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 استهالل

 بسم هللا الرمحن الرحيم

َعرَبِيااَلَعلآُكْمتَ ْعِقُلْونَ أَنْ زَْلَناُهقُ ْرآًنا ِإَّنآ

(2)سورةيوسفأية

ءَاََلِءرَبِ َكتَ َتَماَرى فَِبَأيِ 

(55)سورةالنجمأية

(6(ِإنآَمَعالُعْسِرُيْسراا)5فَِإنآَمَعالُعْسِرُيْسراا)

(6-5)سورةالشرحأية

 صدق هللا العظيم

عمرابناخلطابرضيهللاعنه:قالأمرياملؤمنني

"ِإْحرُِصْواَعَلىتَ َعلُِّماللَُّغِةالَعرَبِيآِةفَِإن آَهاُجْزٌءِمْنِديِْنُكْم"
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إهداء











إىلأمياحملبوبةمرلناوأيباحملبوبحممدعثمانواحد
يفسالمةالديناللذينربياينصغريةحفظهماهللاوأبقامها

وحممد ملتزام أمحد الصغري إخواين وإىل واَلخرة والدنيا
فائزاوحممدفائٍزوحممدذقوان.جزاكمهللاخرياجلزاء.

إلسالميةاينريالرا جامعةيفساتذيتأىلوإ
ةملفيداملعلوااعنوأعلموينقدلذينا،حلكوميةا

.وإجالالاتقديربالكثريهلمصحيحاداشاإرينوشدوأر

،وإىلاملدرسنيحملبوبنياصدقائيوأسريتأمجيعىلوإ
 يف اإلسالميةواملدرسات اإلبتدائية العلم حافظ مدرسة

 اخلامسوالاملتكاملة الصف يف شكراتالميذ هلم وأقول ،
جزيالعلىمساعدهتميفنيلالبياًنتهلذهالرسالة.

زم مجيع الرانرييوإىل جامعة يف وأصدقائي الئ
ميلأقولشكراجزيالعلىمساعدهتإلسالميةاحلكومية.ا

 مهللاخرياجلزاء.هيفإجنازهذاالبحثالعلمي،جزا
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 شكر وتقدير


 بسم هللا الرمحن الرحيم

القرآن لغة وأفضلاللغاتينطقهبااحلمدهللالذيجعلالعربية
اإلنسانوأوسعها.والصالةوالسالمعلىحبيبالرمحنحممدصلىهللا

عليهوسلموعلىآلهوأصحبهأمجعني.

حتت الرسالة هذه منكتابة إبذنهللاوعونه إنتهتالباحثة فقد
يف  خبرائط املفاهيم Cinta Berbahasa Arab كتاب  تطويراملوضوع

 SDIT Hafizul Ilmi Blang Krueng) ب يروالتطو  البحث(القواعد 

قدمتها العليااليت دارلدراسات احلكومية اإلسالمية الرانريي جبامعة
 .املاجستريالسالمبندأتشيهكمادةمناملواداملقررةلنيلدرجة

الف هذه ويف ابلشكر الباحثة تقدم السعيدة لوالديهاجلزيلارصة
احملبوبنيأبيهاحممدعثمانوأم هامرلنااللذينربياهاتربيةحسنةوهذ ابها

أنجيزيهماأحسنالثوابيفالدنياواَلخرة. هتذيباًنفعا،لعلهللا

ابل الباحثة تقدم مث أستاذللمشرفنياجلزيلشكر مها، الفاضلني
إمس عزمان وعيلاالدكتور علىفوزيمحدأالدكتوراملاجستري املاجستري

ا وأوقاهتما الباحثةمساعدهتما الرسالة إشراف يف أنلفارغة هللا ولعل ،
الرانرييملديرجامعةمثتقدمالباحثةابلشكراجلزيلء.جيزيهماخرياجلزا
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 وعميد احلكومية، العليااإلسالمية الدراسات قسم ورئيس اللغة، تعليم
حيث فيه واملعلمني شجعوالعربية، هااقد الرسالة. هذه كتابة كمايف

 تقدم اجلزيل مكتبةابلشكر العلياملوظفي الرانرييجبالدراسات امعة
الذينساعدوهايفإعارةالكتباحملتاجإليهاإلمتامكتابةهذهالرسالة.

اب الباحثة تقدم بإىلاجلزيللشكروكذلك  SDITاملدرسني

Hafizul Ilmi Blang Krueng.وساعدوها أوقاهتم بذلوا قد الذين وهم
للزميالت الشكر كلمة وتقدم الرسالة. هذه إعداد يف البياًنت جلمع
النافعة أفكارهم بعض بتقدمي ساعدوها قد الذين احملبوبني والزمالء

ودفعوهاإىلإمتامكتابةهذهالرسالة.

 نقدا الباحثةمنالقارئنيأنيقدموا الرسالةترجوا بنائياويفهذه
واصالحاًنفعاإلكمالهذهالرسالة،وعسىهللاأنجيعلهاًنفعةللباحثة

خاصةوللقارئنيعامة.

2021ديسمرب17دارالسالم،

                   الباحثة
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 يفالقواعدخبرائطاملفاهيمCinta Berbahasa Arabكتابتطوير     :عنوانالرسالة
 ( SDIT Hafizul Ilmi Blang Krueng )بوالتطوير البحث()

  191004015/نوراملىن :رقمالقيد/االسم
املاجستري،عزمانإمساعيلالدكتوراألستاذ: املشرفاألول

املاجستري،الدكتورأمحدفوزي:الثاينشرفامل
 خرائطاملفاهيم،والقواعدالتطوير،و:السركلمة

الرسالةهياملشكالت    Cintaيفكتابشرحالقواعدأن الباحثةوجدتيفهذه

Berbahasa Arabاليوجد ألنفيه الغريجّذاب، يؤديإىلمللعندحىتصورة
خر أيضا أييت ومل التعليم. املفاهيم يائط تعّلمواالتالميذنسىحىت فيما عنبسرعة

القواعد. الباحثةيتالواملقابلةومنخاللاملالحظة يفوالتالميذمعاملعلمةقامتهبا
،وقدظهرذلكعندأنتالميذللقواعدانقصالفهمالباحثةأن،عرفتهذهاملدرسة

بيجي األسئلةو ابلالتالميذ تتعلق وهفيها واليفهموهنا مقواعد عليها وهناك.اليقدرون
قبلإجابةأحدالتالميذيصنع بنفسه املفاهيم يفتغيريالفعل خريطة ليسهله األسئلة

ابلضمائر. يناسب الذي ابملالحظةاملاضى الباحثة قامت تطوير وبعد قبل األوىل
 املدرسة التالميذيفهذه أن وجدتالباحثة إىلاملباحثالكتاب، واضحا حيتاجون

 ويهدفهذاالبحثوبسيطاوامللونعنالقواعدخبرائطاملفاهيملتقوىذهنالتالميذ.
خبرائطاملفاهيميفCinta Berbahasa Arabكتابتطويركيفيةالتعرفعلىهدفنيومها

تالميذمساعدةالعلى خرائطاملفاهيمالتعرفعلىفعاليةاستخدامو،القواعد تدريس
يفلفهم  القواعد ماوأ.Cinta Berbahasa Arabكتاب امنهج هذهلبحث يف

الرسالة و.والتطوير البحثفهو لبيانااجلمع باقامتقدت املقابلةلباحثة
وا االختباالشخصية، ر وملالحظةوا لبعدوالقبلي . الباحثةأما اختارت البحث عينة

ميذا.تل26وعددهمSDIT Hafizul Ilmi Blang Kruengبالتالميذالصفاخلامس
 فهي البحث نتائج وأما الباحثة حصلت ت SPSSابستخدام أن على نتيجةدل

ت-اتاالختبار الداللة أن0،05<0،00(signifikan)مبستوى يدل وهذا ،
كتاب(Ha)فرضالبديل أيأناستخدام  Cintaمقبولوالفرضالصفريمردود،

Berbahasa Arab التالميذيفتدريسالقواعد.نتيجةخبرائطاملفاهيمفعااللرتقية 
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ABSTRACT 

The Title           :  The Development of the book “Cinta Berbahasa Arab”  

with concept map in the qawa’id (Research and 

Development at SDIT Blang Krueng) 

Name/ NIM      : Nurul Muna/ 191004015 

Supervisor          : 1. Prof.Dr.Azman Ismail, MA 

   2. Dr. Ahmad Fauzi, M.Ag 

Keywords          : Development, Concept Map, Qawa’id 

The problems in this thesis is, the researcher found a weakness in 

Cinta Berbahasa Arab book, in the style the explanation of the qawaid 

was less interesting, because in the qawaid explanation there were no 

pictures, causing boredom when studying and in it there was no concept 

map so that students quickly forgot what they had previously learned 

about qawaid. And based on observations and interviews that researchers 

have conducted with teachers and students at this school, researchers 

know that students' understanding of qawaid is lacking. And it is seen 

when students answer questions that contain qawaid they are unable to 

answer and cannot understand it.  And there is one student who makes his 

own concept map before answering the questions, it is to help him to 

change the fiil madhi according to the dhamir with easy.  So, based on the 

results of the first observations, made by the researcher before developing 

the book, the researcher found that students at this school needed a clear, 

simple, and colorful explanation of qawaid with concept maps to 

strengthen their memory. And the purpose of this research are to find out 

how to develop Cinta Berbahasa Arab book with concept maps on 

learning qawaid, and to determine the effectiveness of using concept 

maps in helping students to understand qawaid in Cinta Berbahasa Arab 

book.  And the research method used in this thesis is research and 

development.  And to collect data the researchers conducted interviews, 

pre test post-test, and observation, and for the sample the researchers 

chose fifth grade students with a total of 26 students.  And for the 

research results are obtained  by the researcher with use SPSS, it 

showed that the t-test score with a significant level of 0.00 < 0.05, and 

this indicates that Ha is accepted and H0 is rejected, meaning that the use 

of the Cinta Berbahasa Arab  book with concept maps is effective in 

increasing student scores  in learning qawaid. 
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ABSTRAK 

Judul Tesis              : Pengembangan Buku Cinta Berbahasa Arab Dengan 

Peta Konsep Pada Qawaid (Studi Research and 

Development (R&D) di SDIT Blang Krueng) 

Nama/ NIM         : Nurul Muna/ 191004015 

Pembimbing           : 1. Prof.Dr.Azman Ismail,MA 

    2. Dr. Ahmad Fauzi, M.Ag 

Kata Kuinci            : Pengembangan, Peta konsep, Qawaid 

Permasalahan dalam tesis ini adalah peneliti menemukan kelemahan di 

buku ini yaitu penjelasan tentang qawaidnya kurang menarik, karena di 

dalam penjelasan qawaid itu tidak terdapat gambar sehingga 

menyebabkan siswa bosan ketika belajar. Dan di dalamnya tidak terdapat 

peta konsep sehingga siswa cepat lupa dengan apa yang telah dipelajari 

sebelumnya tentang qawaid. Dan berdasarkan observasi dan wawancara, 

yang telah dilakukan peneliti dengan guru dan murid di sekolah ini, 

peneliti mengetahui bahwa pemahaman siswa tentang qawaid itu kurang, 

dan itu terlihat ketika siswa menjawab soal yang terdapat qawaid mereka 

tidak mampu menjawab dan  tidak bisa memahaminya. Dan ada salah 

seorang siswa yang membuat peta konsep sendiri sebelum menjawab soal 

agar mudah mengubah fiil madhi sesuai dhamirnya. Jadi berdasarkan 

hasil observasi pertama yang dilakukan oleh peneliti sebelum 

mengembangkan buku, peneliti menemukan bahwa siswa di sekolah ini 

membutuhkan penjelasan yang jelas, sederhana, dan berwarna tentang 

qawaid dengan peta konsep, untuk menguatkan ingatan mereka. Dan 

tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu untuk mengetahui bagaimana cara 

mengembangkan buku cinta berbahasa arab dengan peta konsep pada 

materi qawaid, dan untuk mengetahui efektivitas penggunaan peta konsep 

dalam membantu siswa untuk memahami materi qawaid di buku Cinta 

Berbahasa Arab.  Dan adapun mtode penelitian yang digunakan dalam 

tesis ini adalah research and development. Dan untuk mengumpulkan 

data peneliti melakukan wawancara, pre-tes post-tes, dan observasi. 

sampelnya peneliti memilih siswa kelas lima dengan jumlah 26 siswa. 

Dan adapun hasil penelitian yang diperoleh peneliti dengan menggunakan 

SPSS, menunjukkan bahwa nilai tes t dengan tingkat signifikan yaitu 0,00 

< 0,05, dan ini menunjukkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, artinya 

bahwa penggunaan buku Cinta Berbahasa Arab dengan peta konsep 

efektif untuk meningkatkan nilai siswa dalam belajar qawaid. 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث
 : مشكلة البحث  - أ

 واملساعدة للمعلومات الرئيسي املصادر هو املدرسي الكتابإن 
 مهم املدرسي فالكتاب أخرى جهة ومن الدراسية، املادة تركيز على

 ملستوى وحمدد للمعلم وموجه مرشد أنه أساس على ولكن .وضروري
 الكتاب أن على وليس التلميذ اكتسابه الذي املتعلمني من املطلوب
 ضوء على املدرسي الكتاب خيتار أن وجيب والحياد عنه المرجع

  1.الطالب جلذب جهد من فيه وما حيتويه ما مدى
 على يوزع الذي األساسي الكتاب هو املدرسي والكتاب

 فيه، النهائي االختبار وأداء العلمية مادته استيعاب بغرض الدارسْي،
 يف والثقافية والنفسية والرتبوية اللغوية أهدافه حيقق أن منه نتوقع حبيث

                                                           
، املنهاج : بنائه، تنظيمه، نظرايته، وتطبيقاته العلميةراتب قاسم عاشور،  1

  .23م(، ص.2009)اجلنادرية، 
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 التعليم إجراءات بينما كامال التعلم يكن ومل 2.له املقررة الزمانية املدة
 انتقاء عمليات هو واملقصد ،التعليمية الوسائل استخدام دون والتعلم
وأما خرائط املفاهيم  3.التعليمية ابلوسائل طرق أو طريقة وتنظيم

  الوسائل البصرية اليت تستخدم املعلمة يف عملية التعليم. منإحدى 
إذا كان املرء سيتعلم الّلغة العربّية فيجب عليه أن يعرف أربع و 

من تلك الّلغة، وهي اإلستماع والكالم والقراءة  غاويةللامهارات 
تعليم علم  فيحتاج إىل ةولسيطرة على أربع مهارات اآلتي. والكتابة

وهلما . ألهنما عنصران مهمان يف تدريس اللغة العربيةالنحو والصرف، 
 . أثر كبري يف فهم النصوص العربية

إن علم النحو هو الركن األول ملادة اللغة العربية، وجماله البحث 
 والنحو: يف نظام األجرمية إمام العمريطييف تركيب اجلملة، كما قال 

                                                           
 لغري التعليمية الكتب اإلعداد أسس هللا، عبد احلميد وعبد الغايل هللا عبد انصر  2
 .10(، ص. 1991 الغايل، دار :الرايض( ،ابلعربية الناطقني

اهرة : دار النهضة العربية، ، )القواملنهج الوسائل التعليميةأمحد خري كاظم،   3
 .82(، ص1979
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وأما علم الصرف  4.يعلمها، إذ الكالم دونه لن يفهمها أوىل أوال أن
ر الذي يبحث يف جذهو الركن الثاين ملادة اللغة العربية وهو علم 

وعلم الصرف يفيدان يف تكوين معان جديدة يف . الكلمة وأصوهلا
 والفرق بني النحو .اللغة العربية، وصيغا جديدة يف اللغة مبعان خمتلفة

والصرف يبحث النحو عن أحوال أواخر الكلمات أما الصرف 
 5.فيبحث عن أحوال أبنية الكلمة

 SDIT Hafidhul Ilmi Blangدرسةاللغة العربية مبإن تعليم 

Krueng   يستخدم كتابCinta Berbahasa Arab ،والقواعد  هلشيمي
شرح يف القواعد غري  أن الباحثةوجدت . ولكن هفية مبحوثالعربية 

ومل  .يؤدي إىل ملل عند التعليم حىتجّذاب، ألن فيه اليوجد الصورة 
ماتعّلموا  حىت ينسى التالميذ ابلسرعة علىأييت أيضا خبرائط املفاهيم 

  عن القواعد.
هذه  يف مع املعلمة قامت هبا الباحثة يتومن خالل املالحظة ال

تالميذ للقواعد انقص، وقد ظهر ال فهم الباحثة أن ، عرفتاملدرسة
                                                           

الدرة البهية نظام األجرومية، ، نور الدين العمريطي الشافعي بن شرف الدين حيىي 4
 .1، ص(ه 1309املطبعة امليمنية مصر،  يف مصر:)

 25(، ص . بن خلدونا داراملدينة املنورة : )، الصرف الكايف، أمين أمني عبد الغين  5
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فيها تتعلق ابلقواعد وهم  التالميذ األسئلة وبجيي أن ذلك عند
النص الذي  هم يصعبون على فهمقدرون عليها واليفهموهنا، وبعضالي

اليت فيها القواعد، مثال يف   ملةفيه القواعد، ويصعبون على كتابة اجل
وهناك أحد . والضمائر ة فيها فعل املاضىاجلملوتكوين  كتابة

بنفسه قبل إجابة األسئلة ليسهله يف التالميذ يصنع خريطة املفاهيم 
  تغيري الفعل املاضى الذي يناسب ابلضمائر.

قامت الباحثة ابملالحظة األوىل قبل تطوير الكتاب،  أن وبعد
حيتاجون إىل املباحث وجدت الباحثة أن التالميذ يف هذه املدرسة 

واضحا وبسيطا وامللون عن القواعد خبرائط املفاهيم لتقوى ذهن 
 ذ. التالمي

تالميذ الصف  ساعدةمب الباحثة ستقوم ماسبق على اعتمادا
 Blangالعلم" اإلبتدائية اإلسالمية ب  ابملدرسة "حافظ اخلامس

Krueng كتاب  بتطوير فهم القواعد علىCinta Berbahasa Arab 
  :الرسالة ذههل وضوعامل الباحثة فإختارت ،حث القواعداخاصة يف مب

 يف القواعد  خبرائط املفاهيم Cinta Berbahasa Arabكتاب  تطوير
 . SDIT Hafidhul Ilmi Blang Krueng )ب والتطوير البحث(
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 : سؤاال البحث - ب
 : كما يلي  وأما سؤاال البحث يف هذه الرسالة فهما

رائط خب Cinta Berbahasa Arabكتاب كيف يتم تطوير   -1
 ؟ يف تدريس القواعد املفاهيم

مساعدة  على يكون فعاال املفاهيمخرائط استخدام  هل -2
 ؟  Cinta Berbahasa Arabكتاب القواعد يف  فهم ل تالميذال

 : هدفا البحث - ج
 وأما هدفا البحث يف هذه الرسالة كما يلي:

 Cinta Berbahasa Arabكتاب تطوير   كيفية  التعرف على -1
  يف تدريس القواعد رائط املفاهيمخب

مساعدة على  املفاهيمخرائط التعرف على فعالية استخدام  -2
  Cinta Berbahasa Arabالقواعد يف كتاب  الطالب لفهم

 : أمهية البحث - د
قادرة على إعطاء املسامهة يف كافة األطراف  ا البحثأتمل هذ

 أما أمهية البحثمن املعلمني والتالميذ واملدارس والقارئني والباحثة. 
 يكون أنو ، القواعد تدريس يف علمامل يسهلني، فيمكن أن للمعلم

 تطوير على علمامل وليتمكن العربية اللغة تعليم مواد إعداد يف اإلبتكار
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 ملعلما مساعدة، و اللغوية هاراتامل ترقية يف األخرىاملادة يف ابب 
 اللغة مادة شرح على املعلم تسهيل، و التالميذ دوافع ترقية على

  .التالميذ عند العربية
 يكونوا قادرين على اتقان أتمل أن وأما ابلنسبة إىل التالميذ،

 تعليم على تالميذلل تشجيعا البحث ذاه ليكونو  .جيداالقواعد 
 اللغة تعلم على التالميذ تركيز، و خاصة والقواعد عامة العربية اللغة

 .جيدا العربية
 التعليمية وادامل من وعةمجم إلضافة، فيكمن للمؤسسةوأما 

 قدرة ترقية يف انتاج ذاه آاثر عرفةمل ،للباحثةو  .العربية لتعلم خاصة
زايدة فهم الباحثة على تعليم القواعد، و  تدريس على لتالميذا

 القواعد.
  : فروضهإفرتاضات البحث و  - ه

الفروض هي التفسري املبدئي الذي يقوم به البحث إن 
 6للمشكلة، كما أهنا تعرب عن رأيه يف النتائج املتوقعة للبحث،

                                                           
، )الكويت: مكتبة مدخل إىل مناهج البحث الرتبويرجاء حممد أبو عالم،  6

   62م( ص. 1989الفالح، 
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البحث، وسيتم إختبار  والفرضية هي إجابة مؤقّتة على سؤال
 7حقيقتها على البياانت اليت مت مجعها.

 فروض البحث اليت افرتضتها الباحثة يف هذا البحث فهي: أما
 Cinta Berbahasa Arabكتاب إن  هو  (Ho)  الفرض الصفري -1

 .تعليم القواعد مل يكن فعاال يف رائط املفاهيماملطور خب
 Cinta Berbahasa Arabكتاب إن  هو  (Ha)الفرض البديل   -2

 .القواعد يكن فعاال يف تعليم رائط املفاهيمخب املطور
 : حدود البحث - و

 تشتمل حدود البحث على نواحي أتية :
 تطوير البحث ذاه موضوع الباحثة اقتصرت: احلد املوضوعى  -1

 القواعديف  رائط املفاهيمخب Cinta Berbahasa Arabكتاب 
 ( والتطوير البحث(

 SDIT Hafidhul بحتدد الباحثة مكان البحث : احلد املكاىن -2

Ilmi Blang Krueng 
السنة  مبدة تنحصر الباحثة هذا البحث:  احلد الزماىن -3

 م. 2021-2020 ةيالدراس
                                                           

7
 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, ( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2015 ) hlm.26. 
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 : مصطلحات البحث  -ز
تلزم على الباحثة قبل املاضي يف هذا البحث، االتفاق عدد 

واضحا. ومن من املفاهيم االساسية هبا وحتديد املقصود منها حتديدا 
 هذه املصطالحات منها :

 : تطويرال -1
يَُطّور معناه حّول من -مصدر من كلمة طورلغة التطوير إن 

عملية اليت حتقق املعرفة لصنع شيء  هووإصطالحا  8طور إىل طور.
ويف هذه الرسالة تريد الباحثة أن تطور   9جديد قبل اإلنتاج اجلماعي.

 يف القواعد. Cinta Berbahasa Arabكتاب 
 الكتاب املدرسي :   -2

 العوامل من جمموعة فيه الذي هو املدرسي الكتابإن 
أن  ميكن حبيث منتظم بشكل وترتيبها واملواقف، واملهارات واملعرفة

وأما الكتاب  10.العربية اللغة تعلم يف والطلبة املعلمون مهستخدي
                                                           

 .684(، ص 2003، )بريوت: دار املشرق، املنجد الوسيطمؤسسة دار املشرق،   8
9
 Nusa Putra, Research & Development – Penelitian dan Pengembangan: 

Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.72.  
10

 لغري التعليمية الكتب اإلعداد أسس هللا، عبد احلميد وعبد الغايل هللا عبد انصر  
  10، ص. ...
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  Cinta Berbahasa Arabكتاب املدرسي املطور يف هذه الرسالة  

 SDIT Hafidhul Ilmi Blang Krueng.  درسةمبيستخدم  ذيال

 :  هيماملفا ائطخر  -3
ة تكون من كلمتني ومها "خرائط" لغ هيماملفا ائطخر إن كلمة 

"مفاهيم"، ولكن تقصد ابملعىن واحد. كلمة خرائط مجع من كلمة و
خرطا. وخريطة هي رسم على  -خريطة مأخوذة من خرط خيرط

وأما كلمة  11ضيق لسطح الكرة األرضية الشامل أو اجلزئي.نطاق 
   12فهما مبعىن عرفه وأدركه. -يفهم -املفاهيم من كلمة فهم

 إظهار ميكنها اليت ةتعليميال لوسائال هي املفاهيم خرائطإذن 
 الداعمة األجزاء إىل املشكلة جوهر من بدًءا منهجية، علمية مفاهيم

 املعرفة تكوين ميكنها حبيث البعض، بعضها مع عالقة هلا اليت
 13.املوضوع فهم وتسهيل
   

                                                           
 .293(، ص 1972، )القاهرة، ، املعجم الوسيطإبراهيم أنيس وأصحابه  11
12

 .598، ص. ،...املعجم الوسيط ،إبراهيم أنيس وأصحابه   

13
 Arin Tentrem Mawati,dkk, Inovasi Pendidikan Konsep, Proses dan 

Strategi, (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm.94. 
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 القواعد : -4
القواعد لغة القانون، واصطالحا وسيلة لضبط الكالم وهلجة إن 

القواعد اللغوية هي عنصر من العناصر اللغوية و  14.النطق والكتابة
اليت البد أن يتعلمها التالميذ يف تعلم اللغة العربية، وتنقسم القواعد 

 إىل القواعد النحوية والقواعد الصرفية. 
يف هذه الرسالة تبحث عن القواعد العربية اليت تكتب يف  أما و 

اسم التفضيل، الضمائر، : هيف Cinta Berbahasa Arab بكتا
 . والفعل املاضى 

  : الدراسات السابقة - ح
الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة  إن

الفرق بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة من خربات الدراسني 
  .السابقني

                                                           

 
14

بريوت، دار املشرق، ، )املنجد الوسيط يف اللغة العربية املعاصرةلويس معلوف،   
 .543دون السنة(، ص.ب
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 15 دين رمحويت رسالة املاجستري اعداد رين : األوىل - أ
اليت يواجهها التالميذ فهي  قعاالو  يف البحث مشكالت كانت 

 النصوص يف فهمهم وصعبة القراءة إىل ميوهلم أن بعضهم نقص
 املشكالت تلكحلل  جاعال عطيت أن الباحثة تريد لذالك. العربية

 خريطة أساس على ميةالتعلي املادة تطور  الباحثة تكون أبن
 لفهمممارسة العقل أكثر  إىل حيتاج القراءة مهارة متعلي ألن ،يماملفاه

  .دروسةامل العربية النصوص حىت لملةجلوا فرداتامل
لوصف اخلطوات يف تصمييم املادة هي ف البحث أهداف وأما

والتعرف على  ،"ملهارة القراءة على أساس"خريطة املفاهيمالتعليمية 
ملهارة القراءة على أساس"خريطة خصائص ومميزات املادة املطورة 

 هذه كتابة يف ةالباحث تبعهي الذي البحث منهج أماو  .املفاهيم"
 مجع ويف  Borg & Gallبنموذج والتطوير البحث فهو الرسالة

  .الختباراب الباحثة قامت البياانت
                                                           

تطوير املادة التعليمية ملهارة القراءة على أساس"خريطة " ،دين رمحويت رين 15
الدراسات  : ماالنج، )" فاهيم" ابلتطبيق يف مدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية مباالنجاملا

 .(م2015 ،موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج اندونيسيا امعةالعليا جب
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 الدراسة فهي أن السابقة والدراسة احلالية بني الدراسةالعالقة و 
 والوسيلة التعليمية، البحث منهج يف اتاتفق احلالية والدراسة السابقة

 وضوعامل حيث من احلالية ابلدراسة السابقةدراسة ال ذهه تلفوخت
التعليمية  املادة تطور ة السابق دراسةال تكان البحث، ومكان
 وأما ،جداية املتوسطة اإلسالمية مباالندرسة اهلمب يمهفاامل خبرائط
 املفاهيمرائط خب Cinta Berbahasa Arabتطور كتاب  احلالية الباحثة

 .يف تدريس القواعد SDIT Hafidhul Ilmi Blang Krueng  ب

 

 16أسري  املاجستري اعداد تنزيل   رسالة:  ةالثاني -ب
 ضعيفات الطالبات أن فهي الدراسة هذه يف مشكالت انتك

 هذه من هدفوأما أ. فيه الرغبة لديهن وليس نشاءاإل تعلم يف
 وجهملا نشاءإلا تيجيةرتاساب نشاءإلا مواد تطوير نتاجإل دراسةال

 فعالية ، وللتعرف علىماإلسال روح عهدمب ولاأل الصف لطالبات
 يف طورةملا وادملا مواصفات للتعرف علىو  ملوجه،ا نشاءإلا مواد

                                                           
اإلنشاء املوجه )دراسة  ابسرتاتيجيةتطوير مواد اإلنشاء ، تنزيل أسري  16

جبامعة الرانريي )بندا أتشيه : الدراسات العليا اإلسالم(،  روح البحث والتطوير مبعهد
 (م2017ة،  اإلسالمية احلكومي
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 عهدمب ولاأل الصف لطالبات وجهامل نشاءاإل تيجيةرتاساب نشاءإلا
  .مإلسالا روح

 مواد كتاب استخدام فهي الرسالة هذه يف البحث جنتائ وأما
 يف وقدرهنت الطالبات رغبة ترقي وجهملا نشاءاإل اتيجيةسرت اب نشاءإلا

 قدرهنت ترقية يف للطالبات الفعا الكتاب هذا فأصبح .نشاءإلا تعلم
 .نشاءإلا تعلم على

 .البحث منهج يف اتاتفق احلالية والدراسة السابقة الدراسة إن
 وضوعامل حيث من احلالية ابلدراسة السابقة ةدراسال ذهه تلفوخت

طورت مواد اإلنشاء  ةالسابق دراسةال تكان البحث، ومكان
 احلالية الباحثة وأما ،ماإلسال روح عهدمب وجهملا نشاءاإل اتيجيةسرت اب

 خبرائط املفاهيم. Cinta Berbahasa Arabكتاب   تطور
 17 رمحة النساء رسالة  اعداد : ةالثالث  - ج

تعليم اللغة العربية يف   فهي أن قعاالو  يف البحث مشكالت إن
 Bukuاملدرسة دار التحفيظ اإلخالص ابستخدام كتاب اللغة العربية 

                                                           
 Buku Bahasa Arab Kelas IVاملدرسي  كتابال تطوير رمحة النساء، 17

Kurikulum 2013 الرانريي امعة)الدراسات العليا جب ،للمرحلة اإلبتدائية خبريطة املفاهيم 
 .(2018 سنة آتشيه بند السالم دار احلكومية اإلسالمية



14 
 

Bahasa Arab Kelas IV Kurikulum 2013  ومن املضمون وما حيتويه
الكتاب يف تعليم تركيب اجلمل جيعل التالميذ ابمللل وقلة احلماسة 

ة اهتمام فيه وضرورة عند تعليم اللغة العربية، حىت يؤديهم إىل قل
ين عن حل هذه ملة وجيعلهم يف بعض األحيان عاجز تركيب اجل

 . التدريبات ومن مث مل حتقق أهدافها
التعرف على إجراء تطوير كتاب اللغة هي  البحث أهداف وأما
للتعرف و  ،Buku Bahasa Arab Kelas IV Kurikulum 2013العربية 

املشكلة اليت تواجهها الباحثة عند تطوير الكتاب، وللتعرف  على
 وأمافعالية استخدام الكتاب املدرسي املطور للمرحلة اإلبتدائية. 

استخدام الكتاب املدرسي أن  فهي الرسالة هذه يف البحث جنتائ
واملشكلة اليت تواجهها الباحثة عند املطور للمرحلة اإلبتدائية فعاال، 

اب أن الباحثة التقدر على تصميم غالف الكتاب تطوير هذا الكت
ديقتها صوحلل هذه الصعوبه فطلبت الباحثة  corel drawب 

 .لتصميمه
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العالقة بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية يف منهج و 
البحث والوسيلة التعليمية، والفرق بينهما أن الباحثة يف الدراسة 

 Buku Bahasa Arab Kelas IVالسابقة طورت كتاب اللغة العربية 

Kurikulum 2013 ، كتاب  رتطو وأما الباحثة يف الدراسة احلالية 
Cinta Berbahasa Arab يف تدريس القواعد. 

 18حممد الفيان املاجستري اعداد  رسالة : ةالرابع -د
فهي أن كتاب ضم رفع  قعاالو  يف البحث مشكالت كانت

الذي يستخدم الطالب يف داية ابب العلوم أبو لنج إي العزيزية 
حيتوي على املصطلحات الصعوبة للطالب، وبعض الطالب 

صطالحات يف هذا الكتاب عند إعراب اليقدرون على تطبيق امل
للتعرف على   هي البحث أهداف وأماالكلمة يف املرحلة التعليمية. 

 الكتاب تطوير كيفية تطوير ضم رفع ابملعجم، وللتعرف على فعالية
 هذه البحث يف نتائج وأما. ابملعجممطور يف تعليم الصرف ضم رفع 

                                                           
18

ضم رفع ابملعجم يف داية ابب العلوم أبو لنج إي  كتاب تطوير حممد ألفيان،  
 سنة آتشيه بند السالم دار احلكومية اإلسالمية الرانريي امعة)الدراسات العليا جب ،العزيزية
2021) 
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 فهم لرتقية ابملعجم فعاال الكتاب املطور أن استخدام فهي الرسالة
  .الصرف تعليم يف الطالب
 البحث منهج يف اتاتفق احلالية والدراسة السابقة الدراسة إن

 وضوعامل حيث من احلالية ابلدراسة السابقةدراسة ال ذهه تلفوخت
ضم  كتابطور   ةالسابقيف الدراسة  الباحث كان البحث، ومكان

 الباحثة وأما  ،رفع ابملعجم يف داية ابب العلوم أبو لنج إي العزيزية
 خبرائط املفاهيم. Cinta Berbahasa Arabكتاب   تطور احلالية

 19املاجستري اعداد مرز فتح هللا عريف رسالة : اخلامسة -ه
إن كتاب األجرومية مت فهي  قعاالو  يف البحث مشكالت إن

أتليفه على غرار الطريقة التقليدية، وذلك بكثرة الكتابة اخلالية من 
الصوار واأللوان واليت بدورها جتعل الطالب يشعرون ابمللل أثناء 

 دراسة مادة النحو.

                                                           
19

األجرومية خبرائط املفاهيم لرتقية فهم الطالب  كتاب تطوير فتح هللا عريف،مرز   
)الدراسات العليا  ،على النحو )البحث والنطوير يف معهد روضة القرآن بدار السالم(

 (2017 سنة آتشيه بند السالم دار احلكومية اإلسالمية الرانريي امعةجب
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كتاب التعرف على إجراء تطوير  هي  البحث أهداف وأما
وللتعرف  ،األجرومية خبرائط املفاهيم لرتقية فهم الطالب على النحو

يف   خرائط املفاهيم لرتقية فهم الطالب على النحوفعالية استخدام 
أن  فهي ةالدراس هذه يف البحث جنتائ وأما. األجروميةكتاب 

يف   لرتقية فهم الطالب على النحوفعالية  خرائط املفاهيماستخدام 
 .األجروميةكتاب 

 البحث منهج يف اتاتفق احلالية والدراسة السابقة الدراسة إن
 الدراسة السابقةيف  الباحث ، والفرق بينهما أنالتعليميةوالوسيلة 

 كتاب  رتطو ، وأما الباحثة يف الدراسة احلالية األجروميةكتاب   طور
Cinta Berbahasa Arab  تدريس القواعديف.  

 :طريقة كتابة الرسالة  -ط
 وكتابة الرسالة العلميةاعتمدت الباحثة على دليل إعداد 

الرانريي اإلسالمية  قسم تعليم اللغة العربية جبامعةب لدرجة املاجستري
   أتليف هذه الرسالة. يف م2019 ةاحلكومي
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 الفصل الثاين

 رياالطار النظ

 : تطوير الكتاب  - أ
هذا الفصل فصال يعرض اإلطار املرجعى لتطوير الكتاب  يعد

 املدرسي الذي يتأسس عليه إجراء الدراسة املبدائية.  
 : التطوير مفهوم  -1

عملية أو خطوات هو  والتطويرالبحث  إندي جقال سو  لقد
ن املنتج مسؤوهلا. واليكو املنتجات احلالية اليت ميكن  ملنتج لتحسني

، مثل الكتب، والوحدات، ووسائل زةأجه دائما يف شكل كائنات أو
يف املخترب، ولكن ميكن أن  ة التعليمية يف الفصل الدراسي أواملساعد

برانمج احلاسوب  انجما أو تطوير شيء جديد، أو مثليكون أيضا بر 
  1للبياانت معاجلة.

 : خصائص التطوير -2
التعلم   البحث والتطوير من أجل حتسني جودةن إقال سنتياسا 

 له اخلصائص التالية: 

                                                           
1
Ninit Alfianika, Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia, 

(yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm.158.   
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املشكلة اليت جيب حلها هي مشكلة حقيقية تتعلق ابجلهود  - أ
املبتكرة أو تطبيق التكنولوجيا يف التعلم كمسؤولية مهنية 

 والتزام ابكتساب جودة التعلم.
تطوير مناذج وأساليب وطرق التعلم ابإلضافة إىل وسائط  - ب

 اليت تدعم فاعلية حتصيل كفاءة الطالب.التعلم 
جيب إجراء عملية تطوير املنتج، والتحقق من الصحة من  - ج

ية احملدودة حبيث احلفليخالل اختبار اخلرباء، والتجارب 
التطوير التعليمية. عملية يكون املنتج الناتج مفيدا يف تعزيز 

ة اليت جيب أن يتم احلفليوالتحقق من الصحة والتجارب 
 كادمييا.أبتكون مسؤولة  حىتلمية بواضح، وصف الع

إن عملية تطوير النماذج، واملدخل، والوحدة، والطرق،  -د
ووسائل التعليمية جيب توثيقها بدقة واإلبالغ عنها منهجي 

 وفقا ملبادئ البحث الذي يعكس إبتكارا. 

إن حبث التطوير خيتلف عن البحوث األخرى، وإختالفه من 
ير كما يلي : أوال، يبدأ عنوان حبث انحية خصائص حبث التطو 

التطوير بكلمة التطوير، واثنيا، إنتاج منتج، مث اثلثا، ال يوجد 
        2عالج، ورابعا، يتكون من فصل واحد. 

    
                                                           

2
 Ninit Alfianika, Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia..., 

hlm. 161-162. 
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 : ADDIEتطوير بنموذج  -3
، ويطور 1975سنة ألول مرة يف  ADDIE قد ظهر منوذج

مة فلوريدا للخدمبركز تكنولوجيا التعلم يف جامعة  ADDIEمنوذج 
إىل التحليل،  ADDIEويتكون  املتحددة. العسكرية للوالايت

جنمو، هذا، إضافة إىل  والتصميم، والتطوير، والتطبيق، والتقومي.
( أييت مثاال للمنظور السلوكي يف مرحلة 1996وأبيل، وجوغ )

ADDIE ،يلالتا اجلدول يف وهي كما  :
3
  

 
مرحلة األنشطة أهداف  التصميم التعليمي 

 التصميم
 احملتوى - أ التحليل

 املتعلمني - ب
 االحتياجات التعليمية - ج
 النتائج التعليمية - د

 األهداف التعليمية - أ التصميم
 حتليل الوجيبة - ب
 معايري التقييم  -ج

 تطوير املواد التعليمية - أ التطوير

                                                           
 
 3

Yudi Hari Rayanto dan Sugianti, Penelitian Pengembangan Model 

ADDIE dan R2D2 : Teori dan Praktek, (Pasuruan: Lembaga Academic & 

Research Institute, 2020), hlm.28-30.
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 يبلغ ويواجه املتعلم -أ التطبيق
 يستجيب وحيرز املتعلم - ب
 الرتكيز على التحقيق -ج

 موضوعيا
 املتعلم من ما يعرف -أ التقومي

 يعرف ما ويعرف كيف -ب
 

 الكتاب املدرسي :مفهوم  -4
 واملعرفة العوامل من جمموعة فيه الذي هو املدرسي الكتابإن 
 استخدامه ميكن حبيث منتظم بشكل وترتيبها واملواقف، واملهارات
 الكتاب هو املدرسي والكتاب. العربية اللغة تعلم يف والطلبة املعلمون

 العلمية مادته استيعاب بغرض ،يالدارس على يوزع الذي األساسي
 اللغوية أهدافه حيقق أن منه نتوقع حبيث فيه، النهائي االختبار وأداء

  4.له املقررة الزمانية املدة يف والثقافية والنفسية والرتبوية
 الوحدات، أو الدروس من دعد على الكتاب هذا ويشتمل

 على كمؤلف واستند حوارى، أو شعرى أو نثرى قالب يف صيغ
 من الكتاب هذا وخيتلف .وثقافية ونفسية وتربوية للغوية أسس

                                                           
 لغري التعليمية الكتب اإلعداد أسس هللا، عبد احلميد وعبد الغايل هللا عبد انصر 4

 .10ص.  (،1991)الرايض: دار الغايل، ،طقني ابلعربيةالنا
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 للموضوعات عرضه طريقة يف خيتلف كما آلخر، تعليمي مستوى
 ابللغة، السابقة خربته ومدى العقلي وعمره الدارس سن وفق

 للمفردات والصعوبة السهولة حيث من مقروئيته يف خيتلف وابجلملة
 5.ألف أجلها من اليت اللغوية املهارية األهداف وفق والرتاكيب

 يف الكتاب املدرسي : خطوات تطوير املادة -5
 بعملية متر ال اغالب   التعلم عملية يف ُتستخدم اليت املوادإن 

 مت إذا خاصة العلمية، اخلطوات اليهتم ،العادةو  تطويرها، يف منهجية
 املادة فإن ذلك، ومع. للتحضري النهائي املوعد حبلول عليها الضغط

 القسم هذا يصف لذلك، .هاتطوير  عدم من أكرب مساعدهتا املعنية
 يقرتح. تعليمي مطور كل هبا مير أن جيب اليت العلمية اخلطوات

 :وهي التعليمية، املواد تطوير يف مراحل عشر راجنيت
 .  واملشكالت االحتياجات حتديد - أ

 . املقاومة أبمناط أساسي بشكل يتعلق: املشكلة حتليل  - ب
، والدافع احلاجة عوامل حتديد: املشكلة حتليل - ج

 . اإلقناع وتكتيكات
 .  األهداف وحتديد صياغة  -د 

 .  املوضوع اختيار - ه
 (.  التنسيق) الشكل اختيار - و

                                                           
 لغري التعليمية الكتب اإلعداد أسس هللا، عبد احلميد وعبد الغايل هللا عبد انصر 5

 .10، ص. ...
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 . مرئي نص: احملتوى جتميع  -ز
 . التحرير  - ح
 . اختبار  - ط
   6.مراجعة -ي

 : القواعد  - ب
 القواعد : مفهوم -1

لقواعد لغة القانون، واصطالحا وسيلة لضبط الكالم يقصد اب
وتتكون القواعد النحوية اللغوية من علمى  7.وهلجة النطق والكتابة

النحو والصرف، حيث يعين علم النحو بضبط أواخر الكلمات 
ودراسة العالقة داخل اجلمل أي حتديد موقعتها وصلتها لبعضها 

على  نظراراسة التغريات اليت يف حني يهتم علم الصرف بد .البعض
 8.بنية الكلمة

 
 
 

                                                           
6
 Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran Kurikulum 

Disesuaikan dengan Kurikulum 2013,(Jakarta: Kencana), hlm.282.  
)بريوت: دار املشرق،  ،ة املعاصرةالوسيط يف اللغة العربياملنجد لويس معلوف،   7

 .543ص. بدون السنة(،
م(، 2015القاهرة: عامل الكتب، ، )تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد اليف، 8

 .273ص
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 وقال بعض العلماء أن املفهوم القواعد النحوية كما يلي :
عند حممد علي اخلويل " النحو هو علم الذي يبحث يف فناء  - أ

 9اجلملة أي نظام الكلمات يف داخل اجلملة".
قال فؤاد نعمة،إن النحو علم يعرف به وظيفة كل الكلمة يف  - ب

 10اجلملة،وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا.داخل 
إن إبراهيم حممد عطا قال " القواعد النحوية هي علم الذي     -ج

يعرف به كيفية الرتكيب العريب صحة وضعفا حيث 
 11وقوعها.

وقد قال كمال بشر أبن علم القواعد ليس هو اللغة، وإمنا هو   -د
ألحكامها. وهو اليت منظومة القواعد،  والقوانني الضابطة 

 12يسري وفقا هلا أهل اللغة.

                                                           
  .ص ،(1993) األردان: دار الفالح,مدخل إىل علم اللغة,حممد على اخلويل، 9

96. 
اهلداية, دون سورابيا: توكو كتاب ,)ملخص قواعد اللغة العربية ،فؤاد النعمة10

 .30ص.  ،السنة(
 ،(2005,) القاهرة: مصر,املرجع يف تدريس اللغة العربية ،إبراهيم حممد عطا11

 .268ص. 
(، 2011)جامعة املدينة العاملية،  ،طروق تدريس مواد اللغة العربية دون مؤلف،12

 267ص. 
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واخلالصة، إن مفهوم القواعد النحوية هي علم يعرف به كيفية 
، ويعرف به الكتابة بلغة صحيحة ووسيلة واضحاالرتكيب العريب صحة و 

 لتقومي ألسنة الطلبة، وعصمتها من اللحن واخلطاء.
 : هداف تعليم القواعد النحويةأ  -2

ولكنها وسيلة إىل ضبط  ، غاية تقصد لذاهتا ليست القواعد
األساليب، وتقومي اللسان؛ ولذلك ينبغي  الكالم، وتصحيح 

للمدرس أال يدرس منها إال القدر الذي يعني على حتقيق هذه 
  :الغاية. ومن األهداف اليت ترمى إليها دروس القواعد ما أييت

وخلوها من تساعد القواعد النحوية يف تصحيح أساليب التعبري  ( أ
اخلطأ النحوي الذي يذهب مجاهلا، فيستطيع الطالب بتعلمها أن 

 .يعرف وجه اخلطأ فيتجنب
بني  التفكري، وإدراك الفروق الدقيقة حتمل الطالب على  ( ب

 .الرتاكيب والعبارات واجلمل
تنمية املادة اللغوية للطالب، بفضل ما يدرسونه ويبحثونه من  ( ج

  .وتعبري عن ميوهلم عبارات وأمثلة تدور حول بيئتهم،
حديثا وقراءة وكتابة بشكل يتالءم -تدريب التالميذ ضبط لغتهم ( د

  13مع تدرج مستواهم العقلي واللغوي يف سلم التعليم التصاعدى.

                                                           

)بريوت: دار  ،خصائص العربية وطرائق تدريسها،حممود معروف13
 . 183ص.  (,1998،النفائس
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تساعد القواعد النحوية يف تعويد الطالب دقة املالحظة واملوازنة  ( ه
واحلكم، وتكون يف نفوسهم الذوق األديب؛ ألن وظيفتها حتليل 
األلفاظ والعبارات واألساليب، والتمييز بني الصواب واخلطأ، 
ومراعاة العالقات بني الرتاكيب ومعانيها، والبحث فيما طرأ عليه 

 14.من تغيري
تدريب الطالب على استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال   ( و

صحيح ا، إبدراك اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية، كأن 
تكون من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخرب، ومن يدربوا على أهنا ت

بعض املكمالت األخرى، كاملفعول به واحلال والتمييز وغري 
  .ذلك

 .تكوين العادات اللغوية الصحيحة؛ حىت ال يتأثروا بتيار العامية ( ز
القدرة على اكشاف اخلطأ اللغوى عند مشاهدته مكتواب نظرا أو  ( ذ

مث املبادرة إىل مساعه أو عند الوقوع فيه عن غري قصد منه. 
 15تصحيحه إذا كان املوقف يستدعي ذلك.

تنمية القدرة الطلبة على دقة املالحظة،والربط وفهم العالقات  ( خ
 املختلفة بني الرتاكيب املتشاهبة.

 تنمية قدرات الطالب  على متييز اخلطاء عندما يستمع إليه.  ( ث
 

                                                           
 267ص. طروق تدريس مواد اللغة العربية ...  ،دون مؤلف 14
 .183. ص. خصائص العربية وطرائق تدريسها ..،حممود معروف 15
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 أمهية القواعد :  -3

، كما قال الدكتور إبراهيم حممد إن القواعد هلا فوائد كثرية
 اء إن فوائد القواعد كما يلي :عط

يقدر التالميذ على حماكاة األساليب الصحيحة وجعل  -1
 هذه احملاكاة أساسا مفهوما ابدا من أن يكون إليه حمضة.

يقدر التالميذ على سالمة العبارة وصحة األداء وتكوين  -2
اللسان وعصمته من اخلطأ يف الكالم أو حتسني الكالم 

 والكتابة. 
قدرة الطالب على ترتيب املعلومات وتنظيمها يف أذهاهنم  -3

 ط.لى دقة التفكري والتعليل واملضبو وتدريبهم ع
وقوف الطالب على أوضاع اللغة وصيغها ألن قواعد  -4

وبيان تغيريات  غو وصف علمي لتلك األوضاع الصيالنح
اليت حتدث يف ألفاظها وفهم األساليب املتنوعة اليت يسري 
عليها أهلها وهذا كله ضروري ملن يريد أن يدرس اللغة 

    16العربية ودراسة الفنية.
 

 
                                                           

، )القاهرة: دار الفكر، بدون طرق تعليم اللغة العربيةإبراهيم حممد عطاء،  16
 .51السنة(، ص. 
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 : خرائط املفاهيم -ج

  : املفاهيم ائطخر  مفهوم -1
 مفاهيم إظهار ميكنهاة تعليميال لوسائال هي املفاهيم خرائط إن 
 هلا اليت الداعمة األجزاء إىل املشكلة جوهر من بدء ا منهجية، علمية
 فهم وتسهيل املعرفة تكوين ميكنها حبيث البعض، بعضها مع عالقة

    17.املوضوع
يعرف هبا ميشل كامل عطا هللا ألهنا عملية أو أداة تعمل و 

العالقات بني املفاهيم اليت  حعلى تنظيم األفكار واملعاين وتوض
تشتمل عليها وحدة أو موضوع من املنتج املقرر، وتساعد خريطة 
املفاهيم الطالب على تنظيم معرفته هبدف تعميق فهمه لتعلم هذه 

 18الوحدة.
هي عبارة عن شكل ختطيطي يربط املفاهيم   خرائط املفاهيم

 ببعضها البعض عن طريق خطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات
تعرف بكلمات الربط تبني العالقة بني مفهوم وآخر وعند إعداد 

                                                           
17

Arin Tentrem Mawati,dkk, Inovasi Pendidikan Konsep, Proses dan 

Stategi, (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm.94. 
 (،2018جامعة عني مشس،دون مكان: ، )التعلم النشاطحممد أمين خريي، 18

  .278ص 
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هذه اخلرائط يراعى وضع املفاهيم  األكثر عمومية يف قمة الشكل 
 19مث تتدرج إىل املفاهيم األقل فاألقل.

 إىل دفهت الذهنية رائطخب أيض ا تسمى أو املفاهيم خرائط
 املفاهيم خرائط ر إن تطو ساينوقال  .املواد بعض فهم تدريب
 بتسجيل الطالب لتشجيع كجهد Tony Buzanتوين بوزن  بواسطة
. وهذه والصور الرئيسية الكلمات ابستخدام املهمة األشياء

 يفو . واأليسر األمين الدماغ تحسنيل حماولة هو التعلم إسرتاتيجية
 فهم على الطالب تساعد اإلسرتاتيجية هذه العملية، املمارسة

 متت الذي املوضوع من رئيسية كلمات وجود ألن بسرعة املادة
 .  مناقشته
 يربهن أن كنمت اليت يةالتعليموسيلة  هي املفاهيم خريطةو 

 أقسام تليها مشاكل، اجلوهر من بدءا املنهجية، املعرفة مفهوم على
 تسهيل هو اهلدف اآلخرين، مع البعض بعضها مع مرتابطة داعمة

 20.تدريسها يتم اليت املادة ما لشيء الطالب فهم
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Moh.Fauzan, Peta Konsep: Teori dan Praktiknya dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab Untuk Kemahiran Kalam (Prosiding Konferensi Nasional Bahasa 

Arab VI : Malang, 2020), hlm.99. 
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 تصنيفات خرائط املفاهيم -2

حسب  هافيتصنفهي عملية تصنيفات خرائط املفاهيم وأما 
 طريقة تقدميها الطالب إىل : 

 خريطة للمفاهيم فقط -1
 خريطة لكلمات الربط فقط -2
 خريطة افرتاضية -3
 اخلريطة املفتوحة -4

 :  فهيتصنيف خريطة املفاهيم حسب أشكاهلا وأما 

 اهلرميةخرائط املفاهيم  -1
 خرائط املفاهيم اجملموعة -2
 21خرائط املفاهيم املتسلسلة -3

 أنواع تراينتو ذكرها كما املفاهيم خرائط من أنواع عدة هناكو 
 :وهي املفاهيم خرائط
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  الشبكة شجرة -1

 خالهلا من يتم ماهيمف خريطة هي الشبكة ماهيفامل ريطةاخل
 على حيتويو . مستطيل يف الدراسة قيد للمادة األساسي احملتوى إنشاء

 من كثري يف مقسمة وهي األقسام مث شيوع ا، األكثر األقسام
.  االتصال خط ابستخدام مرتبطة التفاصيل هذه من كل.  التفاصيل

 22:التايل النحو على العربية التعلم اللغة يف تطبيقه على أمثلةو 
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 أنواع الكلمة

 الفعل الحرف

 الماضي المضارع األمر

 اإلسم
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  األحداث سلسلة  -2

 عادة تستخدم مفاهيم خريطة هي األحداث سلسلة مفهوم خريطة
 أو ، ما حدث يف األنشطة وخطوات األحداث، تسلسل يوضح يف

يف تعلم  التطبيق أمثلةوأما .  عملية يف هبا القيام جيب اليت اخلطوات
 23:التايل النحو على العربية اللغة
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 اخلطوات يف تعليم اللغة العربية
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  الدورة ممفاهي ريطةخ -3

 من سلسلة على حتتوي مفاهيم خريطة هي الدورة ممفاهي خريطة
 اتصال على النهائية األحداث ستبقى. األحداث من التنتهي سلسلة

 مناسبة املفاهيمية اخلريطة هذه. واملتوسطة األولية األحداث مع
 يف الدورة املفاهيم لـخريطة تطبيقية أمثلةو . واملتكررة املستمرة ألحداثل

 24:التايل النحو على هي العربية اللغة تعلم
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 األعمال اليومية

استيقاظ من 
صالة  النوم

 الصبح

الذهاب إلى 
 المدرسة

صالة 
 الظهر

الرجوع إلى 
 البيت

 االستراحة

 ضالة العصر

قراءة 
 القرآن

صالة 
 المغرب

دراسة الكتب 
 اإلسالمية

صالة 
 العشاء

 النوم
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 العنكبوت ممفاهي خريطة -4

 للتلخيص تستخدم مفاهيم خريطة هي العنكبوت ماهيمف خريطة
 وما الرئيسية الفكرة من الرأي ملخص على احلصول يتم.  كثرية آراء

. العنكبوت مفهوم خريطة يف وُملخص مكتوب شيء كل بعدها
 للعصف ملخص ولكنه هرمي تسلسل ليس هذا املفهوم خريطة شكل

 لتصور مالءمة أكثر العنكبوت مفهوم خرائط تعد .املفاهيمي الذهين
 للمفاهيم التستخدم اهلرمية، التسلسالت تستخدم ال اليت املفاهيم
 العصف لنتائج كملخص املفهوم استخدام يتم ذلك مع املوازية،
 اللغة تعلم يف العنكبوت املفاهيم لـخريطة تطبيقية أمثلة. و الذهين
 25: التايل النحو على هي العربية
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 البيولوجيا

 الكيمياء

 احلسدي

 استنفاد ثقب األوزن

 أمطار محضية

 املاء

 اهلواء

 اإلرض

 الصوت

 زراعة الشجرات
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 أمهية خرائط املفاهيم :  -3

 خرائط أمهيةأوهلما  املفاهيم إىل نوعني خرائط تنقسم أمهية
 : وهي للمتعلم ابلنسبة املفاهيم

 ومن للمعرفة اهلرمي التنظيم على املفاهيم خرائط تساعد -1
 املعلومات استخدام على املتعلمني قدرة حتسن فهي مث

 .لديهم املوجودة
 تساعد أهنا كما املتعلمني، لدي االبتكاري التفكري تنمى -2

 . لديهم اخلاطئة املفاهيم تصحيح يف
 الفهم، من حتسن حيث للمتعلمني، معين ذا التعلم جتعل -3

 .مادهتم فهم على املتعلمني وتساعد القلق، من وتقلل
 ابملفاهيم للمتعلمني تقدم اليت اجلديدة املفاهيم ربط -4

 إىل يؤدى مما املفاهيم، تلك بني العالقات وفهم السابقة،
 للمتعلمني. املعرفية البنية يف املفاهيم تلك ترسيخ

 املهمة املفاهيم بني التفرقة على املتعلمني قدرة تنمي -5
 املتعلمني قدرة تنمي فهي وابلتايل أمهية األقل واملفاهيم

 .والربط التصنيف على
 لديهم وتنمي التفكري، على املتعلمني قدرة من تزيد  -6

 تنظيم يف املساعدة وابلتايل العقلية واملهارات العمليات
 . لديهم اإلدراكية الشبكة
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  26.املتعلمني لدى املنظومي االجتاه تنمي -7

 ، وهي:للمعلم ابلنسبة املفاهيم خرائط أمهية واثنيهما

 كان سواء للتدريس التخطيط عملية على املعلم تساعد -1
 . دراسية لوحدة أو لدرس ختطيط

 قبل متهيدية كمنظمات املعلم يستخدمها أن ميكن -2
 االنتهاء بعد أو الدرس، شرح أثناء يف أو للدرس، الشرح

 .الدرس من
 املعلومات على التعرف أو تقومي يف املعلم تساعد  -3

 . للمتعلمني املعرفية البنية يف املوجودة
 املتعلمني، لدى للمفاهيم اخلاطئة التصورات عن الكشف -4

 . وتصحيحها تعديلها على والعمل
 عالقات واكتشاف والتفكري اإلبداع على املعلم تساعد -5

 . املفاهيم بني جديدة
 يف األساسية النقاط أهم توضيح على املعلم تساعد -6

 .بسهولة الدرس
 .الدرس يتطلبه الذي والعمق االتساع مدى على التعرف -7
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 وتفعيل النظر، وجهات تبادل واملتعلمني للمعلمنيتسمح  -8
 على قائم ممتع تعليمي جو وخلق بينهم واحلوار املناقشة
 .واملتعلم املعلم بني االجيايب التفاعل

 27.للدرس املتعلمني انتباه وجذب إاثرة يف املعلم تساعد -9

 اي والعيوب من خرائط املفاهيم :امز   -4

 : خريطة املفاهيممزااي 

 مكلفة وحتتاج إمكاانت قليلةغري   - أ
 تناسب معظم املواد الدراسية  - ب
 أقرب إىل ذهن املتعلمني، وأسرع يف تثبيت املعلومات.  - ج

عليل كالتحليل تنمي قدرة الطالب على مستوايت الفهم ال -د
 28.والرتكيب واإلبداع

خرائط املفاهيم هي أفضل طريقة لتقدمي التعلم ألهنا  -ه
بسهولة ويقرأون ويفهمون  يرى التالميذليست لفظية. 

 املعىن املعطى.
متماسك  مساعدة املعلمني على تقدمي التعلم بشكل -و

 ومنهجي.
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 29زايدة نشاط وإبداع تفكري التالميذ. -ز
 :  فهي عيوهباوأما 

 .اليتمكن كل معلم من إنشاء كل خرائط املفاهيم  - أ

يف  جهول املعلمللخرائط املفاهيم إىل بدل حتتاج  -ب
 30ها.إنشائ

 وقتا طويال نسبيا. خرائط املفاهيم إىلحتتاج   -ج
 31صعوبة يف حتديد املفاهيم الصلة ابملواد التعليمية.  -د
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 Sayyidah, Peta Konsep Cara Mudah Belajar Sejarah, (Jawa Timur: 

Pemeral Edukatif, 2021), hlm. 26.  
 .194ص. ...، مهارات التدريس التخليص يفأمحد حسن، وأتنيث حسن،   30

31
 Sayyidah, Peta Konsep Cara Mudah..., hlm. 27. 
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 الثالث فصلال
 دياايإجراءات البحث امل

 : البحث منهج - أ
 ها الباحثة يف هذا البحث هي منهجالطريقة اليت تستخدم إن

 ويقصد (Research & Development/ R&D)تطوير أو يسمى أيضا 
 الشيء اجنتإ على للحصول تخدمةسامل الطريقة وهالتطوير"  " مبصطلح

  1.الفعلية جريبةتوال عنيامل
 : إجراءت البحث - ب

 وأكد سيز، ADDIEثة منهج التطوير بنموذج اختارت الباح
 الذي يركز على حتليل كيفية تفاعلهو منهج  ADDIE أن منوذجعلى 

 ابلتنسيق وفقا للمرحلة احلالية. كل مكون مملوك مع بعضهم البعض
2وانظر الصورة التالية:

   

 
 4.1صورة 

                                                           
1
 Ninit Alfianika, Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm.159. 
2
 Yudi Hari Rayanto dan Sugianti, Penelitian Pengembangan Model 

ADDIE dan R2D2 : Teori dan Praktek, (Pasuruan: Lembaga Academic & 

Research Institute, 2020), hlm. 29. 

 التحليل

 التصميم

 التطبيق التطوير

 التقومي
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 : اخلمسة اخلطوات من خطوة لكل بيان يلي فيماو 

 : واملشكلة احلاجة حتليل -1
  : احملتوى   - أ

 من كل من األدبيات مراجعات املطور يقرأ ،ةالنظري الدراسة يف
 ذلك يتم .السابقة البحث ونتائجابلبحث  الصلة ذات الكتب

 هذا كان إذا ما حتديد يف املطور يدعمل نظريال أساس على للحصول
 النظرية الدراسة هذه تعديل مت ي.قو  أساس لهطوير التو  البحث
 تصميمات املطور طور إذا ،مثال .تنفيذها سيتم اليت التطوير لبحوث
 دراسة فيجب تعليمية، مواد أو تدريس تصميمات أو تعليمية

 راملطو  يعرف حىت ق.عمأ بشكل بذلك املتعلقة الدراسات
 3.مباشرة غري بشكل املخططة التعليمية والنتائج االحتياجات

 : التعليمية والنتائج واالحتياجات املتعلمني  - ب

 اليت الفعلية املعلومات عن البحث عملية هي الدراسة هذه
 ،املتعلمني قدرات حول معلومات من وتتكون اجملال يف حتدث

 وفهم التعلم، وسيناريو املتعلمني، قبل من املستخدمة والنماذج
 املستخدمة األداة تكون حبيث م.املتعل مواقف وفهم املتعلم، خصائص

 مع أكان سواء واملقابالت، التعلم تنفيذ مراقبة هي املرحلة هذه يف
                                                           

3
 Yudi Hari Rayanto dan Sugianti, Penelitian Pengembangan Model 

ADDIE....,hlm.34.  
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 مبشاكل تتعلق دراستها متت اليت اجلوانب. و املتعلمني أو علمنيامل
 4.والنتائج التعلم وعمليات التعلم وأهداف املتعلم وخصائص التعلم

 : التصميم مرحلة  -2

 تعليمي، تصميم لتطوير خيطط املطور كان إذا املرحلة، هذه يف 
 يف املطور قام إذا  .عنه البحث يتم ملا وفًقا التصميم إىل املطور حيتاج
 على قادرًا املطور يكون أن جيب التعليمية، املواد بتطوير احلالة هذه

 للمواد وفًقا التقييم ومعايري املهام وحتليل التعليمية األهداف تطوير
 حتديد املطور على جيب ذلك، وسوى ا.جتميعه سيتم اليت التعليمية

 مكان اختيار املطور على جيب املرحلة، هذه يف ر.طويالت بيئة
 يتم الذي املكان من واملتعلمني م،اختباره املراد البيئة من واملتعلمني
 واخلرباء اإلتقان، اختبار وخرباء ،التعلم وخرباء احملتوى، وخرباء اختباره،

 5.التعليمية لوالوسائ التعليمية املواد تصميم يف

 التضمني استخدام للمطور ميكن ،مالتقيي إلجراءا ابلنسبة
 من) السياقي والتضمني التشاركي التقييم خالل من أي التعاوين،

 التقييم أو، واملتعلمني ابملراقبني اخلاصة املالحظات أوراق خالل
 على التحقق أوراق خالل من تصميمه مت والذي السياقي، التكويين

                                                           
4
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ADDIE....,hlm.34.   
5
 Yudi Hari Rayanto dan Sugianti, Penelitian Pengembangan Model 

ADDIE....,hlm.35. 
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 احملتوى خرباء) املراجعات اخلرباء على بناءً  املنتجة املنتجات أساس
 الكتب تصميم وخرباء التقييم / االختبار وخرباء التعلم وخرباء واملواد(

 6.م(التعل ووسائل املدرسية

 : التطوير -3

 الذي للتطور وفقا هأن احلالة هذه يف به يقصد الذي التطويرإن 
 أن جيب تنفيذه مت الذي والتطوير التعلم تصميم كان إذا .تنفيذه سيتم
 مت ما كان إذا ذلك، ومع ه.نفس التطوير جمال مع متوافقاً  يكون
 املطور، يريدها مدرسية كتب شكل يف تعليمية مواد نتاج هو تطويره
 تكون أن ميكن حبيث ة.تعليمي مواد تطوير املطور على فيجب

 منهج شكل يف التعليمية املواد هذه تطوير يف إنتاجها مت اليت املنتجات
 م/التقيي وأوراق التعليمية املواد / املواد وحمتوى التدريس درس خطة أو

 7.التقييم وأوراق الواجبات

 : طبيقالت -4

 اختباره ليتم منظًما منتًجا ليس إنتاجه مت الذي البحث منتج إن
 الصالحية واختبار قياس ميكن حبيث ،علمية مراحل عدة عرب

 :التايل النحو على االستخدام وسهولة واملوثوقية
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ADDIE....,hlm.36. 
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ADDIE....,hlm.36. 
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 : اخلرباء اختبار - أ

 خالل من التالية املرحلة تكون والتطوير، التصميم مرحلة بعد
 التعلم وخرباء ،املواد حمتوى مدققي طريق عن ذلك يتم .اخلرباء اختبار
 حىت مهمة املرحلة هذه ة.التعليمي لالوسائ وخرباء ،االختبار وخرباء

 ب.الطال واحتياجات معايري املنتجة املنتجات تليب

 : امليداين االختبار -ب

 ،صالحية على احلصول خالل من اجلماعي االختبار إجراء بعدو 
 هذا إجراء ميكن ي، اجلماع االختبار استخدام وسهولة وموثوقية
 35-25و ه الطالب عدد أن أي الفصل، يف امليداين االختبار

 8.طالًبا

 : التقييم -5

 األربع املراحل تنفيذ بعد ،التقييم مرحلة هذه إجراء ميكن مث
 تكوينية تقييمات تقدمي خالل من املرحلة هذه إجراء ميكنو  ة.ولياأل
 املعرفة اسبحم املتعلمون يعرف حىت بذلك القيام جيب .هنائية أو

 9.التعلم أثناء الطالب من والفهم
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 Yudi Hari Rayanto dan Sugianti, Penelitian Pengembangan Model 

ADDIE....,hlm.37. 
9
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  : البحثمتع  جم - ج
من الفرقة التحليلي أي جمتمع البحث هو كل جمموعة إن 

ويكون اجملتمع من هذه الرسالة هم مجيع  10سيبحث.موضع الذي 
عددهم يبلغ و  SDIT Hafidhul Ilmi Blang Krueng ب الطالب

 .تلميذا 225
 

 : عدينة البحث  -د
 كعينة  واختارت الباحثة 11.اجملتمعوالعينة هي جمموعة جزئية من 

 SDIT Hafidhul Ilmi Blang ب اخلامسالصف تالميذ الالبحث 

Krueng اختيارها وأما  .تلميذا 26م يبلغ بعدده عينة البحثك
 وتسمى (Purposive Sampling) فتعتمد الباحثة على الطريقة العمدي

العينة من  االختيارابلطريقة املقصودة وهى تعين أساس الطريقة هذه 
 12أبن هذه العينة مناسبا على غرض البحث.تربير الباحثة ومعرفتها 

ألن املواد البحث  ا السبب يف اختيار الباحثة للصف اخلامسوأم
 توافق ابلبحث.
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 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2015, hlm.57.  
 .83ص  ..،.ماخل إىل مناهج البحث الرتبوي، رجاء حممود أبو عالم،  11

12
 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, ..., hlm.63. 
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 : اأدواهتطريقة مج  البدياانت و  -ه
 :من األدوات التاليةجمموعة اليت حتتاج إليها الباحثة البياانت و 

   : املالحظة  -1
إهنا من إحدى أدوات البحث وبواسطتها جتمع املعلومات 
اليت متكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة البحث وفروضه فهي االنتباه 
املقصود واملوجه حنو سلوك فردي أو مجاعي معني بقصد متابعته 

 .ورصد تغرياته
املالحظة املباشرة واملالحظة غري : وهلا أنواع متعددة فهي

حظة احملددة واملالحظة غري احملددة، املالحظة املشاركة املباشرة، املال
غري  كة، املالحظة املقصودة واملالحظةواملالحظة بدون املشار 

 13 .املقصودة
فتستخدم الباحثة يف هذه الرسالة املالحظة املباشرة حيث تقوم 

مباشرة أبشخاص  االباحثة مبالحظة السلوك معني من خالل اتصاهل
ويف هذه الرسالة قامت الباحثة مبالحظة  14.أو أشياء الذين يدرسها

اخلرباء يف  مبالحظة اخلبريوتقوم . ملعرفة عددهم التالميذعدد مجيع 
 .Cinta Berbahasa Arabاملطور كتاب 

                                                           

 
 الطبعة األوىل) ،ىف العلوم السلوكديةالبحث املاخل اىل صاحل بن أمحد العساف، 13

 .407ص. ،مكتبة العبيكان(:
 ،... ،خل اىل البحث ىف العلوم السلوكديةاملاصاحل بن أمحد العساف، 14 

 .406ص.
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   :املقابلة الشخصية -2

إن املقابلة هي حمادثة مواجهة يقوم هبا شخص مع شخص 
آخر أو أشخاص آخرين، هدفها استثارة أنواع معينة من املعلومات 

ستعانة هبا يف التوجيه والتشخيص الالستغالهلا يف حبث علمي أو 
 15والعالج.

وأما يف هذه الرسالة أي على أن املقابلة هي حمادثة تقوم هبا 
  SDIT Hafidhul Ilmi Blang Kruengلتالميذ ب الباحثة مع املدرسة وا

عند التالميذ قبل  واملشكلة احلاجة حتليل البياانت املرجوة و لنيل على
يف تدريس  رائط املفاهيمخب Cinta Berbahasa Arabتطور الباحثة كتاب 

     .القواعد
 : اتختبار اال  -3

ن اإلختبار هو اليت يطلق عليها إقال رجاء حممود أبو عالم  لقد
ختبار القلم والورقة وكذلك بعض االختبارات العلمية لقياس قدرات ا

  16.األفراد
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 ص ،... ،خل اىل البحث ىف العلوم السلوكديةاملاصاحل بن أمحد العساف،   
388 
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 :ينقسم إىل قسمني الذي قامت به الباحثة  ختباروأما اال
 :  ( Pre-tes ) القبلي ختباراال - أ

ختبار الذي يسري قبل أو يف بداية عملية تعليم اللغة وهو اال 
 .يف بداية برانمج تعليم اللغة تالميذقدرة اللغوية لدى الللتعرف 

 :  ( Post-tes ) ختبار البعدياال -ب
اإلختبار . ختبار الذي ختتربه أثناء األخر الربانمجوهو اال

على التعليم بل تركيز على قّمة  التالميذ البعدي ليس للتعرف إتقان
 17.تقدم اللغوية يف أخر برانمج تعليم اللغة ابملقارنة يف بدايتها

  : طريقة حتلديل البدياانت - و
الباحثة إىل اخلطوة التالية يف  ىخطتوبعد أن مّت مجع البياانت فت

وحتليل البياانت يف هذا : البحث وهو حتليل البياانت املوجودة 
يعتمد على التحليل االحصائي  ةكميطريقة  يكون  البحث

 وطريقة كيفية. 18،للبياانت
 البياانت لتحليل التقنية ستخدمي الكيفي الوصفي لتحليلواب

 أوراق من التقييم نتائج من التعليقات أو واالقرتاحات املالحظات مثل
 وأوراق املتعلمني/االختبار موضوعات إجاابت على بناءً  االستبيان

 من واملراجعات الصحة من التحقق وأوراق املراقبني من املالحظات

                                                           
17

 Moh.Matsna HS dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi Dan Tes 

Bahasa Arab, (Tanggerang selatan: Alkitabah, 2012), hlm.53. 
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 حتليل ستخدمت. واإلعالم االختبار وخرباء والتعلم املواد حمتوى خرباء
 .التعليمية املواد منتجات ملراجعة كأساس أيًضا هذا البياانت

 من البياانت لتحليل التحليل الكمية، الثانية التقنية ستخدموت
 استجابةو  واستبياانت املالحظة، ونتائج الصحة، من التحقق نتائج

 ضروريً  هذا يعد .الطالب إتقان اختبار معاجلة ونتائج الطالب،
 ستخدمت. وفعاليتها وعمليتها املنتجة املنتجات صالحية لتحديد
 مت الذي املئوية النسبة حتليل عن الناجتة البياانت لوصف الثانية التقنية
 :يلي كما اجلودة معايري شرحو  19،إجراؤه

 : املالحظة -1
 20:نلقانوا لباستعماإختبار اخلرباء  من تلبياناا حتسبو
 

P = 𝑓

𝑛
× 100 %  

 

 النسبة املؤية :   P     : البياانت  
 f   : جمموع القيمة احلصولة عليها 
 n  : النتيجة الكاملة 
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 Yudi Hari Rayanto dan Sugianti, Penelitian Pengembangan Model 

ADDIE dan R2D2 : Teori..., hlm.40. 
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 21ال:حوأ مخسة ىلإ الختبار اخلرباء ملسندا دحتدو
 % = ممتاز100- 81

 جدا%  = جيد  80- 66

 % =  جيد 65 – 56

 % = مقبول 55 - 41

 %   = انقص 40- 0

 االخمتبارات : -2
أما طريقة حتليل البياانت على اإلفرتاض البحث فيطبق اختبار 

استخدام اختبار حتليل التباين يف هذا التحليل يتم . SPSSحتليل مبساعدة 
 لفهمالتالميذ مساعدة على  خرائط املفاهيماستخدام لتحديد فعالية 

   .Cinta Berbahasa Arabالقواعد يف كتاب 
 

 :عن أجوبة المتالمديذ من كل البنودحتلديل البدياانت  -3
 وصعوبة االختبار وثبات احملتوى صدق مستوى فيه اجليد االختبار

، وتقوم االختبار بنود كل الباحثة حتلل مث ومن. والتمييز االختبار
 والبيان لكل منه فيما يلي :الباحثة به قبل إجراء االختبار القبلي. 

 
                                                           

21
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 :مسمتوى صاق احملمتوى  -أ
. إذا كلمة الصدق يتعلق بوظيفة  إن الصدق هو الصواب وصحة

االختبار كاحملك، فال يكون االختبار صادقا إال بقدرة االختبار على 
القياس بصحة والصواب. وأما صدق احملتوى هو املستويت اليت تشري 

لذلك   22ب قياسه.نالعينة املمّثل من اجلوا إىل كيفية االختبار أن يقيس
كان االختبار من هذا البحث أخذت الباحثة من املواد اليت قد علمواها 

بني الباحثة يف سم التفضيل، والضمائر، والفعل املاضي. وتاالتالميذ عن 
 اجلدول التايل : 

 3-1اجلاول 
 بديان مسمتوى صاق احملمتوى

 يف املائوية األسئلةعاد  أرقم األسئلة املوضوعات الرقم
 %40 4 1،2،3،4 سم التفضيلا 1
 %30 3  7،8،6 الضمائر 2
 %30 3 5،9،10 الفعل املاضي 3

 %100 10 10 اجملعوع
 

وهذا اجلدول يبني أن األسئلة يف هذا البحث صادقة، ألن كل 
 األسئلة مأخوذة من املواد الدراسية.
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 :مسمتوى ثبات االخمتبار -ب
ختبار إذا ما قصد به أن يكون التذبذب يف االيقصد ابلثبات عدم 

   23مبثابة املقياس.
 3-2اجلاول 
 ثبات االخمتبارمعايري مسمتوى 

 الارجة ملسمتوى المتعديديز املعايري
 100 -0،80 شدة عال

 0،79 -0،60 عال
  0،59 -0،40 متوسط

 0،39 -0،20 أدىن
 0،19 -0،00 منخفض

 
 3-3اجلاول 

 مسمتوى ثبات االخمتباربديان 
أمساء 
 المتالمديذ

 رقم األسئلة
X X2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5 25 
2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 64 

                                                           
، )الريض: مطابع جامعة املللك سعود، اخمتبار اللغةحممد عبد اخلالق حممد،   23

 39ه(، ص.1417
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3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 36 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 81 
5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 64 
6 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 25 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 81 
8 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 5 25 
9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 81 
10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 16 
Np 9 8 6 7 5 7 7 6 7 6 68 49

8 
P 0،

9 
0،
8 

0،
6 

0،
7 

0،
5 

0،
7 

0،
7 

0،
0
6 

0،
7 

0،6   

Q 0،
1 

0،
2 

0،
4 

0،
3 

0،
5 

0،
3 

0،
3 

0،
0
4 

0،
3 

0،4   

Pq 0،
0
9 

0،
1
6 

0،
2
4 

0،
2
1 

0،
2
5 

0،
2
1 

0،
2
1 

0،
2
4 

0،
2
1 

0،2
4 

2،06  

 
وللتعرف على مستوى ثبات االختبار يف البحث استخدمت الباحثة 

 24وهو هذا بيانه : -KR) 20النظام من كودر رجياسون )
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r11=( 𝑛

𝑛−1
) (𝑠2− ∑ 𝑝𝑞

𝑠2 ) 
 

 ن :إ حيث
r11         =  مجعا  مستوى ثبات االختبار  

P         = عدد التالميذ اجمليبات إبجابة صحيحة 
q         = عدد التالميذ اجمليبات إبجابة غري صحيحة  

∑ 𝑝𝑞   جمموع حاصل الضرب بني =“p”  و“q” 
N     عدد البنود = 
S2        حنراف املعياري= اال 
 

𝑠2 =  
∑ 𝑥2 −

(∑ 𝑥2)
𝑛

𝑛
 

 
 ن :إواملعروف 

 ∑ 𝑥2  =498 
∑ 𝑋   =68 

𝑛      =10  
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𝑠2 =  
∑ 𝑥2 −

(∑ 𝑥2)
𝑛

𝑛
 

𝑠2 =  

498 −
(68)2

10
10

 

            S
2=

498 −462،4  

10  = 3،56 

r11=( 𝑛

𝑛−1
) (𝑠2− ∑ 𝑝𝑞

𝑠2 )   

r11 = ( 10
10−1

) (3،56− 2،06

3،56
) 

  r11 = ( 10
9
) ( 1،5

3،56
)  

0،47 ( =0،421 ( )1,111  = ) 
وبعد القيام بتحليل مستوى ثبات االختبار، فتعرف الباحثة على أن 

. والنتيجة 0،47هي   r11االختبار يف البحث اثبت، ألجل نتيجة  
 معايري مستوى ثبات االختبارتدل متوسط كما يوضح يف اجلدول 

 فهي متوسط. 0،59 -0،40السابق أن النتيجة 
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 مسمتوى صعوبة االخمتبار  -ج
ة االختبار للتعرف على مدى صعوبة يهدف حتليل مستوى صعوب

 االختبار وسهولته لدى التالميذ، حىت يكون بنود االختبار مالئما يف
 25تطبيقه.

 : 26ويعرب معيار مستوى صعوبة االختبار يف اجلدول التايل
 3-4اجلاول 

  صعوبة االخمتبارمعايري
 الارجة ملسمتوى صعوبة االخمتبار املعايري
 0،30 -0،00 صعب
 0،70 -0،31 متوسط
 1،00 -0،71 سهل

 :ل بنود األسئلة يف اجلدول التايلوتعرض الباحثة بيان مستوى صعوبة لك
 3-5اجلاول  

 لكل بنود األسئلة صعوبة بديان مسمتوى
رقم 
 األسئلة

األجوبة  المتالمديذ
 الصحديحة

P= 𝑹
𝑻

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 سهل 0،90 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 سهل 0،80 8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2
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 متوسط 0،60 6 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3
 متوسط 0،60 7 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 4
 متوسط 0،50 5 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5
 متوسط 0،70 7 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 6
 متوسط 0،70 7 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7
 متوسط 0،60 6 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 8
 متوسط 0،70 7 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9
 متوسط 0،60 6 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 10

 
لكل البنود هو رقم  ويوضح اجلدول أن مستوى صعوبة االختبار

بنود  األول ورقم الثاين سهل، وأما رقم اآلخر متوسط. وهلذا يكون
  األسئلة هلذا االختبار مالئما لعيادة استعماهلا يف االختبار احلقيقي. 

 االخمتبار مسمتوى متديديز -د
ميثل مستوى التمييز قدرة االختبار يف تفريق استيعاب التالميذ تني 
اجملموعة العليا واألدىن. ويكون بنود األسئلة جيدا ابألجوبة الصحيحة 
للمجموعة العليا أكثر من اجملموعة األدىن. ولسهولة الفهم أّدى حممد 

مييز، مثىن البيان يف كتابه، على أن مستوى التمييز له ثالث نقاط يف الت
 :وهو 

1،00                     0،00                       00،1- 
 السليب( مستوى التمييزاألدىن(      ) مستوى التمييزاإلجيايب(    ) مستوى التمييز)
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   التنييز استخدام الباحثة النظام األيت : وللتعرف على مستوى
𝐷 =

𝑅𝐻

𝑇𝐻
− 

𝑅𝐿

𝑇𝐿
=  𝑃𝐻  − 𝑃𝐿 

 
 ن :إحيث 

  D مستوى التمييز = 
RH   =  اجمليبات إبجابة صحيحة يف اجملموعة العلياعدد التالميذ 
RL    = اجمليبات إبجابة صحيحة يف اجملموعة األدىنعدد التالميذ 

TH =  يف اجملموعة العليا عدد التالميذ 

TL  =يف اجملموعة عدد التالميذ 
PH  اجملموعة العليااجمليبات إبجابة صحيحة يف التالميذ = نسبة 
PL  اجمليبات إبجابة صحيحة يف اجملموعة األدىنالتالميذ = نسبة 
 

 وأما املعيار هلذا املستوى فهو:
 3-6اجلاول 

 معايري مسمتوى المتعديديز
 الارجة ملسمتوى المتعديديز املعايري

 0،19-0،00 مردود
 0،39 -0،20 متوسط

 0،69 -0،40 جيد
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 1،00 -0،70 جيد جدا
 ( السليب-) السؤاليلزم أن حتذف 

 
 وإن مستوى التمييز لألسئلة األوىل هو :

RH =  5        TH = 5 

      PH = 
𝑅𝐻

𝑇𝐻
 = 

5
5

1 =  

RL =  4    TL = 5 

PL = 
𝑅𝐿

𝑇𝐿
 = 

4    

5
 0،8=  

 

D = 
𝑅𝐻

𝑇𝐻
 - 

𝑅𝐿

𝑇𝐿
 = PH - PL 

 

D = 1 −   0،8 =0،2 

 
 الباحثةبني ت، و متوسطوواضح أن مستوى التمييز أرقم األول 

  املستوى لكل بنود االختبار يف اجلدول التايل :
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 3-7اجلاول 
 بديان مسمتوى المتعديديز

رقم 
 األسئلة

 =D المتالمديذ

PH- 

PL 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 معديارها
L H L H H L H L H L 

 متوسط 0،2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
 جيد 0،4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2
 متوسط 0،2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 3
 جيد 0،6 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 4
 جيد 0،4 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5
 متوسط 0،2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 6
 جيد 0،6 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7
 متوسط 0،2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 8
 جيد 0،6 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9
 جيد 0،4 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 10
  

 سابق فإن مستوى التمييز لكل بنوداجلدول ال وإذا نظران إىل
 .هي متوسط وجيد األسئلة متنوعة
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 ل الرابعصالف
 ومناقشتها البحث نتائج

 
 :البياانت عرض -أ 

 Cintaقد شرحت الباحثة كل ما يتعلق بتطوير كتاب 

Berbahasa Arab تشرحو . احملتاجة إلمتام هذا التطويرالنظرايت  من 
إنتاجه عند  وفعالية Cinta Berbahasa Arabتطوير كتاب كيفية الباحثة

 Blangئية اإلسالمية املتكاملة ب مبدرسة حافظ العلم اإلبتدا التالميذ

Krueng  .املدير للدراسات العليا  إفادة على اعتمادايف هذا الفصل
:  رقمب تشيةأ بندا السالم دارب اإلسالمية احلكومية الرانريي امعةجب

2640/Un.08/Ps.I/07/2021 .يف إجراء هذا البحث 
 : البحثحقل حملة عن  -1

 Blangسالمية املتكاملة ب اإلبتدائية اإل حافظ العلم مدرسة

Krueng  ى املدارس اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة يف أتشيه  حدإ
  Balee Datokحبّي سكين  T.Chik Silangكربى، وهي تقع يف شارع 

سنة  درسةامل ههذ توأسسأبتشيه كربى.  Blang Krueng ريةلق
 . T.Badlisyahمؤسسة  حتت الرائسة 2014

 العلوم نم فتكون درسةامله هذ يف تدرس اليت الدراسية املواد
الرايضّية، والتحفيظ القرآن، والّرايضة  وهي اإلسالمية، العلومالعامة و 
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 .وغريها العربية واللغة اإلجنليزية اللغةواللغة اإلندونسية، واللغة أتشيه، و 
 .2013واملنهج الدراسي املستخدم هو املنهج عام 

 Blangاإلسالمية املتكاملة ب العلم اإلبتدائية  مدرسة حافظإن 

Krueng يف عملية  أمكنة مهمة يستخدمها التالميذ خلدمتهم
يف اجلدول  كما  املباين فهيبعض  املدرسة تالتعليمية. فقد أعد

 : التايل
  4 - 1اجلدول 

 املباين املعدة يف هذه املدرسة
 اجملموع املباين رقم
 10 ةالفصول الدراسي 1
 1 املكتبة 2
 1 ىاملصلّ  3
 1 غرفة املدرسني 4
 1 غرفة انظر املدرسة 5
 3 دورة املياه 6

 
 SDIT Hafizul Ilmi Blang يف هذه املدرسة وعدد املعلم 

Krueng  معلمة.  19معلما و  6، وهم يتكون من امعلم 25يبلغ 
التالميذ  وأما عدد معلمة واحدة،وأما عدد معلم اللغة العربية خاصة  
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 عددواجلدول التايل يبني عن تلميذا.  225غ يف هذه املدرسة يبل
 : فيها فهيالتالميذ 

 4-2اجلدول 
 SDIT Hafizul Ilmi Blang Krueng لتالميذعدد ا

 عدد التالميذ  الصف رقم
1 

 الصف األول
 20 (1-1الصف األول )
 20 (1-2الصف األول )

 37 الصف الثاين  الصف الثاين 2

 الصف الثالث 3
 19 (3-1الصف الثالث )
 26 (3-2الصف الثالث )

 الرابع الصف 4
 18 (4-1) الرابع الصف
 20 (4-2) الرابع الصف

 26 الصف اخلامس الصف اخلامس 5

 الصف السادس 6
 20 (6-1الصف السادس )
 20 (6-2الصف السادس )

 225 اجملموع
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 SDIT Hafizul Ilmi Blangب  التالميذ عدد إىل اجلدول يشري

Krueng الفصل  من تلميذا 40 إىل ينقسم الذي طالبا 225 عددهم
 الفصل من تلميذا 46 االثاين و الفصل من تلميذا 37 األول و

تلميذا من الفصل  26تلميذا من الفصل الرابع و 38ثالث و ال
وأخذت الباحثة كعينة  .تلميذا من الفصل السادس 40اخلامس و

 .تلميذا 26 وعددهماخلامس، الفصل البحث يف هذا البحث من 
 

  Cinta Berbahasa Arabحتليل البياانت عن تطوير كتاب  -ب

  : خبرائط املفاهيم
كتاب قامت الباحثة بتطوير   إليها ةوللنيل على البياانت احملتاج

Cinta Berbahasa Arab درسة حافظ، وعرضتها يف مبخبرائط املفاهيم 
وقد مجعت  Blang Kruengالعلم اإلبتدائية اإلسالمية التكاملة ب 

 البياانت احملتاجة للبحث ابملقابلة واملالحظة واالختبار، مث حللتها
 وانقشتها، كما تقوم ابخلطوات اخلاصة للبحث العلمي والتطوير

خلطوات، منها : حتليل يشتمل على مخس ا ، وهوADDIEبنموذج 
 والتطبيق، والتقومي. وتبني احلاجة واملشكلة، والتصمييم، والتطوير،

 يف النقاط التالية : الباحثة كل ما يتعلق بتحليل البياانت
 
 
 



64 
 

 : واملشكلة احلاجة حتليل -1

  : احملتوى  -أ

العلمح اإلبتدائية   درسة ححافظاللغة العربية ابملإن تعليم 
، Cinta Berbahasa Arabيستخدم كتاب  Blang Kruengب  اإلسالمية
 Cinta Berbahasaكتاب حثة أن  ة أو البااملطور  وحتّلل قرأتمث  هلشيمي.

Arab اللغوية وهي اإلستماع،  للصف اخلامس، فيه أربع مهارات
ها أيضا، فية مبحوثوأما القواعد العربية  والقراءة، والكتابة.والكالم، 

، واسم والضمائر، والفعل املاضيسم التفضيل، فتبحث عن ا
 اإلستفهام، واجلملة اإلمسية.

املباحثة من القواعد وهي اسم  ستطور الباحثة ثالثة ولكن
شرح يف  أبن الباحثةوجدت التفضيل، والضمائر، والفعل املاضي. ألن 

يؤدي إىل ملل عند  حىتالقواعد غري جّذاب، ألن فيه اليوجد صورة 
 حىت ينسى التالميذ ابلسرعة علىومل أييت أيضا خرائط املفاهيم  .التعليم

  ماتعّلموا يف الكتاب عن القواعد.
سم التفضيل هناك بعض األمثلة ات الباحثة يف مباحثة عن ووجد

، يذكر 6غري مناسبة، ألهنا التوفر املفاهيم الواضح. مثال يف الصفحة 
أن درس اللغة العربية أسهل من درس احلساب، ومثل األخر التفاحة 
ألّذ من املوز، وهذان مثاالن اليظهران فرقا حقيقيا. ألن ميكن أن نبدل 
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درس اللغة العربية، أو املوز ألّذ من التفاحة.  سهل مندرس احلساب أ
 لذلك الميكن أن يوفر هذان مثاالن فهما واضحا للتالميذ.      

 : التعليمية والنتائج واالحتياجات املتعلمني  -ب

وبناء على املقابلة اليت قامت هبا الباحثة مع ستة تالميٍذ يف 
 Cinta Berbahasaكتابم، عرفت الباحثة أن  2021يوليو 18التاريخ 

Arab  كتاب املستخدمة وحده يف هذه املدرسة. وأما األصعب   هو
 وقد ظهر ذلك عند أن تسأل الباحثةالقواعد.  هوللتالميذ ف ثمباح

خمطؤون يف تغيري اسم الصفة إىل اسم التفضيل. مثال،   ، وهمالتالميذ
ٌر فيقولون َأْكبَ ٌر وهذا اخلطأ، والصواب َأْكبَ ُر.  والتالميذ يستطيعون َكِبي ْ

أن يذكروا الضمائر من هو، مها، هم،...حىت أان. ولكن عند تسأل 
 نو ينس التالميذهذا يدل أن ، و يعرفونالالباحثة املعىن من الضمائر 

   ماتعّلموا يف الكتاب عن القواعد. ابلسرعة على

 مع املعلمة والتالميذ قامت هبا الباحثة يتال ومن خالل املالحظة
تالميذ للقواعد انقص، وقد ال فهم الباحثة أن ، عرفتملدرسةهذه ا يف

فيها تتعلق ابلقواعد وهم  التالميذ األسئلة وبأن جيي ظهر ذلك عند
النص  اليقدرون عليها واليفهموهنا، وبعض منهم يصعبون على فهم

اليت فيها القواعد، مثال  ملةالذي فيه القواعد، ويصعبون على كتابة اجل
وقالت املعلمة  .والضمائر فيها فعل املاضى اجلملةن وتكوي يف كتابة



66 
 

قبل إجابة األسئلة   أن إحدى التالميذ يصنع خريطة املفاهيم بنفسه
 الفعل املاضي يناسب ابلضمائر.ليسهله يف تغيري 

قامت الباحثة ابملالحظة األوىل قبل تطوير الكتاب،  أن وبعد
جون إىل املباحث حيتاوجدت الباحثة أن التالميذ يف هذه املدرسة 

لتقوى ذهن التالميذ.  وامللون عن القواعد منهجيا واضحا وبسيطا
 تقدم اليت اجلديدة املفاهيمبني  ربطوحيتاجون إىل الوسيلة اليت ت

 فهمتو  ،أي الضمائر السابقة ابملفاهيمأي الفعل املاضي  تالميذلل
 يف املفاهيم تلك ترسيخ إىل يؤدى مما املفاهيم، تلك بني العالقات

  .تالميذلل املعرفية البنية

 Cintaولذالك تريد الباحثة أن تطور شرح القواعد يف كتاب 

Berbahasa Arab ة تعليميالرائط املفاهيم، ألهنا إحدى من الوسائل خب
هلا أشكال متنوعة. وفوائدها و  منهجية، علمية مفاهيم إظهار ميكنها

 ابملفاهيم لمتعلمنيل تقدم اليت اجلديدة املفاهيمبني  ربطتستطيع أن ت
    .مادهتم فهم على املتعلمني وتساعد، السابقة

 : التصميم مرحلة  -2
الزم على الباحثة أن تقوم بتصميم اإلنتاج حىت يكون اإلنتاج 
احملصول إنتاجا مرجوا، وتصميم اإلنتاج اجلديد يبين على اإلنتاج 
القدمي ليكشف السلبيات منه، على سبيل املثال أن تصمم اإلنتاج 
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اآلخرين يف الفهم والرتكيز خالل تعليم خبريطة املفاهيم ليسهل على 
 القواعد.

 4-1الرسم 
 غالف الكتاب

 
 
 
 
 

 

وتوضيح عن  ،Canvaوتصمم الباحثة غالف الكتاب ابستخدام 
مكتوبة  Pengembangan Bukuغالف الكتاب السابق أن كتابة اجلملة 

 Cintaوكتابة اجلملة  ،50 واملقياس Josefin Sans ابستخدام اجلنس

Berbahasa Arab مكتوبة ابستخدام اجلنس Sifon وكتابة ، 80 واملقياس
  مكتوبة ابستخدام اجلنس Belajar Qawaid dengan Peta Konsepاجلملة 

Monsterrat Classic وتضيف الباحثة تصميم األشكال 38 واملقياس .
(shapes)  .امللونة خلف الكتابة ليكون الغالف اجلذاب للتالميذ

 Cintaن أخضر كاللون كتاب األصلية أي كتاب واختارت الباحثة لو 

Berbahasa Arab  .للصف اخلامس 
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 4-2الرسم 

 تصميم خرائط املفاهيم
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وهلذا تصميم خرائط املفاهيم اليت تستخدمها الباحثة أشكال 
(Shapes)  يفMicrosoft Word ، وتقوم الباحثة بتصميم األشكال اجلّذابة
، مستطيل، مثّلث، مستدير، خمروط وغري ذلك. مث تطبيق كلمة مثل مربّع

رئيسية واحدة لكل خط، وتلّون الباحثة تلك األشكال أبلوان متنوعة 
وتكتب فيها املوضوع أوال، مث التعريف واألمثلة أدنه. وتصل بني املوضوع 

 والتعريف واألمثلة ابخلط حىت تكون خرائط املفاهيم.
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 4-3الرسم 

 ورتصميم الص

 

  

 

 

 

 

 

 

وتقوم الباحثة بتصميم خرائط املفاهيم بزايدة بعض الصور، وهلذا 
تصميم الصور تستخدم الباحثة تطبيق حاملصمم العريبح يف اهلاتف. 
وهتدف الباحثة إبضافة بعض الصور ليسهل التالميذ يف فهم الكلمة 

 املكتوبة على خرائط املفاهيم.   

 

 

 

 

 أَْنتَ  ُهمَا أَْنت  

 
  

 همن   هممْ  ه يَ 
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 : التطويرمرحلة  -3

 الذي للتطور وفقا هأن احلالة هذه يف به يقصد الذي التطويرإن 
 أن جيب تنفيذه مت الذي والتطوير التعلم تصميم كان إذا .تنفيذه سيتم
 تطويره مت ما كان إذا ذلك، ومع ه.نفس التطوير جمال مع متوافقا   يكون

 فيجب املطور، يريدها مدرسية كتب شكل يف تعليمية مواد نتاج هو
 مت اليت املنتجات تكون أن ميكن حبيث ة.تعليمي مواد تطوير طورامل على

 درس خطة أو منهج شكل يف التعليمية املواد هذه تطوير يف إنتاجها
 وأوراق الواجبات م/التقيي وأوراق التعليمية املواد / املواد وحمتوى التدريس

 .التقييم

  Cinta Berbahasa Arabويف هذه الرسالة تطور الباحثة كتاب 

 SDIT Hafizul Ilmi القواعد للصف اخلامس ب يف خبرائط املفاهيم

Blang Krueng ،تتكون املباحث عن إسم  ويف هذا خرائط املفاهيم
 Cintaكتاب التفضيل، الضمائر، والفعل املاضي. وتتطور الباحثة  

Berbahasa Arab  أشكال ابستخدام  خبرائط املفاهيم(Shapes)  يف
Microsoft Word،  بيق حاملصمم العريبح يف اهلاتف. تطو 
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 طبيق :التمرحلة  -4

ا ليس إنتاجه مت الذي البحث منتج إن ا منتج   عرب اختباره ليتم منظم 
 واملوثوقية الصالحية واختبار قياس ميكن حبيث ،علمية مراحل عدة

 :التايل النحو على االستخدام وسهولة

 : اخلرباء اختبار -أ

 التالية املرحلة تكون مثوالتطوير، التصميم رحلةقامت الباحثة مب  بعد
 ،املواد حمتوى مدققي طريق عن ذلك يتم .اخلرباء اختبار خالل من

 املرحلة هذه ة.التعليمي لالوسائ وخرباء ،االختبار وخرباء التعلم وخرباء
 ب.الطال واحتياجات معايري املنتجة املنتجات تليب حىت مهمة

يف هذا التصميم فيعين الدكتورة خملصة  اخلرباء اختباروختتار الباحثة 
حملاضرة  واخلبرية  يف جمال الوسائل التعليمية، وقامت ااملاجستري  وهي 

. 2021أكتوبر  18يوم اإلثنني يف التاريخ  اخلرباء ختبارالباحثة اب
وتفتش لتحسني اإلنتاج، ابختيار الصور املناسبة يف املوضوع إسم 

احلقيقي للتالميذ. وبعد احلصول على  التفضيل، لتوفري مفاهيم الفهم
االقرتاحات من احملاضرة أو اخلرباء حتسن الباحثة للتصميم اإلنتاج. 

 وحصلت على النتيجة كما يف اجلدول التايل : 
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 4-3 اجلدول

 يف تصديق اإلنتاج األوىل ةمالحظة اخلبي 

 ( غري مقبول1)    ( مقبول 2)   ( جيد 3)   جدا  ( جيد4: )التقدير 

العناصر  رقم
 للتحكيم

 1 2 3 4 البنود

     واضحة ومفهومة اللغة 1

     تستخدم اللغة املناسبة ابلقواعد

يف مناسبة مبستوى التالميذ   
 املدرسة اإلبتدائية

 
 

  

خرائط  2
 املفاهيم

     األشكال املتنوعة واجلذابة

     التالميذ ابحتياجمناسبة 

     التدرج

لشرح املناسبة ابملواد يف كتاب ا
Cinta Berbahasa Arab 

    

     امللونة خرائط املفاهيم

    مناسبة  خرائط املفاهيمحجم 
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 حىت تقرأ الكتابة واضحا

     ابملواد الصور مناسبة الصورة 3

دون باملفاهيم للتالميذ  إعطاء
 فتح القاموس 

    

     للتالميذتوفري املفاهيم احلقيقي 

     الصور امللونة واملختلفة

     مزيج اللون جذاب  امللون 4

حىت تقرأ   مناسبة مزيج اللون
 الكتابة واضحا

    

 مالئمة 5
 احملتوى

مناسبة املواد ابالختصاص 
والكفاءات  (KI) األساسي 

 (KD)األساسية 

    

     عرض املواد منهجيا ومنظما
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 كما يلي :  وىلاأل ةاخلبري  من يمإن حتك

 (x 4  =32 8 مرة  ) 8جيد جدا : 

 (x 3  =27 9مرة  ) 9:      جيد 

 )جمموع من اختبار اخلبري الثاين( 59=  27 + 32:     اجملموع 

 68البنود =  x 17أعلى قيمة من البنود  4: أن            

 وتستخدم الباحثة صيغة : 

P = 𝑓

𝑛
× 100 %  

       =
59

68 × 100 %  %86،76   =  

الثاين يف هذا التصميم مع أستاذ  اخلرباء ختبارمث ختتار الباحثة اب
الدكتور نور خالص املاجستري وهو احملاضر يف قسم التعليم اللغة العربية، 
ويفتش لتحسني اإلنتاج، والهتمام يف كتابة اإلنتاج، ألن وجد اخلبري أن 

الصواب قرأت. وحصلت على النتيجة كما الباحثة خطأ يف كتابة قرئت و 
 يف اجلدول التايل :
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 4-4 اجلدول

 مالحظة اخلبي الثاين يف تصديق اإلنتاج

 ( غري مقبول1)    ( مقبول 2)   ( جيد 3)   جدا  ( جيد4: )التقدير 

العناصر  رقم
 للتحكيم

 1 2 3 4 البنود

     واضحة ومفهومة اللغة 1

     بة ابلقواعدتستخدم اللغة املناس

مناسبة مبستوى التالميذ يف  
 املدرسة اإلبتدائية

 
 

  

خرائط  2
 املفاهيم

     األشكال املتنوعة واجلذابة

     التالميذ ابحتياجمناسبة 

     التدرج

الشرح املناسبة ابملواد يف كتاب 
Cinta Berbahasa Arab 

 
   

     امللونة خرائط املفاهيم

    مناسبة  خرائط املفاهيمحجم 
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 حىت تقرأ الكتابة واضحا

     ابملواد الصور مناسبة الصورة 3

دون باملفاهيم للتالميذ  إعطاء
 فتح القاموس 

    

     توفري املفاهيم احلقيقي للتالميذ

     الصور امللونة واملختلفة

     مزيج اللون جذاب  امللون 4

حىت تقرأ  ة مزيج اللونمناسب
  الكتابة واضحا

   

 مالئمة 5
 احملتوى

مناسبة املواد ابالختصاص 
والكفاءات  (KI) األساسي 

 (KD)األساسية 
 

   

     عرض املواد منهجيا ومنظما
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 إن حتكيم اخلبري الثاين كما يلي : و 

 (x 4  =52 13 مرة  ) 13جيد جدا : 

 (x 3  =12 4مرة  ) 4:      جيد 

 )جمموع من اختبار اخلبري الثاين( 64=  12 + 52:     اجملموع 

 68البنود =  x 17أعلى قيمة من البنود  4: أن            

 وتستخدم الباحثة صيغة : 

P = 𝑓

𝑛
× 100 %  

       =
64
68 × 100 %  %94،11   =  

اخلبري  من الحظةفوجدت الباحثة نتيجة امل 4-3اجلدول ومن 
هذا يدل أن اإلنتاج و  ،86،76% هي  يف تصديق اإلنتاج األول

 من الحظةفوجدت الباحثة أن نتيجة امل 4-4اجلدول ممتاز. وأما من 
هذا يدل أن اإلنتاج و ، 94،11%هي  اخلبري الثاين يف تصديق اإلنتاج

 ممتاز.
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 : امليداين االختبار -ب

 SDIT Hafizul Ilmi Blangب  امليداين الختبارابقامت الباحثة 

Krueng ، واختارت اجملموعة التجريبية. وقامت الباحثة ابالختبار
القبلي والبعدي هلذه اجملموعة. وهذا تعتمد على نظرية يودي هارينتوا 

(Yudi Harianto) وسغينيت(Sugianti)   ،هذا إجراء ميكنيف كتاهبما 
 35-25و ه الطالب عدد أن أي الفصل، يف امليداين االختبار

 .طالب ا

وبدأت الباحثة ابختبار امليداين يف الفصل اخلامس بعدد التالميذ 
تلميذا، وقد قامت الباحثة ابالختبار القبلي ملعرفة قدرهتم يف  26

تعليم القواعد قبل استخدام الكتاب املطور، وهذه النتيجة تكون 
نتيجة ضابطة هلذه اجملموعة. وجرى هذا االختبار يف اللقاء األول. 

الثاين، واللقاء الثالث إىل اللقاء الرابع قامت الباحثة  وأما اللقاء
ابلتعليم القواعد وجتريبة الكتاب املطور خبرائط املفاهيم، وتقوم 

 ابالختبار البعدي هلذه اجملموعة، والنتيجة تكون نتيجة جتريبية. 

توضيحا ملعرفة عملية التعليمية من اللقاء األول إىل اللقاء الرابع 
 عرضت الباحثة إجراء التعليم فيما يلي :
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 4 - 5اجلدول 
  القواعديف  خبرائط املفاهيمCinta Berbahasa Arab  كتابعملية تعليم  

 ) اللقاء األول(

 رقم
 النشاط التعليمي

 الوقت
 التالميذأنشطة  أنشطة املدرسة

 اإلفتتاح 1
 إبلقاء املدّرسة تدخل -

 .السالم
 بقراءة املدّرسة أتمر -

 بداية قبل الدعاء
 .التعلم

 عن املدّرسة تعارف -
 اهلدف وتشرح نفسها

 يف حضورها عن
 .الفصل

تشرح املدّرسة   -
 .أهداف التعلم

 
 
 

 
 التالميذ ترد -

 .السالم
 الدعاء التالميذ قرأي -

 .التعلم بداية قبل
 

 إىل ذالتالمي سمعي -
 .املدرسة شرح

 
 
 إىل التالميذ سمعي  -

 عن املدرسة شرح
 .التعلم أهداف

5 
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 األساسية 2
 املدّرسة تؤدي  -

 التالميذ إىل التمهيدية
 عن املادة حول أبسئلة

سم ا عن املوضوع
التفضيل، الضمائر، 

. والفعل املاضي
 مسعتم هل:حاملثل

سم ا عن الرتكيب
الضمائر، التفضيل، 
 ح؟والفعل املاضي

 ختباراال املدّرسة قدمت -
 التالميذ إىل القبلي

 املدرسة تشرح  -
 االختبار أهداف
 إجابة قبل القبلي

 .األسئلة
 كيفية املدّرسة توجه -

 ختبارالا من اإلجابة
 .التالميذ إىل القبلي

 
 املادة التالميذ يبجي  -

 عن املوضوع عن
سم التفضيل، ا

الضمائر، والفعل 
 .املاضي

  
 
 

 
 

 التالميذخذ أي -
 .االختبار القبلي

 إىل التالميذ سمعي -
 .املدرسة شرح

 
 
 إىل التاليذ سمعي  -

 .املدّرسة توجيه
 

35 
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التالميذ  املدّرسة أتمر -
 املفردات ليسألون
 ختباراال يف الصعبة
 .القبلي

 التالميذ املدّرسة أتمر  -
 االختبار إلجابة
 .القبلي

 التالميذ سألي  -
 يف الصعبة املفردات

 . القبلي ختباراال
 

 تالميذجييب ال -
 .االختبار القبلي

 اخلامتة 3
تنصح املدرسة   -

 تالميذال
 تالميذال املدّرسة أتمر  -

 .احلمدلة بقراءة
 الدرس املدّرسة ختتتم  -

 التالميذ إىل ابلسالم
 .الفصل خروج قبل

 
 التالميذ يسمع -

 .نصيحة املدّرسة
 التالميذ يقرأ   -

 .احلمدلة
 التالميذ يرد -

 .السالم

5 
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 4 - 6اجلدول 
 خبرائط املفاهيم يف القواعد عملية استخدام كتاب املطور

 () اللقاء الثاين

 : اخلامس     الفصل 

 سم التفضيلا:     املوضوع 

 2x  35زمان الدرس : 

 رقم
 النشاط التعليمي

 الوقت
 تالميذأنشطة ال أنشطة املدّرسة

 اإلفتتاح 1
 إبلقاء املدرسة تدخل -

 السالم
 اءةبقر  املدرسة أتمر -

 بداية قبل الدعاء
 .التعليم

 التمهيدية املدّرسة تؤدي-
 أبسئلة التالميذ إىل

 املوضوع عن املادة حول
. سم التفضيلا

 
 السالم التالميذ يرد -

 
 الدعاء التالميذ قرأي -

 .التعليم بداية قبل
 
 .التالميذيب جي  -

10 
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 عن عرفتم هل:حاملثل
 ح؟سم التفضيلا

2 
 

 األساسية
سم ا عن املدّرسة تشرح -

 .التفضيل
 

خرائط  املدرسة تعطي -
سم ااملفاهيم عن 

 لكل التفضيل
 .التالميذ

 حتويل املدّرسة تبني -
سم ا من تركيب
سم ا إىل الصفة

رائط خب  التفضيل
 .املفاهيم

 
 الفرصة املدّرسة تعطي -

 واليسأل تالميذال إىل
 .املادة عن السؤال

 الفرصة املدّرسة تعطي  -

 
 إىل التالميذ سمعي -

سم ا عن املدرسة شرح
 .التفضيل

 على التالميذ متهي  -
سم اخرائط املفاهيم عن 

 التفضيل.
 
 إىل التالميذ سمعي -

 عن املدرسة رحش
سم ا من تركيب حتويل
سم ا إىل الصفة

رائط خب  التفضيل
 .املفاهيم

 السؤال التالميذ سألي  -
 .املادة عن

 
 السؤال التالميذ سألي  -

45 
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 عن واليسأل التالميذ إىل
 مل الذي ملدرسةا شرح
 .موايفه

خريطة  املدّرسة تعدّ  -
 تكونت ليتا املفاهيم

فيها الصور والكلمة 
 سم التفضيل اعن 

خريطة  املدّرسة تعدّ  -
 تكونت ليتا املفاهيم
 من مجلة األمثلةفيها 

 سم التفضيل ا
بعض  املدّرسة أتمر -

أن يعرّبوا  التالميذ
 األمثلة األخرى

 التالميذ املدّرسة أتمر -
ا التدريبات أن يعلمو 

املوجودة يف كتاب 
Cinta Berbahasa 

Arab. 
 

 الذي املدرسة شرح عن
 .وايفهم مل
 
خريطة  التالميذ هتمي  -

 تكونت ليتا املفاهيم
فيها الصور والكلمة 

 .سم التفضيلاعن 
 ثلةالتالميذ األم هتمي  -

سم التفضيل ا مجلة
 . على خرائط املفاهيم

 
يعرّب التالميذ األمثلة   -

 األخرى
 
 يعلم التالميذ -

التدريبات املوجودة يف 
 Cintaكتاب 

Berbahasa Arab. 
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 بعض املدّرسة تطلب  -
 والوّ التالميذ أن حي

 إسم الصفة من تركيب
إسم التفضيل على  إىل

 السبورة.

 التالميذ حيّول بعض  -
إسم  من تركيب لحوّ لي

إسم التفضيل  إىل الصفة
 على السبورة.

 اخلامتة 3
 التعزيز املدرسة تؤدي -

:  املثل. تالميذال إىل
 كيف املدرسة تسأل
  ؟ اليوم التعليم عملية

 تالميذال املدّرسة أتمر -
 .احلمدلة بقراءة

 الدرس املدّرسة ختتتم -
 التالميذ إىل ابلسالم

 .الفصل خروج قبل

 
ستجيب يستمع و ي  -

 التعزيز من املدرسة
 
 
 احلمدلة التالميذقرأ ي  -
 
 السالم التالميذ يرد  -

5 
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 4 - 7اجلدول 
 خبرائط املفاهيم يف القواعد  عملية استخدام كتاب املطور

 () اللقاء الثالث

 : اخلامس     الفصل 

 : الضمائر    املوضوع 

 2x  35زمان الدرس : 

 رقم
 النشاط التعليمي

 الوقت
 تالميذأنشطة ال أنشطة املدّرسة

 اإلفتتاح 1
 إبلقاء املدرسة تدخل -

 السالم
 ةبقراء املدرسة أتمر -

 بداية قبل الدعاء
 .التعليم

 التمهيدية املدّرسة تؤدي-
 أبسئلة التالميذ إىل

 املوضوع عن املادة حول
 هل:حاملثل .الضمائر

 
 السالم التالميذ يرد -
 
 الدعاء التالميذ قرأي -

 .التعليم بداية قبل
 
 .التالميذيب جي  -

10 
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 ح؟الضمائر عن تعلمتم
2 

 
 األساسية

 عن املدّرسة تشرح -
 .الضمائرمفهوم من 

 
خرائط  املدرسة تعطي -

 .املفاهيم عن الضمائر
 

 عن املدّرسة تشرح -
  تقسيم الضمائر

 .رائط املفاهيمخب
 

عن  املدّرسة تشرح -
رائط خبالغائب   ضمري

 .املفاهيم
  ضمري املدّرسة تشرح -

رائط خباملخاطب 
 .املفاهيم

  ضمري املدّرسة شرحت -
رائط خباملتكلم 

 
 إىل التالميذ سمعي -

 عن املدرسة شرح
 .الضملئر

 على التالميذ متهي  -
خرائط املفاهيم عن 

 الضمائر.
 إىل التالميذ سمعي -

 عن املدرسة شرح
  تقسيم الضمائر

 .رائط املفاهيمخب
 إىل التالميذ سمعي -

ويهتم  املدرسة شرح
 ط املفاهيمخرائإىل 

 إىل التالميذ سمعي -
ويهتم  املدرسة شرح
 خرائط املفاهيمإىل 

 إىل التالميذ سمعي -
ويهتم  املدرسة شرح

45 
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 .املفاهيم
 لفرصةا املدّرسة تعطي  -

 واليسأل تالميذال إىل
 .املادة عن السؤال

 الفرصة املدّرسة تعطي  -
 عن واليسأل التالميذ إىل

 مل الذي املدرسة شرح
 .موايفه

خريطة  املدّرسة تعدّ  -
 تكونت ليتا املفاهيم

فيها الصور والكلمة 
 عن الضمائر.

التالميذ  املدّرسة شرحت -
أن يفهموا فرق بني 

ب وضمري ضمري الغائ
وضمري  املخاطب
 املتكلم. 

بعض  املدّرسة أتمر -
أن يذكروا  التالميذ

 ضمري الغائب.

 خرائط املفاهيمإىل 
 السؤال التالميذ سألي  -

 .املادة عن
 

 السؤال التالميذ سألي  -
 الذي املدرسة شرح عن

 .وايفهم مل
 
خريطة  التالميذ هتمي  -

 تكونت ليتا املفاهيم
لصور والكلمة فيها ا

 عن الضمائر.
فرق بني يفهم التالميذ  -

ضمري الغائب وضمري 
املخاطب وضمري 

 املتكلم.  
 
يذكر بعض التالميذ   -

 ضمري الغائب.
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بعض  املدّرسة أتمر -
أن يذكروا  التالميذ

 ضمري املخاطب.
بعض  املدّرسة أتمر -

أن يذكروا  التالميذ
 ضمري املتكلم.

 بعض املدّرسة تطلب -
التالميذ أن يذكروا 

 الضمائر أمام الفصل.
 التالميذ املدّرسة أتمر -

ن يعلموا التدريبات أ
املوجودة يف كتاب 
Cinta Berbahasa 

Arab. 

يذكروا بعض التالميذ  -
 .املخاطبضمري 

 
يذكروا بعض التالميذ  -

 مري املتكلم.ض
 
التالميذ بعض يذكر   -

 الضمائر أمام الفصل.
 
 يعلم التالميذ -

ت املوجودة يف التدريبا
 Cintaكتاب 

Berbahasa Arab. 

 اخلامتة 3
 التعزيز املدرسة تؤدي -

: املثل. تالميذال إىل
 كيف املدرسة تسأل
  ؟ اليوم التعليم عملية

 تالميذال املدّرسة أتمر -

 
ستجيب يستمع و ي  -

 عزيز من املدرسةالت
 
 
 احلمدلة التالميذقرأ ي  -

10 
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 .احلمدلة بقراءة
 الدرس املدّرسة ختتتم -

 التالميذ إىل ابلسالم
 .الفصل خروج قبل

 
 السالم التالميذ يرد  -
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 4 - 8اجلدول 
 خبرائط املفاهيم يف القواعد )الضمائر( عملية استخدام كتاب املطور

 () اللقاء الرابع

 : اخلامس     الفصل 

 الفعل املاضي:     املوضوع 

 2x  35زمان الدرس : 

 رقم
 ميالنشاط التعلي

 الوقت
 أنشطة التالميذ أنشطة املدّرسة

 اإلفتتاح 1
 إبلقاء املدرسة تدخل -

 السالم
 بقراءة املدرسة أتمر -

 بداية قبل الدعاء
 .التعليم

 التمهيدية املدّرسة تؤدي-
 أبسئلة التالميذ إىل

 املوضوع عن املادة حول
. الفعل املاضي

 
 السالم ميذالتال يرد -
 قبل الدعاء التالميذ قرأي -

 .التعليم بداية
 
 
 .التالميذيب جي  -

10 
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 عن عرفتم هل:حاملثل
 ح؟الفعل املاضي

2 
 

 األساسية
تعريف الفعل  تشرح -

 املاضي.
 
خرائط  املدرسة تعطي -

الفعل املفاهيم عن 
 .التالميذ لكل املاضي

 حتويل املدّرسة تشرح -
الفعل املاضي 
للغائب، للمخاطب 

رائط خب  وللمتكلم
 .املفاهيم

 الفرصة ّرسةاملد تعطي  -
 واليسأل لتالميذا إىل

 .املادة عن السؤال
 الفرصة املدّرسة تعطي  -

 عن واليسأل التالميذ إىل
 مل الذي املدرسة شرح

 
 شرح إىل التالميذ سمعي -

تعريف  عن املدرسة
 .الفعل املاضي

 على التالميذ متهي  -
خرائط املفاهيم عن الفعل 

 املاضي.
 شرح إىل التالميذ سمعي -

 حتويل عن املدرسة
الفعل املاضي للغائب، 
  للمخاطب وللمتكلم

 .اهيمرائط املفخب
 السؤال التالميذ سألي  -

 .املادة عن
 

 السؤال التالميذ سألي  -
 مل الذي املدرسة شرح عن

 .وايفهم

45 
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 .موايفه
خريطة  املدّرسة تعدّ  -

 تكونت ليتا املفاهيم
فيها الصور والكلمة 

 عن الفعل املاضي 
خريطة  املدّرسة تعدّ  -

 تكونت ليتا املفاهيم
 مجلة من األمثلةفيها 

 الفعل املاضي 
بعض  املدّرسة أتمر -

أن يعرّبوا  التالميذ
 األمثلة األخرى

 بعض املدّرسة تطلب -
 والوّ التالميذ أن حي

الفعل  من تركيب
 إىل املاضي للغائب

الفعل املاضي 
املخاطب ومن الفعل 
املاضي للمتكلم إىل 
الفعل املاضي للغائب 

 
خريطة  التالميذ هتمي  -

فيها  تكونت ليتا املفاهيم
الصور والكلمة عن 

 الفعل املاضي.
 التالميذ األمثلة هتمي  -

الفعل املاضي على  مجلة
 . خرائط املفاهيم

 
ثلة يعرّبوا التالميذ األم  -

 األخرى.
 
 التالميذ حيّول بعض -

 من من تركيب لحوّ لي
 الفعل املاضي للغائب

الفعل املاضي  إىل
املخاطب ومن الفعل 
املاضي للمتكلم إىل 
الفعل املاضي للغائب 
وغري ذلك على 
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وغري ذلك على 
 السبورة.

 يذالتالم املدّرسة أتمر -
أن يعلموا التدريبات 
املوجودة يف كتاب 
Cinta Berbahasa 

Arab. 

 السبورة.
 يعلموا التالميذ -

التدريبات املوجودة يف  
 Cintaكتاب 

Berbahasa Arab. 
 
 

 اخلامتة 3
 التعزيز املدرسة تؤدي -

:  املثل. التالميذ إىل
 كيف املدرسة تسأل
  ؟ اليوم التعليم عملية

 تالميذال املدّرسة أتمر -
 .احلمدلة بقراءة

 الدرس املدّرسة ختتتم -
 التالميذ إىل ابلسالم

 .الفصل خروج قبل

 
ستجيب يستمع و ي  -

 التعزيز من املدرسة
 
 
 احلمدلة التالميذقرأ ي  -
 
 السالم التالميذ يرد  -

10 

 

 

 



96 
 

 4 - 9اجلدول 
 اختبار البعدي

 رقم
 النشاط التعليمي

 التالميذأنشطة ا أنشطة املدرسة
 األساسية 1

 املدّرسة تؤدي  -
 التالميذ إىل التمهيدية

 عن املادة حول أبسئلة
إسم  عن املوضوع

التفضيل، الضمائر، 
 والفعل املاضي.

 اإلختبار املدّرسة تقدم  -
 التالميذ. إىل يالبعد

 أهداف املدرسة تشرح  -
 قبل بعديال االختبار

 .األسئلة إجابة
 كيفية املدّرسة توجه -

 ختباراال من اإلجابة
 .التالميذ إىل يالبعد

 
 عن املادة التالميذ يبجي  -

سم التفضيل، ا عن ضوعاملو 
 الضمائر، والفعل املاضي.

  
 
 
االختبار  التالميذخذ أي -

 .بعديال
 شرح إىل التالميذ سمعي -

 .املدرسة
 
 توجيه إىل التاليذ سمعي  -

 .املدّرسة
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التالميذ  املدّرسة أتمر -
 املفردات ليسألون
 ختباراال يف الصعبة

 .بعديال
 التالميذ املدّرسة أتمر  -

 االختبار إلجابة
 .يالبعد

 املفردات التالميذ يسأل -
 ختباراال يف الصعبة
 . البعدي

 
جييب التالميذ االختبار  -

 .يالبعد

 اخلامتة 3
 تالميذتنصح املدرسة ال  -
تالميذ ال املدّرسة أتمر  -

 .احلمدلة بقراءة
 الدرس املدّرسة ختتتم  -

 التالميذ إىل ابلسالم
 .الفصل خروج قبل

 
نصيحة  التالميذ يسمع -

 .املدّرسة
 .احلمدلة التالميذ يقرأ   -
 .السالم التالميذ يرد -
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 : االختبار القبلي واالختبار البعدينتيجة حتليل  -ج

 4-10 اجلدول

 االختبار القبلي واالختبار البعدي نتيجة

 االختبار يف نتيجة التالميذ
  القبلي

 االختبار يف نتيجة
   البعدي

1 60 80 
2 50 80 
3 90 100 
4 80 100 
5 60 90 
6 60 80 
7 50 80 
8 70 100 
9 40 70 

10 50 80 
11 50 70 
12 30 50 
13 80 100 
14 40 80 
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15 30 70 
16 50 80 
17 50 90 
18 40 80 
19 20 60 
20 60 90 
21 30 70 
22 50 90 
23 70 80 
24 30 50 
25 40 70 
26 50 80 

 2070 1330 اجملموع
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 SPSSمث استغلت الباحثة هذه البياانت ابستعمال الربامج 

Statistic  ت –واستخدمت أداة التحليل بTest : 

 4-11اجلدول 

 حتصيل ضبط الفائيل 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

pretes .180 26 .029 .954 26 .285 

postes .186 26 .021 .928 26 .069 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
القبلي ابستعمال يدل على أن حتصيل االختبار  4-10لو ومن اجلد

، 0،05 > 0،285 (signifikan)ر العمل مبستوى الداللة اختبا
 <0،05 (signifikan)البعدي مبستوى الداللة حتصيل االختبار و 

 ، فتشري تلك النتيجة إىل أن البياانت يتم توزيعها بشكل طبيعي.0،069
واجلدول  (Uji Homogenitas) الختبار املتجانسابوكذا تقوم الباحثة 

 : (Uji Homogenitas) االختبار املتجانسنتيجة  التايل يبني عن
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 4-12اجلدول 

 نتيجة االختبار املتجانس 
Test of Homogeneity of Variances 

data_test 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.678 1 50 .414 

املتجانس  دل على أن حتصيل االختباري 4-11ومن اجلدول 
، فتشري تلك النتيجة 0،05 > 0،414 (signifikan)مبستوى الداللة 

 (Uji-t)ت  –إىل أن البياانت متجانسة، وميكن إجراء اختبارات 

 4-13اجلدول 

  حتصيل االختبارات ت  
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Devia

tion 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 prete

s – 

poste

s 

-27.692 9.923 1.946 -31.700 -23.684 -14.230 25 .000 
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 ت -ات االختبار  نتيجةيدل على أن ومن اجلدول السابق 
، وهذا يدل أن فرض 0،05 < 0،00 (signifikan)مبستوى الداللة 

مقبول والفرض الصفري مردود، أي أن استخدام كتاب  (Ha)البديل 
Cinta Berbahasa Arab تيجة التالميذ يف خبرائط املفاهيم فعاال لرتقية ن

 تدريس القواعد.

 : التقييماملرحلة  -5

 األربع املراحل تنفيذ بعد ،التقييم مرحلة هذه إجراء ميكن مث
 أو تكوينية تقييمات تقدمي خالل من املرحلة هذه إجراء كنميو  ة.ولياأل

 من والفهم املعرفة اسبحم املتعلمون يعرف حىت بذلك القيام جيب .هنائية
 .التعلم أثناء التالميذ

 : املناقشة -ه
 research and أن هذا البحث يسمى ب Sugionoعرف 

Development  ا البحث العلمي التطوير فقامت الباحثة هبذ البحثأو
 بتطوير الباحثة وجتري ،لرتقية فهم التالميذ يف القواعد خبرائط املفاهيم

 ،والتطوير ،والتصميم ،التحليل اخلطوات مخسة على الكتاب ذلك
  .والتقييم ،والتطبيق

اإلنتاج، قامت الباحثة بتجريبة اإلنتاج يف  فعالية على ولتعريف
تلميذا.  26س وعددهم اجملموعة احملدد وهي التالميذ يف الصف اخلام
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وقامت الباحثة ابالختبار القبلي والبعدي. وحصلت الباحثة على النتيجة 
 أداة التحليل ستخدمتوا. SPSS Statistiticابستعمال الربامج 

  (signifikan)مبستوى الداللة ت. حيث إذا كانت نتيجة –ات االختبار 
لصفري مقبول والفرض ا (Ha)، فهذا يدل أن فرض البديل 0,05 >

(H0)  ،مبستوى الداللة وإذا كانت نتيجةمردود(signifikan)  > 0,05 ،
 مقبول. (H0)مردود والفرض الصفري  (Ha)فهذا يدل أن فرض البديل 

 4-12من اجلدول  Test -وحصلت الباحثة بواسطة حتصيل ت 
 (signifikan)مبستوى الداللة  ت -ات االختبار  نتيجةيدل على أن 

مقبول والفرض  (Ha)ذا يدل أن فرض البديل ، وه0،00 > 0،05
خبرائط  Cinta Berbahasa Arabالصفري مردود، أي أن استخدام كتاب 

 تيجة التالميذ يف تدريس القواعد.املفاهيم فعاال لرتقية ن
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 اخلامس فصلال
 اخلامتة

 Cinta Berbahasa قامت الباحثة بعملية التطوير كتاب أن بعد 

Arab مبنهج البحث العلمي والتطوير  يف تدريس القواعد راط  افماايي خب
بعون هللا تعاىل وتوفيقه، فسوف تعرض الباحثة النتاطج واالقرتحات فيما 

 يلي :
 
 :النتائج  -أ

:  ابخلطوات التالية  Cinta Berbahasa Arabطورت الباحثة كتاب  -1
والتطوير  ،(Design)والتصمي  ، (Analisis)التحليل 

(Development)   والتطبيق(Implementation) ،   والتقيي
(Evaluate) .هلذا البحث فهو كتاب  وأما اإلنتاجCinta Berbahasa 

Arab يف القواعد. راط  افماايي خب 
يكون فعاال لرتقية فه   راط  افماايي خبالكتاب افمطور  إن استخدام  -2

مبستوى  التالميذ على القواعد، بدليل أن إذا كانت نتيجة
 (Ha)، فهذا يدل أن فرض البديل 0,05 >  (signifikan)الداللة

مبستوى  مردود،  وإذا كانت نتيجة (H0)مقبول والارض الصاري 
 (Ha)، فهذا يدل أن فرض البديل 0,05 <  (signifikan)الداللة

وحصلت الباحثة بواسطة مقبول.  (H0)مردود والارض الصاري 
 نتيجةيدل على أن  4-12من اجلدول  Test -حتصيل ت
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، 0،05< 0،00 (signifikan)مبستوى الداللة  ت -ات االختبار 
مقبول والارض الصاري مردود،  (Ha)ويذا يدل أن فرض البديل 

خبراط  افماايي   Cinta Berbahasa Arabأي أن استخدام كتاب 
 فعاال لرتقية نتيجة التالميذ يف تدريس القواعد. 

  : االقرتاحات -ب
اعتمادا على الظواير والنتاطج السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات 

 : اآلتية
التعليمية افمناسبة لتكون عملية ينبغي على افمدرسة تطوير افمواد  -1

 .حىت تصري ما يتعلمه التالميذ ابقي األثر ،التعلي  والتعل  سرورا
ينبغي على افمدرسة أن تطبيق الطرق التدريس افمناسبة ابلاروق  -2

حىت  ،وافمادة التعليمية واأليداف التعليمية ،الاردية لدى التالميذ
 .وأتثريا صارت عملية التعلي  والتعل  أكثر فاطدة

أن يكون يذا البحث مرجعا من مراجع البحث العلمي والتطوير  -3
حىت يكون البحث فاطدة يف جمال التعلي   ،للباحثني اآلخرين

 .والتعل 
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 : املراجع العربية - أ
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Soal wawancara 

1. Buku apa yang menjadi pegangan bapak/ibu ketika 

mengajar Bahasa Arab ? 

2. Apakah buku Cinta Berbahasa Arab merupakan sumber 

belajar tunggal dalam pembelajaran bahasa Arab? 

3. kurikulum apa yang digunakan di dalam buku tersebut ? 

4. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang dihadapi ketika 

menggunakan Buku cinta Berbahasa Arab ini ? 

5. Apakah bapak/ibu pernah menggunakan media 

pembelajaran ketika mengajar Bahasa Arab? 

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu jika buku ini dikembangkan 

dengan menggunakan media media pembelajaran peta 

konsep khususnya pada materi qawaid ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Survei kebutuhan 

1. Apakah pembelajaran Bahasa Arab menyenangkan? 

2. Apakah siswa/siswi dapat memahami isi buku bahasa Arab 

dengan mudah? 

3. Menurut siswa/siswi materi apa yang paling susah dipahami 

yang terdapat di dalam buku Bahasa Arab? 

4. Media atau pendekatan apa yang siswa/siswi inginkan 

untuk membantu dalam memahami isi buku khususnys pada 

materi qawaid ? 

5. Apakah siswa/siswi suka jika materi qawaid ditambahkan 

dengan media peta konsep yang berupa bagan-bagan 

sederhana dan berwarna seperti ini ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembaran Observasi Pakar 

Nama Pakar  : 

Jabatan : 

Mohon pendapat dan masukan Bapak/Ibu tentang model 

pengembangan buku Cinta Berbahasa Arab menggunakan media 

peta konsep khususnya dalam materi qawaid,    



 أ، ب، ج، أو د!بَ ْْيَ  (X) ِاْختَ ْر اجلََواب الَصِحْيح ِبَوْضِع َعََلَمةِ 

ْكَتُب ... ِمَن الُكْرِسي ِ  -1
َ
 امل

 َأْكبَ رُ  -ج   َأْصَغرُ  -أ

 أَقْ َربُ  -د   أَبْ َعدُ  -ب

 الرَُّجُل ... ِمَن الَوَلدِ  -2

 َأْضَعفُ  -ج   َأْكثَ رُ  -أ

 أَْقَصرُ  -د   أَقْ َوى -ب

 ... ِمَن البَ ْيتِ اجلََبُل  -3

  أَْعَمقُ  -ج   َأْكبَ رُ  -أ

 َأْصَغرُ  -د   أََلذ   -ب

   الِقطَار... ِمَن  الطَائِرَةُ            -4

 أََقل   -ج   َأْطَولُ  -أ

 َأْسرَعُ  -د   أَْعَمقُ  -ب

 

 

  



ْدَرَسةِ  -5
َ
 أَْنَت ... ِاََل امل

ُتمْ  -ج   َذَهبُ ْوا  -أ  َذَهب ْ

ُتَما -د  َذَهْبتَ  -ب  َذَهب ْ

 أَنْ ُُتَّ ... َعَلى الُكْرِسي ِ  -6

 َجَلْسُُتَّ  -ج   َجَلْستُ  -أ

 َجَلَستْ  -د  َجَلْسُتمْ  -ب

 الدَّْرسَ ... َكتَ بُ ْوا  -7

 ِهيَ  -ج   ُهمْ  -أ

 ُهوَ  -د   اهَُ  -ب

ْسِددِ ِفْ  ... قَ رَأَ الُقْرآنَ   -8
َ
  امل

 ََنْنُ  -ج   َأنَ  -أ

 ُهوَ  -د   أَنْ ُتَما -ب

 

 

 



 إِْلَياُس َوَحَسُن ... ِمَن الَفْصلِ  -9

 َخَرُجْوا -ج   َخرَجَ  -أ

 َخَرْجتَ  -د   َخَرَجا -ب

 ... الِكَتابَ فَاِطَمُة  -10

 تْ أَ قَ رَ  -ج   قَ رَأَ  -أ

 نَ أْ قَ رَ  -د   ْواقَ رَأُ  -ب

 



 الصور عند البحث
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