدة

آر"٣١األزهر"اإلسالمية الوحدةتناسب)ب(،يوآ
اإلسالميةاالبتدائيةاملدرسةلطلبةالعربيةاللغةيفالدراسية

آر "٣١األزهر" العربيةاللغةيفالوحدةضعف(ج)،يوآ
٣١األزهر"اإلسالميةاالبتدائيةاملدرسةلطلبةوفضلها
آر .يوآ

).Research and Devlopment(: التطوير و البحث طريقة البحث

تمع  ٣١األزهر ملدرسة االبتدائية اإلسالمية : مجع طالب ا
.يوكياكار

رسة اإلبتدئية.: طالب فصل الرابع مدالعينة
: مالحظةأدوات البحث

الرسالة طريقة كتابة - س
ليف ط كلية الرتبية ا  على ماقرر عتمد الباحثوكتابتها فيهذه الرسالة ريقة 

هيل املعلمني جامعة الرانريي :فهي،و
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016, Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.”
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الفصل الثاين
اإليطار النظري

علم النحو-أ
علم النحوتعريف .١

عنمتأخرةمرحلةيفجاءقدالنحوأنمبعىنالنحو،منأسبقاللغة
قراءةعلىخوفهمأنإالسجيتهمعلىيتكلمونقدمياالعربكانوقد. اللغة

وتشري. كالمهممضبطونيومعايريقواعدوضعإىلمدفعالذيهوالقرآن
تأغلب شارةالقواعدأصولوضعمنأولهوالدؤيلاألسودأأنإىلالرو

وقد. األلسنةإىلاللحنتسربأنبعدوجهههللاكرمطلبةأيببنعلياإلماممن
ثالثةإىلالكالميقسم(األسودأليبعلياإلمامقولمنالنحومصطلحجاء

وضعيفالنهجهذاعلىسرأي) النحوهذاانحوحرفوفعلاسم: أقسام
١١.القواعد

الكلماتأواخرضبطبهيعرفالذيالعلمنهقدمياالنحوعرفوقد
البحثعلمفهوالنحولعلماحلديثاملفهومأما. وتركيباوبناءإعراحالتهاومعرفة

يفالكلماتبنياتالعالقيتناولأنهكما. خواصمنايرتبطوماالرتاكيبيف
الوحداتبنيالداخلياالرتباطيفيبحثأنهأيالعبارةيفاجلملوبنياجلملة
ليفهالكالمبنظمعالقةهلاوسائلمنذلكوغريالعبارةأوللجملةاملكونة ١٢.و

قصدتهأيحنواكذاحنوتتقولالقصدمبعىناللغةيفوالنحوالنحوعلم
استقراءمناملقدموناستخرجهعلمهو: االصطالحويف. املثلومبعىنقصدا

.٤٥٩)، ص. ١٩٩٦، (دمشق : جامعة دمشق، يف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود السيد، ١١
هفاضل فتحي حممد وايل، ١٢ ، (حائل: دار تدريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية، طرقه، أساليبه، قضا

.٢٨٠)، ص. ١٩٩٨األندلس للنشر والتوزيع، 



١١

التعريف: كلمة (َحنُْو) تطلق يف اللغة العربية على عّدة معان: منها اجلهة، ١٣.كالم
تقول:ذهبت حنو فالن، أي: جهته. ومنهاالشبه و املثل، تقول: حممد حنو علي، 

لقواعد اليت العلماء على (العلأي شبهه و مثله. تطلق كلمة (َحنُْو) يف اصطالح م 
ا أحكام أواخر الكلمات العربية يف حال تركيبها: من اإلعراب، والبناء و  يـُْعَرف 

١٤.مايتبع ذلك)

علموهواللّب،شرحيفماعلىأيضا،اإلعرابعلمويسّمىالنحوعلم
حيثمنأللفاظيتعّلقماوكيفيةوسقاما،صحةالعريبالرتكيبكيفيةبهيعرف

علم،: فقوله. اإلرشاديفكذافيه؛وقوعهاالأوهوهوحيثمن،فيهوقوعها
وغريمها،والفقهالفقهأصولعلمخيرجفصل،العريبالرتكيبكيفيةوقولهجنس،

كونيستلزمالالعريبالرتكيبأيوهوالعريبالرتكيبكيفيةايعرفالفإنه
قيلولواألعجمية،األمساءوأحوالاملرّكباتأحوالفيشتملعربيا،أجزائهمجيع

١٥.العربيةالكلمكيفية

مصدرٌ اللفظجهةمنوهواصطالحي،ومعىنً لغوي،معىنً معنيانلهالنحو
اسموإرادةاملصدرإطالقمناملَْنُحوٌّ،أياملفعولاسممبعىنفـَْعلٍ وزنعلى

مبعىنعرباللغةيفالنحوإطالقيفواألصلعندهم،مرسلٌ جمازٌ وهذااملفعول،
يتالقصد،مبعىنالنحوألنمقصود،ألنهحنًواالعلمهذافسميالقصد، علىو

:أشهرهاوهيمعاينستِّ 
اَألْخَيارُ قَاَلهُ َوبـَْعضٌ َقْسمٌ ... ِمْقَدارُ ِجَهةٌ َوِمْثلٌ َقْصدٌ 

ي بلع١٣ .٤)، ص.٢٠١٢، (اجلزائر: مطبعة عمار فريفالتحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة،ام، حممد 
)، ١٩٨٩مكتبة النسة، (القاهرة: التحفة السنية بشرح املقدمة اآلجورمية،.حممد حمي الدين عبد احلميد، ١٤

.٤ص.
كشافموسوعة، ويالتهاناحلنفيالفاروقيصابرحمّمدبنحامدحممدالقاضيابنعليبنحممد١٥

.٢٣)، ص.١٩٩٦، شرونلبنانمكتبة: بريوت، (والعلومالفنوناصطالحات



١٢

ً الكلمأواخرأحوالايعرفصولعلمفهو: االصطالحيفأما إعرا
١٦.وبناًءا

ثل: النحو معناه: اجلهة، تقول: صّل حنو الكعبة أي جهتها، والشبه و امل
ا أحوال أواخر تقول: هذا حنو هذا. و يف اصط الح العلمآء: القواعد اليت تعرف 

واإلعراب (وهو الكلم، و البحث عن أحوال أواخر الكلمات هو موضع النحو.
ا أحوال ا صول تعرف  لنحو) علم  لكلمات العربية من حيث ما يعرف اليوم 

اإلعراب و البناء، أي من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها، فيه نعرف ما جيب 
عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جّر، أو جزم، أو لزم حلة 

١٧.واحدة بعد انتظمها يف اجلملة

علم النحوأغراض وأمهية . ٢
األغراض-أ

وفهماللغة،وصيانةاللسان،تقومييفالعظيماألثرمنلهالنحوعلم
استنباطفيكونالشريف،احلديثومعرفةالكرميالقرآنمعاينوتوجيهالشعر،معاين

١٨.سديدحنوعلىمنهاألحكام

عناللسانصيانةوأماالشريعة،لفهممفتاحٌ أنه: وفائدتهالنحوعلممثرة
صيانةغايتهجيعلأنالعلمبلطالينبغيوالفرعية،مثرةفهذهالكالميفاخلطأ

النحوعلميكونأنواألصلتبًعا،هذايكونوإمناالكالم،يفاخلطأعناللسان

، األسديمكتبة: املكرمةمكة، (اآلجروميةنظمشرحيفالربيةربفتح، احلازميمساعدبنعمربنأمحد١٦
.٣)، ص.٢٠٠١

.٢٨)، ص.٢٠٠٩ر السالم، ، طبعة األوىل، (القاهرة: دا، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين١٧
العمدة يف إعراب الربدة قصيدة جمهول، حتقيق: عبد هللا أمحد جاجة، –يف إعراب الربدة) مادة مؤلف (الع١٨

.٨)، ص. ٢٠٠٢(دمشق: دار اليمامة للطباعة والنشر ،البوصريي، 



١٣

املقاصدمنليسالعلمهذاألنيؤجر،حىتذلكالعلمطالبوينويللشريعةمفتاًحا
١٩.املقاصدأحكامهلاوالوسائلووسيلةآلة،علمهووإمنا

أّمهية-ب
لعلوم العربية. تعليم النحو مهّم للفهم القرآن و السنة، ألّن والنحو من أهّم ا

ً عربًيا لّعّلكم تعقلون.  للغة العربية. قال هللا تعاىل: إّن انزلنه قرآ هللا ينزل القرآن 
ا تزيد يف العقل القواعد النحوية هي: اليت ٢٠.وصدق القائل: تعلموا العربية، فإ

٢١مات مما يؤدى إىل فهم املعىن فهما سليما.تعصم عن اخلطأ يف ضبط أواخر الكل

و من املعلوم أن القواعد هي فرع من فروع اللغة العربية و كانت تشتمل على 
علمني النحو و الصرف، و تعليمها مهم جدا ملعرفة صواب الكالم من خطيئته و 
ا يف االحرتاز عن اخلطأ يف اللسان و معرفة أبنية األلفاظ و صور املفردات و هيآ

العمرطى فقال املؤلف: الكالم. انتقل الباحث من كتاب نظم 
".ِاِذ الكالُم ُدْونَُه لْن يفهما*والنَّْحُو اَْوَىل أوَّالً اَْن يـُْعلَما"

ا وبنائها و يعرف  لنحو أحوال أواخر الكالم عند تركبيها يف إعرا يعرف 
ر، أو جزم، أو لزوم حالة ما جيب عليها يف آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو ج

واحدة بعد انتظامها يف اجلملة و من حيث حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة. 
لنسبة إىل ذلك تكون القواعد من العلوم العربية اهلامة لطالب اللغة العربية ألن  و
الكالم بدون القواعد ال يفهم حق الفهم. و أما احلكم الشارع فيه : فتعلُمه فـَْرٌض 

َ تـََعلُُّمُه على واحد َفَصاَر فـَْرَض َعْنيٍ عليه ٢٢.من فروض الكفاية، ورمبا تـََعنيَّ

.٤... ص.حتفة السنية. حممد حمي الدين عبد احلميد، ١٩
.٢... ص.تيسري. مصطفى حممود األزهرّي،٢٠
،الطبعة األوىل، (القاهرة: دار املعارف، حتليلية و مواقف تعليم اللغة العربيةدراساتحسني سليمان قورة، ٢١

.٦٩)، ص. ١٩٨١
.٤ص.،حممد حمي الدين عبد احلميد، حتفة السنية...٢٢



١٤

إذا فإن النحو ضروري، ال يستغىن عنه و هو من أسس الدرسة يف كل لغة 
مية ودقيقة زادت احلاجة إىل دراسة قواعدها و  "وكلما كانت اللغة العربية واسعة و

ا تنمى أسسا دقيقة للمحاكة . فال بد من دراسة القواع٢٣أسسها" د النحوية أل
قائمة على ضوابط، وال حماكة صحيحة من غري ضوابط والبد من قواعد يرجع 

إليها حني الشك و اللبس.
طرق تعليم القواعد النحوية. ٣

يعترب النحو أو القواعد النحوية من بني فروع اللغة العربية اليت شغلت اهتمام 
صو  ل تعليم اللغة العربية وطرائق تعليمها. وأثري جدل واسع حوهلا املربني واملهتمني 

سببه األمهية الكبرية اليت أعطيت لدرس النحو أو املفهوم غري الصحيح لطرائق 
تعليمه أو معناه ووظيفته ونتيجة لصعوبة القواعد النحوية وسعتها أصبح من الصعب 

ىل ظهور عدة طرق لتعليم اختيار طريقة معينة تصلح لتعليم النحو، وهذا األمر إ
٢٤النحو وهي :

الطريقة االستقرائية)أ
الطريقة االستقرائية من طرق التفكري الطبيعية اليت يسلكها العقل يف الوصول 
من احلكم على حقائق مشاهدة أو معلومة إىل حقائق غري مشاهدة أو جمهولة، 

إىل أحكام حيث ينتقل الفكر من اجلزئي إىل القانون العام، ومن حاالت خاصة 
نفسهم، واستخدامها  عامة، وهي تساعد الطلبة على اكتشاف املعلومات واحلقائق 
يف التعليم يستدعي من املعلم مجع الكثري من األمثلة اليت تنطبق عليها القاعدة 
دف استنتاج القاعدة العامة، ومن  العامة، مث االنتقال من مثال إىل آخر ومناقشته 

ألمثلة اليت مث تعبري الطلبة عنها لطريقةهم اخلاص. وتقوم هذه الطريقة على البدء 

.١٩٥)، ص.١٩٩٣: (بريوتالطبعة الرابعة، املوجة العملى ملدرس اللغة العربية، عابد توفيق اهلامشي، ٢٣
- ٢٧٦)، ص. ٢٠١٥، الطبعة األوىل، (القاهرة : عامل الكتب، تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف، ٢٤

٢٧٩.
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يتم نشرها ومناقشتها، مث يتم استنتاج القاعدة منها، وكثريا ما يتم اتباع هذه الطريقة 
يف تعليم النحو يف خمتلف املراحل التعليمية نظرا لسهولتها ومالءمتها لطبيعة الطلبة 

االنتقال منه إىل املركب واالنتقال من االجزاء إىل اليت متيل إىل إدراك السهل أوال، و 
٢٥القوانني العامة.

ا  ويرى مؤيدو هذه الطريقة أن استخدامها حيقق أهداف القواعد النحوية أل
إلضافة  تكسب الطلبة القدرة على التفكري، والوصول إىل النتائج من املقدمات، 

ا حتفزهم على املالحظة البناءة واخلروج  ستنتاجات سليمة. أما معارضو هذه إىل أ
ا مثل البطء يف إيصال املعلومات إىل أذهان  الطريقة فقد أشاروا إىل بعض سلبيا
مثلة قليلة وقد تكون متكلفة وال يربط بينها صلة فكرية أو  الطلبة واالكتفاء أحيا

٢٦لفظية، مما ال يتناسب مع طبيعية الطلبة.

الطريقة القياسية)ب
قياسية هي طريقة تفكري يستخدمها العقل يف الوصول من املعلوم الطريقة ال

يت بعد معرفة، والفكر يف القياس ينتقل من القاعدة العامة  هول، فالقياس  على ا
ألمثلة  إىل احلاالت اجلزئية، وتقوم هذه الطريقة على البدء حبفظ القاعدة مث إتباعها 

دف هذه الطريقة إىل انتقال أثر التدريب،  والشواهد املؤكدة هلا، واملوضحة ملعناها ، و
عبارها غاية. ويف درس النحو يتم  ا تستهدف حفظ القواعد واستظهارها  كما أ
ا، مث بعد  البدء بتعلم القاعدة، مث توضيحها بذكر بعض األمثلة اليت توضح مضمو

٢٧ذلك يتم التدريب والتطبيق على هذه القاعدة.

طريقة إىل انصراف املعلم والطلبة عن تنمية القدرة وقد أدى استخدام هذه ال
لرغم من سهولة وسرعة حفظ  على تطبيق القواعد وتكوين السلوك اللغوي السليم، و

٢٧٧-٢٧٦. . .، ص. تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف، ٢٥
٢٧٧. . .، ص. تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف، ٢٦
٢٧٧. . .، ص. يم اللغة العربية املعاصرةتعلسعيد اليف، ٢٧
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ا تعود الطلبة احلفظ واحملاكاة وعدم االستقاللية  القواعد من خالل هذه الطريقة إال أ
م على اإلبداع، وهي تبدأ ا تضعف قدر ألحكام العامة الكلية يف البحث، كما أ

ا عكس  اليت تكون عادة صعبة الفهم واإلدراك، ومنها االنتقال إىل اجلزئيات، أي أ
لبسيط، وقد تسببت هذه الطريقة يف  ملركب وتنتهي  قوانني اإلدراك، حيث تبدأ 

٢٨نفور الطلبة من تعلم النحو وشعورهم بصعوبته.

طريقة النص األديب (طريقة املعدلة))ج
أت هذه الطريقة نتيجة تعديل يف طريقيت التعليم السابقتني، وتسمى بطريقة نش

املعدلة، وتبدأ هذه الطريقة بتعلم قطعة قراءة أو نص من النصوص، يقوم الطلبة 
بقراءته ويفهمون معناه، مث يشار إىل اجلمل موضع الدرس ويعقب ذلك استخالص 

يت بعد ذلك مرحلة  ٢٩التطبيق.القاعدة النحوية منها، مث 

ا تساعد على حتقيق أهداف القواعد النحوية، حيث  ويرى مؤيدو هذه الطريقة أ
لتعبري السليم الذي يؤدي إىل رسوخ اللغة وأساليبها  لرتاكيب و يتم ربط القواعد 
خبصائصها اإلعرابية، كما أن هذه الطريقة جتعل من املطالعة وسيلة  رسوخا مقرو

نحوية يهدف جعل العبارات الصحيحة أساسا لرتسيخ اللغة يف سهلة لتعليم القواعد ال
ا تعتمد على تدريب الطلبة على االستخدام الصحيح للغة. إال أن  الذهن، كما أ
ا تضعف قدرة الطلبة على استخدام لغتهم العربية، وال  معارضي هذه الطريقة يرو

ع الطلبة، مث استخالص متكنهم من إتقان قواعدها، ألن مبدأ تقدمي النص ومناقشته م
األمثلة اليت تساعد على الوصول إىل القاعدة أمر ال يساعدهم كثريا على فهم الدرس 
لقواعد النحوية اليت هي موضوع الدرس احلقيقي، ورمبا  ألن هذا النص ال عالقة له 

٢٧٧. . .، ص. تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف، ٢٨
٢٧٨. . .، ص. تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف، ٢٩
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يشغل النص ذهن الطلبة مبوضوع اإلنشاء مما يصرفه عن القاعدة النحوية املراد 
٣٠تعلمها.

طريقة األنشطة)د
تقوم هذه الطريقة على مجع الطلبة مجال وتراكيب تتناول موضوع النحو املراد 
ا، واملعلم يف هذه الطريقة  تعلمه، وذلك من خالل األنشطة اللغوية اليت يقومون 
يساعد الطلبة على استنباط املفهوم النحوي وتسجيل القاعدة والتطبيق عليها حيث 

لتايل فإن هذه الطريقة تساعد الطلبة يقتصر دوره على التوج ت، و يه وتذليل الصعو
٣١على التعلم الذايت واملستمر.

طريقة املشكالت)ه
يف هذه الطريقة يقوم املعلم بعرض مشكلة حنوية على الطلبة، ويتم حل 
ستعراض بعض األخطاء املرتتبة على عدم فهم القاعدة، ويتدرج املعلم يف  املشكلة 

ض للتوصل إىل احلل، وبعد التوصل إىل حل املشكلة يتم عرض استعراض الفرو 
٣٢بعض التطبيقات اليت تساعد على فهم موضوع النحو.

الفعل املضارعالبحث عن جوازم ب. 
.فعلنيجيزم: الثاينوالقسمواحدا،فعالجيزمقسم: قسماناملضارعالفعلجوازم

األدوات اليت جتزم فعال واحدا.١
والاألمروالمالناهيةوالوأملاوملاوأململ: وهيواحدا،ضارعامفعالجتزمفأدوات
.٣٣الدعائية

٢٧٨. . .، ص. تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف، ٣٠
٢٧٩-٢٧٦ص. . . .،تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف، ٣١
٢٧٩-٢٧٦. . .، ص. تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف، ٣٢

ض: دار الصميعي، منت اآلجروميةحممد بن حممد بن داود الصنهاجي، ٣٣ .١٠)، ص.١٩٩٨، (الر
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الزمنإىل) املضارع(احلاضرالزمنوقلباملضارع،الفعلنفييفيدحرف: مل-
} يُوَلدْ َوملَْ يَِلدْ ملَْ : {تعاىلقالاألمثلةومن.جازمةوهياملاضي،

وهذاالسكون،جزمهعالمةو بلمجمزوممضارعفعل: يلد]: ٣:اإلخالص[
٣٤.اآلخرصحيحيكونالذياملضارعالفعليف

عليهازيدتلكن" مل"نفسهي" أمل"ألنواحٌد،حرفومهاحرفني،أَملَْ : أَملَْ -
عزّ هللاقولفنحو. االستفهامهلمزةوليس" مل"لـفالعملاالستفهام،مهزة

٣٥]١: الفيل[.اْلِفيلِ َحابِ َِصْ رَبُّكَ فـََعلَ َكْيفَ تـَرَ أَملَْ :وجلّ 

االنفيويستمراملاضي،إىلأيضاً زمنهوتقلباملضارع،الفعلتنفي: ملا-
فعل: تصلتصل،وملاالطائرةوصولموعدحان: مثالً .املتكلمزمنإىل

َلمَّاَبلْ : {تعاىلقالوكذلكالسكون،جزمهوعالمةبلماجمزوممضارع
جزمهوعالمةبلماجمزوممضارعفعل: يذوقوا] ٨:ص} [َعَذابِ َيُذوُقوا
.اخلمسةاألفعالمنألنهالنون؛حذف

ماواحلقيقة،)أَلمَّاَلمَّا،(: أَلمَّا- ذكرهااليتاألدواتهذهعدوعندواحد،أ
القرآنيفشيءٌ يردومل. الكالمبعضفيهفسيكونأكثر،أوأقلكانترمبا

الرمليأمحدالشيخأوردولكناحلرف،ذااملضارعالفعلفيهُجزمالكرمي
:الشاعرقولومنهاالشواهد،بعضاآلجروميةشرحكتابهيف

اليقنيمناتعرفواأملاإليكمبكربينليكم
.النونحذفجزمهوعالمة،"أَلمَّا"بـجمزومٌ مضارعٌ فعلٌ هنا" تعرفوا"فـ

إىلتندفعال: ذلكعلىمثلةاألومناملضارع،الفعلجتزماليت:الناهية) ال(-
جزمهوعالمةالناهيةبالجمزوممضارعفعل: تندفععليه،تندمقول

.السكون
، (دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة شرح املقدمة اآلجرومية يف النحوحممد حسن عبد الغفار، ٣٤

ريخ)، صاإلسال .٢٠مية ومجعها يف املكتبة الشاملة، بدون 
نفس املرجع٣٥
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: ذلكعلىاألمثلةومنالطلب،علىتدل: أيطلبية،وهي:األمرالم-
بالمجمزوممضارعفعل: ينفق،]٧:الطالق} [َسَعِتهِ ِمنْ َسَعةٍ ُذولِيُنِفقْ {

.سكونالجزمهوعالمةاألمر
فإنَّ واخلالق،املخلوقبنيلنهي: نقولأنيصحالألنه:الدعائية)ال(-

علىالكفطلبمعناهوالنهيللمخلوق،اخلالقمنإاليكونالالنهي
فبالدعاء.األدىنإىلاألعلىمن: يعيناالستعالء،وجهوعلىاللزوموجه
وتتذللهللاتدعوأنتبلشيء،عنعالهيفجلهللاتنهىالأنت

َ الَربـََّنا: {تعاىلهللاكقولوترجوه، فعل: تؤاخذ،]٢٨٦:البقرة} [تـَُؤاِخْذ
.السكونجزمهوعالمةالدعائيةبالجمزوممضارع

فعلنياألدوات اليت جتزم .٢
وما،ِاْن،:منهاكثرية،وهيالشرط،وجوابالشرطفعل: فعلنيجتزمأدوات
َن،ومىت،وَأيُّ،وِاْذما،ومهما،وَمْن، َّ ،وأيَن،وَأ يفوإذاوكيفما،وَحيُثَما،وَأىنَّ
عر .خاصةالشِّ

حرف: إن]: ١٣٣:النساء} [يُْذِهْبُكمْ َيَشأْ ِإنْ : {تعاىلوقال: الشرطيةإن-
.السكونجزمهوعالمةالشرطيةنجمزوممضارعفعل: ويشأ.جازمشرط

.السكونجزمهوعالمةجمزومالشرطجوابمضارعفعل: يذهب
لغريوماللعاقل،منأن) ما(و) من(بنيالفرقلكناألمساء،منأيضاً :ما-

آل} [ُيْكَفُروهُ فـََلنْ َخْريٍ ِمنْ يـَْفَعُلواَوَما: {تعاىلوقال.العاقل
النون؛حذفجزمهوعالمةمباجمزوممضارعفعل: يفعلوا]: ١١٥:عمران

.اخلمسةاألفعالمنألنه
َُّ يـَْهدِ َمنْ {تعاىلقال. الشرطيةاملبهمةاءاألمسمنوهي:من- فـَُهوَ ا

جزمهوعالمةمبنجمزوممضارعفعل) يهد(]. ١٧٨:األعراف} [اْلُمْهَتِدي
.العلةحرفحذف
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معلقتهيفالقيسامرؤقالكما.العاقللغرياملبهمةاألمساءمن: مهما-
) مهما. (يفعلِ القلبمريمهماوأنكِ قاتليحبكِ أنَّ مينأغرَّكِ :الشهرية

). مهما(بـجمزومفعل) : مري(.عليهدخلتفيمااجلزمتعملاسم:
.جمزوموجزاؤهجوابه) : يفعل(

:الشاعرقولمثالهللتعليق،إنمثلوهياألرجح،علىحرفهي: ِاْذما-
هُ َمنْ تـُْلفِ بِهِ ... آِمرٌ أَْنتَ َماَْتِ ِإْذَماَوِإنَّكَ  َّ فعل: ت. آتَِياُمرُ َْ ِإ

جواب: تلف. العلةحرفحذفوجزمهذما،جمزومالشرطفعلمضارع
.أيًضاالعلةحرفحذفوجزمهذماجمزومالشرط

ا" أي"كلمةإالمبنيةكلهاالشرطأدوات: َأيُّ - شواهدهامنمعربة،فإ
فعل،]١١٠: اإلسراء[اْحلُْسَىن اْألَْمسَاءُ فـََلهُ َتْدُعواَماَأ:وجلّ عزّ هللاقول

اْألَْمسَاءُ فـََلهُ : "وجلّ عزّ وقولهزائدة،وَما،"َتْدُعوا"قولههوهناالشرط
.الشرطجوابيفواقعةاجلملةهذه"اْحلُْسَىن 

فعليسمىاألولفعلنيجتزمشرطأداةمىت. تـَْعرُِفوِين الِعَماَمةَ َأَضعِ َمَىت : مىت-
جمزومالشرطفعلمضارعفعل: أضعِ الشرط،جوابىيسموالثاينالشرط،

حبركةاحمللاشتغالظهورهمنمنعآخرهعلىمقدرسكونوجزمهمبىت،
وجزمهمبىت،جمزوممضارعفعل: تعرفوين. الساكننيالتقاءمنالتخلص
٣٦.الوقايةنونهذهالنون: وتعرفويناخلمسة،األمثلةمنألنهالنونحذف

نَ - َّ ن"الشاعرقولومنهشرطية،الكرميالقرآنيفتردمل: وَأ ّ بهتعدلمافأ
ومثلهالشرط،جوابهووينزلالشرط،فعلهو" تعدل"فـ،"ينزلالريح

فتح رب الربية يف شرح نظم اآلجرومية: نظم اآلجرومية حملمد بن أبَّ أمحد بن عمر بن مساعد احلازمي، ٣٦
.٢٩٥)، ص.٢٠١٠، (مكة املكرمة: مكتبة األسدي، القالوي الشنقيطي
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ن"الشرطقول ّ من"والشرط،فعلهو" نؤمنك"،"غريمننؤمنكأ
٣٧".الشرطجوابهوغري

" ما"ايقرنوناألحيانمنكثريٍ ويفالكرمي،القرآنيفشرطيةتردمل: وأينَ -
اأما،"أينما"فيقولون لكنالكرمي،القرآنيفوردتفقد" ما"بـمقرونةكو

عزّ هللاقولفيهوردتومماالكرمي،القرآنيفشرطيةتردمل" ما"منجمردة
فعلهو"َتُكونُوا"،]٧٨: النساء[اْلَمْوتُ يُْدرُِكُكمُ َتُكونُواأَيـَْنَما: وجلّ 

.الشرطجواب"يُْدرُِكُكمُ "والنون،حذفجزمهوعالمةجمزوموهوالشرط،
ن- ّ نَ السَّاَعةِ َعنِ َيْسأَُلوَنكَ "وجلّ عزّ هللاقولاستفهاميةورودهامن:أ َّ َأ

يفتردفلمشرطيةورودهاأمااستفهامية،هذه،]١٨٧: األعراف["ُمْرَساَها
ن"الشاعرقولومنهشرطية،الكرميالقرآن ّ فـ،"ينزلالريحبهتعدلمافأ

ن"الشرطقولومثلهالشرط،جوابهووينزلالشرط،فعلهو" تعدل" ّ أ
جوابهوغريمن"والشرط،فعلهو" نؤمنك"،"غريمننؤمنك
".الشرط

يتشرٍط،اسموهي: وَأىنَّ - الظرفية،علىداللةوفيهااستفهام،اسمكثريًاو
َُّ َهِذهِ ُحيِْييَأىنَّ "وجلّ عزّ هللاقولفيهوردتومما َابـَْعدَ ا : البقرة["َمْوِ

آل["َهَذاَلكِ َأىنَّ َمْرميَُ َ قَالَ "وجلّ عزّ وقولهاستفهام،هذه،]٢٥٩
:الشاعرقولففيشرطيةورودهاأما،]٣٧: عمران

زًاحزالحطًباجتد...... اتستجراأىنّ فأصبحت ججو
عندونقفالشرط،جوابهذا" حطًباجتد"والشرط،فعلهذا" ا"

.أسئلةلديكمكانإذامنكماألسئلةونتقبلهذا،الشرطجواب

، (الكويت: دليل الطالبني لكالم النحوينيالكرمى املقدسي احلنبلى، مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد ٣٧
.٣٠)، ص.٢٠٠٩إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية، 
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اْلِفْعَلْنيِ وجزمتالشَّْرطمعىنضمنتالكافةَماَااتََّصلتِإذا:وَحيُثَما-
ثَُما"َكَقْولِه "اْألَْزَمانغابرِيف جناحاهللاَلكيقدرتستقمَحيـْ

القرآنيفمابدونوردتوإمناالكرمي،القرآنيفشرطيةتردمل: كيفما-
فَاْنظُُروااْألَْرضِ ِيف ِسريُواُقلْ "وجلّ عزّ هللاقولذلكومناستفهامية،الكرمي
أنفيمكنشرطيةورودهاأما،]٦٩: النمل["اْلُمْجرِِمنيَ َعاِقَبةُ َكانَ َكْيفَ 
" تكن"واألداة،هي" كيفما"فـ،"معكأكنتكنكيفما"بقولكلهمتثل
.الشرطجوابهو" أكن"والشرط،فعلهو

عريفإذا- ْعرِ ِيف ِإَذاُمثَّ : [قال: خاصةالشِّ َوِإَذا:الشاعرلقول] النـَّْثرِ ِيف الَ الشِّ
النحاةمنكثريوعندجزم،هنا: تصبكوإذا. فـََتَجمَّلِ َخَصاَصةٌ ُتِصْبكَ 

يففهيجزمتوإنجتزم،الإذاألنللجزم،وليسللضرورةهناالتسكني
الضرورات،بمنيكونفحينئذٍ الشعريفمقيًداكانوماخاصة،الشعر
اغريهامنرتبةأدىنإذاكانتفلما وماالنثر،يفالالشعريفتعملأل
٣٨.يالرتاخعلىالدالةبثمأتىمطلًقايعملقبلها

خرائط املفاهيمالبحث عن .ج
خرائط املفاهيم تعريف .١

ا خمطط مفاهيمي، ميثل مبجموعة من املفاهيم  تعرف خرائط املفاهيم 
املتضمنة يف موضوع ما، يتم ترتيبها بطريق متسلسلة هرمية حبيث يوضع املفهوم العام 

لتدريج  ت أو الشامل يف أعلى اخلريطة، مث املفهوم األقل عمومية،  يف املستو
التالية، مع مراعاة أن توضع املفاهيم املتساوية متجاورة يف مستوى واحد، ويكون 

.٢٩٧ص.،...الربيةربفتح، احلازميمساعدبنعمربنأمحد٣٨
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الربط بني املفاهيم املرتابطة خبطوط أو أسهم يكتب عليها بعض الكلمات اليت 
٣٩توضح نوع العالقة بينها.

ا: عبارة عن جمرد مفهومني  ويعرف نوفاك خرائط املفاهيم يف أبسط صورها 
ا: رسم ا قضية أو مقرتحا. يف حني عرفها عبد السالم  رتباطا بكلمة رابطة ليكو

دف  ت العالقة اهلرمية املتبادلة بني املفاهيم  ختطيط ثنائي البعد، يوضح مستو
مساعدة الطالب على حتقيق التعلم ذي املعىن، وبقاء هذه املفاهيم يف بنيته املعرفية.

تيوضحالبعد،ثنائيختطيطيرسمهناالسالمعبدعرفهاحنييف مستو
ذيالتعلمحتقيقعلىالطالبمساعدةدفاملفاهيمبنياملتبادلةاهلرميةالعالقة
.املعرفيةبنيتهميفاملفاهيمهذهوبقاءاملعىن،

ا اسرتاتيجية تعليمية عبارة  ويعرف الباحث خريطة املفاهيم يف هذه الدراسة 
ية ترتب فيها املفاهيم بطريقة متسلسلة، حبيث يكون املفهوم العام عن رسوم ختطيط

سهم ُتوضح عليها  يف أعلى اخلريطة يليه املفاهيم األقل عمومية، مع الربط بينها 
ب جوازم الفعل  دف مساعدة الطالب يف فهم النحو وخاصة يف  نوع العالقة، 

املضارع.

خرائط املفاهيم أمهية .٢
لعديد من املميزات اليت جتعل منها إسرتاتيجية تغين املخرائطتتمتع  فاهيم 

:٤٠العملية التعليمية منها اآليت
 بني املفاهيم لدى الطلبة، مما ييسر عليهم فهم وإدراك املفاهيم كون عالقات

.اجلديدة

الطبعةالتدريسقوطـر املناهجيفاملعرفيـةالرتبويةاملصطلحاتمعجم، عليواجلمل،حسنيأمحداللقاين،٣٩
.١٠٤)، ص.١٩٩٦، الكتبعامل: القاهرة، (األوىل

ktait.com/?id=47-http://www.ghassanعلى متاح ،"املفاهيميةاخلارطة"م،٢٠١٢،قطيطيوسفغسان٤٠

١٤/١/٢٠١٧ريخ الدخول 
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 املتعلم قادرا على تعلم املفاهيم، ومعرفة العالقات وأوجه الشبة واالختالف مما
.ييسر تعلمها

 تسهل حدوث التعلم ذي املعىن، حيث يقوم املتعلم بربط املعرفة اجلديدة
.ملعارف السابقة، مما يساعد الطلبة على اكتساب املعرفة

 يشارك املتعلم يف تكوين بنية معرفية متماسكة، ومتكاملة مرتبطة مبفهوم
لتايل توفري مناخ تعليمي مجاعي .أساسي و

 ذلك مبساعدة الطالب على رؤية املعرفة تنظم عملية التدريس الفعال و
.املفاهيمية اهلرمية الرتابطية

تنمي التفكري االبتكاري لدى املتعلمني وتصحيح املفاهيم اخلاطئة لديهم.
 توضح بنية املادة املتعلمة يف صورة شبكة مفاهيمية متكن املتعلم من فهم املادة

ا بصورة أفضل .املتعلمة واستيعا
فاهيم على التنظيم اهلرمي للمعرفة ومن مث يتبعها حتسني يف تساعد خرائط امل

.قدرة املتعلمني على استخدام املعلومات املوجودة لديهم
 تفصل بني املعلومات اهلامة واملعلومات اهلامشية ويف اختيار األمثلة املالئمة

.لتوضيح املفهوم
تركز حول األفكار الرئيسية للمفهوم الذي يقوم بتدريسه.
د على بقاء أثر التعلم ألطول فرتة( تزيد من قدرة الطلبة على تساع

.االحتفاظ)
لنسبة للمتعلم واملعلم كاآليتوميكن :تقسيم أمهيتها 

لنسبة للمتعلم :أوال: أمهيتها 
ا تساعد على لنسبة للمتعلم يف كو :تكمن أمهية استخدام خرائط املفاهيم 

تقومي املستوى الدراسي.
لم ذي املعىنحتقيق التع.
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مساعدة املتعلم على حل املشكالت.
إكساب املتعلم بعض عمليات العلم.
لتعلم دة التحصيل الدراسي واالحتفاظ  .ز
تنمية اجتاهات املتعلمني حنو املواد الدراسية
البحث عن العالقات بني املفاهيم.
البحث عن أوجه الشبه واالختالف بني املفاهيم.
ملفاهيم السابقة املوجودة يف بنيته املعرفيةربط املفاهيم اجلد .يدة 
ة .ربط املفاهيم اجلديدة ومتييزها عن املفاهيم املتشا
 فصل بني املعلومات اهلامة واملعلومات اهلامشية، واختيار األمثلة املالئمة

.لتوضيح املفهوم
(تنظيم تعلم موضوع الدراسة ) إعداد ملخص ختطيطي ملا مت تعلمه.
 اإلبداع والتفكري التأملي عن طريق بناء خارطة املفاهيم وإعادة بنائهاتنمية.

لنسبة للمعلم :نيا: أمهيتها 
ا تساعد على لنسبة للمعلم يف كو :تكمن أمهية استخدام خرائط املفاهيم 

 التخطيط للتدريس سواء لدرس، أو وحدة، أو فصل دراسي، أو سنة
.دراسية

الدرس ( كمنظم مقدم)، أو أثناء شرح الدرس، التدريس، وقد تستخدم قبل
اية الدرس .أو يف 

توفري مناخ تعليمي مجاعي للمناقشة بني املتعلمني.
 ملواد، أو املقررات اليت مساعدة الطلبة على إتقان بناء املفاهيم املتصلة 

ا .يدرسو
متركيز انتباه املتعلمني، وإرشادهم إىل طريقة تنظيم أفكارهم واكتشافا.
اختيار األنشطة املالئمة، والوسائل املساعدة يف التعلم.
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تقومي مدى تعرف الطلبة للرتكيب البنائي للمادة الدراسية.
كشف التصورات اخلاطئة لدى الطلبة، والعمل على تصحيحها.
 ت بلوم العليا (التحليل والرتكيب والتقومي) لدى املتعلم ألنه قياس مستو

.توى عاليا من التجريد عند بناء خارطة املفاهيميتطلب من املتعلم مس
 تنمية روح التعاون واالحرتام املتبادل بني املعلم وطلبته (أداة اتصال بني املعلم

.واملتعلم)

مبعهد املفاهيمخبرائطاملضارعالفعلجوازمبتطوير كتاب منت األجرومية يف د. 
Besarآتشيهاإلحساندار

هخصائصو هأهدافو طوير التو البحثتعريف .١
قة البحث والتطوير أو البحوث والتنمية هي طريقة البحث املستخدمة ملنتج يطر 

. وفقا لغال وبرج منوذج التطوير الرتبوي بناء على ٤١معني واختبار فعالية هذه املنتجات
الصناعات اليت تستخدم نتائج البحوث يف جمال تصميم املنتجات واإلجراءات 

الل تقييمها، أصلحت ذلك للحصول على معايري حمددة من فعالية . من خ٤٢اجلديدة
وجودة أو نفس املعيار نتائج البحث هو أحد املنتجات اليت ميكن استخدامها مباشرة 

.٤٣ومفيدة من الناحية العملية
ةليستالتطوير طريقة البحث و خصائص مع طرق البحث اآلخرى. وقال مشا

قة، هي:هذه الطريواخلصائصوغالبورغ
املتعلقةالبحوثنتائجعنالبحثيفتبدأاليتالبحوثأوالدراساتإعداد.أ

.تطويرهاسيتماليتملنتجات

41 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Cetakan ke-21, (Bandung:
ALFABETA, 2014), Hal. 297.

42 Emzir, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal.
263.

43 Suyadi, Libas Skripsi dalam 30 Hari, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), Hal. 31.
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.البحوثنتائجعلىالقائمةاملنتجاتتطوير.ب
سيتمحيثالفعليةاحلاالتأواإلعداداتيفأجريتاليتامليدانيةاالختبارات.ج

.املنتجهذااستخدام
. ٤٤امليدايناالختبارمراحليفاملكتشفةالضعفمواطنلتصحيحاملنقحة.د

44 Shilvia Citra Rusti, Penelitian Pengembangan R&D,
http://shilviacitrarusti.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-pengembangan-r.html, 17 April
2012/17 November 2016.
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الفصل الثالث
احلقليإجراءات البحث 

منهج البحث-أ
الباحثانتقل". التطويرالبحث و "البحثطريقةرسالةهذهيفالباحثيستخدم

املشكلة،حتديد: يليكماطريقةهذهاخلطواتوأمايونو،سوغيمنرسالةهذهالطرق
اختبارالتصميم،حتسيناتتصميم،الصحةقيحتقاملنتج،تصميملومات،املعمجع

إنتاجالنهائية،املرحلةإىلاملنتجتنقيحاملنتج،استخداماختباراملنتج،تنقيحاملنتجات،
.٤٥اجلماعي

املشكلةحتديد-١
يتم الذي كتاب الإن كتاب منت األجرومية لعالمة حممد بن حممد الصنهاجي 

الكتاب على ؤسسات التعلمية يف درس علم النحو. حيتويكثري من قبل املاستخدامه يف
ب معرفة عالمات اإلعراب ب اإلعراب مث  بمث األبواب وهي تعريف الكالم مث 

ألمثلة (وفيها شرح جوازم الفعل املضارع)األفعال يت الكتاب  . نستطيع أن األقل. 
ب عندما يتعلمون علم النحوى يف خمتلف نالحظ أن الكتاب قد أصبحت مصدرا للطال

باملراحل التعلمية، خاصة يف آتشيه  جوازم مل تطّور املعهد كتاب منت األجرومية يف 
رغم أن هذا كتاب له شرٌح مثل كتاب الكواكب الدرية أو منت األلفية الفعل املضارع

م للطالب يف كتاب مهالتطوير ذال،على ابن مالك أو خمتصر جدا أو كتاب الكفروي
ا املختلفةباب الاملستوى األوىل ألنَّ هذا  . ملعرفة جوازم الفعل املضارع وطريقة إعرا

.الثاينالنحو يف الفصل يهدف هذا البحث إلنتاج اخلرائط املفاهيم لسهلة تعليم

45 Sugiyono, Metode Penelitian... , Hal. 298.
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املعلوماتمجع-٢
تعليم القواعد النحو املشكلة مث يتحدث مع الطالب عن بعد وجد الباحث 
االحتياجاتمشكلتهم الذي يناسب على علىلتغلبلقرتاحوسأل الباحث إليهم ما اإل

لسهلة يف تعليمهم.
املنتجتصميم-٣

قد رأى الباحث التعليمية يف العصر اآلن، اِْفِتَقَر إىل احتياجات التعليمية لرتقية 
لباحث الطالب كما وجد الباحث مث يصمم ااحتياجاتمن .جودة التعليم والتعلم

مشكلة الطالب.علىتغلبأي اخلرائط املفاهيم لالبصرية، الوسائل املنتج
تصميمالصحةمنقيحتق-٤

حملاضر أو يناقشاملنتجتصميمبعد  الواسائل لتقييم جماليفاخلرباءمنالباحث 
صنع الباحث.يي الذتصميمالصحةمنقيحتقو قرتاحاالإعطاء و 
التصميمعلىحتسينات-٥

الواسائل جماليفاخلرباءأواضراحملمنقرتاحاالعلىواحلصولاملناقشةوبعد
للتصميم االنتاج.األوىلاملرحلةينقح الباحث يف 

املنتجاتاختبار-٦
كّون من ثالثة الطالب. وهذا املنتج يف الفرقة الصغرية اليت تتمث خيترب الباحث 

املنتج.فعاليةاإلختبار ملعرفة 
املنتجيحتنق-٧

طّور. فنّقح املتتنقيح املنتج يف املرحلة األوىل وجد الباحث العيوب من املنتج 
مرحلة الثانية.لالباحث ل
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املشكلةحتديد املعلوماتمجع املنتجتصميم

املنتجاستخداماختبار-٨
يعين الواسعةالفرقةبعد تنقيح املنتج يف املرحلة الثانية خيترب الباحث املنتج يف 

وحصل اإلقرتاح املتطّور املنتج فعاليةملعرفة اإلحساندارمعهديف طالب الفصل الثاين 
لتنقيح املنتج يف املرحلة األخرة.

النهائيةاملرحلةإىلاملنتجتنقيح-٩
اختبارمن قرتاحبعد حصول االالنهائيةاملرحلةإىلاملنتجتنقيحهو تنقيحهذا 

قة الواسعة.ر يف الفاملنتجاستخدام
اجلماعيإنتاج- ١٠

تطوير اخلرائط املفاهيم.هو املرحلة اآلخرة من البحث و عياجلماإنتاج

٠١٫١صورة اخلطوات البحث و التطوير 

خطوات وهي: ا ذكر الباحث يف أّول يلّخص إىل ثالث من خطوات البحث كم
طواة اخلع البيانت. جلمالنوعيوصفيالاألسلوبَ ، يطبِّق الباحث األوىلرحلة امل)أ

دارمعهُد ُيستخَدم ىل يالحظ الباحث كتاب منت األجرومية الذي األو 
ملالحظة. اإلحسان خذ الباحث البيانت من الطالب مباشرًة  . اخلطواة الثانية 

ميمتصالصحةمنحتقق

نتجاملاستخداماختباراملنتجتنقيحاملنتجاتاختبارتصميالعلىحتسينات

النهائيةاملرحلةإىلاملنتجتنقيح اجلماعيإنتاج
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املقابلة. حىت حيصل ومها املالحظة و ، يستخدم الباحث طريقتنيع البيانتجلم
من الطالب.االحتياجاتحتليلالباحث 

دحلة التطويرمر )ب لتحصل وسائل التعليم الذي نـُقِّح احملاضُر ف هذه املرحلة ، 
تتكون مرحلة التطوير كما يلي:و و اإلختبار إىل الطالب.قرتاحالاأساسعلى

الوسيلةقيحتق.١
جودةالوسيلة واالقرتاح ملعرفة جودةدف هذه املرحلة حلصول التقييم عن 

. حيقُِّق الوسيلة هي:املوادالوسيلة وحمتوى 
والوسائلاملوادجماليفاءاخلرب 

التقييم يستخدم خصائصو يعطى االقرتاح. واملوادجماليفاخلرباءُ يُقيُِّم 
الواسائل جماليفاخلرباءيُقيُِّم و .التعليميةو املوادجوانبتتكون علىاخلرباء

يف اخلرباءو يعطى االقرتاح لوسيلة التعلمية املستعملة. واخلصائُص يستخدم 
الوسيلِة جوانُب رسوم الوسيلة.تقييمِ 

قرتاح اخلرباءُ الوسيلة اليت قيََّم  أن قبل اخلرباءِ مث يـَُنقُِّح الباحث وسيلَة مناسبًة 
خيترب إىل الطالب.

اختبار اىل الطالب.٢
مث خيترب الباحث إىل الطالب. وهذا اختبار خيترب يف الوسيلة الىت قد قيمت

.اإلحساندارمعهد
دودةاحملتجريبيةال-

يفعل هذا االختباَر ملعرفة إستجابة الطالب الستخدام الوسيلة اخلرائط 
موعةاملفاهيم يف  ت. و الصغريةا امن هذا االختبار تكون اساسً البيا

.واسعةالموعةلتطوير الوسيلة اخلرائط املفاهيم مث خيترب إىل ا
العامةتجريبيةال-
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الب عن استخدام الوسيلة هدف هذه املرحلة ملعرفة استجابة الط
ستعمال خرائط املفاهيم يف تعليم قواعد النحو على املقايسة الواسعة. 

اصالحلتطوير الوسيلة. وبيانت اوالبيانت من هذا اإلختبار تكون أساسً 
. وهذا الغايةالوسيلة من اإلختبار يف املقايسة الواسعة تكون اإلختبارة 

Pre-Eksperimental، يعين تجريبيةل بختبار يف املقايسة الواسعة يعماال
One Group Pretest-Postest Design .قارنةملتجريبيةَ يعمل هذه ب

لواسيلة اجلديدة (فعالية ). وهذا Before-Afterوسيلة التعليمية القادمة 
لف سوغيونو يعين:كما أتجريبيةبتصميم

1Oقبل استعمال خرائط املفاهيم: نتائج اإلختبار)(
2:O(بعد استعمال خرائط املفاهيم)نتائج اإلختبار

: Xاجلديدةالتعليميةوسيلة.
بعد االختبار يف املقايسة الواسعة يفعل تقييمًا عن الوسيلة وسيلة،التقييم )ج

اخلرائط املفاهيم. وهذا تقييم يستخدم الباحث ملعرفة قدرة الطالب بعد 
اإلختالف بني نتائج قبل استعمال استعمال وسيلة خرائط املفاهيم. هل هناك 

الوسيلة و بعد استعمال الوسيلة يف تعليم اللغة العربية.

تمع و العينة ب. ا
تتكون على ٩٧٤وكان عدد الطالب Besarآتشيه اإلحساندارطالب معهد 

١٨٧الثاين من الطلبات. وكان عدد الطالب يف الفصل ٤٥٦من الطالب و ٥١٨

O1 O2x
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تمع يف هذه رسالة ٨٦الطالب و من١٠١تتكون على  من ١٠١من الطلبات. ا
خذ الباحث من الطالب فقط اليت تتكون على  الطالب.٣٤الطالب والعينة 

ج. أدوات البحث
ن:أدوات البحث الذي يستخدم الباحث يف هذه رسلة أدا

لتقييم وسيلةاستبانة.١
يفاخلرباءيقدم الباحث إىل هذه اإلستبانة حتتوى على تقييم جودة الوسيلة الذي 

ويقرتح ليكمِّل وسيلة خرائط املفاهيم.
ملعرفة استجابة الطالباستبانة. ٢

جتريبيةو دودةاحملجتريبيةهذه اإلستبانة الذي يقدم الباحث إىل الطالب يف 
ب ملعرفة فعاليةالعامة جوازم الفعل استخدام خرائط املفاهيم يف تعليم النحو 

.املضارع
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الفصل الرابع
ت وحتليلها عرض البيا

حملة عن امليدان.أ
باب السابق فيما يتعلق مبنهج البحث ويف هذا الباب يشرح الحث يف اقد شرح الب

الباحث نتائج البحث اليت حصل من البحث والتطوير كتاب منت األجرومية خبرائط 
لبحث  ت يف )R&D(املفاهيم. وقد قام الباحث  دار معهد للحصول تلك البيا

ي بندا آتشية ري نااعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية جامعة الر Aceh Besarاألحسان
Un.08/TU-FTK/TL.00/02/2017برقم

رخ املعهد-١ نشأة  خلفية 
معهد دار األحسان أحد املعاهد الرتبوية اإلسالمية يف حمافظة أتشية، ويقع يف

Jl. Tgk Chiek Gle Iniem, Siem Aceh Besarاحلاج حممد تيكو أحد العلماء هأسس
فيه العلماء املتفقهون خترجم. ١٩٤٦-١٩١٠يف أول مرة سنة Krueng Kaleeحسن 

احلاج حممد تيكو سنة بعد وفات ٢٦فيه التعليم والتعلم يةعملتيف الدين. وقد وقف
احلاج تيكو ت أحد ذروهوالقريناحلاج أويستيكو مث أسسه للمرة الثانية .حسن

م ومسي مبعهد دار األحسان.١٩٩٩حممد حسن، سنة 
ختتص هذه املؤسسة يف جمال الرتبية اإلسالمية حتت رعاية حممد فيصل املاجستري.  

تون من يالندمثلاملناطق املختلفة يف سومطرة وخارجهاكان الطلبة يف هذا املعهد 
ولكن يتكون هذا أتشيه.يفجدامشهورةمعهدأكثر ولذلكأتشيهمنالطالبوماليز

وثالثني فصال، ستة عشر فصال للطالب وستة عشر فصال للطالبات. املعهد من إثنني
٪٥٣طالبا، وعدد الطالب أكثر من الطالبات بنسبة ٤٠إىل ٣٠كل الفصل ويتكون

طالبا. وهم مقسمون إىل عدة ٩٧٤يبلغ عددهم من الطالبات ٪٤٧من الطالب و 
فوف كما ظهر يف اجلدول التاىل:الص
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عدد الفصول والطلبة مبعهد دار اإلحسان٤٫١اجلدول 
موعالطالباتالطالبالفصل ا
األول
الثاىن
الثالث
الرابع

اخلامس
السادس

١٠٣
١٠١
٨٤
٩٠
٧٨
٦٢

٧٥
٨٦
٧٤
٨٤
٨٣
٥٤

١٢٨
١٨٧
١٥٨
١٧٤
١٦١
١٦

موع ٥١٨٤٥٦٩٧٤ا
، ٥١٨د الطالب مبعهد دار اإلحسان يبلغ عددهم يتضح اجلدول على أن عد

الطلبة.٩٧٤. وجمموع بني الطالب والطالبات ٤٥٦ويبلغ عدد الطالبات 
وأما عدد املدرسني الذين يدرسون مبعهد دار اإلحسان فهو كما يف اجلدول اليت:

عدد املدرسني مبعهد دار اإلحسان٤٫٢اجلدول 
موععددالرقم ا
١
٢

املدرس
رسةاملد

٥٨
٥٣

موع         ١١١ا
شخصا يتكون ١١١يتضح اجلدول أن عدد املدرسني يف معهد دار اإلحسان 

مدرسة.٥٣مدرسا و ٥٨من 
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الرؤية والبعثة-٢
جلهاز يةاحرتافيا ومؤثرة اخلزنة اإلسالم: تكوين معهد دار اإلحسان معهدا رؤية املعهد

األجيال املسلمني املتقنني.
املعهد :بعثة

تنظيمة فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة تنظيم املعهد -
وعابدا لالطتشكيل- معتقدا  حلسنة و الب طال يف متفقهنيه ومتخلقا 

الدين
العقلي والكفاءة بطرق حاضرةاالهتمام برتبية وتعليم -

منهج املعهد-٣
فهو متكامل، أي ينظم بني منهج املدرسي العام واملنهج املعهدي وأما املنهج

مي. وكان الطلبة ذكي يف أي علوم اليت قد تعلموا مبعهد دار اإلحسان. وأما املواد اإلسال
اليت يتعلمها الطلبة مبعهد دار اإلحسان فيتضح يف اجلدول التايل: 

الكتب املدروسة مبعهد دار األمن٤٫٣اجلدول 
نوع الدرسملادةاالرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

الفقه
القران احلديث

النحو
القرأن وجتويد

الصرف
التصوف
حتفيظ
التوحيد

املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 



٣٧

٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

عقيدة االخالق
التاريخ
املنطق

أصول الفقة
بالغة
التفسري
احلديث

ضيات الر
ء فيز
ياءكيم

االحياءعلم
جغرافية
اقتصاد

مترين اللغة
مطالعة

قرائة الصحوف
إمالء
إنشاء
حمفظة

علم املنطيق
البالغةعلم

املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 
عهداملمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 

املادة العامة
املادة العامة
املادة العامة
املادة العامة
املادة العامة
املادة العامة

املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 
املعهدمادة 

تعلم علوم املعددة واملتنوعة يتضح اجلدول إىل أن الطلبة مبعهد دار اإلحسان ي
نية.يعامة كانت أو د



٣٨

تركيبة املنظمة-٤
: تيكو احلاج أويس القرناملشرف/املؤسس

: تيكو احلاج مصنفرئيس املؤسسة
املاجستري أنور: األستاذ فيصل مدير املعهد

: األستاذ عطاء هللا املاجستري مدير املدرسة العالية 
املاجستري حممد ذو الفجر: األستاذ درسة الثانويةمدير امل

ت وحتليلها.ب عرض البيا
املنتجات األوىل وتقوميها تصميم-١

ب الصورة األوىل: ومواضعها مناسبة مبا يشكو املضارعجزميصمم الباحث 
م مل يقدروا  ً ذكر املؤلف جوازم الفعل ارع،تقسيم جوازم الفعل املضالطالب، أ أحيا

لذلك يقسم فيه تقسيمها.مباشرة وال مذكوراب منت األجروميةاملضمار يف كت
اليتاألدواتو واحدافعالجتزماليتاألدواتومها الباحث يف هذا املوضوع قسمني 

ملونًة لكي تكون وسيلة تعليمية اخلريطة املفاهيم األوىل يصمم الباحث.فعلنيجتزم
واضحة وعذبة سوف يسري التعليم تعليما مرحيا.



٣٩

مناسبة مبا يشكو ، واحدافعالجتزماليتاألدواتفيهايصمم الباحثلصورة الثانية: ا
م مل يقدروا إتيان األمثلة لكل من أدوات ً ذكر املؤلف ،الطالب، أ األدواتأحيا

مثلة، سوف يصعب واحدافعالجتزم يت  يف كتاب منت األجرومية مباشرة وال 
ذكر الباحث يف هذه اخلريطة املفاهيم أدوات لذلك ي.الطالب يف فهم املوضوع

اخلريطة املفاهيم الثانية ملونًة لكي تكون وسيلة يصمم الباحثو .اجلازمة لفعل واحد
تعليمية واضحة وعذبة سوف يسري التعليم تعليما مرحيا.

مناسبة مبا يشكو ، فعلنيجتزماليتاألدواتفيهايصمم الباحثالصورة الثالثة:
م مل يقدروا إتيان األمثلة لكل من أدواتالط ً ذكر املؤلف ،الب، أ األدواتأحيا
مثلة، سوف يصعب الطالب فعلنيجتزم يت  يف كتاب منت األجرومية مباشرة وال 

.لذلك يذكر الباحث يف هذه اخلريطة املفاهيم أدوات اجلازمة لفعلني.يف فهم املوضوع
الثانية ملونًة لكي تكون وسيلة تعليمية واضحة اخلريطة املفاهيميصمم الباحثو 

وعذبة سوف يسري التعليم تعليما مرحيا.



٤٠

اختبار املنتج األولقيمة-٢
؛٤؛ َجيِّد جدا:٥إن تقييم اختبار املنتج األول من اخلرباء أن االختيار ممتاز:

. خيرت اخلرباء كمايلي: ٤٦١مردود:؛٢؛ مقبول:٣جيد:
)٢٤=٤×٦(مرة٦: َجيِّد جدا

)١٨=٣×٦(مرة٦: َجيِّد
موع ٤٢=١٨+٢٤: ا

من كل االختيار.عالية: نتيجة ٥
:هذا جمموع من اختيار اخلرباء.٤٢
٦٠(األسئلة)= ١٢× من كل االختيار)عاليةنتيجة(٥: هذا جمموع من ٦٠
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٤١

:ويستخدم الباحث صغة  

خت مل إىل نتيجة  . وهذا يدل أن %٧٠بار املنتج األول فوجد الباحث إذا 
املنتج يف مرحلة التصميم األول وجد درجة ( ب ).

املنتجات الثانية وتقوميهاتصميم-٣
يسرت يف مرحلة علىاعتمادا  تقومي واقرتاحات احملقق األستاذ ترميزي نينورسي ا

احث الكتاب ومسي ، ينّقُح الباحث املنتج من هذا البحث سوف يعدد الباألوىل
جوازم الفعل الشرح عن يعين بكتاب: كيف أفهم النحو؟. الكتاب مكون بشرح شامل 

يت وإعرابهوأمثلتهوعملهعواملهو ومواضعهمن حيث ارعاملض فاهيم خلرائط املو
. واملنتج بعد التنقيح كما يلي:اجلديدة واجليدة



٤٢



٤٣



٤٤



٤٥



٤٦



٤٧



٤٨



٤٩



٥٠



٥١



٥٢



٥٣



٥٤



٥٥



٥٦



٥٧



٥٨



٥٩

تبار املنتج الثاينإخقيمة-٤
؛٤؛ َجيِّد جدا:٥ممتاز:ج الثاين من اخلرباء أن االختيارإن تقييم اختبار املنت

. خيرت اخلرباء كمايلي:٤٧١مردود:؛٢؛ مقبول:٣جيد:
)١٠= ٥×٢(مرة٢: ممتاز

)٤٠=٤×١٠(مرة١٠:جيد جدا
موع ٥٠: ا

من كل االختيار.ةليا: نتيجة ع٥
ع من اختيار اخلرباء.هذا جممو :٥٠
٦٠(األسئلة)= ١٢× (نيتجة علي من كل االختيار)٥: هذا جمموع من ٦٠

:ويستخدم الباحث صغة  

ختبار املنتج الثاين فوجد الباحث  مل إىل نتيجة  . وهذا يدل أن %٨٣إذا 
خلرباء هو االختبار املنتج يف مرحلة التصميم الثاين وجد درجة (أ). االختبار الثاين 

جتة التصميم األول والثاين يعىن  ملنا إىل  فهذا يدل %٨٣و %٧٠اآلخر ألنه إذا 
على التطوير اَألمهَِّي.
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٦٠

مباحثة االنتاج-ج
٤-٤اجلدوال:

ادة تقييم االنتاج
١مردود: ٢مقبول: ٣َجيِّد جدا:٤ممتاز: 

نتجاستعمال املقبل حية استعمال املنتج تجبعد استعمال املن

١ ٢ ٣ ٤ املضارع ومواضعه السيطرة على جزم
وأنواع عوامله وعمله وعالمة جزمه أ ١ ٢ ٣ ٤

١ ٢ ٣ ٤
السيطرة على األدوات اليت جتزم فعال 
واحدا من حيث عواملها وعملها 

ا  وأمثلتها وإعرا
ب ١ ٢ ٣ ٤

١ ٢ ٣ ٤
السيطرة على األدوات اليت جتزم 

واملها وعملها فعلني من حيث ع
ا  وأمثلتها وإعرا

ج ١ ٢ ٣ ٤

ليةا: يدل على الدرجة الع٤
: يدل على بنود االستبانة٣

: يدل على عدد نفر٣١
٣٧٢= ٣١×٣×٤
: يدل على نتيجة من احملبني٤

نفر: يدل على عدد ٣١
١٢٤=٣١×٤



٦١

االختبارة احملددة.١
خذ الب احث من العينة ثالثة شخص يكون جمموع االختبار يف فرقة صغرة، 

جدولاستعمال املنتج و قبلجدول الختبار املنتج. إن االختبار احملددة جدوالن ومها 
بعد استعمال املنتج.

٤-٥اجلدوال:
استعمال املنتجقبلجدول 

موع رقمأبجا
٥١٢٢١
٤١٢١٢
٥٢١٢٣
موع١٤٤٥٥ ا

ع ومواضعه وأنواع عوامله وعمله وعالمة جزمهاملضار السيطرة على جزم: أ
السيطرة على األدوات اليت جتزم فعال واحدا من حيث عواملها وعملها : ب

ا وأمثلتها وإعرا
السيطرة على األدوات اليت جتزم فعلني من حيث عواملها وعملها وأمثلتها : ج

ا وإعرا
ملنا إىل اجل ثقبلدول إذا  الطالب: الطالب األول الثة استعمال املنتج فوجد

موع من ٥، والطالب الثالث وجد ٤، والطالب الثاين وجد ٥وجد نتيجة  . إن ا
. ١٤االختبار 



٦٢

٤-٦اجلدوال:
بعد استعمال املنتججدول

موع رقمأبجا
١١٤٤٣١
١٢٤٤٤٢
١٢٤٤٤٣
موع٣٥١٢١٢١١ ا

ومواضعه وأنواع عوامله وعمله وعالمة جزمهاملضارع : السيطرة على جزمأ
: السيطرة على األدوات اليت جتزم فعال واحدا من حيث عواملها وعملها ب

ا وأمثلتها وإعرا
: السيطرة على األدوات اليت جتزم فعلني من حيث عواملها وعملها وأمثلتها ج

ا وإعرا
ملنا إىل اجل ثالدولإذا  ثة الطالب: الطالب األول بعد استعمال املنتج فوجد

موع١٢الطالب الثالث وجد ، و١٢والطالب الثاين وجد ، ١١وجد نتيجة  من . إن ا
ت يف ٣٥هذا االختبار  موع يف املئة. . مث وضع من كل البيا جدول املقارنة ملعرفة ا



٦٣

٤-٧اجلدوال:
جدول املقارنة

نتجاستعمال املقبل حية استعمال املنتج نتجاستعمال املبعد

٤١،٦%
املضارع ومواضعه السيطرة على جزم

وأنواع عوامله وعمله وعالمة جزمه أ ٦،٩١%

٤١،٦%
السيطرة على األدوات اليت جتزم فعال 
واحدا من حيث عواملها وعملها 

ا وأمثلتها وإعرا
ب ١٠٠%

٣٣،٣%
السيطرة على األدوات اليت جتزم فعلني 

أمثلتها من حيث عواملها وعملها و 
ا وإعرا

ج ١٠٠%

٣٨،٣٣% املعدل الرتكمي ٩٧،٢%

نتيجة من اجلدول األول و الثاين يف املئة، فيحتاج إىل مقارنة بني فاذا ارد
استعمال قبلدول استعمال املنتج وجدول بعد استعمال املنتج. أن نتيجة اجلقبلجدول 

(ج) ؛%٤١،٦= ١٠٠×١٢÷٥؛ (ب) %٤١،٦= ١٠٠×١٢÷٥املنتج: (أ) 
= ٣÷%٣٣،٣+%٤١،٦+%٤١،٦إن املعدل .%٣٣،٣=١٠٠×١٢÷٤

؛ %٩١،٦=١٠٠×١٢÷١١بعد استعمال املنتج: (أ)دول . إن نتيجة اجل%٣٨،٣٣
إن املعدل. %١٠٠=١٠٠×١٢÷١٢؛ (ج) %١٠٠=١٠٠×١٢÷١٢(ب) 
٩٧،٢=٣÷%١٠٠+%١٠٠+%٩١،٦% .



٦٤

االختبارة العامة.٢
خذ البا الختبار طالباأحد وثالثونحث يكون جمموع االختبار يف فرقة كبرية 

بعد جدولاستعمال املنتج و قبلجدول املنتج. إن االختبار العامة جدوالن ومها 
استعمال املنتج.

٤-٨اجلدوال:
استعمال املنتجقبلجدول 

موع رقمأبجا
٩٢٣٤١
٨٣٣٢٢
٨٢٢٣٣
٧٢٤١٤
١١٣٤٤٥
٨٣٣٢٦
٨٢٢٤٧
٩٣٤٢٨
٩٣٤٢٩
٩٣٤٢١٠
٩٣٤٢١١
١١٣٤٤١٢
١١٣٤٤١٣
١٠٣٣٤١٤
١١٣٤٤١٥
١٢٤٤٤١٦



٦٥

١٢٤٤٤١٧
٦٢٢٢١٨
٧٣٢٢١٩
٥٢١٢٢٠
١٢٤٤٤٢١
٩٤٤١٢٢
١١٣٤٤٢٣
١١٣٤٤٢٤
١١٣٤٤٢٥
٩٢٣٤٢٦
١٢٤٤٤٢٧
١٢٤٤٤٢٨
٨٢٣٣٢٩
٨٣٣٢٣٠
٧٢٢٣٣١

موع٢٩٠٩٠١٠٤٩٥ ا

ملنا إىل اجل عشرة الطالب: الطالب األول قبلدول إذا  استعمال املنتج فوجد
، والطالب الرابع وجد ٨الثالث وجد ، والطالب ٨، والطالب الثاين وجد ٩وجد نتيجة 

، و ٨، والطالب السابع وجد ٨، والطالب السادس وجد ١١مس وجد ا، والطالب اخل٧
، الطالب ٩، والطالب العاشر وجد ٩الطالب التاسع وجد ، و ٩الطالب الثامن وجد 

، والطالب الثالث عشر ١١، والطالب الثاين عشر وجد ٩احلادي عشر وجد نتيجة 
، والطالب ١١، والطالب اخلامس عشر وجد ١٠، والطالب الرابع عشر وجد ١١وجد 



٦٦

وجد ، و الطالب الثامن عشر ١٢، والطالب السابع عشر وجد ١٢السادس عشر وجد 
، الطالب احلادي ٥، والطالب العشرون وجد ٧، والطالب التاسع عشر وجد ٦

، والطالب الثالث٩، والطالب الثاين والعشرون وجد ١٢والعشرون وجد نتيجة 
والعشرون، والطالب اخلامس١١وجد والعشرون، والطالب الرابع١١وجد والعشرون 

، ١٢وجد والعشرون لب السابع ، والطا٩وجد والعشرون ، والطالب السادس ١١وجد 
، والطالب ٨وجد والعشرون، والطالب التاسع١٢وجد والعشرونوالطالب الثامن

موع من هذا اإلختبار ،٧والطالب احلادي الثالثون وجد ٨وجد الثالثون . ٢٩٠إن ا
٤-٩اجلدوال:

بعد استعمال املنتججدول
موع رقمأبجا
١١٣٤٤١
١١٣٤٣٢
١١٤٤٣٣
١١٤٣٤٤
١٢٤٤٤٥
١٠٣٣٤٦
١٢٤٤٤٧
١٢٤٤٤٨
١٢٤٤٤٩
١٢٤٤٤١٠
١٠٣٤٣١١
١٢٤٤٤١٢
١٢٤٤٤١٣



٦٧

١١٤٣٤١٤
١١٤٣٤١٥
١٢٤٤٤١٦
١٢٤٤٤١٧
١٠٢٤٤١٨
١٢٤٤٤١٩
٩٣٣٣٢٠
١٢٤٤٤٢١
١٢٤٤٤٢٢
١٢٤٤٤٢٣
١٢٤٤٤٢٤
١١٣٤٤٢٥
١٠٣٣٤٢٦
١٢٤٤٤٢٧
١٢٤٤٤٢٨
١١٤٤٣٢٩
٩٣٣٣٣٠
١٠٢٤٤٣١
موع٣٤٨١١٢١١٧١١٨ ا

ملنا إىل اجل عشرة الطالب: الطالب األول قبلدول إذا  استعمال املنتج فوجد
، والطالب الرابع ١١، والطالب الثالث وجد ١١، والطالب الثاين وجد ١١وجد نتيجة 

، والطالب السابع ١٠، والطالب السادس وجد ١٢مس وجد ، والطالب اخلا١١وجد 



٦٨

، والطالب العاشر ١٢، والطالب التاسع وجد ١٢، و الطالب الثامن وجد ١٢وجد 
، ١٢، والطالب الثاين عشر وجد ١٠، الطالب احلادي عشر وجد نتيجة ١٢وجد 

، والطالب اخلامس ١١، والطالب الرابع عشر وجد ١٢والطالب الثالث عشر وجد 
، و ١٢، والطالب السابع عشر وجد ١٢، والطالب السادس عشر وجد ١١شر وجد ع

، والطالب العشرون ١٢، والطالب التاسع عشر وجد ١٠الطالب الثامن عشر وجد 
، والطالب الثاين والعشرون وجد ١٢، الطالب احلادي والعشرون وجد نتيجة ٩وجد 

، ١٢بع والعشرون وجد ، والطالب الرا١٢، والطالب الثالث والعشرون وجد ١٢
، والطالب ١٠، والطالب السادس والعشرون وجد ١١والطالب اخلامس والعشرون وجد 

، والطالب التاسع ١٢، والطالب الثامن والعشرون وجد ١٢السابع والعشرون وجد 
، ١٠الثالثون وجد و والطالب احلادي،٩، والطالب الثالثون وجد ١١والعشرون وجد 

موع من هذا ا ت يف . ٣٤٨إلختبار إن ا جدول املقارنة ملعرفة مث وضع من كل البيا
ملئة. موع  ا

٤-١٠اجلدوال:
جدول املقارنة 

تجاستعمال املنقبل حية استعمال املنتج تجبعد استعمال املن

٧٦،٦%
املضارع السيطرة على جزم

ومواضعه وأنواع عوامله وعمله 
وعالمة جزمه

أ ٩٥،١%

٨٣،٨%
ة على األدوات اليت جتزم السيطر 

فعال واحدا من حيث عواملها 
ا وعملها وأمثلتها وإعرا

ب ٩٤،٣%
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٧٢،٥%
السيطرة على األدوات اليت جتزم 
فعلني من حيث عواملها وعملها 

ا وأمثلتها وإعرا
ج ٩٠،٣%

٧٧،٦% املعدل الرتكمي ،٢٣٩%

نتيجة من اجلدول األول و الثاين يف املئة،  فيحتاج إىل مقارنة بني فاذا ارد
استعمال قبلدول استعمال املنتج وجدول بعد استعمال املنتج. أن نتيجة اجلقبلجدول 

؛ %٨٣،٨= ١٠٠×١٢٤÷١٠٤؛ (ب) %٧٦،٦= ١٠٠×١٢٤÷٩٥املنتج: (أ) 
= ٣÷%٧٢،٥+%٨٣،٨+%٧٦،٦. إن املعدل %٧٢،٥= ١٠٠×١٢٤÷٩٠(ج) 
؛ %٩٥،١=١٠٠×١٢٤÷١١٨بعد استعمال املنتج: (أ) دول . إن نتيجة اجل%٧٧،٦

. إن %٩٠،٣=١٠٠×١٢٤÷١١٢؛ (ج) %٩٤،٣=١٠٠×١٢٤÷١١٧(ب) 
.%٩٣،٢=٣÷%٩٠،٣+%٩٤،٣+%٩٥،١املعدل 

ملعرفة أمهمية الختالف بني استعمل املنتج وقبل استعملها حيتاج إىل اختبار 
ختبار ت. استخدم الباحث يف هذه الرسالة الختبار Microsoft Excelاالحصائية 

كي وهو كما يلي:أوتوماتي
٤-١١اجلدوال:

اختبار (ت)
املتغري الثايناملتغري األولمعايري
٩،٣٦٦٦٦٦٦٦٧١١،٢٣٣٣٣٣٣٣٣متوسط
٣،٨٩٥٤٠٢٢٩٩٠،٩٤٣٦٧٨١٦١تباين

٣٠٣٠مالحظة
٠،٦٣٧٢٧٣٥٦٢املتالزمات

٠يضع فرضية اإلختالف
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-6,605 1,69

٢٩درجة احلرية
-٦،٦٠٥٩٩٣٩٠٥اختبار لقياس الفرق

١،٥٣٢٩٤eتبار أحادي الذيلاخ ٠٧-
١،٦٩٩١٢٧٠٢٧اختبار احلرجة أحادي الذيل

٠٧-٣،٠٦٥٨٧eاختبار ثناين الذيل
٢،٠٤٥٢٢٩٦٤٢اختبار احلرِجة ثناين الذيل

ملعرفة هل هناك فرق ذو داللة إحصائية بني نسبة من اختبار اجابة (نعم) على 
ت بـــــــناجتة ــــــــــــــتاج ليقارن اختبارا. فيحــــتاأحد بنود اإلستبانة  فأنه يطبق اختبار 

%٥بــــمدى األخطأ الختبار أحادي الذيل، ٢٩بدرجة احلرية=١،٦٩٩١٢٧٠٢٧
. إعتمادا عن حساب كـــــــــــــــــــــــــــــان اختبار ١،٦٩اختبار احلرجة أحادي الذيل=كان

وهو استعمل املنتج Haمقبول. يعينHaيف الذي قطن-٦،٦٠٥= لقياس الفرق
. رائط املفاهيمخبجوازم الفعل املضارع ب أحسن ِمن قبل استعمل املنتج يف تعليم 

استجابة الطالب-ج
السؤل::(skala likert)ملعرفة استجابة الطالب يستخدم الباحث مقياس التقدير

ب  دة طقة ؟ املضارعالفعلجوازمهل خرائط املفاهيم يسّهل فهم  وهل أمثلة وز
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، غري موافق ٢، غري موافق=٣، ارتياب=٤، موافق=٥احلفظ؟ (اخرت :موافق بشدة=
.٤٨)١بشدة=

٤-١٢اجلدوال:
موافق بشدة ١٦×٥ ٨٠

موافق ١٣×٤ ٥٢
ارتياب ٢×٣ ٦

غري موافق ٠×٢ ٠
شدةغري موافق ب ٠×١ -

١٣٨
١-٥نتيجة: ٣١العينة:
١٥٥= ٣١×٥: عاليةدرجة -أ

٣١= ٣١×١: ةدرجة منخفض- ب

م الطالب يوافقون أن استعمل  ملنا إىل احلصول على استجابة الطالب فأ وإذا 
دة طقة احلفظوسيلة خرائط املفاهيم  . أن النتيجة املضارعالفعلجوازمب يف فهم ز

.%٨٩هي 

48 Sugiyono, Metode Penelitian…., hal. 94.
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امسالفصل اخل
اخلامتة

ب قد انتهى الباحث يف هذه الرسالة مما يتعل ستعمل اخلرائط املفاهيم يف  ق 
يقدم الباحث نتائج فـــاآلنBesarآتشيه دار األحسانمعرفة عالمات اإلعراب مبعهد 

مقرتحات الرسالة.و 
النتائج-أ

ب تطويرإن .١ رائط املفاهيمخبجوازم الفعل املضارع كتاب منت األجرومية يف 
ذه اخل املنتج،تصميملومات،املعمجعاملشكلة،حتديدهيو طوات مناسبة 

املنتج،تنقيحاملنتجات،اختبارالتصميم،حتسيناتتصميم،الصحةقيحتق
.اجلماعيإنتاجالنهائية،املرحلةإىلاملنتجتنقيحاملنتج،استخداماختبار

النحو؟أفهمكيفب  اتوحصَّل البحث املنتج اجلديد وهو ك
ب كتاب منت اتطويروافق أن تإن استجابة الطالب .٢ جوازم ألجرومية يف 

كيفب  اتكيعينمنتج من هذا البحث وهو رائط املفاهيمخبالفعل املضارع 
ب عالمات اإلعراب ويزيد فهمههميسهلالنحو؟أفهم كما . ميف تعليم 

(مقبول). إن االختبار احملددة وجد الباحث %٩٧،٢ة جيتدلت ن
إن اختبار قبل استعملها.%٣٨،٣٣بعد استعمل املنتج و%٢٩،١٦

قبل %٧٧،٦بعد استعمل املنتج و %٩٣،٢وجد الباحث الفرقة الكبرية
استعملها.

املفاهيمخبرائطاملضارعالفعلجوازمبيفاألجروميةكتاب منت إن جودة.٣
ملعرفة 100×يستخدم الباحث صيغةاستحقاق بعد تقييم اخلرباء. 

ب األجرومية جة جودة كتاب منت ينت خبرائطاملضارعالفعلجوازميف 
مل إىل نتيجة فإن كتاب  املفاهيم أفهمكيفوإذا 
مقبول.النحو؟
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املقرتحات-ب
ذا املوضوع هي: واملقرتحات اليت يقدمها الباحث مما يتعلق 

جوازم الفعل ب ينبغي للمعلم أن يستخدم وسيلة اخلرائط املفاهيم يف تعلم -١
.للطالب الفصل الثايناملضارع 

ب ينبغي للمعلم أن يقدم األمثلة الكثرية لكي يسّهل الطالب يف تعلم -٢
.جوازم الفعل املضارع

ستخدام اخلرائط املفاهيم و -٣ ينبغي للطالب أن يهتموا هذه القواعد وحيفظوها 
يطبق ما تعلم يف القراءة كتب وغريها.
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املراجع
العربيةاملراجع.١

املناهجيفاملعرفيـةالرتبويةاملصطلحاتمعجم، عليواجلمل،حسنيأمحد،اللقاين
)١٩٩٦، الكتبعامل: القاهرة، (األوىلالطبعةالتدريسوطـرق

، (مكة فتح رب الربية يف شرح نظم اآلجروميةأمحد بن عمر بن مساعد احلازمي، 
)٢٠١٠املكرمة: مكتبة األسدي، 

، (دروس صوتية قام قدمة اآلجرومية يف النحوشرح املمحد حسن عبد الغفار، أ
ريخ )بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية ومجعها يف املكتبة الشاملة، بدون 

)٢٠٠٦اندونيسي: احلرمني،خمتصر جدا ،الطبعة الثالثة،( أمحد زيىن دحالن، 

، ،الطبعة األوىلدراسات حتليلية و مواقف تعليم اللغة العربيةحسني سليمان قورة، 
)١٩٨١(القاهرة: دار املعارف، 

ض: دار اإلضاءة يف أمهية الكتاب والقراءةخالد بن عبد العزيز النصار،  ، (الر
)٢٠٠١العاصمة، 

الكتب،عامل: القاهرة(،األوىلالطبعةاملعاصرة،العربيةاللغةتعليماليف،سعيد
٢٠١٥(

الطبعة الرابعة، (بريوت:ربية، املوجة العملى ملدرس اللغة الععابد توفيق اهلامشي، 
١٩٩٣(

)١٩٦٠، (القاهرة : دار املعارف،النحو الوايفعباس حسن، 
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، (القاهرة: الدار النحو الواضح يف قواعد اللغة العربيةعلى اجلارم ومصطفى أمني، 
ريخ) املصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، بدون 

ربية يف املرحلة االبتدائية، طرقه، أساليبه، تدريس اللغة العفاضل فتحي حممد وايل، 
ه )١٩٩٨، (حائل: دار األندلس للنشر والتوزيع، قضا

بدون ،( بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،
)ريخ

)١٩٩٦، (دمشق : جامعة دمشق، يف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود السيد، 

ذي، حممد بن احلسن ا ض: جامعة شرح الرضي لكافية ابن احلاجب،إلسرتا (الر
)١٩٦٦اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، 

، حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي
شرون، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، (بريوت: مكتبة لبنان 

١٩٩٦(

ض: دار الصميعي، منت اآلجروميةد الصنهاجي، حممد بن حممد بن داو  ، (الر
١٩٩٨(

ي بلعام،  (اجلزائر: مطبعة عمار التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة،حممد 
)٢٠١٢، فريف

، (القاهرة: املناهج والوسائل التعليميةحممد لبيب النجيحى وحممد منري مرسى، 
)١٩٧٧مكتبة األجنلو املصرية، 
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(القاهرة: التحفة السنية بشرح املقدمة اآلجورمية،ين عبد احلميد، حممد حمي الد
)١٩٨٩مكتبة النسة،

، طبعة األوىل، (القاهرة: دار السالم، ، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين
٢٠٠٩(

دليل الطالبني مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد الكرمى املقدسي احلنبلى، 
)٢٠٠٩إدارة املخطوطات واملكتبات اإلسالمية، ، (الكويت: لكالم النحويني

اإلندونيسيةاملراجع.٢

Emzir, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2010)

Mudzakkir, Penulisan Buku Teks Bahasa Arab, (Bandung: FPBS UPI, 2003)

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Cetakan ke-
(Bandung: ALFABETA, 2014)

Sulipan, Penelitian Deskriptif Analitif: Berorientasi Pemecahan Masalah,
(Jakarta: Depdiknas, TT)

Suyadi, Libas Skripsi dalam 30 Hari, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011)

اإلنرتنتاملراجع.٣
Shilvia Citra Rusti, Penelitian Pengembangan R&D,
http://shilviacitrarusti.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-pengembangan-r.html,
17 April 2012/17 November 2016.



  



  



  



 أدة تقييم االنتاج
 1: مردود 2 :مقبول   3َجي ِّد جدا: 4ممتاز: 

 الرقم انحية استعمال املنتج استعمال املنتج قبل

ومواضعه وأنواع عوامله  املضارع زمجالسيطرة على  4 3 2 1
 وعالمة جزمه ملهوع

 أ

األدوات اليت جتزم فعال واحدا من حيث السيطرة على  4 3 2 1
 ب ا وأمثلتها وإعراهبا ملهوععواملها 

1 2 3 4 
األدوات اليت جتزم فعلني من حيث السيطرة على 

 ا وأمثلتها وإعراهبا ملهعواملها وع
 ج

 
 أدة تقييم االنتاج

 1: مردود 2 :مقبول   3َجي ِّد جدا: 4ممتاز: 

 الرقم انحية استعمال املنتج بعد استعمال املنتج

ومواضعه وأنواع عوامله  املضارع زمجالسيطرة على  4 3 2 1
 وعالمة جزمه ملهوع

 أ

األدوات اليت جتزم فعال واحدا من حيث السيطرة على  4 3 2 1
 ب ا وأمثلتها وإعراهبا ملهعواملها وع

1 2 3 4 
األدوات اليت جتزم فعلني من حيث السيطرة على 

 ج ا وأمثلتها وإعراهبا ملهعواملها وع

 
 قائمة استبانة للطالب

؟ وهل أمثلة وزايدة طقة املضارع الفعل جوازمهل خرائط املفاهيم يسّهل فهم ابب  السؤل:
 (1، غري موافق بشدة=2، غري موافق=3، ارتياب=4، موافق=5احلفظ؟ )اخرت: موافق بشدة=

 3ارتياب = - 4موافق = - 5 =موافق بشدة  -
 1غري موافق بشدة = - 2غري موافق =  -

 



 العنوان : الفصل : االسم :
 X)!اإلجابة الصحيحة ابتيان )اخرت 

 ومواضعه املضارع أسئلة جزم -أ
 ؟أين توضع آدة اجلازمة .1

 نيالفعلج. بني    الفعل املضارعأ.   بعد 
 الفعل املضارعد. آخر    الفعل املضارعب. قبل 

  كم نوعا جلزم الفعل املضارع؟ .2
 ج. نوعان    أ.   نوع واحد 
 د. أربعة أنواع    ب. ثالثة أنواع

 اخرت اجلملة الصحيحة!  .3
 يسافر   ج. مل    يسافر   أ.   مل
 يسافر   د. مل    يسافر   ب. مل

 صحيح اآلخر؟ كان إ نما عالمة جزم املضارع  .4
 ج. السكون     أ.   الفتحة 
 النون د. حذفت    ب. الكسرة

 واحدا فعال جتزم أسئلة األدوات اليت -ب
 واحدا هي؟ فعال من أدوات اجلازمة اليت جتزم .1

  األمر ول م   الناهية ول   وأ ل مَّا ول مَّا وأ مل    ج. مل      وأ ل مَّا ول مَّا وم ا وأ مل    ا ن     أ.
ي  ف م ا وأ مل    األمر ب. ل م   ث م ا وك  ي   ن   وم ت   وأ ي   د. ومهما وا ذ ما  وح   وأ ايَّ

 ما عمل "ل مَّا"؟ .2
 السم  ج. جيزم   واحداا  فعالا  أ.   ينصب

 واحداا  فعالا  د. جيزم    فعلني ب. جيزم
 الدعائية"!  اخرت أمثلة "ل   .3

ن   ل أ.   ر ب َّن ا ذ   أ خ اه   َي  رت  م   ج. مل       ت  ؤ اخ 
ذ   ب. ل   ل ي اءا  ال ك اف ر ين   ال م ؤ م ن ون   ي  تَّخ   اَللَّ   ر ض ا ل ت  ل ت م س   د.   أ و 



 ؟"ل ت  ل ت م س   اَللَّ " ما اعراب كلمة " ر ض ا "ل ت  ل ت م س   .4
 السكون جزمه ،وعالمة(ل   ) ب  جمزوم مضارع فعل(: ت  ل ت م س  . )السكون على مبين حرف األمر، لم( :ل   )أ.  

 جزمه ،وعالمة(ل   ) ب  جمزوم مضارع فعل(: ت  ل ت م س  . )السكون على مبين حرف الدعائية، لم( :ل   )ب.  
     السكون

     الفتحة جزمه ،وعالمة(ل   ) ب  جمزوم مضارع فعل(: ت  ل ت م س  . )السكون على مبين حرف األمر، لم( :ل   )ج.  
 جزمه ،وعالمة(ل   ) ب  جمزوم مضارع فعل(: ت  ل ت م س  . )السكون على مبين حرف الناهية، لم( :ل   )د.  

 الكسرة   
 واحدا فعال جتزم أسئلة األدوات اليت -ج

 واحدا هي؟ فعال من أدوات اجلازمة اليت جتزم .1
ي  ف م ا وأ مل    األمر أ.   ل م   ث م ا وك  ي     األمر ول م   الناهية ول   وأ ل مَّا ول مَّا وأ مل    ج. مل     وح 

ن   وم ت   وأ ي   وا ذ ما ومهما ب. وم ن   ن  ول   وم ت   وأ ي   د. ومهما وا ذ ما  وأ ايَّ  الناهية وأ ايَّ
"؟ .2  ما عمل "م ن 

 واحداا  فعالا  ج. جيزم   فعلني أ.   ينصب
 المسني د. جيزم   فعلني ب. جيزم

 الشرطية "!  اخرت أمثلة "إ ن   .3
 ت  ف ز   ت  ت  ع لَّم   ج. إ ن      ت  ف ز   ت  ت  ع لَّم   أ.   إ ن  
 ت  ف ز   ت  ت  ع لَّم   إ ن   د.     ت  ف ز   ت  ت  ع لَّم   ب. إ ن  

م ا " .4 د   م ه  " ما اعراب مجلة " ي  ف س  د  ن ص ل ح   ؟"ن ص ل ح   ي  ف س 
) د   مسترت ضمري والفاعل العلة، حرف حذف جزمه وعالمة ،(شرط فعل) جمزوم مضارع فعل :أ.  )ي  ف س 

( .(ه و  ) تقديره وجواب  جزمه السكون وعالمة الشرط، جواب ألنه جمزوم؛ مضارع فعل: )ن ص ل ح 
    .النون والفاعل الظاهرة،

) د   وجواب مسترت ضمري والفاعل السكون، جزمه وعالمة ،(شرط فعل) جمزوم مضارع فعل :ب.  )ي  ف س 
( .(ه و  ) تقديره  والفاعل جزمه السكون، وعالمة الشرط، جواب ألنه جمزوم؛ مضارع فعل: )ن ص ل ح 
      .النون



) د   تقديره وجواب مسترت ضمري والفاعل كسرة، جزمه وعالمة ،(شرط فعل) جمزوم مضارع فعل :ج.  )ي  ف س 
( .(ه و  )  والفاعل الظاهرة، جزمه السكون وعالمة الشرط، جواب ألنه جمزوم؛ مضارع فعل: )ن ص ل ح 

    .النون
) د   وجواب مسترت ضمري والفاعل السكون، جزمه وعالمة ،(الشرط جواب) جمزوم مضارع فعل :د.  )ي  ف س 

( .(ه و  ) تقديره         .النون والفاعل جزمه السكون، وعالمة شرط، فعل ألنه جمزوم؛ مضارع فعل: )ن ص ل ح 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجةالنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أ جزمهاملضارع ومواضعه وأنواع عوامله وعمله وعالمة  السيطرة على جزم 4 3 2 1

السيطرة على األدوات اليت جتزم فعال واحدا من حيث عواملها وعملها  4 3 2 1
 ب وأمثلتها وإعراهبا 

السيطرة على األدوات اليت جتزم فعلني من حيث عواملها وعملها وأمثلتها  4 3 2 1
 ج وإعراهبا 

     
  



 قائمة استبانة للخرباء
 (رحلة األوى)امل

 جيد مقبول مردود املبحوثة عوامل رقم اجلوانب رقم
َجي ِّد 
 جدا

 ممتاز
 

 اإلقرتاحات

 حمتوي املنتج 1

1 
من حيث   كامل احملتوى

      جوازم الفعل املضارع
 

      دقة احملتوى 2
      الكتابة سهولة للقراءة 3
      ثبات قواعد اللغة 4

املادة مشوقة وغرس حب  5
 الستطالع

     

املادة مشوقة الطلبة يف التعليم  6
 والتعلم

     

2 

 

 

 

شكل خرائط 
 املفاهيم

       ختارةأنواع الكتابة امل 1
      الكتابة واضحة 2
      وضيح شكل خرائط املفاهيم 3
      ذابجشكل خرائط املفاهيم  4

مناسبة خرائط املفاهيم ألوان  5
      ابلتوافق اللوين 

      يبعث الشوق يف نفوس القارئ 6
 

 احملقق   

 

  املاجستري(ترميزي نينورسي )

 
 
 



 قائمة استبانة للخرباء
 (الثانيةرحلة )امل

 جيد مقبول مردود عوامل املبحوثة رقم اجلوانب رقم
َجي ِّد 
 جدا

 ممتاز
 

 اإلقرتاحات

 حمتوي املنتج 1

1 
من حيث   كامل احملتوى

      جوازم الفعل املضارع
 

      دقة احملتوى 2
      الكتابة سهولة للقراءة 3
      ثبات قواعد اللغة 4

املادة مشوقة وغرس حب  5
 الستطالع

     

املادة مشوقة الطلبة يف التعليم  6
 والتعلم

     

2 

 

 

 

شكل خرائط 
 املفاهيم

       ختارةأنواع الكتابة امل 1
      الكتابة واضحة 2
      وضيح شكل خرائط املفاهيم 3
      ذابجشكل خرائط املفاهيم  4

مناسبة خرائط املفاهيم ألوان  5
      ابلتوافق اللوين 

      يبعث الشوق يف نفوس القارئ 6
 

 احملقق   

 

  املاجستري(ترميزي نينورسي )
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