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 استهالل
 

 
ُهْم ُسبُ َلَنا َنا َلنَ ْهِديَ ن َّ  َوِإنَّ اهلَل َلَمَع الُمْحِسِنْيَن.ج َواللَِّذْيَن َجَهُدْوا ِفي ْ

 ﴾ٜٙالعنكبوت :  ﴿
 

 

 ۞ َوِإَلى رَبَِّك َفاْرَغبْ  ۞ َفِإَذا فَ َرْغَت َفاْنَصبْ  ۞َمَع الُعْسِر ُيْسًرا ِإنَّ 
 ﴾ ٛ-ٙ﴿ اإلنشراح : 
 

 
 

 الخطاب رضي اهلل عنو :قال أمير المؤمنين عمر ابن 
 فَِإن ََّها ِمْن ِديِْنُكْم " ْالَعَربِيَّةَ  وا" تَ َعلُّمِ 

  
 تَ َعلَّْم، فَ َلْيَس الَمْرُء يُ ْوَلُد َعاِلماً 
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 إىداء
 

 امحلد هلل رب العاملني

 والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل آ هل وحصبه آ مجعني 

 

 صغارم حىت اآلف.كنت ىنا بإذف هلل كرضا من ربياين منذ 
كال قدرة يل إال باهلل كالتشجيع كالدفع منهما. مها اللذاف اكرماين كارضباين طوؿ حيايت 
كسأحفظهما بكل قويت كسعيي كلعل اهلل حيفظهما يف الدنيا كاآلخرة، كال يتم العلم إال 

 بالعمل، كإف العلم كالشجرة كالعمل بو شبرتو، فأىدل شبرة جهدم بتقدمي ىذه الرسالة
أخيت سلفيانا كإخواين  كإىلأظباكايت ككالديت  سيف السعودإىداءا ـبلصا ؽبما كالدم 

صبيع أسريت كأصدقائي احملبوبة. كإليكم أىدل ىذه كفضيل جزيرم ك  سفريادمك  ؿسفريز 
 الرسالة.
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم اهلل الرضبن الرحيم
للناس كبينات من اؽبدل كالفرقاف،  اغبمد هلل الذم أنزؿ القرأف عربيا ىدل 

كالصالة كالسالـ على حبيب الرضبن سيدنا ؿبمد كعلى آلو كأصحابو أصبعُت كمن تبعو 
 هبدايتو كإحسانو إىل يـو الدين.

الرسالة اليت يقررىا قسم  من كتابة ىذه كتوفيقوبإذف اهلل  ةالباحث فقد انتهت
اؼبعلمُت جامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية  أىيلتعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كت

تطوير كتاب  ( يف علم الًتبية، كقد اختار "S.Pdللحصوؿ على الدرجة اعبامعية األكىل )
دبعهد دار  ًتقية قدرة الطلبة على فهم الصرؼمنت البناء كاألساس خبرائط اؼبفاىيم ل

 موضوعا ؽبذه الرسالة. Aceh Besar الزاىدين
ة سلمى شراؼ اؼبشرفُت الكرديُت مها األستاذبإكيتم إشراؼ كتابة ىذه الرسالة 

كأيضا إىل األستاذ عثماف حسُت اؼباجستَت،  درا مبصرةاؼباجستَت كاألستاذة حيايت 
م أفضل الشكر ؽبم ةقدـ الباحثتفاؼباجستَت كاألستاذ الدكتور ترميزم نينورسي اؼباجستَت 

إلشراؼ ىذه الرسالة إشرافا جيدا   كمساعدهتم مههقد أنفقا أكقاهتما الثمينة كتوجي ذينال
 .اعبزاء خَت هميز جيك  باركهمي، لعل اهلل  من أكؽبا حىت هنايتهاكامال 

 هاكرا عميقا كاحًتاما عظيما لوالديقدـ شتأف  ةمث من الواجب على الباحث
هتذيبا نافعا  ىاتربية حسنة كىذبا ىا( اللذين ربياأظباكايتك  سيف السعوداحملبوبُت )

 ب ىف الدنيا كاآلخرة.احسن الثو بألعل اهلل جيزيهما الدراسة،  سباـفرصة شبينة إل ىاكمنحا
ؼبدير اعبامعة كعميد كلية الًتبية  ةالشكر اػبالص ةقدـ الباحثت ،ذلكإضافة بك 

كأرشدكه إرشادا  اعلوما نافع ىااألساتذة الذين قد علمو كرئيس قسم اللغة العربية كعبميع 
شكر أيضا ال يضيع أجر من أحسن عمال. ككما تسأؿ اللح ؽبم اػبَت، إنو كت صحيحا،

حتاج إليها الستعارة كاالنتفاع بالكتب اليت ابا مكتبة اعبامعة الذين قد رضوا عنها ؼبوظفي



 

 ق 

 

، كيف صديق ،سَتكجا، إيفا كماليا :هاالرسالة، ككذلك إىل صبيع أصدقائ يف كتابة ىذه
 كتابةيف   ول ةساعدكصبيع األصدقاء الذين قد مدكا أيديهم ؼب، عارؼ منندارخَت العليا، 

  .يىذا البحث العلم
 عبد الرزاؽ اؼباجستَت زاىدينمعهد دار ال ديرقدـ الشكر ؼبتأف  ةالباحث فوتتكال 

يف  ىاساعدك كالطلبة فيو الذين قد  األستاذ موالنا البكالريوسكعبميع اؼبدرسُت خاصة 
 صبيع البينات ؽبذه الرسالة.

أف ىذه الرسالة ال زبلو من األخطاء كالنقصاف، كإف كاف  ةتيقن الباحثتكأخَتا، 
  قد بذؿ كل جهده ىف إعداد ىذه الرسالة، لذلك يرجو من القارئُت نقدا بنائيا خالصا

الة  نافعة لو كللقارئُت صبيعا، لعٌل ىذه الرسكاصالحها نافعا إلكماؿ ىذه الرسالة، ك 
حسبنا اهلل كنعم الوكيل نعم اؼبوىل كنعم النصَت كال حوؿ كال قوة إال باهلل العاىل العظيم 

 كاغبمدهلل رب العاؼبُت.
 
 
 

 َُِِنوفمرب  ِّدار السالـ، 
 
 

    ة الباحث                
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 مستخلص البحث

تطوير كتاب منت البناء كاألساس خبرائط اؼبفاىيم لًتقية قدرة الطلبة على   : عنواف البحث
 .Aceh Besarالزاىدين دبعهد دار  فهم الصرؼ

 إيرمانيسة : االسم الكاملة
 َََُُِِّٕ : رقم القيد

 
 لتعرؼك   خبرائط اؼبفاىيم كاألساس نتاج كتاب منت البناءإلتعرؼ على تطوير يهدؼ ىذا البحث 

 .لًتقية قدرة الطلبة على فهم الصرؼ خبرائط اؼبفاىيم كاألساس تطوير كتاب منت البناء على فعالية
 /Research and Development) رلبحث كالتطويكللحصوؿ على البيانات قامت الباحثة با

R&D .) دبعهد دار الزاىدين  يف الصف الثالثينة من الطلبة الع تًتكز الباحثةAceh Besar 
ربليل ( ُكىي: )خطوات  ستكىذا البحث يتكوف من الطلبة.  ُّتكوف على ي ذمال

سُت رب( ٓ، )تصديق اإلنتاج( ْ) ،تصميم اإلنتاج( ّ، )صبع البيانات (ِ، )كاؼبشاكل اغباجات
اعبديد كىو كتاب "خرائط اؼبفاىيم للصرؼ"  اإلنتاجكحصلت الباحثة  .( ذبربية اإلنتاجٔاإلنتاج، )

استحقاؽ اإلنتاج اؼبطور يكوف من ناحيتُت اللغة كالتصميم. كمن  ، كأمااستحقاؽ بعد تقييم اػبرباء
من ناحية التصميم تدؿ على تقدير جيد جدا كأما   ٥ ۹٢ناحية اللغة حصلت على النتيجة 

كاستخداـ الكتاب منت البناء كاألساس اؼبطور تدؿ على جيد جدا.  ۹۹۰۳حصلت على النتيجة  
يكوف فعاال لًتقية قدرة الطلبة على فهم الصرؼ، أما الدليل على ذلك أف ؾبموع نتيجة الطلبة بعد 

كىذه تبلغ ربديد النتيجة اؼبعينة يف اؼبادة  ْٓ,ّٖكأما نتيجة اؼبعدلة بتقدير  َِٗٓاالختبار بتقدير
  .ٕٓكثر من الصرؼ دبعهد دار الزاىدين كىي أ

 
 كتاب متن البناء واألساس، خرائط المفاىيم  طوير،ت الكلمة األساسية:
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ABSTRACT 

 

Title : Development of the Book of Matan Bina wal Asas by 

Using Concept Maps to Improve Students' Ability to 

Learn Sharaf in Ma’had Daruzzahidin Aceh Besar. 

Name : Irmanisah 

NIM : 170202031 

 

This study aims to determine how the process of developing the Matan Bina wal 

Asas book by using a Concept Map and to find out the effectiveness of using the 

Matan Bina wal Asas development book to improve students' abilities in Sharaf 

Science. To achieve this goal, the researchers conducted research using the 

Research and Development/R&D method. As for the sample in this study, the 

researchers chose class III Ma'had Daruzzahidin Aceh Besar. with a total of 31 

students. This development consists of six steps namely; (1) Potential and 

Problems, (2) Data Collection, (3) Product Design, (4) Design Validation, (5) 

Design Revision, (6) Product Trial. The results of this study are the researchers 

succeeded in finding a new product, namely a development book entitled 

"Kharaaitil Mafahim lissharaf" after going through the expert validation process. 

The validation of the development consists of two aspects, namely the content and 

design aspects. From the content aspect, the value obtained is 92.5, which is very 

feasible, while from the design aspect, the value obtained is 92.3, which is very 

feasible. The use of the book is also effective for improving students' ability to 

learn Sharaf where the total score obtained by students after the exam is 2590 

with an average score of 83.54. This value reached the Minimum Completeness 

Criteria for Sharaf's lessons at Ma'had Daruzzahidin, which was 75. 

 

Keywords: Development, Book of Matan Bina wal Asas, Concept Map 
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ABSTRAK 

 

Judul : Pengembangan Kitab Matan Bina wal Asal dengan 

Menggunakan Peta Konsep untuk Meningkatkan 

Kemampuan Siswa terhadap Ilmu Sharaf di Dayah 

Daruzzahidin Aceh Besar.  

Nama Lengkap : Irmanisah 

NIM : 170202031 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  proses pengembangan  kitab Matan 

Bina wal Asas dengan menggunakan Peta Konsep dan untuk mengetahui 

efektifitas penggunaan kitab pengembangan Matan Bina wal Asas untuk 

meningkatkan kemampuan siswa terhadap Ilmu Sharaf. Adapun untuk mencapai 

tujuan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan metode Research and 

Development/R&D. Adapun  sampel dalam penelitian ini peneliti memilih kelas 

III ma‟had Daruzzahidin Aceh Besar. dengan jumlah 31 siswa . Pengembangan 

ini terdiri dari enam langkah yaitu; (1) Potensi dan Masalah, (2) Pengumpulan 

Data, (3) Desain produk, (4) Validasi Desain, (5) Revisi Desain, (6) Uji Coba 

Produk. Adapun  hasil penelitian ini adalah peneliti berhasil menemukan produk 

baru yaitu sebuah buku pengembangan yang berjudul “Kharaaitil Mafahim 

lissharaf” setelah melalui proses validasi ahli. Adapun validasi 

pengembangannya terdiri dari dua aspek yaitu aspek isi dan desain. Dari aspek 

isi nilai yang diperoleh adalah 92,5 yaitu sangat layak, sedangkan dari aspek 

desain nilai yang diperoleh 92,3 yaitu sangat layak. Penggunaan buku tersebut 

juga efektif untuk meningkatkan kemampuan  siswa terhadap ilmu Sharaf dimana 

total nilai yang diperoleh siswa setelah pelaksanaan ujian adalah 2590 dengan 

nilai rata-rata 83,54. Nilai tersebut mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

pelajaran Sharaf di Ma‟had Daruzzahidin yaitu 75. 

 

Kata Kunci : Pengembangan, Kitab Matan Bina wal Asas, Peta Konsep 



 

ُ 

 

 الفصل األول
 أساسيات البحث

 مشكلة البحث  -أ
إف الكتاب اؼبدرسي ىو إحدل اؼبصادر يف التعليم. كديكن استخدامو   

 .ُالطالب يف عملية التعليم كالتعلمالستكشاؼ كتطوير العلـو كاؼبعرفة من قبل اؼبعلمُت ك 
كلذلك فإف الكتاب اؼبدرسي ىو العنصر اإللزامي الذم جيب أف يكوف موجودا يف  

تاب مهم أيضا يف تعلم اللغة ألف الكاؼبؤسسات التعليمية. كدكر الكتاب اؼبدرسي 
درسي يلعب دكرا رئيسيا يف تدريس اللغة بالصفوؼ الدراسية يف صبيع مراحل التعليم. اؼب

ك يف تعليم  ِركا كيطبقوا الكتاب اؼبدرسي يف التدريس.كبعض اؼبعليمن يستطيعوف أف خيتا
اللغة العربية طبعا حيتاج إىل الكتاب اؼبدرسي الذم من شأنو أف توفر فوائد لعملية تعلم 

ىناؾ حاجة إىل الكتاب اؼبدرسي يف دراسة اللغة العربية اللغة العربية كجو السرعة. 
ُت أف يقدركا على إدارة األنشطة لتحسُت عملية التعليم التعلم. كيرجي من اؼبعلم

 التعليمية بالكتاب اؼبدرسي.
االخطاء يف تركيب اعبمل. كمن  نليبتعد الطالب ع الصرؼ مهم علميعد 

أىداؼ علم الصرؼ أف يكوف الطالب قادرين على معرفة كظيفة الكلمات أكاؼبفردات 
ف متعلمي اللغة يف اعبملة اؼبفيدة بشكل صحيح. ىذا األمر كفقا لرأم أيب معلوؼ " إ

 .ّالعربية جيبوف أف يتعمقوا قواعد الصرؼ ليتجنبوا من األخطاء يف تركيب اعبمل اؼبفيدة"
إف كتاب منت الباء كاألساس الذم كتبو مال عبد اهلل الدنقزل يتعلق بعلم 
الصرؼ. حيتوم ىذا الكتاب على طبسة كثالثُت بابا،  أما يف كل الباب حيتوم على 

. لذلك نستطيع أف نقوؿ إف ىذا الكتاب أصبح مصدرا ناء كالنحوبالك  اؼبوزف كالعالمة

                                                           
1 Abdul Hamid dkk. Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, metode, strategi, materi, 

 dan media). (Malang: UIN- Malang Press. 2008), hal. 71 
2 Abdul Hamid dkk. Pembelajaran Bahasa Arab   ... hal. 76 
3 Maksudin, Strategi Pembelajaran Ilmu Sharaf, Jurnal Al-„Arabiyah; 1(1), (2004), 29-39 
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يف كثَتة اؼبعاىد كاؼبدارس عندما يتعلموف علم الصرؼ يف ـبتلفة التعلمية، خاصة  لبةللط
  .Aceh Besar دار الزاىدينمنها معهد  وبآتشي

دبعهد دار الزاىدين باؼبدرسة الثانوية يف الصف الثالث بعد مالحظة الباحثة 
Aceh Besar كلكن ال يكوف جاذبا عند الطلبة  يستخدموف كتاب منت البناء كاألساس

فهذه تؤدم إىل مشكلة يف فهم الصرؼ  حىت أهنم يف قلة إىتمامهم كرغبتهم يف قراءتو
ال يفهموف تغيَت الكلمات كال  Aceh Besar معهد دار الزاىدينبعض الطلبة  لذلك

ا بأمثلة اؼبتنوعة يف اعبماؿ اؼبفيدة إال ما ييكتب يف الكتاب اؼبستعمل من يقدركف أف يأتو 
كىذا لعدـ الوسيلة اعباذبة اليت يساعد الطلبة على فهم الصرؼ لذلك ال األمثلة اؼبتوافرة. 

 بحثوا يف أسهل طريقة ككسيلة لتدريس الصرؼ يف تعليم اؼبادة.يبد ؼبدرسي الصرؼ ألف 
 باحثة ؼبعاعبة اؼبشكلة بتطوير كتاب منت بناء كاألساس بناءا على ذلك حاكلت ال

 البناء كمن أحد الطرائق اليت ديكن تطبيقها تطور كتاب منت ،يف اثنُت كعشرين بابا
. إضافة إىل إلنتاج الذم يعُت الطلبة يف فهموكاألساس بوسيلة خرائط اؼبفاىيم لتحصيل ا

ذلك، أف تطوير ىذا الكتاب يتم بتصريف األصوؿ كاستخداـ األمثلة اؼبتنوعة  كسيتم 
يف دراسة الصرؼ  ألف بسهولتها ديكن أف تسهل الطلبةأيضا بالًتصبة إىل لغة اإلندكنيسة 

على  يهدؼ إىل ترقية فهم الطلبة خرائط اؼبفاىيمطوير ىذا الكتاب باستخداـ كفهمو. كت
 ؼ.علم الصر 
 

 أسئلة البحث -ب
 أسئلة البحث كما يلي:من مشكلة البحث السابقة تظهر 

لًتقية قدرة الطلبة على  رائط اؼبفاىيمخب كاألساس كيف تطوير كتاب منت البناء -ُ
 ؟دار الزاىديندبعهد  فهم الصرؼ

لًتقية قدرة  يكوف فعاال رائط اؼبفاىيمخب كاألساس تطوير كتاب منت البناءىل  -ِ
 ؟فهم الصرؼالطلبة على 
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 أىداف البحث -ج
 ىي: تطويرال احبث ىذؼ أٌما أىدا

لًتقية  رائط اؼبفاىيمخب كاألساس التعرؼ على تطوير انتاج تطوير كتاب منت البناء -ُ
 .دار الزاىديندبعهد قدرة الطلبة على فهم الصرؼ 

 يكوف فعاال رائط اؼبفاىيمخب كاألساس تطوير كتاب منت البناء على فعالية التعرؼ -ِ
  .لًتقية قدرة الطلبة على فهم الصرؼ

 أىمية البحث -د
 كىي:أمهية  ثالثةل ىذا التطويرستكوف أمهية حبث 

 للمعلمُت : -ُ
يعٍت إىل أف تكوف اإلبتكار يف إعداد اؼبواد تعليم اللغة العربية يف علم   -

 الصرؼ.
 يسهل اؼبعلم يف بياف علم الصرؼ -

 للطالب : -ِ
 صرفيةيسهل فهم اؼبتعلمُت عند دراسة  -
 يرفع ضباسة كميل طالب يف تعليم اللغة العربية -

 : لباحثةل -ّ
 زيادة اؼبعرفة كالفهم لعلم الصرؼ. -
يكوف خربة الستعداد قبل قياـ كمعلمة ؿبًتفة اليت تقدر لتطور اؼبادة حسب  -

 حاؿ الطالب.
 

 مصطلحات البحث -ه
طوير كتاب منت بناء كاألساس خبرائط ت" :إف موضوع ىذه الرسالة 

حبثا تفصيليا من  ةحث الباحثبتكقبل أف . "لًتقية قدرة الطلبة على فهم الصرؼ اؼبفاىيم
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أف يبٌُت بعض معاين اؼبصطلحات فيو ؼبعرفة  من أفضلاألشياء اؼبتعلقة هبذا اؼبوضوع 
 :. كمن أمههاةقصد هبا الباحثتاؼبعٌت اؼبراد كلكيال خيطأ القارئ يف فهم اؼبعاين اليت 

 طوير تال -ٔ
ر، تطويرنا، فهو مطٌور، كاؼبفعوؿ مطوَّر. طوَّر التطوير مصدر طىوَّرى يطو  

. كأما التطوير اصطالحا سنو، كنقلو من حاؿ إىل حاؿ أفضلعٌدلو كحاؼبصنعى: 
  فهو التحسُت يتوصل إىل ربقيق األىداؼ اؼبرجوة بصورة أكثر كفاءة.
قواعد  تعليمكالتطوير يف ىذه الرسالة ىي ؿباكالت الباحثة لتسهيل 

 .خرائط اؼبفاىيمبأشكاؿ  كاألساس منت البناءمن كتاب  الصرؼ
 واألساس متن البناء كتاب -ٕ

كتب ىذا الكتاب منذ عاـ ،  مشهور ـبتصر يف علم الصرؼ كتاب كىو
اآلراء حوؿ نسبة اؼبنت إىل مؤلفو، كأنو ال ذكر احملقق أنو قد اضطربت .  ُِِٔ

يوجد عند كل من تكلم من الشُّرٌاح كغَتًىم يف كشف ىويتة ما ديكن بو اعتباره 
كااختياره، فمنهم من نسبو إىل الزقباين كمنهم نسبو إىل أضبد رشدم ككل ذلك 
خطأ عارو عن دليل. مث ذكر أف نسبة الكتاب إىل "الدنقزم" ؿبتمل لكن ال 

 .ْاعبـز بو كفصل القوؿ يف توجيو ذلك ديكن
 

 الصرف -ٖ
الصرؼ، كييقاؿ لو التصريف، كىو لغة: التغيَت، كمنو تصديق الرياح، 
أم: تغيَتىا. كاصطالحا باؼبعٌت العىمىلٌي: ربويل األصل الواحد إىل أمثلة ـبتلفة، 

نية ؼبعاف مقصودة ال ربصل إال هبا، كاظبي الفاعل كاؼبفعوؿ، كاسم التفضيل، كالتث

                                                           
4 https://ar.wikipedia.org/wiki Diakses Pada 22/11/2021 14:30 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86
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كاعبمع، إىل غَت ذلك. كباؼبعٌت الًعٍلًمٌي: علم بأصوؿ ييعرؼ هبا أحواؿ أبنية 
 .ٓكلمة، اليت ليست بإعراب كال بناءال

  خرائط المفاىيم -ٗ
تعريف خرائط اؼبفاىيم بأهنا ـبطط مفاىيمي، ديثل دبجموعة من اؼبفاىيم 

يوضع اؼبفهـو ضمنة يف موضوع ما، يتم ترتيبها بطريق متسلسلة ىرمية حبيث اؼبت
العاـ أك الشامل يف أعلى اػبريطة، مث اؼبفهـو األقل عمومية، بالتدريج يف 
اؼبستويات التالية، مع مراعاة أف توضع اؼبفاىيم اؼبتساكية متجاكرة يف مستول 
كاحد، كيكوف الربط بُت اؼبفاىيم اؼبًتابطة خبطوط أك أسهم يكتب عليها بعض 

 ٔبينها.الكلمات اليت توضح نوع العالقة 
كتعرؼ الباحثة خرائط اؼبفاىيم يف ىذه الدراسة بأهنا اسًتاتيجية تعليمية 
عبارة عن رسـو زبطيطية ترتب فيها اؼبفاىيم بطريقة متسلسلة، حبيث يكوف 
اؼبفهـو العاـ يف أعلى اػبريطة يليو اؼبفاىيم األقل عمومية، مع الربط بينها بأسهم 

 دة الطالب يف فهم الصرؼ.هبدؼ مساعتوضح عليها نوع العالقة، 
 
 حدود البحث -و

تطوير  تريد الباحثة أف ربدد ىذه الرسالة ربت اؼبوضوع حدكد اؼبوضوعي:  -ُ
لًتقية قدرة الطلبة على فهم   رائط اؼبفاىيمخب كاألساس كتاب منت البناء

 خرائط اؼبفاىيمكأما  . Research and Development (R&D)باؼبنهج الصرؼ
 .كاألساس منت البناءىي كسيلة لتسهيل الطالب يف التعلم كتاب 

                                                           
ص. (، ُِٕٗالرياض: دار الكياف، ) شذا العرف في فن الصرف ، أضبد بن ؿبمد اغبمالكمٓ

َٓ. 
معجم المصطلحات التربوية المعرفية في المناىج وطرق ، أضبد حسُت كاعبمل، علي، اللقاين  ٔ

 .َُْ(، ص. ُٔٗٗ)القاىرة : عامل الكتب، التدريس الطبعة األولى، 



ٔ 

 

 
 

 Aceh دار الزاىدين: تريد الباحثة أف تدخل ىذة الرسالة دبعهد حدكد اؼبكاين -ِ

Besar  
   Aceh Besarتتم الباحثة ىذا البحث دبعهد دار الزاىدين ين: احدكد الزم -ّ

 .َِِِ/َُِِ عاـ الدراسي
 

 الدراسات السابقة -ز
نظرت الباحثة يف مكتبة اعبامعة الرساالت أك البحوث اليت تتعلق    

تطوير كتاب منت البناء كاألساس خبرائط اؼبفاىيم لًتقية قدرة الطلبة  "باؼبوضوع : 
 ككجدت الباحثة كما يلي : .Aceh Besar على فهم الصرؼ دبعهد دار الزاىدين

تطوير كتاب النحو الواضح اعبزاء الثاين يف باب نواصب الفعل ، أكوس سامل -ُ
اؼبضارع باستخداـ خرائط مفاىيم )دراسة البحث كالتطوير دبعهد إنساف قرآين  

Aceh Besar). 
يصعبوف يف فهم  فيها طالبكقد اختار الباحث ىذا اؼبوضوع ألف ال

كيهدؼ الباحث من   .اؼبوضوع النحوم، خاصة يف باب نواصب الفعل اؼبضارع
عرفة على كيفية تطوير النحو الواضح بأمثلة كشرحها أك ؼب كتابة ىذه الرسالة

عرفة على فعالية استحداـ  كؼبفيها،  بياهنا كإعراهبا لتدريس نواصب الفعل اؼبضارع
كتاب النحو الواضح اؼبطور لتدريس نواصب الفعل اؼبضارع فعاال لًتقية قدرة 

كأما منهج البحث يف  واصب الفعل اؼبضارع يف النحو.الطالبات على فهم باب ن
، قاـ الباحث يف صبع البيانت باؼبالحظة  البحث كالتطويرىذا البحث ىو طريقة 

كالعينة طالبات  ّٖٔكيكوف اجملتمع ىو . كمعلمهم ك اإلستبانة طالباؼبباشرة 
 ِٗت عددىم ككان الطالبات يف الصف األكؿ الىت اخذىا الباحث ىي

 طالبات. 
فيهما أف  وابتشأكجو الأف عالقة الدراسات السابقة بدراسة اغبالية أما 

كتاب النحو  أف يطور أكجو اإلختالؼخبرائط اؼبفاىيم، كأف  الباحثيطور 
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 البحث، تكاؼبشكال الواضح اعبزاء الثاين يف باب نواصب الفعل اؼبضارع ،
 .العينةكاجملتمع ك  كزماف البحث، ،كاف البحثمك 

  
تطوير كتاب منت البناء باعبداكؿ لًتقية قدرة الطلبة على فهم   ،سفريادم -3

 .Meulabohالصرؼ دبعهد نور الفالح 

ال يقدركف أف يأتوا كقد اختار الباحث ىذا اؼبوضوع ألف الطالب فيها 
كيهدؼ الباحث من كتابة ىذه ؼبعرفة على تطوير كتاب منت  بأمثلة اؼبختلفة.

عرفة على تطوير  فيها، كؼب البناء باعبداكؿ لًتقية قدرة الطلبة على فهم الصرؼ
كتاب منت البناء باعبداكؿ لًتقية قدرة الطلبة على فهم الصرؼ، كأما منهج 

البيانات  البحث يف ىذا البحث ىو طريقة البحث كالتطوير، قاـ الباحث يف صبع
دبعهد نور الفالح . كيكوف اجملتمع ىو صبيع الطلبة ختبار كاؼبقابلة الشخصيةباال

طالبا، كالعينة الىت اخذىا  ِِِككاف عددىم  َُِٗ-َُِٖلسنة دراسية 
 طالبا. َِككاف عددىم  الفصل الثاينالباحث ىي الطلبة العالية من 

فيهما أف  وابتشأكجو الأف عالقة الدراسات السابقة بدراسة اغبالية أما 
 باعبداكؿ يطورأف  ختالؼأكجو اال، كأف كتاب منت البناء كاألساس الباحث يطور

، كزماف البحث ،كاف البحثمك  البحث، تكاؼبشكال ،يف باب الثالثي اجملرد
 .كاجملتمع كالعينة

خبائط تطوير كتاب منت األجركمية يف باب جواـز الفعل اؼبضارع  ،اكراـ الفجر -ّ
 .Aceh Besarمفاىيم دبعهد دار اإلحساف 

كقد اختار الباحث ىذا اؼبوضوع ألف الطالب يصعبوف يف تعليم قواعد 
كيهدؼ الباحث من كتابة ىذه الرسالة . النحو بباب جواـز الفعل اؼبضارع

ؼبعرفة إنتاج كتاب منت األجركمية يف باب جواـز الفعل اؼبضارع خبائط 
ابة الطالب على كتاب منت األجركمية يف باب جواـز استج، كؼبعرفة مفاىيم
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على كتاب منت األجركمية يف  كؼبعرفة جودة ،الفعل اؼبضارع خبائط مفاىيم
باب جواـز الفعل اؼبضارع خبائط مفاىيم على تقييم اػبرباء. كأما منهج 

، قاـ الباحث يف التطوير كالبحثالبحث يف ىذا البحث ىو طريقة البحث 
صبيع الطالب يف ، كيكوف اجملتمع ىو ستبانة كاالختبارباإلصبع البيانت 

لسنة دراسية  طالبا َُُالفصل الثاين دبمعهد دار اإلحساف كعددىم 
الفصل الثاين ، كالعينة الىت اخذىا الباحث ىي الطالب يف َُِٕ-َُِٔ

 طالبا. ّْككاف عددىم 
فيهما أف  وابتشأكجو الأف عالقة الدراسات السابقة بدراسة اغبالية أما 

يف باب كتاب  أف يطور أكجو اإلختالؼخبرائط اؼبفاىيم، كأف  الباحثيطور 
 كزماف البحث، ،كاف البحثمك  البحث، تكاؼبشكال ، جواـز الفعل اؼبضارع

 .كاجملتمع كالعينة
 

 طريقة كتاب البحث   -ح
طريقة تأليف ىذه الرسالة ككتابتها فتعتمد الباحثة على ماقررهتا الًتبية كتأىيل  

 اؼبعلمُت جامعة الرانرم، فهي: 
Paduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah & Keguruan 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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 الفصل الثاني
 اإليطار النظري

 علم الصرف   - أ
كلمة "الصرؼ" أك "التصريف" اللغة: تعٍت التحويل كالتغيَت كرد الشيء عن كجو 

فهذا إىل كجو، كمنو قولو تعاىل: )صرؼ اهلل قلوهبم(، أم أصلهم ؾبازاة على فعلهم، 
ربويل عن اؽبداية إىل الصالؿ، كمنو تصريف الرياح كالسيوؿ كاػبيوؿ كاألمور كاآليات، 

( : أم ُْٔكقولو تعاىل: )كىتىٍصرًٍيًف الرًيىًح البقرة: .ٕأم صرفها من جهة إىل جهة
تغيَتىا،دبعٌت أهنا تارة تأيت بالرضبة، كتارة تأيت بالعذاب، كتارة ذبمع السحاب، كتارة 

تارة تأيت من اعبنوب، كتارة تأيت من الشماؿ كىكذا. كاصطالحا: ىو التغيَت تفرٌقو، ك 
يتها إلظهار ما يف حركفها من أصالة كزيادة، أك صحة الذم يتناكؿ صيغة الكلمة كبن

 .ٖكإعال أك غَت ذلك
كلصرؼ معنياف:  علمي كعلمي. كالعملي ىو ربويل األصل الواحد إىل أمثلة 

صوؿ تلك معاين إال بو. كاسم الفاعل كاؼبفغوؿ كالتثنية اعبمع ـبتلفة ؼبعاف مقصودة ال رب
كاؼبصدر كإسناد األفعاؿ إىل الضمائر. كالعلمي ىو العلم بأصوؿ كالقواعد اليت يعرؼ هبا 

 أحواؿ أبنية الكلمة اليت ليست ببناء كالإعراب.
 

 مبادئ علم الصرف  - ب
الفن الذم يريده، ىي ينبغي لكل طالب العلم أك ألفن أف يعرؼ اؼببادئ يف  

    األصوؿ كالقواعد اػباصة بو.

                                                           
)اؼبصر: جامعة القاىرة.  دور مدرسة الكوفة في نشأة علم الصرفؿبمد عيد حسن عبد النيب،   ٕ

   .ٔ(. ص.ََُِ
.ٗ(. ص.َُِّالطبعة األكىل، )بَتكت: دار ابن كثَت،  الصرف العربي أحكام ومعان، السامرائي،   8
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كاؼبفاتيح اليت تفتح هبا مستغلقات أبوابو كقضاياه، كمفاتيحو ىي اؼببادئ العشرة اليت اليت 
 :ٗػبصها الشيخ الصباف يف قولو

 إف مبادئ كل فن عشرة *** اغبد كاؼبوضوع مث الثمرة
 حكم الشارعكنسبة كفضلو كالواضع *** كاالسم االستمداد 

 ز الشرفامسائل كالبعض بالبعض اكتفى *** كمن درل اعبميع حا
ىو التغريف باؼبصطلح لغة: أم يف معجمات العربية، كاصطالحا عند أىل الحد  

 االختصاص من أصحاب ذلك العلم.
الكلمات العربية يف حالة إفرادىا، كربديدا األفعاؿ اؼبتصرفة احًتازا من موضوعو  

دة أك القليلة التصرؼ، كاألظباء اؼبعربة احًتازا من األظباء اؼببنية. أما اغبركؼ األفعاؿ اعبام
 كمبنيات األظباء كجوامد األفعاؿ فال تدخل يف ؾباؿ دراستو كأحبثو.

ق، فهو أكؿ من أفرد مسائل  ُٕٖمعاذ بن مسلم اؽبرٌاء اؼبتوىف سنة  واضعو  
لعربية، كقيل: أبو االسواد الدؤايل، الصرؼ بالبحث كالتأليف، مستقلة عن فركع اللغة ا

 علي بن أيب طالب رضي اهلل  عنو. كقيل: 
 علم من علـو اللغة العربية، فهو التقسيم النحو عند كثَت من اؼبتقدمُت.نسبتو  
يستمد ىذا العلم مادتو من القرآف الكرمي كاغبديث النبوم الشريف استمداده  

 ككالـ فصحاء العرب.
ئي، فهو فرض كفاية، إذا قاـ بو البعض، سقط عن الوجوب الكفاحكمو  
 اآلخرين.
حيتاج اؼبشغلوف بالعربية، فكثَت من مباحث اللغة كالنحو كاإلمالء متوقفة  فضلو 

 عليو.
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فضلو، كإمنا كيرل بعض علماء الصرؼ أنو ينبغي تقدمي تعلمو غلى النحو الل 
  تركيب.لكونو يبحث يف ذكات الكلم كأحواؽبا مفردة من غَت نظر إىل

الصرؼ، كيقاؿ لو: التصريف يف شقو اؼبتعلق باألفعاؿ، كاالشتقاؽ يف اسمو  
 شقو اؼبتعلق باألظباء. 

قضاياه من قبيل: التصغَت كالتثنية كاعبمع كالتقاء السكنُت، كأمور الصحة مسائلو  
 كاالعتالؿ، كالزيادة كالتجريد يف األفعاؿ.

معنوية: تتمثل يف بياف القواعد اليت يتمكن اف: األكىل لعل الصرؼ كظيفتوظيفتو  
هبا متعلم العربية من تغيَت الكلمة من بنية إىل أخرل، األجل اغبصوؿ على معٌت جديد،  
 كنقل اؼبصدر إىل اؼباضي كاؼبضارع كاألمر كاسم الفاعل كاسم اؼبفعوؿ كاسم اآللة كغَتىا.

يكوف ذلك التغيَت داال الثانية لفظية: ىو تغيَت الطلمة عن أصلها من غَت أف  
 على معٌت طارئ على الكلمة، كبو: قوؿ إىل قاؿ.

 
 الصرف دريسطرق ت -ج
 الطريقة القياسية -ٔ

كانت ىذه طريقة ىي أقدـ الطريقة يف تعليم القواعد، "فهو عملية القياس حيث 
اغبالة ينتقل الفكر فيها من اغبقيقة العامة إىل اغبقيقة اعبزئية، من القانوف العاـ إىل 

فإف األحكاـ  العامة يف  ،10عبزئي، كمن اؼببادئ إىل النتائج"اػباصة، من الكلي إىل ا
ىذه الطريقة أف يعطي اؼبدرس القاعدة أكال، كيتبع باألمثلة كاعبزئيات، مث يأيت 

 بالتطبيقات كالتمرينات عليها.
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 الطريقة االستقرائية أي االستنباطية -ٕ
كقاـ هبا " فردريك ىربرت" يف هناية القرف التاسع نشأت ىذه الطريقة بأكربا 

عشر، كمستهل القرف العشرين مع مقدـ أعضاء البعثات التعليمية من أكربا يف ظل 
الطريقة القياسية، ، مث ينقلوف مبادئ "ىربرت" إىل طرؽ تدريسهم للمواد منها القواعد 

علم يف ىذه الطريقة بذكر فإف األحكاـ العامة يف ىذه الطريقة أف يبدأ اؼب   النحوية،
ُُك التعريف خالفا لطريقة القياسيةاألمثلة مث يستخلص منها القاعدة أ

. 
 
 طريقة الجمعية -ٖ

إف ىذه الطريقة صبع بُت الطريقة اإلستقرائية كالقياسية، لذلك تسمى بطريقة  
يستطيعوا اعبمعية، فيعرض اؼبعلم األمثلة الكثَتة اؼبتنوعة على الطالب ليناقش بيهم حىت 

استنباط اغبكم العاـ كما يف الطريقة اإلستقرائية، مث يايت ؽبم اؼبدرس باألمثلة التطبيقية 
 على حسب خطوات اليت ثبتت يف الطريقة القياسية، فباإلستقراء كاالستنباط أف

، كبالقياس أف جيرم مرحلة التطبيق على القاعدة يستخلص منها القاعدة أك التعريف
 .ُِمثاؿ، فتجتمع فيها طريقتُت معا مثلة لتعرؼ موضوع القائدة يف كلدبالحظة على األ

 
 البحث عن خرائط المفاىيم  -د

 خرائط المفاىيمتعريف  -ٔ
تعريف خرائط اؼبفاىيم بأهنا ـبطط مفاىيمي، ديثل دبجموعة من اؼبفاىيم  

اؼبتضمنة يف موضوع ما، يتم ترتيبها بطريق متسلسلة ىرمية حبيث يوضع اؼبفهـو العاـ 
أك الشامل يف أعلى اػبريطة، مث اؼبفهـو األقل عمومية، بالتدريج يف اؼبستويات 
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تساكية متجاكرة يف مستول كاحد، كيكوف التالية، مع مراعاة أف توضع اؼبفاىيم اؼب
مات اليت الربط بُت اؼبفاىيم اؼبًتابطة خبطوط أك أسهم يكتب عليها بعض الكل

 .ُّتوضح نوع العالقة بينها
كيعرؼ نوفاؾ خرائط اؼبفاىيم يف أبسط صورىا بأهنا: عبارة عن ؾبرد  

فها عبد السالـ مفهومُت ارتباطا بكلمة رابطة ليكونا فضية أك مقًتحا. يف حُت عر 
نائي العبد، يوضح مستويات العالقة اؽبرمية اؼبتبادلة بُت اؼبفاىيم بأهنا: رسم زبطيط ث

هبدؼ مساعدة الطالب على زبقيق التعلم ذم اؼبعٌت، كبقاء ىذه اؼبفاىيم يف بنيتهو 
اؼبعرفيةػ يف حُت عرفها عبد السالـ بأهنا رسم ختطيطي ثنائي البعد، يوضح 

ة اؽبرمية اؼبتبادلة بُت اؼبفاىيم هبدؼ مساعدة الطالب على حتقيق مستويات العالق
 التعلم ذم اؼبعٌت، كبقاء ىذه اؼبفاىيم يف بنيتهم اؼبعرفة.

كتعرؼ الباحثة خرائط اؼبفاىيم يف ىذه الدراسة بأهنا اسًتاتيجية تعليمية 
فهـو عبارة عن رسـو زبطيطية ترتب فيها اؼبفاىيم بطريقة متسلسلة، حبيث يكوف اؼب

العاـ يف أعلى اػبريطة يليو اؼبفاىيم األقل عمومية، مع الربط بينها بأسهم توضح 
 عليها نوع العالقة، هبدؼ مساعدة الطالب يف فهم الصرؼ.

 
 أىمية خرائط المفاىيم -ٕ

تتمتع خرائط اؼبفاىيم بالعديد من اؼبميزات اليت ذبعل منها إسًتاتيجية تغٍت 
 :ُْالعملية التعليمية منها اآليت

بُت اؼبفاىيم لدل الطلبة، فبا ييسر عليهم فهم كإدراؾ عالقات تكوف  -
 .اؼبفاىيم اعبديدة
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اؼبتعلم قادرا على تعلم اؼبفاىيم، كمعرفة العالقات كأكجو الشبة كاالختالؼ  -
 .فبا ييسر تعلمها

تسهل حدكث التعلم ذم اؼبعٌت، حيث يقـو اؼبتعلم بربط اؼبعرفة اعبديدة  -
 .السابقة، فبا يساعد الطلبة على اكتساب اؼبعرفةباؼبعارؼ 

يشارؾ اؼبتعلم يف تكوين بنية معرفية متماسكة، كمتكاملة مرتبطة دبفهـو  -
 .أساسي كبالتايل توفَت مناخ تعليمي صباعي

تنظم عملية التدريس الفعاؿ كذلك دبساعدة الطالب على رؤية اؼبعرفة  -
 .اؼبفاىيمية اؽبرمية الًتابطية

  .التفكَت االبتكارم لدل اؼبتعلمُت كتصحيح اؼبفاىيم اػباطئة لديهم تنمي -
توضح بنية اؼبادة اؼبتعلمة يف صورة شبكة مفاىيمية سبكن اؼبتعلم من فهم  -

 .اؼبادة اؼبتعلمة كاستيعاهبا بصورة أفضل
تساعد خرائط اؼبفاىيم على التنظيم اؽبرمي للمعرفة كمن مث يتبعها ربسُت يف  -

 .علمُت على استخداـ اؼبعلومات اؼبوجودة لديهمقدرة اؼبت
تفصل بُت اؼبعلومات اؽبامة كاؼبعلومات اؽبامشية كيف اختيار األمثلة اؼبالئمة  -

 .لتوضيح اؼبفهـو
 .تركز حوؿ األفكار الرئيسية للمفهـو الذم يقـو بتدريسو -
تزيد من قدرة الطلبة على ) تساعد على بقاء أثر التعلم ألطوؿ فًتة  -

 (.االحتفاظ
 :٘ٔويمكن تقسيم أىميتها بانسبة للمتعلم والمعلم كاآلتي

 :أوال: أىميتها بالنسبة للمتعلم 
 :تكمن أمهية استخداـ خرائط اؼبفاىيم بالنسبة للمتعلم يف كوهنا تساعد على 
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 .تقومي اؼبستول الدراسي -
 .ربقيق التعلم ذم اؼبعٌت -
 .مساعدة اؼبتعلم على حل اؼبشكالت -
 .اؼبتعلم بعض عمليات العلمإكساب  -
 .زيادة التحصيل الدراسي كاالحتفاظ بالتعلم -

 .تنمية اذباىات اؼبتعلمُت كبو اؼبواد الدراسية -
 .البحث عن العالقات بُت اؼبفاىيم -
 .البحث عن أكجو الشبو كاالختالؼ بُت اؼبفاىيم -
 .ربط اؼبفاىيم اعبديدة باؼبفاىيم السابقة اؼبوجودة يف بنيتو اؼبعرفية -
 .ربط اؼبفاىيم اعبديدة كسبييزىا عن اؼبفاىيم اؼبتشاهبة -
كاختيار األمثلة اؼبالئمة  ،ومات اؽبامة كاؼبعلومات اؽبامشيةفصل بُت اؼبعل -

 .لتوضيح اؼبفهـو
 (.تنظيم تعلم موضوع الدراسةعداد ملخص زبطيطي ؼبا مت تعلمو )إ -
 .اؼبفاىيم كإعادة بنائهاتنمية اإلبداع كالتفكَت التأملي عن طريق بناء خارطة  -

 ثانيا: أىميتها بالنسبة للمعلم:
 داـ خرائط اؼبفاىيم بالنسبة للمعلم يف كوهنا تساعد على:سبكن أمهية استخ

أك سنة  ،أك فصل دراسي ،أك كحدة ،التخطيط للتدريس سواء لدرس -
 .دراسية

 ،أك أثناء شرح الدرس ،نظم مقدـ(كقد تستخدـ قبل الدرس ) كم ،التدريس  -
 .أك يف هناية الدرس

 .توفَت مناخ تعليمي صباعي للمناقشة بُت اؼبتعلمُت -

أك اؼبقررات اليت  ،بناء اؼبفاىيم اؼبتصلة باؼبواد مساعدة الطلبة على إتقاف -
 .يدرسوهنا
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 .كإرشادىم إىل طريقة تنظيم أفكارىم كاكتشافاهتم ،تركيز انتباه اؼبتعلمُت -

 .ؼبساعدة يف التعلماختيار األنشطة اؼبالئمة , كالوسائل ا -

 .تقومي مدل تعرؼ الطلبة للًتكيب البنائي للمادة الدراسية -

 .كشف التصورات اػباطئة لدل الطلبة, كالعمل على تصحيحها -

قياس مستويات بلـو العليا )التحليل كالًتكيب كالتقومي( لدل اؼبتعلم ألنو  -
 .اؼبفاىيميتطلب من اؼبتعلم مستول عاليا من التجريد عند بناء خارطة 

تنمية ركح التعاكف كاالحًتاـ اؼبتبادؿ بُت اؼبعلم كطلبتو )أداة اتصاؿ بُت  -
 (.اؼبعلم كاؼبتعلم
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحلقي

 منهج البحث  -أ 
 Research and)" لة طريقة "البحث كالتطويررساالستخدـ البحثة يف ىذه ت 

Development/ R&D)  اليت قدمها بركغ كغاؿ “Borg & Gall”كاؼبراد  يونوسوغي يف كتاب
بالبحث كالتطوير ىي طريقة اؼبستخدمة للحصوؿ على إنتاج الشيء اؼبعُت كالتجربية 

كالغرض من ىذا البحث إلنتاج احملصوؿ اؼبعُت كلديو قيمة زائدة غباؿ اؼبشكلة  الفعلية.
 يف عملية التعليم كالتعلم.اؼبوجودة 
خطوات  ستكلكن الباحثة قامت ب ذه الطريقة تتكوف من عشر اػبطواتكى 

، صبع البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق كاؼبشاكل ربليل اغباجات فحسب أال كىي:
 .ُٔبية اإلنتاجاإلنتاج، ربسُت اإلنتاج، ذبر 

 
 

 
  

 
   

 
 ُ،ُصورة اػبطوات البحث كالتطوير 
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 ربليل اغباجات
 كاؼبشاكل

 تصديق اإلنتاج اإلنتاجتصميم  صبع البيانات

 ذبربية تطبيق اإلنتاج ربسُت اإلنتاج
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 تحليل الحاجات والمشاكل  -ٔ
ينطلػػػػق البحػػػػث مػػػػن اؼبشػػػػكالت اؼبوجػػػػودة يف ميػػػػداف البحػػػػث. كاؼبشػػػػكالت ىػػػػي  

ربليػػػل اغباجػػػات كاؼبشػػػكالت، اكبػػػرؼ أحػػػواؿ الواقػػػع مػػػن األحػػػواؿ اؼبرجػػػو. كمػػػن خػػػالؿ 
 .ُٕنستطيع أف نعُت العالج لتلك اؼبشكالت

 جمع البيانات -ٕ
بعد ربليل اغباجات كاؼبشكالت، كبتاج إىل صبع البيانات لتصميم اإلنتاج اؼبعُت.  

 كيرجى يف اؼبنتج اؼبصمم أنو سيستطيع أف حيل اؼبشكالت.
 تصميم اإلنتاج -ّ

ؿ البحث كالتطوير يف ؾباؿ التعليم لًتقية إف فائدة اؼبنتجات الناشئة من خال 
الفعالية كاالنتاجية من التعليم كمن اؼبنتجات اليت تنتج اؼبواد التعليمية. كتنبغي للباحثة أف 

اآلخرين  ئط اؼبفاىيم، أك الشرح ليسهل عملتعرض كل عمل تصميم اإلنتاج يف خرا
 قراءتو كفممو.

 تصديق اإلنتاج -ْ
، ىل ذلك اؼبنتج صممعملية لتقييم أك لتحكيم اؼبنتج اؼبتصديق اإلنتاج ىو  

سيكوف أكثر صالحية من اؼبنتجات القددية أـ ال. كديكن أف يؤدل ىذا التصديق 
بإحضار بعض اػبرباء يف ؾباؿ التعليم، مث تطلب منهم أف يقيموا اؼبزايا كالعيوب من ىذا 

 ُت الباحثة كاػبرباء.صديق من خالؿ اؼبناقشة باؼبنتج. كديكن أيضا ربقيق الت
 تحسين اإلنتاج -ٓ

بعد تصديق اإلنتاج، تقـو الباحثة بتحسُت اؼبنتج اؼبصمم مناسبا حبصوؿ  
 التحكيم من اػبرباء. لتقليل نقاط الضعف أك العيوب اليت يف إنتاج التصميم.
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 تجربية تطبيق اإلنتاج -ٙ
كتعرؼ على فعالية قامت الباحثة بتجربية تطبيق اإلنتاج للحصوؿ على النتائج 

ػبتبار بعد التجربية ؽبذه اجملموعة، كمن . قامت الباحثة باالتعلمىذه الويسلة يف عملية ال
 تصميم التجريبة اليت أخذت الباحثة كما يلي:

 
 

 
 البياف:

Xالتجربية : 
Oاالختبار : 
 

 العينة  -ب
 (Purposive Sampling)اسػػتخدمت الباحثػػة أسػػلوب العينػػة الغرضػػية أك القصػػدية   

دبعهػػػد دار طلبػػػة  يف الصػػف الثالػػػث ال ُّ إف العينػػػة تأخػػػذ الباحثػػة حػػث،بلتعيػػُت عينػػػة ال
 .Aceh Besarالزاىدين 

 أدوات البحث   -ج
ها الباحثػػة عبمػػع البيانػػات أك اؼبعلومػػات إلجابػػة خدمالػػيت تسػػت أدكات البحػػثأمػػا   

 األسئلة اليت تتعلق هبذا البحث فهي كما يلي:
 ستبانةاال -ُ

ستبانة ىي إحدل أدكات البحث اليت تتكوف من ؾبموعة من األسئلة كغَتىا اال
على البيانات  من أكجو طلب اؼبعلومات. كتستخدمت الباحثة ىذه اإلستبانة حصوال

رباء تتكوف من اليت تالحظها اػب ةاحينور. كأما الاليت تتعلق باستحقاؽ اإلنتاج اؼبط
 .تصميملناحية اللغة كا كمهاناحيتُت 

O X 



َِ 

 

 
 

 ختباراال -ِ
ىو األدكات اليت ديكن أف تستخدمها الباحثة عبمع اؼبعلومات اليت ختبار الإف  ا

. ىذه األدكة تستخدمها ُٖأسئلة البحث أك االختبار فركضها ربتاج إليها لإلجابة عن
لًتقية قدرة  خبرائط اؼبفاىيم كاألساس تطوير كتاب منت البناء على فعاليةالباحثة لتعرؼ 

 .Aceh Besarدبعهد دار الزاىدين  الطلبة على فهم الصرؼ

 

 طريقة تحليل البيانات -د
 اإلستبانة ربليل البيانات -ُ

فتستخدـ  اإلنتاج اؼبطور نتيجةعند عن نتيجة اإلستبانة كربليل البيانات 
 ُٗالباحثة الرموز كما يلي:

  
 

 
  100  

 البياف :
P نسبة مؤكية : 
F : نتيجة الكسب 
N اجملموع : 
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ُِ 

 

 
 

 كأما التفسَت من ىذه النتائج تنضح يف اعبداكؿ التايل:
 ّ-ُاعبدكؿ 

 اعبداكؿ تفسَت النتائج
 التفسَت النتائج

 جيد جدا ََُ – ُٖ
 جيد ُٔ – َٖ
 مقبوؿ َٔ – ُْ
 ناقص َْ- ُٔ
 راسب َِ – َ

 
  ربليل بيانات االختبار -ِ

 الباحثة برموز كما يلي : البيانات االختبار قامتعلى ربليل للحصوؿ   
 

 
 

 البياف:
Xالتجربية : 
Oاالختبار : 

 (KKM)اغبد األدنىى للقبوؿ   نتيجةالنسبة ؼبقياس فعليتو بناء على كأما ب
 .ٕٓكالنتيجة ىي   Aceh Besarيف مادة الصرؼ دبعهد دار الزاىدين

 
 

X O 



 

ِِ 

 

 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

قد شرحت الباحثة يف الباب السابق فيما يتعلق دبنهج البحث كيف ىذا الباب ل  
تشرح الباحثة نتائج البحث اليت حصلت من البحث كالتطوير كتاب منت البناء كاألساس 

للحصوؿ تلك البيانات يف (R&D)  كالتطوير خبرائط اؼبفهيم. كقد قامت الباحثة بالبحث 
دار  اعتماد على رسالة عميد كلية الًتبية جامة الرانَتم Aceh Besarمعهد دار الزاىدين 

 .B-14158/Un.08/FTK/KP.07.6/09/2021برقم:  وبندا آتشي السالـ

 
 عرض البيانات -أ

 لمحة عن الميدان البحث -ٔ
 الذم أتشيو،بسالمية إلاؼبعاىد الًتبوية اأحد  دار الزاىدينمعهد إف 

يف  و تعكو حاج عبد اهللأسس  Kuta Baroيف منطقة   Lam Ceu بقريةيقع 
كنصر قادة اجملتمع منهم تعكو ؿبمد أنيب الـ أساف كتعكو  ُٔٔٗسنة 

أدـ الـ جيو كشيك عثماف كغَتىم، كأصبح ىذا اؼبعهد عصريا يف السنة 
 ، كأما رئيس ىذا العهد حاال فهو عبد الرزاؽ، اؼباجسًت.ََِٓ
طالبا. كأما  َِّ ـ َِِِ /َُِِللعاـ الدراسي يبلغ عدد الطلبةك 

يبلغ  الصرؼمدرسا. كاؼبدرسوف الذين يعلموف مادة  ّٔاؼبدرسوف فعددىم 
عدد الطلبة  لكل الصف فيظهر يف  ةالباحث تاؼبدرسُت. كػبص ّعددىم 

  َِ :اعبدكؿ التايل
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ِّ 

 

 
 

  ْ-ُاعبدكؿ 
 عدد الطلبة لكل الصف 

 عدد الطلبة الصفوؼ رقم
 ّّ األكؿ ُ
 ّٓ الثاين ِ
 ّْ الثالث ّ
 ِْ الرابع ْ
 ِِ اػبامس ٓ
 ّٕ السادس ٔ

 َِّ اجملموع
 

 ب_ تحليل البيانات عن تطوير كتاب متن البناء واألساس في تعليم الصرف
إليها قامت الباحثة بتطوير كتاب منت بناء  ةكللنيل على البيانات احملتاج

. كأما Aceh Besar دبعهد دار الزاىدين باؼبدرسة الثانويةكاألساس يف تعليم الصرؼ 
طريقة البحث اليت تستخدمها الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة فهي طريقة البحث 

 & Borg“ اليت قدمها بركغ كغاؿ  (Research and Development/R&D)كالتطوير 

Gall”صبع ربليل اغباجات كاؼبشاكلخطوات:  ، كىي ستيونوسوغي يف كتاب ،
ربسُت اإلنتاج، ذبربية اإلنتاج. كتبُت البيانات، تصميم اإلنتاج، تصديق اإلنتاج، 

 الباحثة كل ما يتعلق بتحليل البيانات يف النقاط التالية:
 تحليل الحاجات والمشاكل -ٔ

قبل إعداد اؼبواد الدراسية، قامت الباحثة دبالحظة عملية تعليم 
. 0202إبريل  ٔ يف التاريخ Aceh Besarالصرؼ دبعهد دار الزاىدين 

دبعهد دار باؼبدرسة الثانوية يف الصف الثالث  الطلبةأف  الباحثة كالحظت



ِْ 

 

 
 

ال يكوف  كلكن كتاب منت البناء كاألساسيستخدموف   Aceh Besarالزاىدين 
جاذبا عند الطلبة حىت أهنم يف قلة إىتمامهم كرغبتهم يف قراءتو فهذه تؤدم 

 Aceh معهد دار الزاىدينإىل مشكلة يف فهم الصرؼ لذلك بعض الطلبة 

Besar  ال يفهموف تغيَت الكلمات كال يقدركف أف يأتوا بأمثلة اؼبتنوعة يف
اعبماؿ اؼبفيدة إال ما ييكتب يف الكتاب اؼبستعمل من األمثلة اؼبتوافرة. كىذا 

رؼ لذلك ال بد لعدـ الوسيلة اعباذبة اليت يساعد الطلبة على فهم الص
الصرؼ يف بحثوا يف أسهل طريقة كالوسيلة لتدريس يؼبدرسي الصرؼ ألف 

 تعليم اؼبادة.
 

 جمع البيانات -ٕ
البيانات اليت ربصل عليها الباحثة عن تعليم علم الصرؼ يف معهد 

ؼبعهد يعتمد اؼبدرس على "كتاب دار الزاىدين أف يف تعلم الصرؼ يف ىذا ا
البناء كاألساس" حبيث ال يستخدـ الوسائل التعليمة اؼبتنوعة إال السبورة  منت

 كالقلم.
كاؼبشكالت اليت يواجو اؼبدرس يف عملية التعليم ىي أف دكافع بعض 

ض الطلبة كاىتمامهم يف تعليم يف تعلم علم الصرؼ قليل. كرغبة بعالطلبة 
الصرؼ ضعيفة، كأف للكتاب الصرؼ ملل بدكف األلواف كخرائط اؼبفاىيم 

 تعليم قليلة. ككافحىت تصبح الطلبة ال جيذبوف يف دراستهم كرغبتهم يف 
الطلبة بعضهم من حيب تدريس الصرؼ كبعضوىم من الحيبو. كؽبم 
مشكالت يف كفاءهتم يف فهم اؼبواد كاؼبشكالهتم يف مذاكرة مواد الصرؼ 
اؼبتعلم. أحدىا ألف البياف الذم قد شرح اؼبدرس أك اؼبدرسة ؿبَتة كغَت جذابة 

أف يطور . أما االقًتاحات من اؼبدرس كملل، كذلك ألف البياف ليس لو تطوير
الكتاب باستخداـ األمثلة اؼبتوعة كاأللواف اعبذابة كاعبملة السهلة لفهمها، 



ِٓ 

 

 
 

اليت تدفع الرغبة كاغبس الطلبة يف  سهولة االستخداـك  الكتابة الواضحة
اؼبواد كحفظها يف الذىن كظهر يف فهم كما قيل أف تدفع رغبة الطلبة تعليمو،  

واد بالوسائل التعلمية كإذا يفهم القلب يف مادة طويلة، كإذا مل يستخدـ اؼب
  الطلبة اؼبادة عند شرحو اؼبدرس لكن ىو ليس دبدة طويلة.

بناءا على ذلك حاكلت الباحثة ؼبعاعبة اؼبشكلة بتطوير كتاب منت 
باقًتاحات اليت مت الصحوؿ عليها من  بناء كاألساس يف اثنُت كعشرين بابا

كمن أحد الطرائق اليت ديكن تطبيقها تطور كتاب منت البناء كاألساس  اؼبدرس.
بوسيلة خرائط اؼبفاىيم لتحصيل اإلنتاج الذم يعُت الطلبة يف فهمها. إضافة 
إىل ذلك، أف تطوير ىذا الكتاب يتم بتصريف األصوؿ كاستخداـ األمثلة 

ها ديكن أف تسهولالًتصبة إىل لغة اإلندكنيسة ألف اؼبتنوعة  كسيتم أيضا ب
يف دراسة الصرؼ كفهمو. كتطوير ىذا الكتاب باستخداـ  تسهل الطلبة

 على علم الصرؼ. فاىيم يهدؼ إىل ترقية فهم الطلبةخرائط اؼب
 تصميم اإلنتاج  -ٖ

تعيُت العناصر اؼبستخدمة يف كتاب منت بناء كاألساس خبرائط 
 فيما يلي :  اؼبفاىيم

 كتاب الغالؼ  -ُ
 اؼبقدمة -ِ
 الفهرس -ّ
 احملتويات -ْ
 غالؼ اػبلفي -ٓ

 
 



ِٔ 

 

 
 

 ؼ خبرائط اؼبفاىيم لتسهيل فهمصممت الباحثة كتاب الصر 
 الصرؼ لطلبة يف معهد دار الزاىدين باػبطوات اآلتية :

باب   رتبت مث  Microsoft Word كتبت الباحثة اؼبقدمة كالفهرس بػ  -ُ
 كاألمثلة اؼبتنوعةكؿبتويات الكتاب  بناء كاألساسالكتاب منت 

 .Microsoft Excelبػ اعبداكؿ  باستخداـ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Microsoft Excelصناعة الًتتيب كاحملتويات بػ :  ٔصورة 

 

 .ائط اؼبفاىيمخر  تصميمغالؼ الكتاب ك  ةالباحث تصمممث   -ِ
 بػلفية صورة اػبعطي تتار نوع اػبط ك زبلشكل كاأللواف ك دد اكرب

Microsoft PowerPoint و Adobe Illustrator،   بالنسبة لبعض صور
 .Virtual Pinboardاػبلفية مأخوذة من 

 
 
 
 
 



ِٕ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Virtual Pinboard:  ٕصورة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 lustratorAdobe Iخرائط اؼبفاىيم بػ  تصميم:  ٖصورة    

 
 
 



ِٖ 

 

 
 

 ْ-ِاعبدكؿ 
 تطوير كتاب منت البناء كاألساس خبرائط اؼبفاىيم

 غالؼ الكتاب

 
 
 
 
 

 اعبديدغالؼ الكتاب تصميم 
 
 

 
 

 الفهرس

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ِٗ 

 

 
 

 اؼبقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة ولما الكتاب السابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ؿبتويات الكتاب
 

 

 

 

 

 

 

 

فيو خرائط اؼبفاىيم يف أبواب  ماالكتاب السابق 
 التصريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



َّ 

 

 
 

للفصل فيو خرائط اؼبفاىيم  ماالكتاب السابق 
 األبواب

 
  

 
 

 

 



ُّ 

 

 
 

  

 

 
 

 يغالؼ اػبلف

 غالؼ اػبلفي اعبديدتصميم 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِّ 

 

 
 

 تصديق اإلنتاج -ْ
بعد تصميم اإلنتاج فاػبطوة الرابعة ىي تصديق اإلنتاج، فتستطيع الباحثة أف  

تستعملو بعد إحضار الرأم كاإلقًتاح من اػبرباء اؼبؤىلُت يف ؾباؿ الًتبية حىت تتعرؼ على 
 ذاف حيكماف يف التصميمالباحثة. أما اػببَتاف الل مموصاؼبزايا كالعيوب ؽبذا اإلنتاج اليت ت

اؼباجستَت من جهة اللغة اؼبستخدمة يف كتابة اإلنتاج، ,كأما من  هيميسفهو األستاذ 
 اؼبستخدمة ىي األستاذة ليلة السعادة اؼباجستَت يف اإلنتاج.  التصميمجهة 

 
 نتيجة االستبانة من خبير اللغة (-أ

 أما النتيجة يف استحقاؽ من ناحية اللغة يتضح يف اعبدكؿ التايل: 
 ْ-ّاعبدكؿ 

 استحقاؽ من ناحية اللغةالنتيجة يف 
 مستول األجوبة

 الرقم عناصر التقدير
ْ ّ ِ ُ 
    لغة الكتاب سهلة ُ 
    لغة الكتاب مفهومة ِ 
    لغة الكتاب كاضحة ّ 
    لغة الكتاب مناسبة للطلبة اؼببتدئُت ْ 

     قواعدىا صحيحة ٓ 
    اختيار اؼبفردات بناء على الشيوع ٔ 
    مفرداهتا مفهومة ٕ 

    سهولة فهم االغراض ٖ 
    دقة استخداـ قواعد اللغة ٗ 



ّّ 

 

 
 

    فعالية اعبملة َُ 
ٕٛ ٜ   

 المجموعة
ٖٙ 

 
 ُِكاستخدمت الباحثة برموز :

  
 

 
  100  

  
ّٕ
َْ
  100  

  ۹٥ ٢  
  

 يتصل علىخبَت اللغة  ظهرت النتيجة اليت قومها من اعبدكؿ السابق   
يستحق تدؿ ىذه النتيجة على أف ىذا الكتاب ".جيد جدا"بتقدير   %ٓ,ِٗ

 و.استخدام
 فيما يلي: الكتاب،  أعطى خبَت اللغة  االقًتاحات لتحسُت ىذا

 ْ-ْاعبدكؿ 
 اقًتاحات اػببَت من ناحية اللغة

 إصالح بعض اؼبفرادات كالكلمات -
 إصالح الًتاكيب يف بعض اعبملة -
 يف الكتابةإصالح بعض اللغة  -
 ؿبتاجالكلمة غَت  ربذؼ، إصالح بعض ترصبة اعبملة يف الًتكيب -
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ّْ 

 

 
 

 على النتيجة اللغة حىت حصل االقًتاحات من خبَتكقد قامت الباحثة بإصالح 
 .سابقا تكما ذكر 

 
 نتيجة االستبانة من خبير التصميم (-ب

تتضح  اللغةيف استحقاؽ من ناحية لنتيجة النهائية بعد القياـ بثالث مرات اأما 
  يف اعبدكؿ التايل:

 ْ-ٓاعبدكؿ 
 النتيجة يف استحقاؽ من ناحية التصميم

 الرقم عناصر التقدير مستول األجوبة
ّ نتيجة ِ نتيجة  ُنتيجة    

 ُ يناسب تصميم الغالؼ باؼبادة ّ ّ ْ
 ِ الغالؼ جذابة ّ ّ ْ
 ّ كانت الكتابة كاضحة ِ ْ ْ
 ْ استخداـ اغبركؼ كنوعها كمقياسها كاضح ّ ْ ْ
 ٓ دقة بُت الرسـو التوضيحية كالصور ِ ْ ْ
 ٔ فعالية الصورة لتوضيح اؼبواد ْ ْ ْ
 ٕ زبطيط الكتابة سهل الفهم ْ ْ ْ
 ٖ دقة الصورة اؼبفردات ْ ْ ْ
 ٗ اختار األلواف مناسب ِ ْ ْ
 َُ الكتاب جذاب ْ ْ ْ
دبستويات الطلبة تصميم الكتابة مناسبة ْ ْ ْ  ُُ 
 ُِ الصور مطابقة دبواد التعليمية ْ ْ ْ



ّٓ 

 

 
 

ْٖ ْٔ ّٗ 
 المجموعة

ُّّ 
 

 ِِكاستخدمت الباحثة برموز :

  
 

 
  100  

  
۳۳۳

۳ْْ
  100  

  ۹۹۰۳  

 
 ۹۹۰۳يتصل على ظهرت النتيجة اليت قومها خبَت التصميم من اعبدكؿ السابق  

 و.استخداميستحق تدؿ ىذه النتيجة على أف ىذا الكتاب ".جيد جدا" بتقدير
 فيما يلي:الكتاب،  أعطى خبَت التصميم  االقًتاحات لتحسُت ىذ 

 ْ-ٔاعبدكؿ 
 اقًتاحات اػببَت من ناحية التصميم

 بكل باب يف احملتوايات يناسب يف خرائط اؼبفاىيمإصالح األلواف  -
 البابؼبوضوع يف كل الكل   اإلختار لوف اؼبناسب -
 يف احملتوايات مقياس اغبركؼخداـ استإصالح   -
 باستخداـ خريطة اؼبفاىيم فصل األبوابغٌَت   -
 لتوضيح الكتاب الكتابةإصالح  -
 خداـ مقياس اغبركؼ يف غالؼ الكتاباستإصالح  -
 يادة حرؼ اؽبمزة فيو.ز اغبركؼ يف غالؼ الكتاب ك  ألوافخداـ  استإصالح  -
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ّٔ 

 

 
 

  
على حصل  حىت تصميمباإلصالح فبا االقًتاحات من خبَت الكقد قامت الباحثة 

 .سابقا تكما ذكر  النتيجة
 

 تحسين اإلنتاج -ٓ
، ، مث تعرؼ مدل ضعفوعن طريق استبانة مع اػبرباءتصميم اإلنتاج كبعد  

حصلت الباحثة البيانات من اقًتاحات اػبرباء. فاػبطوات التالية تعٍت التحسينات. 
أما بعض الصور قبل  عن األخطاء حسب التصديق من اػبرباء. كتكوف بتحسُت اإلنتاج

 التحسُت كبعده اليت من القًتاحات اػبرباء فكما يلي: 
 
 ْ-ٕاعبدكؿ 

 هبعض الصور قبل التحسُت كبعد 
 "ء" اغبرؼ زيادةاالضبر ك ىل إ يف حرؼ "ـ"سود لوف األ إصالحللصرؼ"، ك "ىل إ "الصرؼ"كلمة   بديلت

 بعد قبل

  
 

 خرائط اؼبفاىيمبعض  زيادةك  كلوهنا صورة اػبلفية تبديل



ّٕ 

 

 
 

 بعد قبل

  
 

 فصل األبوابائط اؼبفاىيم يف كل خر  زبطيط
 بعد قبل

  
 
 
 



ّٖ 

 

 
 

 كلمات كاعبملةبعض ال إصالح يفاؼبفاىيم ك  خرائطألواف إصالح 
 بعد قبل

  
 

 كلمات كاعبملةبعض ال إصالح يفاؼبفاىيم ك  خرائطألواف إصالح 
 بعد قبل

  



ّٗ 

 

 
 

 
 تجربية تطبيق اإلنتاج -ٔ

فتجرب  كتاب منت بناء كاألساس اؼبطور خبرائط اؼبفاىيمالباحثة   ربسنبعد أف  
يف يـو األربعاء   Aceh Besarإىل الطلبة يف معهد دار الزاىدين  تعليم الصرؼيف  تطبيقو

  .َُِِأكتوبر  َِيف تاريخ 
 (KKM)اغبد األدنىى للقبوؿ   نتيجةكأما بالنسبة ؼبقياس فعليتو بناء على   

كىذه نتيجة . ٕٓكالنتيجة ىي   Aceh Besarيف مادة الصرؼ دبعهد دار الزاىدين
 االختبار هبذا اؼبعهد فيما يلي: 

ْ-ٖاعبدكؿ   

 نتائج الطلبة باستخداـ كتاب منت بناء كاألساس اؼبطور خبرائط اؼبفاىيم
  راسب : 55  =  > مقبوؿ : 55  = ≤ 

 تقدير نتيجة االختبار الطلبة الرقم
 راسب ٓٔ ُالطالب  ُ
ِ الطالب ِ  مقبوؿ ٕٓ 
ّ الطالب ّ  مقبوؿ ٖٓ 
ْ الطالب ْ  راسب ٓٔ 
ٓ الطالب ٓ  مقبوؿ ٖٓ 
ٔ الطالب ٔ  مقبوؿ ٕٓ 
ٕ الطالب ٕ  مقبوؿ ٓٗ 
ٖ الطالب ٖ  مقبوؿ ََُ 
ٗ الطالب ٗ  مقبوؿ ٖٓ 

َُ الطالب َُ  مقبوؿ ٕٓ 
 راسب ٓٔ  ُُ الطالب ُُ



َْ 

 

 
 

ُِ الطالب ُِ  راسب ْٓ 
ُّ الطالب ُّ  مقبوؿ َٗ 

ُْ الطالب ُْ  مقبوؿ ٖٓ 

ُٓ الطالب ُٓ  مقبوؿ ََُ 

ُٔ الطالب ُٔ  مقبوؿ َٗ 

ُٕ الطالب ُٕ  مقبوؿ ٖٓ 

ُٖ الطالب ُٖ  مقبوؿ ٕٓ 

ُٗ الطالب ُٗ  مقبوؿ ٖٓ 

 مقبوؿ َٖ َِالطالبة  َِ

ُِ الطالبة ُِ  مقبوؿ َٖ 

ِِ الطالبة ِِ  مقبوؿ َٗ 

ِّ الطالبة ِّ  مقبوؿ ََُ 

ِْ الطالبة ِْ  مقبوؿ ٓٗ 

ِٓ الطالبة ِٓ  مقبوؿ ََُ 

ِٔ الطالبة ِٔ  مقبوؿ ٓٗ 

ِٕ الطالبة ِٕ  مقبوؿ َٗ 

ِٖ الطالبة ِٖ  راسب َٔ 
ِٗ الطالبة ِٗ  مقبوؿ ََُ 

َّ الطالبة َّ  مقبوؿ ٖٓ 

ُّ الطالبة ُّ  مقبوؿ َٗ 

 ٜٕٓ٘ ةمجموعال
 ٗ٘,ٖٛ ةمعدلال

 %ٕٔ,ٙٔ الطلبة ٘ مجموع الراسب



ُْ 

 

 
 

 %ٚٛ,ٖٛ الطلبة ٕٙ مجموع المقبول
 

 ؾبموع اؼبقبوؿك  %ُِ,ُٔ ؾبموع الراسبعلى أف  يدؿ اعبدكؿ السابق
كأما نتيجة اؼبعدلة بتقدير  َِٗٓؾبموع النتيجة يف االختبار بتقدير  أما، %ٕٖ,ّٖ
يف  (KKM) اغبد األدنىى للقبوؿ كىذه تدؿ أف أكثر من الطلبة نتيجتهم تبلغ  .ْٓ,ّٖ

استخداـ  . كىذا دليل على أف ٕٓ كىي  Aceh Besar اؼبادة الصرؼ دبعهد دار الزاىدين
 ؤدم إىل ترقية قدرة الطبلة على فهم الصرؼ.ي "خرائط اؼبفاىيم للصرؼ"كتاب 

 
  مناقشة البحث -ج

أسبت الباحثة على غرض البيانات كربليلها بدأت الباحثة دبناقشة نتائج البحث    
احملصولة. ستناقش الباحثة النقط الرئيسية اليت حصلت إليها من نتيجة االستبانة عن أراء 
اػببَت كالطلبة كالنتائج من التجربية اؼبيدانية اليت عرضتها الباحثة يف اؼببحث السابق. كىي 

 لية تطوير كتاب منت البناء كاألساس خبرائط اؼبفاىيم كفعاليتو.يتكوف من: عم
 ( مناقشة تطوير كتاب متن البناء واألساس بخرائط المفاىيم-أ

لة يف ىذه رسا  تطوير كتاب منت البناء كاألساسقامت الباحثة    
 ((Research and Development/ R&D" طريقة البحث "البحث كالتطوير

قامت بست ك  ،يونوسوغي يف كتاب”Borg  & Gall“ اليت قدمها بركغ كغاؿ 
،  تصميم اإلنتاج ،صبع البيانات ،ربليل اغباجات كاؼبشاكل :خطوات كىي

ربليل . اػبطوة األكىل ربسُت اإلنتاج،  ذبربية اإلنتاج، تصديق اإلنتاج
ؼبعرفة عن اؼبشكالت اؼبوجودة كاألمر اؼبتعلقة  اغباجات كاؼبشاكل

عن  صبع البياناتطوة الثانية باالحتياجات الطلبة اليت مل توافرىا اؼبعهد. كاػب
لتسهيل فهم الصرؼ  تصميم اإلنتاجعملية تطوير الكتاب. اػبطوة الثالثة 

من اػبرباء ؼبعرفة  تصديق اإلنتاجللطلبة يف ىذا اؼبعهد. اػبطوة الرابعة 



ِْ 

 

 
 

تجربية صديق اؼبنتج من خرباء حىت ديكن تطبيق ىذا الكتاب اؼبطور يف الت
إلصالح اإلنتاج اؼبطور  ربسُت اإلنتاجػبامسة يف ذلك اؼبعهد. اػبطوة ا

ؼبعرفة مدل ضعفو كحصلت الباحثة البيانات من اقًتاحات اػببَت. اػبطوة 
قدرة الطلبة على ًتقية ؼبعرفة فعالية الكتاب اؼبطور ل ذبربية اإلنتاجالسادسة 

  .فهم الصرؼ
   

 فعالية الكتاب المطور لترقية قدرة الطلبة على فهم الصرف( مناقشة -ب
قامت الباحثة باػبتبار لدل الطلبة يف الصف الثالث ؼبعرفة    

كأما بالنسبة ؼبقياس . فعالية استخداـ  قدرة الطلبة على فهم الصرؼ
يف مادة الصرؼ  (KKM)اغبد األدنىى للقبوؿ   فعليتو بناء على نتيجة

بناء على النتيجة . ٕٓكالنتيجة ىي   Aceh Besarدبعهد دار الزاىدين
 َِٗٓؾبموع النتيجة يف االختبار بتقدير  احملصولة على االختبار حيصل

ؾبموع ك  %ُِ,ُٔ ؾبموع الراسب. ْٓ,ّٖكأما نتيجة اؼبعدلة بتقدير 
  .%ٕٖ,ّٖ اؼبقبوؿ

 Research and" طريقة "البحث كالتطويرال ىذه  باستخداـإف البحث   

Development/ R&D)  ) كحصلوا  على اإلنتاج اعبديد قد حبث الباحثوف اآلخركف كىم
تطوير كتاب منت بناء ًتقية قدرة الطلبة على فهم اؼبادة منها " فعاؿ لكتلك اإلنتاج 

يف  على باب الثالثي اجملرد كالثالثي اؼبزيد (Student Worksheet)كاألساس بورقة العمل 
تطوير  ، ك ِّبندا أتشيو  Pango Rayaالفصل الثاين دبعهد التقليدم ركضة اغبكمة الولية 

اؼبضارع باستخداـ  كتاب النحو الواضح اعبزاء الثاين يف باب نواصب الفعل 
تطوير   ك،  ِْ(Aceh Besarخرائط مفاىيم )دراسة البحث كالتطوير دبعهد إنساف قرآين 
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تطوير كتاب النحو الواضح الجزء الثاني في باب نواصب الفعل المضارع ، الرسالة: أكوس سامل  24
 (.َُِِسالمية اعبكومية، بندا أتشيو: جامعة الرانَتم اإل)، بالستخدام خرائط المفاىيم



ّْ 

 

 
 

خبائط مفاىيم دبعهد دار اإلحساف كتاب منت األجركمية يف باب جواـز الفعل اؼبضارع 
Aceh Besar

05
. 

  

                                                           
تطوير كتاب متن األجرومية في باب جوازم الفعل المضارع بخرائط  إكراـ الفجر، الرسالة:  25

 (.َُِٕ، أتشيو: جامعة الرانَتم اإلسالمية اعبكوميةبندا ) المفاىيم،



ْْ 

 

 
 

 الفصل الخامس
 خاتمة

تطوير كتاب منت البناء كاألساس قد سبت ببحث ىذه الرسالة ربت اؼبوضوع    
. Aceh Besar على فهم الصرؼ دبعهد دار الزاىدينخبرائط اؼبفاىيم لًتقية قدرة الطلبة 

 .فاآل تقدـ الباحثة نتائج كاؼبقًتحات الرسالة
 

  نتائج البحث -أ
 كىي اػبطوات خبرائط اؼبفاىيم مناسبة بست إف تطوير كتاب منت بناء كاألساس -ُ

، تصديق اإلنتاج،  تصميم اإلنتاج ،صبع البيانات ،ربليل اغباجات كاؼبشاكل
كحٌصل البحث اإلنتاج اعبديد كىو كتاب . اإلنتاج،  ذبربية اإلنتاجربسُت 

 "خرائط اؼبفاىيم للصرؼ".
لًتقية  قدرة الطلبة على  ساس اؼبطور خبرائط اؼبفاىيم فعاؿكتاب منت بناء كاأل -ِ

كأما نتيجة اؼبعدلة  َِٗٓؾبموع النتيجة يف االختبار بتقدير  إففهم الصرؼ. 
يف اؼبادة الصرؼ دبعهد  (KKM)اغبد األدنىى للقبوؿ  كىذه تبلغ  ْٓ,ّٖبتقدير 

كىذه النتيجة تدؿ أف استخداـ كتاب منت  .ٕٓكىي  Aceh Besar دار الزاىدين
 لًتقية  قدرة الطلبة على فهم الصرؼ. ساس اؼبطور خبرائط اؼبفاىيم فعاؿبناء كاأل

 المقترحات -ب
 اؼبوضوع ىي :كاؼبقًتحات اليت تقدمها الباحثة فبا يتعلق هبذا   

 ديبغي للمعلم أف يقدـ األمثلة الكثَتة لكي يسهل الطلبة يف تعليم الصرؼ. -ُ
 ينبغي للمعلم أف يستخدـ كسيلة خرائط اؼبفاىيم يف تعليم الصرؼ. -ِ
 كحيفظوىا باستخداـ حرائط اؼبفاىيم.ينبغي للطلبة أف يهتموا ىذه الوسيلة  -ّ
 



ْٓ 

 

 
 

 المراجع

 المراجع العربية -أ

ات التربوية المعرفية في معجم المصطلح .ُٔٗٗ.حسُت كاعبمل، علي، أضبد اللقاين
 .القاىرة : عامل الكتبوطرق التدريس الطبعة األولى،  المناىج

 
، ماالنج: مطبعة جامعة موالف علم الصرف: نظارياتو وتطبيقو .ََِٖ.معرفة منجية

 مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج
 

الرياض: مكتبة اؼبعارؼ للنش  ،التطبيق الصرف .ُٗٗٗ.عبده على إبراىيم الراجحي
 .كالتوزيع

 
اللغة العربية مناىج . ََِٓ.طو على حسُت الدليمي كسعاد عبد الكرمي عباس كالوائلى

 .األرداف: داؤ الشركؽ لليشر كالتوزيع ،والطرائق تدريسها
 

 .مليزيا، طرق تدريس مواد اللغة العربية .َُُِ.جامعة اؼبدينة العاؼبية
 

ؾبلة ، طرق تدريس القواعد النحوية وعالقتها بفكر ابن خلدون .َُِِ .بلخَت ثنُت
 األثر، السنة اغبادم عشرة.

 
تطوير كتاب متن األجرومية في باب جوازم الفعل المضارع . َُِٕإكراـ الفجر.

 بندا أتشيو: جامعة الرانَتم اإلسالمية اعبكومية. بخرائط المفاىيم،
 



ْٔ 

 

 
 

 القاىرة: دار الفكر العريب.، تدريس فنون اللغة العربية  .ََِٔ.مدكورعلي أضبد 

 
 ،باللغة العربية والتربية اإلسالميةطرق التدريس الخاصة  .َََِ .فخر الدين عامر

 .دار النشرمصر: 
 

تطوير كتاب النحو الواضح الجزء الثاني في باب نواصب . َُِِأكوس سامل. 
، بندا أتشيو: جامعة الرانَتم المفاىيم الفعل المضارع بالستخدام خرائط

 اإلسالمية اعبكومية.
 

 Student)تطوير كتاب "متن بناء واألساس" بورقة العمل . ََِِفضيل كاؼبخلصة. 

Worksheet) اؼبقالة.، بندا أتشيو: على باب الثالثي المجرد والثالثي المزيد 
 

الرياض:   السلوكية،المدخل إلى البحث في العلوم  .َََِ.صاحل بن ضبد العساؼ
 .مكتبة العبيكاف

 
 المراجع اإلندونيسية -ب

Abdul Hamid dkk. Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, metode, strategi, 

materi, dan media). (Malang: UIN- Malang Press. 2008), hal. 71 
 

Maksudin, Strategi Pembelajaran Ilmu Sharaf, Jurnal Al-„Arabiyah; 1(1), (2004), 

29-39 

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D, cet, 19 (Bandung: 

Alfabeta 2013), hal. 407. 
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SOAL WAWANCARA 

 

1. Apakah Kitab Matan Bina wal Asas merupakan sumber tunggal di dalam 

pembelajaran Sharaf di Ma’had Daruzzahidin? 

2. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang dihadapi ketika mengajar 

menggunakan buku ini? 

3. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan media pembelajaran ketika 

mengajar Sharaf? 

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika kitab ini dikembangkan dengan 

menggunakan Peta Konsep? 

5. Menurut Bapak/Ibu apa saja yang harus tercangkup dalam kitab yang akan 

dikembangkan? 

  



 
 

 
 

 الفىٍصلي : ااًلٍسمي :
 

ا!اىٍكًمٍل الفىرىاغىاتى دبىا يػينىاًسبيوي  .ُ ًلمىاًت مىعى شىٍكًلهى  ًمنى الكى
صدراؼب اسم الفاعل اسم اؼبفعوؿ فعل األمر  الرقم فعل اؼباضي فعل اؼبضارع 

 ُ عىًلمى  يػىٍعلىمي  ... عىامًله  مىٍعليٍوـه  ...
 ِ حىسينى  ... حيٍسننا ... ؿبىٍسيٍوفه  ايٍحسينٍ 
 ّ نىصىرى  ... نىٍصرنا ... مىٍنصيٍوره  ايٍنصيرٍ 
 ْ جىلىسى  جيىًٍلسي  جيليٍوسنا جىاًلسه  ... ...

 ٓ ذىىىبى  يىٍذىىبي  ... ذىاًىبه  ... ًاٍذىىبٍ 
 

 ‘‘أىٍف يىكيٍوفى عىٍُتي ًفٍعًلًو مىٍفتػيٍوحنا يف اؼبػىاًضي كىمىٍضميٍومنا يف اؼبػيضىارًًع ’’  .ِ
مىةي تىديؿُّ عىلىى اؼب ًذًه العىالى  زيٍكًف ؟وٍ ػى ىى

 يػىٍفًعلي  –فػىعىلى  .أ 
 يػىٍفعىلي  – فػىعىلى  .ب 

 يػىٍفعيلي  –فػىعىلى  .ج 
 يػىٍفعيلي  -فىًعلى  .د 

 

ًذًه اعبيٍملىًة ىيوى ...؟زىٍيده  خىرىجى  .ّ  . بًنىاءي ىى
 تػىٍعًديىةه  .أ 
ًزـه  .ب   الى

 ميطىاكىعىةه  .ج 
 زىٍيده  .د 

 

 ‘‘ ...يىٍكتيبي ’’ ًفٍعلي اؼبػػػىػػػػػػػػاًضى ًمٍن ًفٍعًل  .ْ
 كىاتىبى  .أ 
 كىًتبى  .ب 

 كىتىبى  .ج 
 كىثىبى  .د 

 



 
 

 
 

...‘‘ يػىٍفعيلي  –فػىعىلى ’’مىا مىٍصدىري ًمٍن ًفٍعًل  .ٓ  ىيوى
 فػىٍعالن  .أ 
 ًفٍعالن  .ب 

 فىاًعالن  .ج 
 فػيٍعالن  .د 

 

...‘‘ لًٍلًعبىاًد  نىاًصره  ًإفَّ اهللى ’’  .ٔ ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطٌّ ىيوى ًلمى  مىٍوزيٍكفي كى
 فىاًعلىةه  .أ 
 فىًعله  .ب 

 فىاًعله  .ج 
 الى يػيٍوجىدي  .د 

 

 ًمنى أىٍجًوبىًة اآلتًيىًة ىيوى ... ؟ ًفٍعلي األىٍمرً  .ٕ
 مىٍنصيٍوره  .أ 
 نىاًصره  .ب 

 أيٍنصيري  .ج 
 أيٍنصيرٍ  .د 

 

 مىٍوزينيوي...‘‘ جيىًٍلسي  –جىلىسى ’’ًفٍعله  .ٖ
 يػىٍفًعلي  –فػىعىلى  .أ 
 يػىٍفًعلي  –فىًعلى  .ب 

 يػىٍفعىلي  -فػىعىلى  .ج 
 يػىٍفعيلي  -فػىعيلى  .د 

 

 . أىصىحُّ التػٍَّرصبىىًة ًمٍن صبيٍلىًة السَّاًبقىًة ... ؾبىٍليٍوسه الكيٍرًسيُّ  .ٗ
 Kursi lagi nyantai .أ 

 

 Kursi itu lagi duduk .ب 

 Kursi itu yang diduduki .ج 

 

 Kursi itu tempat duduk .د 

 

 



 
 

 
 

اًف ًمٍن ًفٍعًل  .َُ  ىيوى ...‘‘ يػىٍغًسلي  –غىسىلى ’’اٍسمي اؼبػىكى
 ًمٍغسىاؿه  .أ 
 مىٍغسىاؿه  .ب 

 مىٍغسىله  .ج 
 ميٍغسىله  .د 

 

 . بًنىاءي ىىًذًه اعبيٍملىةي لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ... فػىتىحى زىٍيده البىابى  .ُُ
زًـ .أ   االَّ
 التػٍَّعًديىة .ب 

 التٍَّصرًٍيف .ج 
 الٌنٍحو .د 

 

ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطٌّ ىيوى ... عىًلمى  .ُِ ًلمى ا. ًفٍعلي اؼبػيضىارًًع ًمٍن كى  عىامًله ًعٍلمن
 يػىٍعًلمى  .أ 
 يػيٍعًلمى  .ب 

 يػىٍعليمى  .ج 
 يػىٍعلىمي  .د 

 

ا. تػىٍرصبىىتػيهىا .... عىًلمى  .ُّ  عىامًله ًعٍلمن
 Orang yang mengetahui itu .أ 

sudah mengetahui suatu ilmu 

 Ilmuwan itu menemukan ilmu .ب 

baru 

 Sudah mengetahui suatu ilmu .ج 

oleh seorang yang berilmu 

 Semua benar .د 

 

 مىالىكى ! الى ربىًٍسبٍ نػىٍورىة  :  .ُْ
ٍيد : ًلمىاذىا ؟  ضبًى

 صبيٍلىةي الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطٌّ ًىيى ...

 ًفٍعلي األىٍمرً  . أ
ًثيٍ  . ب  ًفٍعلي الثُّالى

 النػٍَّهيً ًفٍعلي  . ج
 الى النَّاًىيىةي  . د



 
 

 
 

 

ًلٍيمي ال قىٍلبي ال .ُٓ  . كىًلمىةي الَّيًت ربىٍتػىهىا خىطٌّ ًىيى ...اػبيليقً  حيٍسنً ًمٍن  سى
 مىٍفعيٍوؿه  . أ

 ًفٍعله  . ب
ره  . ج  مىٍصدى
 اٍسمي اآللىةً  . ذ

 

ًة الَّيًت ربىٍتػىهىا خىطٌّ ؟ؿبىىميٍوده ًإىلى اؼبٍدرىسىةً  ذىىىبى   .ُٔ ًلمى  . مىاذىا مىٍصدىري ًمٍن كى

 مىٍذىىبه  .أ 
 ًاٍذىىبٍ  .ب 

ابنا .ج   ًذىى
 ذىٍىبنا .د 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 الصور الفوتوغرافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 السيرة الذاتية

 أوال: البيانات الشخصية

 : إيرمانيسة االسم الكاملة .ُ
 َََُُِِّٕ:  رقم القيد .ِ
 ُٗٗٗفرباير  ِٕ، ڠ: فايا أكدك ؿبل كتاريخ اؼبيالد .ّ
 : اؼبرأة اعبنس .ْ
 : اإلسالـ الدين .ٓ
 : اإلندكنيسية اعبنسية .ٔ
 : غَت متزكجة اغبالة اإلجتماعية .ٕ
 : معهد دار الوسطى، كوتا بارك، أتشيو الكربل العنواف .ٖ
 : الطالبة العمل .ٗ

 raniry.ac.id-170202031@student.ar:  الربيد اإللكًتكتٍت .َُ

 السعود )رضبو اهلل(سيف :  اسم األب .ُُ
 - : العمل .ُِ
 -:  العنواف .ُّ
 : أظباكايت اسم األـ .ُْ
 : رابة البيت العمل .ُٓ
 ناغاف رايا ،ڠ: فايا أكدك العنواف .ُٔ

 

 ثانيا: خلفية التعليم

 (َُُِ-ََِٓ،  ڠاإلبتدائية اغبكومية فايا أكدكاؼبدرسة اإلبتدائية )اؼبدرسة  .ُ



 
 

 
 

 ( َُِْ-َُُِاؼبتوسطة  ناعاف رايا،  اؼبدرسةاؼبتوسطة ) اؼبدرسة .ِ
 (َُِٕ-َُِْسوناغاف،  ُالعالية  اؼبدرسةالعالية ) اؼبدرسة .ّ
جامعة اإلسالمية ( بكلبة الًتبية كتأىيل اؼبعلمُت قسم تعليم اللغة العربية .ْ

 (َُِِ-َُِٕ، اغبكومية الرانَتم بندا أتشيو
 

 


