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 مستخلص البحث
  يدرس يف معهد بيت الصرب الذي من كتب الرتاث يف البالغةاملكنون  اجلوهركتاب إن  

نه مكتوب على شكل الشعر وقليل من أل هفهميصعبون يف  الطالبكان بعض 
الوسائل التعليمية اليت عدم استعمال  املعلم يف الفصل السادس هاإلى باإلضافةمثلة. األ

أثر  إىل التعرف على هذا البحث فيهدف .للطلبة تيسر فهم املعلومات البالغية
البالغة يف باب للسيطرة على مادة ريطة املفاهيم املكنون خب جلوهراستخدام كتاب ا

التجرييب، واختار الباحث نهج املو ههلذا البحث فأما منهج البحث  .البالغي اإلنشاء
استخدام كتاب أن إن نتيجة البحث تدل على . السادس الفصلستة عشر طالبا من 

البالغة يف باب على مادة لسيطرة فعال للطلبة يف اريطة املفاهيم املكنون خب اجلوهر
 .البالغي اإلنشاء

 .ئط املفاهيماخر ،املكنون اجلوهركتاب أثر،   الكلمات االساسية:
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Abstract 

Jauhar Al-Maknun is one Book in Balaghah that teach at Ma’had Baitusshabri. 

Some students difficult to understand it because it is written in syi’ir verse and has 

a little examples. In addition، teachers who teach in Class VI do not use Learning 

Media that makes it easy for students to understand their contents. The purpose of 

this study was to determine the effect of the use of Jauhar Al-Maknun Book by 

using the mind mapping to the mastery of Balaghah in the Insya Chapter '. The 

research method used in this study is the Experimental Method. And the sample in 

this study was Class VI students، amounting to 15 students. The result of the study 

indicate that the learning of Jauhar Al-Maknun Book by using mind mapping 

influences the mastery of Balaghah in the Insya Chapter '. 

Keywords: Influence، The book of Jauhar Al-Maknun، mind mapping 

 

Abstrak 

Kitab Jauhar Al-Maknun adalah salah satu Kitab Ilmu Balaghah  yang diajarkan 

di Ma’had Baitusshabri. Beberapa siswa sulit untuk memahami Kitab tersebut 

karena  kitab tersebut ditulis dalam bentuk syair dan memiliki contoh yang 

sedikit. Selain itu، Guru yang mengajar di Kelas VI  tidak menggunakan Media 

Pembelajaran yang memudahkan siswa untuk memahami isinya. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan Kitab Jauhar Al-

Maknun dengan mengunakan Peta Konsep terhadap penguasaan Ilmu Balaghah 

pada Bab Insya’. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Metode Eksperimen.Sampel dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas VI 

yang berjumlah 15 Siswa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 

Kitab Jauhar Al-Maknun dengan mengunakan peta konsep berpengaruh terhadap 

penguasaan Ilmu Balaghah pada Bab Insya’. 

Kata Kunci: Pengaruh، Kitab Jauhar Al-Maknun، Peta Konsep 

 

 

 



 

3 
 

 المقدمة  -أ
وهي يف  العامل.احلية يف  غاتللامكانة فريدة متميزة بني هلا للغة العربية اإن  

هذه اللغة قد و  .ومن اللغات املقستخدمة يف األمم املتحدةالوقت نفسه لغة املسلمني 
وبالتايل  .إذ جعلها لغة كتابه الكرمي ولغة العبادات يف دينه القومي شرفها اهلل تعاىل،

لغة العلوم واحلضارة اإلسالمية. فال عجب أن سايرت اللغة العربية لغة "ض" أصبحت 
 1فما وطأ اإلسالم أرضا إال ودخلت معه اللغة العربية. مسرية دين اإلسالم.

تعليمه  حيث إن اللغة العربية وله مباحثه وقواعده،  فنونة من علم البالغكان و 
تعرف به كيفية تأدية املعىن اجلليل واضحا  الذي علمالكتعليم النحو والصرف. وهو 

كل كالم للموطن الذي   ئمةبعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف النفس أثر خالب مع مال
 2واألشخاص الذين خياطبون يقال فيه،

 Aceh Besar  كزيةيف مر إن معهد بيت الصرب هو من املعاهد التقليدية الىت تقع 
Kuta Baro، من  اهة وغري لبالغوا صول الفقه،أالعلوم الفقه والنحو و  الطالبعلم فيه تي

املكنون  وهراجلاب كت  البالغة هو ومن الكتب اليت يعلمها املدرس يف .العلوم اإلسالمية
 . فظ القواعدح  ، معقوم يف تعليمها بالطريقة القياسيةيو 

كتاب لافهم  يفأهنم يشعرون بالصعوبة  الطالبها هجاومن املشكالت الىت يو 
 داماستخعدم إىل  افةباإلضفيه،  األمثلة قلة، و شعر بشكلأنه مكتوب  املكنون،  اجلوهر
ا محاليا  لطالباف .يةلبالغاليت تيسر فهم املعلومات ا املعاصرة يةالوسائل التعليماملعلم 
على  لرتكيزا عدم إىل الطالباليت تؤدي  قطف البالغة بوسيلة السبورة ونيتعلمزالوا 

 . الدرروس املدروسة
 استخدامر اث"ــــنون بــحدد الباحث هذا حبثا علميا املع، ما سبق ذكرهابناًء على  
 لبالغيا نشاءاإلب لسيطرة البالغة في باخريطة المفاهيم ون بالمكن الجوهركتاب 

                                                             
 11,ص(م 0152,للنشروالتوزيع وجوه: الرياض,إندونيسيا يف العربية اللغة,باحثني جمموعة . 1

  8صطفى أمني،  البالغة الواضحة )مصر : دار املعارف(،ص.علي اجلارم وم . 2



 

4 
 

 علم البالغة  (أ
 علم البالغةتعريف  -1

 و يف اصطالح  3مبعىن وصل و انتهى يبلغ  –أما البالغة لغة مصدر من بلغ 
وجاء يف البالغة  4.خرين مبعىن فهم وأفهمي إبالغه أو إيصاله إيل اآلالكالم الذهي 

الواضحة أن البالغة هي تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف 
كل كالم للموطن الذي يقال فيه، واألشخاص الذين مة  ئالنفس أثر خالب، مال

 5.مخياطبوهن

 أنواع البالغة -2

 وتتألف البالغة العربية من علوم الثالثة:
 علم البيان (1

البيان لغة ما بني به الشيء من الداللة وغريها؛ أي الكشف واإليضاح، وبان 
بيانا: اتضح فهو بـَنينٌ. ويف االصطالح: علم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق  الشيء،

يبحث   6خمتلفة يف وضوح الداللة على نفس ذالك املعىن، مع املطابقة ملقتضى احلال.
ستعارة ف البالغيون على أهنا التشبيه واإلوسائل التصوير الفىن والىت تعار  ن يفعلم البيا

 والكناية مع إقامة فواصل منطقية بني كل واحدة منها.
 
 

                                                             
 ۸49امام عاملة ابن منظور، )لسان العريب، (دار احلديث : القاىرة ، جرء األول، ص.  3

م  2214حسن الدين املاجستري، )البالغة امليسرة،(دار السامل بند أتشيه : املمتاز إنستيتوت، 4
 14ص.

 .8علي اجلارم ومصطفى أمني، البالغة الواضحة...، ص.  5

(، ص.  0022أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، )بريوت: دار اجليل،  6
154. 
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 علم املعاين (2
يعرفه إيهاب عبد الرشيد سليماين أنه تتعلم منه كيف جنعل الكالم مناسبا 

وأمحد اهلامشي يقول أن علم املعاين  7للموقف الذي يقال فيه واملخاطب الذي نكلمه.
أصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم ملقتضى احلال حبيث يكون وفق العرض 

، اإلنشاءم املعاين: اخلرب و ومن أهم املوضوعات اليت يشتمل عليها عل 8الذي سيق له.
 واإلسناد، واإلجياز واإلطناب واملساواة والوصل، والفصل.

 علم البديع (3
علم البديع هو علم يعرف به الوجوه واملزايا اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة، 

 . 9وتكسوه هباء ورونقا بعد مطابقته ملقتضى احلال، ووضوح الداللة على املراد
 تدريس البالغة أهداف -3

حتدد املصادر املختلفة أهداف تدريس البالغة وأمهيتها يف جمال تعليم اللغة  
 10: إمجاهلا يف النواحى التاليةو يف عدة اعتبارات،  للطلبةالعربية 

رهم، ومشاع رهمالتمكن من استخدام اللغة استخداما يعينهم على ترمجة أفكا (1
متثلها و اكها، إدر  يستطيع معهاو ، وجذابةونقلها إىل القارئ أو السامع بسهولة 

 متثالً كامال.
ها خصائص راكتنمية القدرة على فهم النصوص األدبية وتذوق معانيها، وإد (2

 ة، والوقوف على أسرار مجاهلا.ومزاياها الفني

                                                             
 .16يهاب عبد الرشيد سليماين، البالغة املصورة ...، ص. إ  7

 .46أمحد اهلامشي، جواهر البالغة ...، ص.   8

 .298هر البالغة ...، ص. أمحد اهلامشي، جوا 9

   ، متاح علىمفهوم البالغة وأهداف تدريسهاوجيه املرسي أبولنب، 10
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269985 م13/1/2019خولتاريخ الد 

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269985
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269985
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269985
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ة، أو صوصاالستمتاع بألوان األدب املختلفة من قصيدة، أو قصة أو أق (3
دراك ها، وإمن وذلك عن طريق فهم اخلصائص الفنية لكل تمتثيلية، أو مقاال

 . قيم فنية ومجاليةوجوه ما فيها من 
ية له خاص أدب ايري، الىت تعينهم على إنتاجباألدوات واملع الطالبتزويد  (4

 األدباء ييز بنيلتمااإلمتاع والتأثري، وتكون لديهم ملكة النقد؛ فيتمكنون من 
 . يداً واملفاضلة بينهم، وتقومي نتاجهم األدىب تقومياً فنياً سد

والتمكن من  حته،وفصا يةبالغالناحية الإعجاز القرآن الكرمي من  أسرارتبني  (5
عراً ش حىفص الشريفة، والكالم العرىبلألحاديث النبوية ال بالغيالالتذوق 

 . ونثراً 
ال، جلماالبحث يف مقومات اجلمال الفىن يف األدب، وكشف أسرار هذا  (6

 . ومصدر تأثريه يف النفس
 نوما يصوره م الوقوف على ضروب املهارات الفنية الىت ميتاز هبا األديب، (7

  نفسيته ولون عاطفته.
لسرور جاب وااإلعو ا ميكنهم من حتصيل املتعة ؛ مبللطلبةترقية الذوق األدىب  (8

 اً وكتابة.ى حتدثلغو ون من النماذج األدبية، وحماكاهتا يف إنتاجهم الؤ مبا يقر 
 

 طرق تدريس البالغة  (ب
اعد و إن طرق تدريس البالغة مرت باملراحل نفسها اليت مر هبا تدريس الق

 :11النحوية وهي
 
 

                                                             
)عمان: دار  ،البالغة العربية رؤية نظرية تطبيقية محوسبةتدريس  اهلامشي والعزوي،عبد الرمحن   11

 .178-179( ص.  2005املسرية، 
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 الطريقة القياسية -1
ة، ومن مث توضيحها باألمثلة، وتأيت يوهي اليت تتبىن ذكر القاعدة البالغ

التدريبات فيما بعد، وكان املعلمون يتفننون يف ذكر املصطلحات البالغية وتقسيمتها 
يفها املتعددة إظهارا للرباعة، ومل يكن هذا يؤدي إىل حتقيق الغاية املرجوة من تدريس وتعر 

ليس يف مصر أساتذة للغة العربية آدهبا، "البالغة، وجاء عن الدكتور طه حسني قوله: 
وإمنا يف مصر أساتذة هلذا الشيء الغريب املشوه الذي يسمونه حنوا وما هو بالنحو، 

وبالغة وما هو بالبالغة، وأدبا وما هو باألدب، إمنا هو كالم وصرف وما هو بالصرف، 
 ."مرصوف قد ضم بعضه إىل بغض، تكره الذاكرة على استيعابه فتستوعبه

 الطريقة االستقرائية -2
مثلة، مث استنباط القاعدة وهي عكس الطريقة السابقة، حيث يتم عرض األ 

تابة جمموعة من األمثلة أوال، مث يلفت األمثلة، ففي هذه الطريقة يبدأ املعلم بك من تلك
معينة من هذه األمثلة؛ ليالحظوها، مث جتمع هذه املالحظات حول  إىل أجزاء نظر طالبه

 يكتب على السبورة، ويطبق على أمثلة جديدة. ا فواحدامعىن مصطلح بالغي واحد
على  الطالبملساعدة  الطرقويرى البعض أن هذه الطريقة قد تكون خري  

ري املنظم، ومتكنهم من االستنتاج والربط والتطبيق، وتأخذ بأيديهم تدرجييا لفهم التفك
جيعل معناه واضحا فيصري التطبيق عليه  من خالل هذه،معىن املصطلح  البالغي، و 

 سهال.
 الطريقة اللسانية  -3

أما االجتاه احلديث فريمي إىل تدريس البالغة يف ضوء النصوص األدبية شعرية   
نثرية، على أن تكون ضروب البالغة هدفا يف حد ذاهتا، وإمنا وسيلة لغاية أعم كانت أو 

 :ىل الربط بني الفنون الثالثة وهيتتمثل يف االرتقاء بالذوق، وقد جلأت هذه الطريقة إ
بط، فكل منها له قيمة، وكل ارت التكامل و الالنصوص، واألدب، والبالغة، ملا بينها من 

خر، ويف تلك الطريقة يتم الرتكيز على الصورة األدبية، منها يربز بوضوح قيمة اآل
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واجلملة، والفكرة، واخليال، واأللفاظ، كما يقل الرتكيز على القواعد، واملصطلحات، 
 والتعاريف، ويصبح التدريس بتلك الطريقة سهال ويتبع األسلوب العلمي.

 .ةقياسيلايقة لبحث هي الطر اوأما الطريقة  اليت استعملها الباحث يف هذا 
 
 اإلنشاءتعريف  (ج

و ذاته حنل كذبوالصدق اللغة : اإلجاد واصطالحا : كالم ال حيتمل  اإلنشاء
 أو كذب. –وارحم ، فال ينسب إىل قائل صدق  –اغفر 

إذا  هو ماال حيصل مضمونه واليتحقق إال اإلنشاءوإن شئت فقل يف تعريف 
وطلب احملبوب يف التمين   تلفظت به فطلب الفعل يف افعل وطلب الكف يف التفعل

بنفس الصيغ  إالوطلب الفهم يف االستفهام وطلب اإلقبال يف النداء كل ذلك ماحصل 
  اإلنشاءمامل يكن حمتمال للصدق والكذب املكنون  اجلوهروجاء يف بيت  12املتلفظ هبا.
 .ككن باحلق

 اإلنشاءأقسام  (1
فإن كان هلا معىن  فاخلرب نسبة كالمية، العريب مقسم إىل خرب وإنشاء،الكالم  

 13ومدلول فهي نسبة واقعية.
 :طليب وغري طليب نوعان اإلنشاء

 :بالتايل ويكون الطلب، وقت حاصل غري مطلوبا يستدعي ما فالطليب (أ
 ".لنفسك حتب ما غريك أحب: "حنو باألمر -1
 ".صنعت ما بقدر إال اجلزاء من تطلب ال: " والنهي -2
 : حنو: واالستفهام -3
 مضاربا فالسيو  أمضى الورى فداه  ..... عاتبا اليوم الدولة لسيف ما أال
 :حنو والتمين، -4

                                                             
 . 6ص....، جواهر البالغة أمحد اهلامشي،   12

 21 العرب،ص لسان البالغة،مكتبة ،قواعدالحزمي هللا عبد بن فهد  13 
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 عفانا وابن علي بني كان  ما  ..... ختربين الطري وليت شعري ياليت
 :حنو داء،والن -5
 عدم بعدكم شيء كل  وجداننا  ..... نفارقهم أن علينا يعز من يا

 :منها كثرية  صيغ وله مطلوبا، يستدعي ال ما الطليب وغري  (ب
 وكنـتم بـاهلل تكفـرون كيـف: تعـاىل وقولـه ،"زيـدا أحسـن مـا: "حنو: التعجب -1

 ".فارسا دره هلل: "وحنو ،فأحياكم أمواتا
 "االعتذار الزلة من البديل نعم: "حنو: املدح -2
 ".اإلصرار التوبة من العوض بئس: "حنو الذم، -3
 :الشاعر كقول  القسم، -4

 العقل يكتسب املال باكتساب وال ....  الغىن يكتسب بالعلم ما لعمرك
 :عرالشا كقول  الرجاء، أفعال -5

 البالبل شجي يشفى أو الوجد من ....  راحة يعقب الدمع احندار لعل
 :آخر وقال
 غد له يكون أن سؤال اليوم من  .... منعته إن حاجة ذو سائل عسى
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 خريطة المفاهيم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع األسلوب اإلنشائي

 فعل األمر

لنفسك حتب ما غريك أحب  

 فعل النهي

صنعت ما بقدر إال اجلزاء من تطلب ال  

 اإلنشاء الطلبي

 التمني

 ياليت شعري وليت الطري ختربين   ما كان بني علي وابن عفانا
 

 االستفهام

 ...أال ما لسيف الدولة اليوم عاتبا   فداه الورى أمضى
 السيوف مضاربا

 النداء

 بعدكم عدم يا من يعز علينا أن نفارقهم   وجداننا كل شيء
 

حالمد   

االعتذار الزلة من البديل نعم  

 الذم

اإلصرار التوبة من العوض بئس  

 اإلنشاء غير الطلبي
 

قسملا  

 ..باكتساب وال الغىن يكتسب بالعلم ما لعمرك
العقل يكتسب املال  

 التعجب

 ... الوجد من   راحة يعقب الدمع اراحند لعل
  ...يشفى
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 كيفية تصميم خريطة المفاهيم (د
وإدخال املفاهيم مفهوم م قبل التعرف على ملفاهياال ميكن تصميم خريطة 

يف اخلريطة مع أدوات ربطها املالئمة وعند هتيئة ذلك يتم الشروع مضمون الدرس 
 14ت اآلتية: بالتصميم حسب اخلطوا

 عن.قراءة املوضوع املراد وضع خريطة املفاهيم له بدقة وفهم ومت -
 مملفاهيايطة حتديد املفهوم العام الشامل أو املوضوع املراد بناء له خر  -
 لعامل.اهوم حتديد املفاهيم املتفرعة املهمة واألساسية املرتبطة باملف -
مومية ألقل عىل اتنظيم املفهوم العام الرئيس بشكل هرمي من الفكرة العامة إ -

 فاألقل مث األقل.
 .عات(مالئمة ممثال بـ)دوائر أو مرب وضع املفاهيم بأشكال هندسية -
ت    جتاها االحتديد العالقات بني املفاهيم بوسيطة اخلطوط وأسهم الربط يف -

 العمودية واألفقية من أجل توضيح سري تعلمها.
يعة ح طبحتديد كلمة على كل خط من اخلطوط واألسهم لتكون عنوانا توض -

 .طي للمفهوم معىنالعالقة اليت تربط بني املفهوم وآخر لكي تع
يف  واضحة كونتوجيب أن  ،التأكيد من أن اخلريطة متثل عناصر املوضوع مجيعا -

 الشكل والرسم والكتابة واخلطوط.
 

  بخريطة المفاهيم اإلنشاءخطوات تدريس  ه(
 15لي:يكما    الطالبعند  اإلنشاءخطوات التدريس خبريطة املفاهيم يف تدريس 

                                                             
في اكتساب المفاهيم خريطة المفاهيم أثر استخدام أمساء كاظم فندي وإميان حسن علي،  14

ص  (2012ديايل،  ية جامعةنسانالبحث العلمي، )كلية الرتبية اإل البالغية لدى طالبات المرحلة اإلعدادية،
7. 

، البحث العلمي، دامها في تعليم اإلعالل واإلبدال واإلدغامخريطة المفاهيم واستخفوزي، 15
 22-21م( ص.  2016بندا أتشيه،  -)جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، دار السالم 
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ملفاهيم يف ريطة اخيعد  فينبغي له أن والتعلم  قبل أن يقوم املدرس بعملية التعليم -
 .ابة للطلبةوجذ شكل معني مرغوب فيه

 .لطالباظرها ورة أو يف مكان ميكن نالسب علىملدرس خريطة املفاهيم لصق ا -
 ملفاهيم. ريطة اخم تخداباس اإلنشاءوالتعلم ملادة تعليم يقوم بعملية الأخذ املدرس  -
 رضاغ لطلبةرينات لملدرس أن يقدم التماالتعليم فينبغي على عملية قبل انتهاء  -

 . اإلنشاءملعرفة مدى فهمهم حنو 
 

 البحثريقة ط -ب
 Experiment)مايقال باإلجنليزية  هو املنهج التجرييب أومنهج البحث إن 

Research)  هو املنهج العلمي الذي بواسطته أن يتعرف أثر السباب )املتغري املستقل( و
 16.على النتيجة )املتغري التابع(. وله األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية

د بيت مبعه 2020-06-28التاريخ  ،قام الباحث بالبحث يف ليلة السبت
 يف الفصل بالطالالعينة هلذا البحث طالبا واختار الباحث  110الصرب وعددهم 
عقاد الباحث ان فقامالغة. ألهنم اليرغبون يف تعلم الب، طالبا 16 السادس وعددهم

ملية باحث عرى الجمث وزيع ورقات األسئلة قبل التعليم االختبار القبلي عن طريق ت
حث باختبار م البام قاالتعلي عملية بعد متو التعليم والتعلم باستخدام خريطة املفاهيم 

 .البعدي
ع )بيانات االختبار( فاستعمل الباحث اجملمو  األسئلةذلك لتحليل للحصول ك

خريطة استخدام أثر واملعدل من إجابة االختبارين )االختبار القبلي والبعدي(. وملعرفة 
 ذيالالتحصيل الدراسي قام الباحث بإدخال ، املكنون اجلوهرتعليم كتاب  يفاملفاهيم 

 :17التايل، عن طريق القانون الطالب حصل عليها
                                                             

، )الرياض: مكتبة العبيكان، إلى البحث في العلوم السلوكية المدخلصلح بن محد العساف،  16
 303هـ(، ص. 1316

17 Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS…, hal. 54. 
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 100-81=  جيد جدا

 80-66=   جيد
 65-56=   مقبول
 55-0=   ناقص

، One Group Pretest-Posttest Design أجري باملدخل منهج يف هذا البحث إن
لتحديد و . T-testأو   Wilcoxon Sign Ranks Testفاختار الباحث حتليل البيانات بـ 

ء االختبار جيري البحث النعقاد أن، ينبغي الباحث T-testأو  Ranks Testدام استخ
 .(Uji Homogenitas)واالختبار املتجانس  (Uji Normalitas)الطبيعي 
 

  نتائج البحث -ج
 حملة عن ميدان البحث -1

معهد بيت الصرب هو أحد معهد من املعاهد اإلسالمية الذي يقع بقرية إن 
،Lambro  زية يف مرك Kuta Baro   وعدد حممد األستاذ أيب  حاليا يدير هذا املعهدو

هم فمدرسني  ةربعوأما املدرسني يف الفصل السادس أ مدرسا 33عهد امل هذايف املدرسني 
املنهج فكان  شهداء. األستاذرجون و أ واألستاذ رجال، األستاذو  درويس، األستاذ

 .الدراسي اجلاري حىت اآلن هو املنهج التقليدي

 االختبار القبلي والبعدي نتائجحتليل  -2
الطالب لسيطرة ريطة املفاهيم املكنون خب اجلوهركتاب ر استخدام  أث على ملعرفة

وانعقاد فيقوم الباحث باالختبار القبلي والبعدي.  البالغي اإلنشاءالبالغة يف باب على 
 الباحث بعد يعقددي ف، أما االختبار البعاملفاهيمخرائط القبلي قبل استخدام  االختبار
وأما  االختبار القبلي والبعدي. يتنتيجتشري إىل . واجلدول اآلتية املفاهيمخرائط  استخدام

 بعدي فهي كما يلي:اليف االختبار القبلي و  الطالب ها ينتيجة اليت حصل علال
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 1الجدول 

 البعدي االختبارو  االختبار القبلينتائج 

 
 تقدير

 نتيجة
االختبار 
 البعدي

 
 ديرتق

 نتيجة
االختبار 

 القبلي

 
 الطالب

 
 رقم

 1 (1الطالب) 60 مقبول 90 جيد جدا

 2 (2الطالب) 70 جيد 90 جيد جدا

 3 (3الطالب) 70 جيد 100 جيد جدا

 4 (4الطالب) 60 مقبول 80 جيد

 5 (5الطالب) 50 مقبول 80 جيد

 6 (6الطالب) 50 مقبول 80 جيد

 7 (7الطالب) 70 جيد 80 جيد

 8 (8الطالب) 80 جيد 100 اجيد جد

 9 (9الطالب) 70 جيد 100 جيد جدا

 10 (10الطالب) 50 مقبول 70 جيد

 11 (11الطالب) 30 ناقص 70 جيد ا

 12 (12الطالب) 50 مقبول 90 جيد جدا

 13 (13الطالب) 60 مقبول 90 جيد جدا
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0

20

40

60

80

100

120

pretest

postest

 14 (14الطالب) 70 جيد 100 جيد جدا

 15 (15الطالب) 50 مقبول 80 جيد
 مجموع   890 1300

1300÷15  =
86،66   

890  ÷15  =
 معدل 59،33

 59،33يدل على أن نتيجة االختبار القبلي املعدلة بتقدير  1ومن هذا اجلدول  

 .86،66 ونتيجة االختبار البعدي املعدلة بتقدير
 اجلوهركتاب   استخدامبالفروق يف نتائج االختبار القبلي والبعدي  الفصلو 
 فهي كما يلي: البالغي اإلنشاءلسيطرة البالغة يف باب طة املفاهيم رياملكنون خب

 1الرسوم البيان
 نتيجة االختبار القبلي والبعدي
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االختبار أفضل من  نتائج االختبار البعدي يدل على أن حتصيل 1الرسوم البيان
. الرسوم البيان احلمراء تدل على نتائج االختبار البعدي والرسوم البيان الزرقاء تدل القبلي

 لي.على نتائج االختبار القب
ولتحليل بيانات االختبار القبلي وبيانات االختبار البعدي قام الباحث أوال  

وتتضح ، ”SPSS Statistics 22 “( باستخدام برنامج Uji Normalitas) باالختبار الطبيعي
 نتيجته يف اجلدول التايل: 

 2 الجدول
 Uji Normalitas)) البعدي واالختبار القبلي االختبار من نتيجة ضيط الفائيل

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Penelitian 

Nilai 

pretest .198 15 .119 .906 15 .117 

postest .205 15 .091 .882 15 .052 

اختبار  استخدامحتصيل االختبار القبلي والبعدي بعلى يدل   2 اجلدولومن 
واإلختبار البعدي  0،05 أكرب من 0،117(sig) مبستوى الداللة Uji Normalitas)) ملالع

تتم  البيانات .فتشري تلك النتيجة إىل أن 0،05من  أكرب 0،052( sig) مبستوى الداللة
 Uji Homogenitas)توزيعها بشكل طبيعي، مث يقوم الباحث باإلختبار املتجانس)

 .Uji Homogenitas)) ار املتجانسحتباال نتيجةيبني عن  3اجلدول و 

 

 

 

 
 

 3الجدول 
 Uji Homogenitas))نتيجة اإلختبار المتجانس

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.295 1 28 .591 
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 Uji Homogenitas)) حتبار املتجانساالصيل حت أن يدل على 3اجلدول  ومن
يجة إىل أن البيانات . فتشري تلك النت0،05أكرب من  Sig 0،591) مبستوى الداللة )

 ة.متجانس
 Uji Homogenitas)أن نتيجة ضبط الفائيل ) 3عتماد على البيانات يف اجلدول ا

تشري إىل  أن  Uji Homogenitas)) يتم توزيعها بشكل طبيعي ونتيجة لإلختبار املتجانسل
رتق أما جمموع امل (uji t) . ت –كن إجراء باختبار هذه النتيجة متالبيانات متجانسة. و 

كما يف اجلدول فيظهر  ت  -بني نتيجة االختبار القبلى واالختبار البعدي إلجراء اختبار
 اآلتى :

 4الجدول 
 (T-Test)االختبار -تحصيل ت

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 pretest - 

postes 

-

27.3333

3 

7.98809 2.06252 -31.75699 -22.90968 -13.252 14 .000 

أصغر من  Sig. (2-tailed) (p-value) 0،000 / نتيجةيدل على أن  4اجلدول و 
  استخدام ر جلي أثناء أث فيربز ،  مردود Hoمقبول وأن  Haن  على أوهذا يدل  0،05
 .البالغي اإلنشاءلسيطرة البالغة يف باب ريطة املفاهيم املكنون خب اجلوهركتاب 

 البحث مناقشة -د
 األثار اجللي عندحيث يوجد  مردود Hoأن  علىنتائج هذه الدراسة فدلت 

 ،البالغي اإلنشاءلسيطرة البالغة يف باب ريطة املفاهيم املكنون خب اجلوهركتاب   استخدام
عملية التعليم والتعلم فعال يف خريطة املفاهيم استخدام يبدو أن  النظرية ناحيةمن  فنظرا

 ( 2010زهر )حيث يقول األ ،مهمو 
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التعليمية هي املساعدة التعليمية اليت تؤثر أيًضا على  للوسائلإن الوظيفة الرئيسية 
  18املناخ والظروف وبيئات التعلم اليت يتم تنظيمها وإنشائها بواسطة املعلمني

خريطة حيث إن نتيجة استخدام  19ؤكده رسالة رفقي رزق اهللتهذا البحث 
اليت  20رسالة جنيتوتؤكده أيضا  ، الطالبتكون فعالة يف تدريس اجملاز عند املفاهيم 

أن التعليم بأسلوب خريطة املفاهيم يف تعليم األفعال املعتلة فعال حصلت نتيجتها على 
علوم البالغة له أثر بارز لرتقية تعليم أن  النتيجة على تحصل 21سكما ورسالة  نندا

 على تدريس البالغة يف باب التشبيه.   الطالبقدرة 
 

  الخالصة -ه
خدام استن أيتضح  ذكرها السابقةالبحث وفقا ملا عرض عليها يف  يجةإن نت

لبالغة ا على ةسيطر لل أثر مثمر جلي لهاملكنون  اجلوهركتاب   خريطة املفاهيم يف تعليم
  يف معهد بيت الصرب. البالغي اإلنشاءيف باب 

 
 
 
 

                                                             
18 Ari utami nelyano,peningkatan minat belajar siswa dengan online remedial teaching 

mengunakan google drive,  ) kepulauan riau;2019(,h 7. 
استخدام خريطة المفاهيم في تدريس المجاز عند الطلبة بمعهد دار اإلحسان ، رفقي رزق اهلل 19

ندا ب -سالم ار ال، البحث العلمي، )جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، دأبو حسن كرونج كالي
 م( 2019تشيه،أ

، البحث العلمي، تعليم األفعال المعتلة بأسلوب خريطة المفاهيم بمعهد نور دار السالمجنيت،  20
 م(2017تشيه، بندا أ -)جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، دار السالم 

، بمعهد روح اإلسالمخريطة المفاهيم تدريس علوم البالغة في باب التشبيه بنندا سكما،  21
 م(2018بندا أتشيه، -الم البحث العلمي، )جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، دار الس
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