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 استهالل

 

                 

 ٖسورة الزخروف آية 
 

 

 تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربَِيِة َفِإنَُّو ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ َاْحِرُصْوا َعَلى 
 عمر ابن خطاب هنع هللا يضر

  



 إىداء
 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل :

والدي احلاج دمحم عمران رشيدي ووالديت احلاجة زبيدة  وأختاين توأمتان إيفا نور اذلداية  
 وإيفي نور رمحة وادلخًتمُت ذلم عسى هللا وحيفظهم ويبقاىم يف سالمة الدين والدنيا واألخرة

 
  



 كلم  ادشكر وادتقلطر

احلمدهلل على كل حال، وأشكره فضلو ادلتوال، وأسألو جزيل النوال والثبات يف احلال وادلآل،  

وأسلم على خَت الصابرين الشاكرين، وعلى آلو وأصحابو الغر ادليامُت والتابعُت ومن تبعهم إبحسان 

 إىل يوم الدين، أما بعد: 

و أذلج ابحلمد والثناء، فلك وقد من هللا عل ابإلنتهاء من إعدد ىذا البحث، فلو سبحان 

أن أتقدم  -بعد محدهلل -احلمد ايريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم وعطائك ويشرفٍت

ابلشكر والتقدمي والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف خروج ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل 

 : أحدىم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوىم إىل العمل اجلاد ادلخلص. منهم

فضيلة األستاذ دكتور موجي راىرجا ادلاجستَت، مدير جامعة موالان مالك ابراىيم اإلسالمية  .ٔ

 احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتور نور على عميد كلية علوم الًتبية جامعة موالان مالك ابراىيم اإلسالمية  .ٕ

 احلكومية ماالنج.

 اللغة العربية جامعة موالان مالك فضيلة الدكتورة مملوءة احلسنة ادلاجستَت رئيسة قسم تعليم .ٖ

 ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

الباحث علما وعمليا ووجهو  أفادهشرف الذي ادلنيال حلمي ادلاجستَت، ادالدكتور فضيلة  .ٗ

خطواتو يف كل مراحل إعدد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت انتهاء منو، فلو من 

 هللا خَت اجلزاء ومن الباحث عظيمة الشكر والتقدير.



 سطة اإلسالمية احلكومية ابجنيل.ادلاجستَت، رئيس ادلدرسة ادلتو  فضيلة احلاج فردي .٘

 جزاكم هللا خَت اجلزاء

 

 

 

 

  

 ٕ٘ٔٓ نوفمبَت ٛٔ، جقرير مباالنت
 الباحث

 

 دمحم برىان الدين
ٔٔٔ٘ٓٓٔ٘ 



 وزارة ادشؤون ادلطني 
 جامع  مولاان مادك إبراهيم اإلسالمي  احلكومي  مالانج

 قسم تعليم ادلغ  ادعرطب  كلي  علوم ادرتبي  وادتعليم
 تقرطر ادلشرف

 بسم هللا الّرمحن الّرحيم
 هللا وبركاتوالّسالم عليكم ورمحة 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد، أن ىذا البحث اجلامعي الذي كتبو الباحث :

 دمحم برىان الدين:   اإلسم 

 ٘ٔٓٓ٘ٔٔٔ:  رقم التسجيل

 تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابجنيل :  البحث موضوع

لنا بعض التصحيحات واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل ادلطلوب إلستفاء قد نطران وأدخ
من كلية علوم الًتبية والتعليم يف  (s-1)شروط ادلناقسة المتام الدراسة واحلصول على درجة سرجنا 

 مٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓقسم تعليم اللغة العربية يف العام الدراسى 

 والّسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 ٕ٘ٔٓنوفمبَت  ٛٔ، ماالنج تقرير  
 ادلشرف 
 
 

 اجستَتالدكتور دانيال حلمي ادل
ٜٕٖٖٕٖٔٛٓٓٓٓٚٔٓٔٓٓ 



 وزارة ادشؤون ادلطني 
 جامع  مولاان مادك إبراهيم اإلسالمي  احلكومي  مالانج

 قسم تعليم ادلغ  ادعرطب  كلي  علوم ادرتبي  وادتعليم
 رئيس قسم تعليم ادلغ  ادعربي تقرطر 

 
 الّرمحن الّرحيمبسم هللا 

استلمت كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالان مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث 
 اجلامعي الذي كتبو الباحث:

 دمحم برىان الدين:   اإلسم 

 ٘ٔٓٓ٘ٔٔٔ:  رقم التسجيل

 : تعليم اللغة العربية  القسم

 تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابجنيل :  البحث موضوع

من كلية علوم الًتبية والتعليم قسم تعليم اللغة  (s-1)المتام دراسة وللحصول على درجة سرجنا 
 مٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالعربية للعام الدراسى 

 

 ٕ٘ٔٓنوفمبَت  ٛٔ، ماالنج تقرير  
 العربية رئيسة قسم تعليم اللغة 
 
 

 ةاجستَت ة مملوءة احلسنة ادلالدكتور 
ٜٕٕٕٔٚٗٔٓ٘ٓٓٓٓ٘ٓٓٔ 



 وزارة ادشؤون ادلطني 
 جامع  مولاان مادك إبراهيم اإلسالمي  احلكومي  مالانج

 قسم تعليم ادلغ  ادعرطب  كلي  علوم ادرتبي  وادتعليم
 عميل كلي  علوم ادرتبي  وادتعليمتقرطر 

 
 بسم هللا الّرمحن الّرحيم

استلمت كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالان مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث 
 اجلامعي الذي كتبو الباحث:

 دمحم برىان الدين:   اإلسم 

 ٘ٔٓٓ٘ٔٔٔ:  رقم التسجيل

 : تعليم اللغة العربية  القسم

 تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابجنيل :  البحث موضوع

من كلية علوم الًتبية والتعليم قسم تعليم اللغة  (s-1)المتام دراسة وللحصول على درجة سرجنا 
 مٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالعربية للعام الدراسى 

 

  
 ٕ٘ٔٓ، ماالنج نوفمبَت تقرير

 والتعليمعميد كلية علوم الًتبية  
 
 

 احلاج نور علي ادلاجستَت الدكتور
ٜٖٜٜٖٕٔٙ٘ٓٗٓٔٛٓٔٓٓ 



 وزارة ادشؤون ادلطني 
 جامع  مولاان مادك إبراهيم اإلسالمي  احلكومي  مالانج

 قسم تعليم ادلغ  ادعرطب  كلي  علوم ادرتبي  وادتعليم
 مواعل استشارة ادلشرف

 : دمحم برىان الدين  اإلسم

 ٘ٔٓٓ٘ٔٔٔ:  رقم التسجيل

 :  تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابجنيل البحث موضوع

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  الباب األول ٕ٘ٔٓ-ٛ-ٕ٘ ٔ
  الباب األول ٕ٘ٔٓ-ٜ-ٓٔ ٕ
  الباب الثاين ٕ٘ٔٓ-ٜ-ٜٔ ٖ
  الباب الثاين ٕ٘ٔٓ-ٜ-ٖٕ ٗ
  الثالثالباب  ٕ٘ٔٓ-ٜ-ٕٙ ٘
  الباب الثالث ٕ٘ٔٓ-ٓٔ-ٗٔ ٙ
  الباب الثالث والربع ٕ٘ٔٓ-ٓٔ-ٛٔ ٚ
  الباب األول حىت الربع ٕ٘ٔٓ-ٔٔ-ٙ ٛ
  اخلامسالباب األول حىت  ٕ٘ٔٓ-ٔٔ-ٜ ٜ

 

  

 قسم التعليم اللغة العربية ةتقرير رئيس

 
 

 ة احلسنة ادلاجستَتةوءالدكتورة ممل
ٜٕٕٕٔٚٗٔٓ٘ٓٓٓٓ٘ٓٓٔ 

001 



 ادشؤون ادلطني وزارة 
 جامع  مولاان مادك إبراهيم اإلسالمي  احلكومي  مالانج

 قسم تعليم ادلغ  ادعرطب  كلي  علوم ادرتبي  وادتعليم
 قد أجريت ادلناقشة عن البحث العلمي الذي قدمو الباحث:

 دمحم برىان الدين:   سماال

 ٘ٔٓٓ٘ٔٔٔ:  رقم التسجيل

 تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابجنيل :  البحث موضوع

يف كلية علوم الًتبية  (s-1)وقد قّررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها على درجة سرجاان 
 مٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓوالتعليم يف قسم تعليم اللغة العرببية يف العام التعليم 

 :رللس ادلناقشة 

 (            (   ادلاجستَت الدكتور نور ىادي .ٔ
 (           )                      عبد الوىب رشيدي ادلاجستَت الدكتور .ٕ
 (          )     الدكتور دانيال حلمي ادلاجستَت .ٖ

 

 

 

  

 ٕ٘ٔٓ، ماالنج نوفمبَت تقرير
 عميد كلية علوم الًتبية والتعليم 
 
 

 احلاج نور علي ادلاجستَت الدكتور
ٜٖٜٜٖٕٔٙ٘ٓٗٓٔٛٓٔٓٓ 



 شهادة األقرار

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 تشهد ىذه الورقة أن البحث اجلامعي الذى كتبو:

 دمحم برىان الدين:   االسم

 ٘ٔٓٓ٘ٔٔٔ:  رقم القيد

 ستاسيون، ابجنيالن، طوابن، جاوى الشرقية: الشارع   العنوان

 (s-1)أقرر أبن ىذ البحث الذي حضره لتوفَت شروط النجاح للحصول على درجة سرجاان  
امعة موالان مالك ابراىيم ماالنج، حتت جيف  يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم

 .يلتعليم ادلفردات ابخلرطة  ادللادي  يف ادللرس  ادلتوسة  اإلسالمي  احلكومي  ابجن  ادلوضوع:

حضرهتا وكتبها بنفسي ومازورهتا من إبداع غَتي وأتليف اآلخر. وإذا ادعى أحد استقباال أنو  
عليو من متأليفو وتبُت أهنا فعال ليست حبثي فأان أحتمل ادلسؤولية على ذلك، ولن تكون ادلسؤولية 

يف اجلامعة موالان مالك ابراىيم  جلنة ادلناقشة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم
 ماالنج،

   

 

 

 

 

 

 

 ٕ٘ٔٓ نوفمبَت ٛٔ، جتقرير مباالن
 موقع صاحب اإلقرار

 

 

  دمحم برىان الدين
ٔٔٔ٘ٓٓٔ٘ 



 قائمة ادلالحق

 ورقة تقرير من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابجنيل (أ 
 دليل ادلالحظة  (ب 
 اإلستبانة  (ج 
 اإلختبار القبلي (د 
 اإلختبار البعدي (ه 
 الصور (و 
 نتيجة بعض اإلختبار البعدي من فصلُت (ز 

 

  



 مستخلص ادبحث
تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  . ٕ٘ٔٓدمحم برىان الدين، 

. البحث اجلامعي. كلية الًتبية، قسم تعليم اللغة العربية، يف جامعة موالان مالك ابراىيم ابجنيل
 احلكومية ماالنق. ادلشرف: الدكتور دانيال حلمي ادلاجستَت.اإلسالمية 

 
 : تعليم ادلفردات، اخلريطة الداللية. ساسيةالكلمات األ

اخلريطة الداللية ىي أحد االسًتاتيجيات احلديثة اليت تستخدم يف عملية التعليم والتعلم  
ادلفردات اجلديدة اليت تقع يف  وخاصة يف تعليم ادلفردات. اخلريطة الداللية تسهل الطالب يف حفظ 

كتلب اللغة العربية أو غَت يف الكتاب. يف تكوين اخلريطة الداللية، يستطيع الطالب أن يستخدم 
كانت آراء  . ادلفردات اجلديدة اليت تقع غَت يف الكتاب وميكن الطالب نيل ادلفردات ادلعددة اجلديدة

دا على ادلالحظة اليت قام الباحث يف مدرسة كثَت أن تعليم ادلفردات ىو درس صعب للحفظ. اعتما
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابجنيل أن ضعف كفاءة الطالب يف حفظ ادلفردات يسبب من رأي 

اليت تستخدم غَت  الطالب أن تعليم ادلفردات ىي ليس دراسة ىامة، أحد سببو ىو اسًتاتيجية التعليم
ن احلفظ. لذا قام الباحث تعليم ادلفردات ابخلريطة فعالة، وىي تعلم الطالب ابلقراءة وحدىا بدو 

 الداللية  إلصالح كفاءة حفظ الطالب يف ادلفردات.
تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية يف ادلدرسة ادلتوسطة  ( دلعرفة ٔأما أىداف البحث فهي: ) 

يف ادلدرسة ادلتوسطة لية ( دلعرفة فعالية تعليم ادلفردات ابخلريطة الدالٕ) .اإلسالمية احلكومية ابجنيل
 .اإلسالمية احلكومية ابجنيل

ادلدخل ىذا البحث ىو ادلدخل الكمي ابدلنهج التجرييب. ومصادر البياانت ىي معلم اللغة 
 .واالختبارواالستبانة العربية والطالب. وأدوات مجع البياانت ىي ادلالحظة 

أما نتائج البحث تدل على أن تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية اليت استخدمها الباحث لو  
فعال لًتقية كفاءة الطالب يف تعليم ادلفردات. يرى الباحث ىذا احلال من نتائج ادلقابلة والنتائج من 

كرب من نتيجة أ  ٗٔ،ٚبُت اجملموعتُت =  tاجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، وىي إن نتيجة 
مبعٌت  ٛٙ،ٔ% = ٘وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  ٜٖ،ٕ% = ٔادلستوى ادلعنوي 



مقبول أي أن فروض ىذا البحث مقبولة. وأن تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 اإلسالمية احلكومية ابجنيل ىو فعال.
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Semantic mapping is one of the newest learning strategy that used in learning activity, 

particularly in learning vocabulary. The semantic mapping gives fasilties to students for 

memorizing new vocabularies that exist in arabic book and doesn’t exist in it. Semantic 

mapping makes easier for students to find new vocabularies that dosen’t exist in arabic book. 

This matter enable for the students to get more knowledge about new vocabularies. There are 

many opinion that learning vocabulary is a difficult lesson to remember. Based on the 

observations in Junior High School (MTsN) Bangil, low ability of students in remembering 

vocabulary is not only caused by opinion that learning vocabulary is not an important lesson, 

but it also caused by learning strategy used is not efferctive like learning vocabulary by just 

reading it not remembering the vocabularies. So, The researcher wanted to improve and 

enhance the capability of students in learning vocabularies by semantic mapping. 

The purpose of this thesis is: (1) Determine learning vocabularies by using semantic 

mapping in Junior High School (MTsN) Bangil. (2) Determine the effectiveness of learning 

vocabularies by using semantic mapping in Junior High School (MTsN) Bangil. 

This thesis is done with quantitative approach which using experimental research. The 

respondent that become the source of data in this study are teachers and students that learning 

Arabic language. The data collection instruments in this research are observation, 

questionnaire and tests. 

The results showed learning vocabularies by using semantic mapping that used by researchers 

is effective to improve the ability and the memorizing of students in the learning 

vocabularies. And this could be seen by the results of the test between the experimental class 

and control class, the test results indicate that the value of t is 7.14, greater than the 

significance of  2.39 = 1% and 1,68 = 5% and this result of t test is accepted, learning 

vocabularies by using semantic mapping in Junior High School (MTsN) Bangil is effective. 
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 Peta Semantik merupakan salah satu strategi pembelajaran terkini yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran kosakata. Peta Semantik ini 

memudahkan siswa dalam menghafal kosakata yang baru baik yang terdapat di kitab bahasa 

Arab maupun kosakata selain yang ada di kitab. Dalam pembuatan peta Semantik, siswa 

dapat menggunakan kosakata baru yang tidak terdapat di kitab bahasa Arab. Hal ini 

memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang mufrodat baru. Banyak 

anggapan bahwa pembelajaran kosa kata merupakan pembelajaran yang sulit untuk dihafal. 

Berdasarkan observasi di MTsN Bangil, kemampuan siswa yang rendah dalam menghafal 

kosa kata tidak hanya disebabkan oleh anggapan mereka bahwa pembelajaran kosakata itu 

tidak penting, namun juga karena strategi yang digunakan tidak efektif yakni, siswa hanya 

membaca kosakata saja tanpa menghafalnya. Jadi, peneliti ingin memperbaiki dan 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran mufrodat menggunakan peta semantik. 

 

 Adapun tujuan penelitian ini: (1) Mengetahui pembelajaran kosakata menggunakan 

peta semantik di MTsN Bangil. (2) Mengetahui efektifitas pembelajaran kosakata 

menggunakan peta semantik di MTsN Bangil. 
 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

eksperimen. Sumber data pada penelitian ini adalah guru bahasa Arab dan siswa. Instrumen 

pengumpulan data adalah observasi, angket dan tes. 
 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kosakata menggunakan peta 

semantik  yang digunakan oleh peneliti efektif untuk meningkatkan penguasaan dan hafalan 

siswa dalam pelajaran kosakata. Dan hal ini dapat penulis lihat dari hasil interview dan hasil 

tes antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu hasil tes menunjukkan bahwa hasil t 

hitung adalah 7,14 lebih besar dari signifikansi 2,39 = 1% dan 1,68 = 5% dan hasil dari t test 

ini adalah diterima. Jadi, pembelajaran kosakata menggunakan peta semantik di MTsN 

Bangil adalah efektif. 
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 األول الفصل

 أساسية البحث

 أساسية البحثادلبحث األول: 

 خلفية البحث . أ

صال ينتهي إىل تّ ، وىذا االصال بُت رلموعة من اجلنس البشريّ تّ أداة االىي الّلغة 

، فاىم مع غَته يف ادلسافات واختالف األزمنةفاىم. وحلاجة االنسان إىل التّ نوع من التّ 

طريقة الكتابة و ابلإلفهام ىي لطريقة الفاخًتع  ،فاىمأخرى للتّ  سائالابتكر اإلنسان و 

وأن يًتك  ،اثرىم ادلكتوبةآادلاضُت بقراةة  وهبذا أمكنو أن يفهم عن ،لقراةةابللفهم ىي 

عن طريق الكتابة وكذلك استطاع أن يتفاىم  ،بعده كاره ليفهمها عنو من سيأيتأف

 ،فهام: الكالم والكتابة كوسيلة اة ىيأربعة أركان أساسيّ  الّلغةوهبذا أصبح  ،والقراةة

 .1واإلستماع والقراةة كوسيلة فهم

                                                           
)رايض : دار ادلسلم للنشر و  ادلهارات اللغوية وماهيتها و طرائق تدريسها ،2991 ،.أمحد فؤاد زلمود عليان1

 .34 ( ص،التوزيع 
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ة. وعناصر اللغة ، ىي عناصر اللغة ومهارة اللغُتىل قسمإالّلغة العربّية تنقسم 

 ،ستماعالوىي: مهارة ا1ربعة،أ. وأما مهاراهتا والقواعد ادلفردات،، و األصوات: منها

ستحدمها الكتابة. ىف احلياة كانت اللغة آلة يمهارة و  ،مهارة القراةةو  كالم،مهارة الو 

  .و ىى وسيلة االتصال بُت الناسأواصلة اليومية اإلنسان دل

كانت ادلفردات عنصرا من عناصر الّلغة اذلاّمة حبيث تتضّمن عليها ادلعاين 

واستخدام الكلمات ىف الّلغة من ادلتكّلم نفسو أو من الكاتب . والّشخص ستزيد لو 

الّلغة إذا ازدادت مفرداتو ألّن كفاةة مهارة لغة الّشخص متوفق على ادلفردات مهارتو ىف 

 .3اّليت استوعب عليها

 اسًتاتيجيةإّن تعليم مهارات اللغة العربية وخاّصة يف تعليم ادلفردات حيتاج إىل 

لم يف ادلع دلساعدة مهم جدة عليم اللغت ، واسًتاتيجيةليم دلساعدة الطالب يف استعاهباعالت

التعليم  اسًتاتيجية. كان تعليم اللغة العربية يف ادلاضي يستخدم تعليم اللغة األجنبية

 شرح ادلواد الدراسة. البسيطة دلساعدة ادلعلم يف 

احلكومية  ادلتوسطة االسالميةقد الحظ الباحث يف الفصل السابع ابدلدرسة 

ابصليل وعرف الباحث أّن تعليم اللغة العربية يف ىذا الفصل غَت فعال لذلك شعر 

                                                           
2
 8ص:  ،مكتبة النهضة ادلصرية، ادلهارات اللغوية ،2411،إبراىم دمحم عطأ  

3
 .Ahmad Fuad Efendi, 2005, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat) Hal  96. 
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الطالب ابلسآمة وادللل وال يهتمون الدرس اىتماما جيدا. يشعر الطالب ابلصعوبة يف 

 .وسوة احلفظ فهم الدرس

 مناسبا مبالحظة الباحث، كان تطبيق اسًتاتيجية تعليم ادلفردات يف ادلاضي

غَت فعال. وذلك يعرف بشعور السآمة اليت كانت النتيجة  ابستخدام طريقة احملاضرة

يف عملية التعليم والتعّلم وال يهتّمون اىتماما جيدا ضلو شرح  اسةوادللل كمثل عدم احلمّ 

  ادلعلم.

ادلتوسطة اللغة العربية يف ادلدرسة أن الحظ التعليم يف درس عرف الباحث بعد 

 مبللبعض الطالب يشعرون  ،احلكومية ابصليل خاصة يف تعليم ادلفردات سالميةاإل

يظّنون أّن اللغة العربية لغة ال حيبون اللغة العربية و  همبعضيف تعلمهم، و  اةم وإحباطوتس

 ليكونادللل. ويرجو ادلعلم التعليم أو عملية التعليم العادي و  اسًتاتيجيةبب سبصعبة. 

بتحسُت عملية تعليم اللغة العربية ابستخدام االسًتاتيجية فعالة تعليم اللغة العربية 

ستخدام اباجلديدة، ويساعد الطالب لتكون عملية تعليم اللغة العربية مفرحة 

  االسًتاتيجية احلديثة.

 لتسهيل الطالب يف مفاىم واحملافظ اخلريطة إحتياج ىام يف عملية التعليم والتعلم

عل الطالب يشعرون ابلفرح وينبتون إبداعهم بسرعة. ابلرسم اخلريطة، جي الدروس
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لتنمية شعور مجاعيّا وإبتكارىم يف عملية التعليم والتعلم. اخلريطة الداللية ميكن الطالب 

 بينهم ألهنم يتعلمون يف الفرقة. 

تعليم ادلفردات وهبذه ادلشكلة، يدافع الباحث على كتابة ىذا البحث ابدلوضوع 

لتسهيل الطالب على  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابصليلابخلريطة الداللية يف 

 استعاب مفاىم ادلفردات وحفظها ابلسهولة. 

أن ث يف تعليم اللغة العربية فَتيد الباحجدا  ةجية مهميوقد عرفنا أّن االسًتات

يف  طالبدلساعدة ال اخلريطة الدالليةاحلديثة، يعٍت  اتاالسًتاتيجي عن احدى يبحث

رسم ادلعاين الهي ف اخلريطة الدالليةاسًتاتيجية  اأم .تعليم اللغة العربية خاصة يف ادلفردات

لذلك أراد الباحث أن يقّدم حّل ادلشكالت يف تعليم ادلفردات حتت . يف تعليم ادلفردات

احلكومية  سالميةادلتوسطة اإلدرسة ادليف  ابخلريطة الداللية تعليم ادلفردات" ادلوضوع 

  ابجنيل".

 أسئلة البحث . ب

ث يف ق ذكرىا ميكن أن تتحدد مشكلة البحاعتماد على معلومات شلا سب

 :األسئلة اآلتية
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 سالميةادلتوسطة اإلدرسة ادليف  خلريطة الدالليةاب تعليم ادلفرداتتطبيق كيف  .2

 ؟ احلكومية ابصليل

تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية فعالية  ما مدى .1

 ؟احلكومية ابصليل 

 أهداف البحث ج.

 ادلتوسطة االسالميةيسعى ىذا البحث إىل حتقيق األىداف اآلتية يف ادلدرسة  

 احلكومية ابصليل:

احلكومية تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دلعرفة  .2

 .ابصليل

تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ة يدلعرفة فعال .1

 .احلكومية ابصليل

 فروض البحثد. 

 اخلريطة الدالليةالباحث اإلجابة ادلبدئية ىي "إّن  يف ىذا البحث العلمي أجاب 

تستطيع على تنمية قدرة الطالب . و خاصة يف تعليم ادلفردات ة يف تعليم اللغة العربيةفعال

 .احلكومية ابصليل" سالميةادلتوسطة اإلدرسة دليف تعليم ادلفردات اب
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 البحث  أمهية. ه

إّن ىذا البحث لو الفوائد الكثَتة. فهذه الفوائد تعود إىل وجهتُت، وجهة النظرية  

مهارة لوادلعلم ل طالبووجهة التطبيقية. فاألوىل تعود إيل النظرية، لًتقية وتقّدم معارف ال

ادلتعلقة  ادلعلومات سيماالاللغوية خاصة لفهم النص ألنو يتضّمن على ادلعلومات اجلديدة 

 .اخلريطة الدالليةابستخدام بتعليم اللغة خاصة يف تعليم ادلفردات 

 فالثانية تعود إىل التطبيقية، ىي: 

تعليم العرف على للباحث، يرجى ىذا البحث العلمي جعل الباحث أن ي . أ

 اليت يقوم هبا يف تعليم ادلفردات. ابخلريطة الداللية

الىت يعطي  اخلريطة الدالليةىذا البحث العلمي ابستخدام  يرجىللمعلم،  . ب

 ادلعلم يف تعليم ادلفردات زايدة االبتداعية واجلذابة يف تعليمها.

 ويسّهلاليت س اخلريطة الداللية ىذا البحث العلمي يطّبق يرجى، طالبلل . ج

 يف تعليم ادلفردات. طالبال يادلفردات وترقّ  يف حفظ طالبال

 . حدود البحثو

قام الباحث بتعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية يف ادلدرسة :  احلدود ادلوضوعية .2

 .(أ) للطالب الفصل السابعادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابصليل 
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يف السنة الدراسية الباحث إبجراة عملية ىذا البحث زمانية : قام الدود احل .1

 م. 1025-1021

 وىلاأل جراة عملية ىذا البحث يف ادلستوىكانية : قام الباحث إبادلدود احل .4

 .احلكومية ابصليل ادلتوسطة االسالميةدرسة ابدل

 ز. حتديد ادلصطلحات

ّرف يعم يف ىذا البحث عدد من ادلصطلحات، و لتسهيل البحث سوف دستخي

 الباحث ادلصطلحات ادلستخدمة كما يلي:

 ادلفرداتتعليم  .2

عبارة عن رلموعة من بعض الكلمات اليت من شأهنا أن ادلفردات ىي 

تشكل اللغة، والكلمة ىي أصغر جزة من اللغة اليت ىي حرة، وىذا التعريف مييز 

غَت بُت الكلمات اليت كتبها مرفيم. مرفيم ىو أصغر وحدة يف اللغة ذلا معٌت 

 مستقرة نسبيا
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 اخلريطة الداللية .1

أو األفكار،  العالقة اليت تعرب الرسومات التخطيطية اخلرائط أوىي 

ىذه اخلريطة عادة يف شكل الرسم  .النص ادلعلومات يف الذي ميثل الرسم البياين

 4 البياانت اللفظية و تعّلق الكلمات أو العبارات ابخلطوط.

 الدراسة السابقةح. 

سًتاتيجية اب يةتعليم القواعد الصرفبعنوان زكية عارفة  وب تالذي قامالبحث  .2

، غَت شلل تساعد يف للطالب مرحياو  جذااب يكون ،هملسهّ وأىدافو ي اخلريطة الدىنية

حتليل فكري و نفدي، تعودىم التفكَت والتحليل، تساعدىم يف فهم الدرس، تساعدىم 

تساعدىم احلصول على الكفاية اللغوية يف حفظ ادلفردات والقواعد ومذاكرة الدروس. 

 يةتعليم القواعد الصرفأما ادلنهج الذي استخدمها زكيا عارفة بعنوان  .والفكرية

ابلدليل أّن ىذه  نتيجتو فعالةىو ادلنهج الكمي. و  إبسًتاتيجية اخلريطة الدىنية

هتم اللغوية الفكرية. ويساعدىم يف فهم قواعد كثَتة ةساعدىم يف تنمية كفااالسًتاتيجية ت

سًتاتيجية منها: يكون الطلبة وأمثلتها وتطبيقها. خصائص ىذه االوأنواعها وفروعها 

اإلجيابيُت يف التعليم مجاعيا وفرداي، ونسهلهم يف فهم قواعد الصرفية وحفظها وتطبيقها، 

                                                           
4
 Davidson, J.L, 1982, The Group Mapping Activity for Instruction in Reading and Thinking.   

Journal of Reading P 52. 
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ومرحية، حىت ال يكون تعلم ىذه  عند الطلبة وتثَتىم للتفكَت اللغوي، فتكون جّذابة

، تعودىم التفكَت والتحليل. فمن القواعد شللة وصعبة. تساعد يف حتليل فكري ونقدي

ادلثال السابق نعرف أّن اخلريطة الذىنية تساعد التالميذ يف تعلمهم اللغة العربية 

 5وتساعدىم إىل احلصول على تنمية الكفاية اللغوية والفكرية.

سًتاتيجية ابرفة ىي دراسة زكية عاعارفة ودراسة الباحث زكية  الفرق بُت دراسة

اخلريطة  أما دراسة الباحث مبوضوع اسًتاتيجية يف تعليم القواعد الصرفية، خرائط الدىنية

يف تعليم ادلفردات يف  اخلريطة الدالليةميّر الطالب برسم  .ادلفردات تعليميف  الداللية

رع ساحلكومية ابصليل فيكون أسهل وأ ادلتوسطة االسالميةيف ادلدرسة  (أ)الفصل السابع 

الذي يتعلق ابلتعليم.  الكثَتة فظ ادلفردات يف تعلمهم. ويساعد يف حفظ ادلفرداتحل

 م يف الدراسة.اؤ تساللل و ادل بعدموابلرسم، يكون التعليم فرحا وسرورا و يشعر الطالب 

وضوع تطوير مواد تعليمية مبزكية عارفة وديوي محيدة  وب تالبحث الذي قام .1

 ويتم تطوير ادلواد .قواعد اللغة العربية ابستخدام خرائط ادلفاىم على ادلستوى العايل

التعليمية يف ادلرحلة التالية، وىي التحليل والتصميم، والتنمية، والتقومي )االختبارات(، 

مراجعة و تطوير النتيجة لتطوير مواد تعليمية قواعد اللغة العربية ابستخدام خرائط ادلفاىم 

على ادلستوى العايل يف أمناط شكل خريطة مع سلتلف األشكال والرسوم التوضيحية الىت 
                                                           

5 .
 30ص.  المراجع السابع، ، 2009 زكية عارفة،
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متصلة مبوضوع مشتق ومتصلة بعضها البعض مع وضوع ملونة كبَتة )االبتداعي( لديها م

ىو ادلنهج البحث  زكية عارفة وديوي محيدةوادلنهج الذي استخدماه  أمثلة على ذلك.

استخدام ىذه ادلواد تشَت إىل أن تعليم اللغة العربية مواد تعليمية قواعد اللغة   والتطوير.

/  98.59دلفاىيم ميكن أن حتسن نتائج التعلم من التالميذ: ابستخدام خرائط ا العربية

 1ب+، لًتقية دافع التالميذ يف تعليم قواعد اللغة العربية.

ي محيدة ودراسة الباحث وىي دراسة زكية ما الفرق بُت دراسة زكية عارفة ودو أ

ىذه استخدام  استخدام خرائط ادلفاىم على ادلستوى العايل،تعٍت ي محيدة و عارفة ود

ابستخدام خرائط  ادلواد تشَت إىل أن تعليم اللغة العربية مواد تعليمية قواعد اللغة العربية

/ ب+، لًتقية دافع التالميذ  98.59ادلفاىيم ميكن أن حتسن نتائج التعلم من التالميذ: 

يف  اخلريطة الدالليةودراسة الباحث يف ادلوضوع فعالية  . يف تعليم قواعد اللغة العربية

 .احلكومية ابصليل ادلتوسطة االسالميةدرسة دلاب (أ)ادلفردات للطالب الفصل السابع  عليمت

ليم ادلفردات لًتقية كفاةة الطالب يف تع اخلريطة الدالليةاستخدم الباحث اسًتاتيجية 

 تدائي.للمستوي اإلب

                                                           
6
 Zakiyah Arifa, Dewi Chamidah, 2011, Pengembangan Bahan Ajar Qowaid Bahasa Arab Berbasis 

Mind Map Untuk Tingkat Perguruan Tinggi (El-Qudwah Jurnal Penelitian Integrasi Sains dan Islam, 
UIN Maliki Malang: Lemlitbang) hal 43. 
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تعليم ادلفردات ىف ادلدرسة الثانوية احلكومية : بعنوان البحث يالبحث حلسن عل .4

خدمة ىف تعليم : معرفة الطريقة ادلستوأىداف البحث ىي(. 1004ىل سَتانج بنتُت )األو 

سائل ومعرفة استخدام و  ، سَتانج بننىلاألو سة الثانوية احلكومية ادلفردات ىف ادلدر 

معرفة نتائج و  ، سَتانج بننىلاألو سة الثانوية احلكومية يضاح ىف تعليم ادلفردات ىف ادلدر اإل

 منهجو  . سَتانج بننىلاألو سة الثانوية احلكومية تعليم ادلفردات ىف ادلدر قومي من الت

مفردات الّلغة : طريقة تدريس البحث ىو حبث الصف اإلجرائي. ونتائج البحث ىي

 سَتانج بنن تعت ر كافية ألن ادلدّرس بدأ ىلاألو سة الثانوية احلكومية العربّية ىف ادلدر 

عن ادلفردات الصعبة مبشاركة الدارسُت و يكتبها على تدريسو بقراةة ادلقالة مث يبحث 

 و ليس للمدّرس سعي ،قليلة الّتعليمسائل اإليضاح الىت استخدمها ادلدّرس ىف و  ،بورةالسّ 

تفكَت ىف إجياد الوسائل األخرى و تنفيذ التقييم يف تدريس ادلفردات اّلذي قام بو و 

 .7ادلدّرس ىو تقدير العمل و تقدير الّنتيجة

ي حسن علدراسة الباحث ىي أّن دراسة ي و حسن علالفرق بُت دراسة أما 

وأما دراسة الباحث تعقد يف  الثانوية احلكومية األوىل سَتانج بننتعقد يف ادلدرسة 

  ابصليل. ادلتوسطة االسالميةادلدرسة 

                                                           
7

، غَت منشورات )جامعة ىل سَتانج بنتُت، رسالة ادلاجستَتسة الثانوية احلكومية األو ادلدر تعليم ادلفردات ىف ، 1004،  على حسن. 
 (راىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجموالان مالك إب
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 األصالة الفرق اإلستواة ادلوضوع الرقم

تعليم القواعد الصرفية  2

 الدىنيةإبسًتاتيجية اخلريطة 

تطبيق اسًتاتيجية  القواعد الصرفية اخلرائط

لتعليم  اخلريطة الداللية

تطوير مواد تعليمية قواعد  1 ادلفردات

اللغة العربية ابستخدام خرائط 

 ادلفاىم

 القواعد اخلرائط

تعليم ادلفردات ىف ادلدرسة  4

الثانوية احلكومية األوىل 

 سَتانج بنتُت

 ادلدرسة ادلفردات

 

طّبق الباحث ىذه االسًتاتيجية لتعليم  من البحث العلمي للباحث ىي األصالة

كانت  .احلكومية ابصليل ادلتوسطة االسالميةابدلدرسة  (أ)ادلفردات يف الفصل السابع 

 ىذه االسًتاتيجية جديدة يف تلك ادلدرسة مل يستخدمها ادلدّرسون من قبل.

 



35 
 

 الثاين الفصل

 اإلطار النظري

 تعليم املفرداتحبث  اوأل:  امل

 املفردات -أ 

من اللغات  ونهبا ادلتعلمأن يتعّلم عناصر اللغة اليت جيب احدى ادلفردات ىي  

  ة.اللغعلى اكتساب مهارات  اكون قادر ياألجنبية ل

مهارات ل اللغة. قدرة الشخص على فهم ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكّ 

ن من ادلفردات ديتلكها. ادلفردات ىي عبارة تعتمد اعتمادا كبَتا على التمكّ  ةاللغة األربع

عن رلموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة من شخص معروف الستخدامها يف صياغة 

اجلمل أو التواصل مع اجلمهور. بنيت التواصل مع استخدام ادلفردات الصحيحة وادلناسبة 

  .عامة عن مستوى الذكاء والتعليم من مكربات الصوتسيتم عرض حملة 

ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من بعض الكلمات اليت من شأهنا أن تشكل  

اللغة، والكلمة ىي أصغر جزء من اللغة اليت ىي حرة، وىذا التعريف دييز بُت الكلمات 

  .رة نسبيااليت كتبها مرفيم. مرفيم ىو أصغر وحدة يف اللغة ذلا معٌت غَت مستق
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مما سبق ديكن االستنتاج أن كلمة سوف تستخدم يف صياغة اجلمل أو التواصل  

مع اجلمهور. االتصاالت أحدىم بنيت ابستخدام مفردات مناسبة وصحيحة تثبت 

 .مستوى الذكاء والتعليم من استخدام اللغة

 املفردات مفهوم -ب 

اإلندونيسية  ألفها إخيول و شذيل  –القاموس اإلجنليزية  ادلفردات كما ذكرت يف

و يف اللغة اإلجنليزية مسيت بــــــ   و ادلفردات يف اصطالح   1ىي قائمة الكلمات.

 القاموس للغة  اإلندونيسية عند ابالي بوستاكا ىي "قائمة الكلمات". 

( 2( مجيع الكلمات ادلضمونة يف اللغة، )1قال سوجيطا إن ادلفردات ىي )

( الكلمات ادلستخدمة يف العلوم، 3يستوعب عليها ادلتكلم و الكاتب، )الكلمات اليت 

 2( قائمة الكلمات ادلنظمة  مع البيان ادلوجز مثل القاموس/ ادلعجم.4)

( 2( مجيع الكلمات ادلضمونة يف اللغة، )1أما ادلفردات عند أحكادية فهي )

اعة يف نفس البيئة، الكلمات اليت استوعبعليو الشخص أو الكلمات اليت يستخدمها مج

 ( يف علم اللغة  ليس مجيع الكلمات مفردات،4( الكلمات ادلستخدمة يف العلوم، )3)

                                                           
1 Jhon M Echol dan Hasan Sadily, 1998, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia), hal 631. 
2 Soedjito, 1998, Kosa Kata Bahasa Indonesia, (Jakarta:PT. Gramedia,) hal 25. 
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( قائمة الكلمات والعبارات و ادلصطلحات يف اللغة اليت  تنظم ىجائية و معها 5)

 3حتديدىا.

( عنصر من عناصر اللغة الشاملة على ادلعارف  1وادلفردات ذلا معاىن و ىي )

(  الكلمات اليت يستوعب عليها ادلتكلم و 2عاىن و استخدامها يف اللغة، )عٌت ادل

       4( قائمة الكلمات ادلنظمة مع البيان ادلوجز مثل القاموس / ادلعجم.3الكاتب، )

 أمهية املفردات - ج

إن ادلفردات  تلعب دورا ىاما يف فهم أفكار و خربات شخص منطوقة كانت أو  

استيعاب الشخص على ادلفردات يلعب دورا ىاما يف عملية ىذا دليل على  5كمتوبة.

اللغة منطوقة  كانت أم مكتوبة يف احلياة اليومية أو األكادديية. السيم دلتعلم اللغة، لذلك 

 على ادلتعلم اللغة استيغاب على ادلفردات.

 تعليم املفردات     -د

كالم العرب ال حييط بو " لفقهاء امتتاز اللغة العربية بغٍت مفرداهتا حىت قال أحد 
حصى اخلليل بن أمحد أن أبنية كالم العرب ادلستعمل وادلهمل على ، ولقد أ6" إال نيب

                                                           
3 Ahkadiyah MK dan Sabarti, dkk, 1991, Pengajaran Kosa Kata. (Jakarta: Dikti) hal 41. 
4 Harimukti Kridalkasana, 1982, Kamus Linguistik. (Jakarta: PT Gramedia) hal 50. 
5 Depdikbud,  1985, Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA) Juklak Sistem Penilaian. (Jakarta: 
Depdikbud,). 

 223ص:  م(1996 ق)دمشق: جامعة دمش يف طرائق التدريس اللغة العربيةدمحم أمحد السريد،   6
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واخلماسي  ،499.499والرابعي  ،9.659، والثالثي 756مراتبها االربع من الثنائي 
11.693.6997  . 

قد يرى البعض أن تعلم الدارس األجنيب معٌت كلمة عربية يعٍت قدرتو على 
. والبعض اآلخر قد يظن أن تعلم الكلمة 8ترمجتها إىل لغتو القومية وإجياد مقابل ذلا

العربية يعٍت قدرتو على حتديد معناىا يف القواميس وادلعاجم العربية. وكال الرأيُت غَت 
 صحيح. 

ا فحسب، أو ليست القضية يف تعليم ادلفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفه
، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو رلرد وصفها يف تركيب فهم معناىا مستقلة فقط

لغوي صحيح. إن معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أن يكون الطالب قادرا على ىذا  
 .9ادلناسب ىو قدرتو على أن يستخدم الكلمة ادلناسبة يف ادلكانواألكثر أمهية كلو 

ة يف ضوء عدد الكلمات اليت حفظها تعليم العربية كلغة اثني تقوًن برانمجإن زلاولة 

ر للوقت واجلهد، وال طائل حتتو. إن ادلعيا ب يعترب عمال غَت عملي بل ومضيعةالطال

ن يف عدد ادلواقف اليت يستطيع الطالب االتصال منها مكاحلقيقي لتقوًن ىذا الربانمج ي

 .19بكفاءة اط والًتاكيب اليت يسيطر عليها ويستطيع استخدامهامنابلعربية، وعدد األ

                                                           
 223ادلرجع السابق، ص   7
)مصر: ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة،  ناطقني هباال، تعليم العربية لغري رشدي أمحد طعيمة  8

 194( ص: م1989
 194ادلرجع السابق، ص  ،رشدي أمحد طعيمة  9

 194، ص ادلرجع السابق  19
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 أهداف تعليم املفردات    -ه

أن يتقن الطالب نطق أصواهتا فحسب، أو فهم  ليس اذلدف من تعليم ادلفردات

معناىا مستقلة، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو رلرد وصفها يف تركيب بغوي 

 صحيح، إن معاير الكفاءة يف تعليم ادلفردات، ىو أن يكون الطالب قادرا على ىذا كلو،

ابإلضافة على شيء أخر ىو أن يكون قادرا على استخدام الكلمة ادلناسبة يف السياق 

 11ادلناسب.

 أنواع املفردات    -ل

عند تدريس الكلمات أو ادلفردات، ال بد من التفريق بُت نوعُت، منها: كلمات 

نشيطة و كلمات خاملة. ويقصد ابلكلمة النشيطة تلك الكلمات اليت تعلم ليستخدمها 

الطالب يف كالمو و كتابتو. أما الكلمات اخلاملة، فيقصد هبا الكلمة اليت يتوقع من 

الطالب أن يفهمها إذا مسعها أو قرأىا، ولكن ال يتوقع منو أن يستخدمها إذا تكلم أو  

النشيطة تدرس الستعمال، أما الكلمات اخلاملة فتدرس   كتب. بعبارة أخرى، الكلمات

 الستيعاب. 

                                                           
  .41 ص، دروس الدورات التدرسية دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ،1434ه  .عبد الرمحن ابن إبراىيم الفوزان و زمالءه  11
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تفريق على التدريس أتثَتا واضحا. فإذا أراد ادلعلم تعليم كلمات ويؤثر ىذا ال

نشيطة فعلية أن يدرب طالبو على ما يلي: معٌت الكلمة، ونطق الكلمة، وهتجئة 

الكلمة، واستعمال الكلمة. أما عند تدريس الكلمات خاملة، فعلى ادلعلم أن يعٌت بتقدًن 

 ا ادلعٌت إذا مسع الكلمة اثناء القراءة.معٌت الكلمة فقط ليتمكن الطالب من استيعاب ىذ

وقد يظهر ىنا سؤال، ىو: كيف يعرف ادلعلم أن ىذه الكلمة نشيطة و تلك 

الكلمة خاملة؟ وىذا يف الواقع سؤال لو ما يربره. واجلواب عليو ىو أن دليل ادلعلم ادلرافق 

علم أن لكتاب القراءة قد يقدم مثل ىذه ادلعلومات. وإذا مل حيدث ذلك، فعلى ادل

يستخدم حسن تقديره. ومن اجلدير ابلذكر  أن مجيع ادلفردات يف تعليم الطالب ادلبتدئ 

قد تعترب نشيطة. غَت أن احلاجة إىل التفريق بُت الكلمات النشيطة و الكلمات اخلاملة 

تربز عندما يتقدم الطالب يف مراحل تعلم اللغة األجنبية و عندما تكرب قائمة الكلمات 

 اجلديدة.

والبد من ذكر بعض احلقائق اذلامة ادلتعلقة ابلكلمات النشيطة و الكلمات 

اخلاملة: إن تقسيم الكلمات إىل نشيطة و خاملة ليس تقسيم اثبتا. فاحلدود بُت ىذين 

النوعُت حدود مرنة متحركة. فالكلمة اخلاملة يف مستوى تعليمى ما قد تصبح  نشيطة يف 

م الكلمات ينطوى على انتقال مستمر لبعض مستوى الحق. و يف الواقع، إن تعل
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الكلمات من دائرة الكلمات النشيطة. ففي بداية تعلم الطالب اللغة العربية، قد يعرف 

 بعض الكلمات اخلاملة إل الكلمات النشيطة.

إن الكلمات اخلاملة يف برامج لغوي ذي ىدف  زلدد قد تكون نشيطة يف 

مج تعليم اللغة  ألغراض طيب تبدو كلمات برانمج آخر. فالكلمات التجارة يف بران

خاملة. ولكن ىذه الكلمات نفسها تصح نشيطة يف برانمج لغوي ما قد تكون نشيطة 

يف برانمج آخر. ذلك، أل لكل حقل من حقول ادلعرفة مفرداتو و مصطلحاتو اليت ال غٌت 

 لو عنها.

النشيطة. فهناك من ادلعروف أن الكلمات اخلاملة اليت يعرفها عددا من الكلمات 

العديد من الكلمات اليت نفهمها إذا مسعنا  أو قرأانىا، ولكننا ال نستخدمها يف كالمنا 

أو كتابتنا. إن الكلمات اخلاملة كلمات زلزونة  يف الداكرة  تتذكرىا حُت  نسمعها أو 

 نراىا، ولكننا نقفز إىل الذاكرة بسرعة حُت نتكلم أو نكتب.

ابة أكرب عددا من الكلمات النشيطة  يف الكالم ابلنسبة الكلمات النشيطة يف الكت

للشخص الواحد. وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن ادلرء حُت يكتب يكون لديو وقت 

أوفر للتفكَت و التذكَت. كما أن ادلرء حُت يكتب،  يكزن أكثر عرضو للتقوًن حُت 

فرداتو. يضاف فيحرص على أن يعطي انطباعا أفضل عن سعة معرفتو و سعة م يكتب
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إىل ذلك أن موضوعات الكتابة  تكون يف العادة أكثر جديدة و رسية من موضوعات 

 12الكالم فتحتاج إىل مفردات أكثر تنوعا و دقة.

 املحبث  الثاين  اخلريطة الداللية

 اخلريطة الدالليةمفهوم  . أ

ىي إحدى االسًتاتيجية ادلستخدمة للمدّرسُت يف إيصال  اخلريطة الداللية

ما أادلعلومات إىل الطالب. وىذه االسًتاتيجية تسّهل ادلدّرسُت يف عملية التعليم والتعّلم. 

 كثَتة، منها:  اخلريطة الدالليةمفهوم 

اليت  االسًتاتيجيةعند ىانف: اخلريطة الداللية ىي نظرايت من األفكار ادلنظمة.  .1

يف الوسط. يري أن الفكرة الرئيسة  الفكرة األساسية ىو وضع تخدامهاديكن اس

تعطي العبارات الىت تدل على و  م إىل الفروع الكثَتةسّ تقتوضع يف الوسط و 

 13األفكار الفرعية.

                                                           
 .92-99 ، ص( أساليب تدريس اللغة العربية )الرايض ،  1986، على دمحم اخلويل  12

13
 Hanf, M.P,  1971, Mapping: A Technique for Translating Reading into Thinking. Journal of 

Reading 14, P 225. 
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 اليت تعرب الرسومات التخطيطية اخلرائط أوىي اخلريطة الداللية  عند دافدسون: .2

ىذه اخلريطة  .النص ادلعلومات يف الذي ديثل أو األفكار، الرسم البياين العالقة

  36عادة يف شكل الرسم البياانت اللفظية و تعّلق الكلمات أو العبارات ابخلطوط.

 .رسم ادلعاين يف تعليم ادلفرداتأما اخلريطة الداللية عند الباحث فهي  .3

 فوائد اخلريطة الداللية . ب

حنو ادلفردات ادلتعّلقة إحدى فوائد اخلريطة الداللية ىي تطوير معرفة الطالب 

ابدلوضوع الرئيسي إّما من ادلفردات ادلوجودة يف الكتاب الدراسي أو ادلفردات اليت ال 

 توجد يف الكتاب الدراسي. ومن فوائد اخلريطة الداللية منها:

يكون الطالب اىتماما كثَتا يف حفظ ادلفردات اجلديدة ألن اخلريطة الداللية  .1

 واأللوان.تستخدم الصور 

.  ابخلريطة الداللية، يستطيع الطالب حتليل النعاين من ادلفردات وحتليل العالقة من 2

 15الكلمة واحدة إىل األخرى.

أما فوائد اخلريطة الداللية عند الباحث فهي مساعدة الطالب على تصور يف  

 تصنيف الكلمة، لذلك يستطيع الطالب فهم ادلفردات سهال وحفظها سريعا.

                                                           
14

 Davidson, J.L, 1982, The Group Mapping Activity for Instruction in Reading and Thinking.   
Journal of Reading P 52. 
15

 Asmi Dafiya, 2012, upaya peningkatan penguasaan kosa kata, diakses tgl 19 okt 2015 pada 
http://asmidafiya.blogspot.com/2012/12/upaya-peningkatan-upaya-peningkatan.html 
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 اخلريطة الداللية تخطوا . ج

كي تتّم  البّد للمدّرسُت أن يستعّد استعدادا اتّما، اخلريطة الدالليةقبل تطبيق 

 16  أما خطوات اخلريطة الداللية كما يليإجراءات التعليم مرتّبا. 

 إعطاء الطالب كلمة واحدة كادلوضوع الرئيسي. .1

 ابدلوضوع الرئيسي.مث يسأل ادلعلم الطالب لطلب ادلفردات الكثَتة الىت تتعلق  .2

رسم اخلريطة مثل الصور أو يالطالب ادلفردات، أمر ادلعلم أن  بعد أن جيمع .3

 التخطيط اجلذاب من ادلفردات الىت قد مجع الطالب عن ادلوضوع الرئيسي.

 مث بُّت ادلعلم العالقة بُت الكلمات وادلوضوع الرئيسي. .4

 ابدلوضوع الرئيسي.وأمر ادلعلم الطالب ليحفظ ادلفردات اليت تتعّلق  .5

 أما خطوات اخلريطة الداللية عند الباحث فهي:

 .إبنشاء اجملموعة أو الفرقةأمر ادلدّرس الطالب  -أ 

 .ادلوضوع الرئيسيأعطى ادلدرس لكل فرقة  -ب 

 .حبث ادلفردات الكثَتة اليت تتعلق ابدلوضوع الرئيسي ةفرقأمر ادلدّرس لكّل  -ج 

 قرطاس.اليف  ادلفرداترسم  ةفرقلكّل أمر ادلدّرس  -د 

                                                           
16

 Asmi Dafiya, 2012, upaya peningkatan penguasaan kosa kata, diakses tgl 19 okt 2015 pada 
http://asmidafiya.blogspot.com/2012/12/upaya-peningkatan-upaya-peningkatan.html 
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 قرطاس. ة حفظ ادلفردات يف الفرقلكّل أمر ادلدّرس  -ه 

يستطيع استخدامها يف ادلواد التعليمية ادلتعّددة.  اخلريطة الدالليةكما عرفنا أّن تطبيق 
 االسًتاتيجية لتعليم ادلفردات. فالباحث يريد أن يطّبق ىذه
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث 

 مدخل البحث ومنهجه . أ

 إن ادلدخل ادلستخدم ذلذا البحث ىو ادلدخل الكمي. أما منهج البحث فهو

ادلنهج التجرييب. بّين انزر أن البحث الكمني ىو مدخل البحث الذي يستعمل ابدلضاربة 

ادلدخل الكمني ىو مدخل البحث يعتمد على  1على موضع البحث مع الضابطة.

ستخدم لبحث رلتمع البحث ادلعّي. طريقة أخذ رلتمع البحث ادلعّي الفلسفة الوضعية ي

يفعل ابلعشوائية، رلتمع البياانب ابستخدام أداة البحث. حتليل البحث ابلكمي أو 

ألن البياانت  ويسمى ادلدخل ادلستخدمة ابلكمي، 2االحصائيات لتجربة الفرضية احملدد.

اليت حتتاج إليها الباحث يكون على صورة عديدة، أو يعطي وصفا رقميا يوضح مقدر 

 ىذه الظاىرة.

رلموعتان ومها اجملموعة الضابطة واجملموعة  يب ادلستخدم ىوأما تصميم التجري

 التجريبية. وخطوات تصميم اجملموعتّي ىي االختبار القبلي مث استخدام ادلتغري ادلستقل مث

 االختبار البعدي.

 جمتمع البحث وعينته  . ب

                                                           
1
 Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian, Ar-Ruz Media, hal.143 

2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, hal. 14 
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ادلتوسطة دلدرسة يف ا السابعللفصل  طالبكل يف ىذا البحث ىو   إن اجملتمع

و . اطالب 325 م. وعددى2016-2015يف العام الدراسي احلكومية ابجنبل  اإلسالمية

يف  اطالب 37وعينتو ىي  . أما عينتو فهي الفصل السابع )أ( و الفصل السابع )ب(

 % من عينة لنيل البياانت.25وىو  البط عشرةاجملموعة التجريبية، ويكفي بتوكيل 

. ويهدف ىذا البحث Random Sampling العشوائيةالعينة صنيف العينة إىل أسلوب تو 

   .فعالية تعليم ادلفردات ابخلريطة الدالليةإىل معرفة 

 مصادر البياانت . ج

تكونت مصادر البياانت يف ىذا البحث من ادلصادر الرئيسية والفرعية. فادلصادر 

. وادلصادر الفرعية ىي الكتب تعليم ادلفردات ابخلريطة الدالليةالرئيسية ىي البياانت 

 وادلراجع اليت تتعلق ابلبحث وحتليل ادلصادر الرئيسية.

من  االختبارنتائج  البحث التجرييب الذي حيتاج إىل البياانت الكمية، وىي

. أما االستبانةالطالب. وكذلك البياانت من نتائج ادلالحظة يف عملية التدريس ونتائج 

 بيان ذلك كما يلي:
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 (1اجلدول )

 البحثمتغريات د.    
 Independent)نوعان مها: ادلتغري ادلستقل  ثأما متغريات البحث استخدمها الباح

variable)  وادلتغري التابع(Dependent variable) ادلتغري ادلستقل ىو ادلتغري الذي يؤثر أو .
من ادلتغري التابع ىو ادلتغري ادلؤثر أو يكون النتيجة ادلتغري التابع. و يسبب التغيري أو ظهور 

 3ادلتغري ادلستقل.
 ىناك متغريااتن يف ىذا البحث، وىي:

 اخلريطة الداللية.ادلتغري ادلستقل يف ىذا البحث ىو  -1

                                                           
3
 Ibid.,hal. 61 

 البياانت مصادر البياانت أدوات مجع البياانت الرقم
الظواىر ادلوجودة من نشطات  ادلعلم ادلالحظة -1

التعليم يف ادلدرس اليت تقوم بعملية 
 الفصل الدراسي.

الظواىر ادلوجودة من نشطات  الطالب
الطالب من اشرتاكهم واىتمامهم 

 هبذه العملية التعليمية.
فعالية تعليم ادلفردات ابخلريطة  الطالب االستبانة -2

 الداللية.
نتيجة تعليم ادلفردات ابخلريطة  الطالب االختبار -3

 الداللية.
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 .فرداتادلتغري التابع يف ىذا البحث ىو تعليم ادل -2

 مجع البياانت طريقة .ه 

البحث استخدمها الباحث جلمع البياانت وادلعلومات اعتمد على أدوات  أما

 ادلستخدمة، فهي كما يلي:أدوات البحث 

  ادلالحظة  .1

ن جزءا م يكون الباحثىي طريقة حبيث و  طريقة ادلالحظة استخدم الباحث

األحداث والظواىر اليت تتعلق هبذا الحظة النشاطات اللغوية ادلدروسية. وقام الباحث مب

أبنشطة لق للحصول على البياانت اليت تتعالبحث وتسجيلها تنظيما. ويقوم هبا الباحث 

 الطالب يف تعليم ادلفردات، ودلعرفة عملية التعليم والتعلم يف الفصل.

 االستبانة .2

ها الباحث. وىذه بتقومي البياانت اليت حصل ستبانةاالالباحث ىذه  قدم

الباحث من  ما يتعلق هبذه االسرتاتيجية. طلب الطالبتعقد بّي الباحث و  ستبانةاال

 هوكذلك فعالية ىذ خلريطة الدالليةابومطابقة  الطالبمعرفة عن حال  ستبانةاالىذه 

 .االسرتاتيجية

  االختبار .3
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ىي طريقة تقدير الواجبات اليت يعملها الطالب، لنيل البياانت عن  اتاالختبار 

أحد الطالب وإجنازه مث يقارن بتقدير الطالب اآلخر وإجنازىم أو مستوى  تقدير

واالختبار ىو أداة القياس الذي يقدم على شكل أسئلة متتالية أو موضوعية،   4التقدير.

شفهية أو حتريرية، نظرية أو عملية، ويطلب من رلتمع البحث أن جييب عنها أو يقوم 

االختبار ادلستخدم يف ىذا البحث ىو االختبار القبلي  5بتنفيذ ادلهمة اليت تطلب منو.

قبلي ىو االختبار دلقياس قدرة أفراد اجملموعة التجريبية واالختبار البعدي. االختبار ال

ادليدانية ومعارفهم ابدلفردات قبل جتربة تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية. أما االختبار 

البعدي ىو االختبار دلعرفة أثر تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية عند الطالب يف ادلدرسة 

 يل.ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابجن

 

 اللوحة األوىل

 يف اإلختبار الطالبمعيار جناح  

 النسبة ادلائوية ) %( مدى الدرجات ادلستوى الرقم

زاممت 1  90-100 %90-%100 

                                                           
4
 Sarwiji Suwandi, Model Assesmen dalam Pembelajaran, Yuma Pressindo, hal.39. 

5
 Nana Sujana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar algesindo, hal. 100 
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جدا جيد 2  80-89  %80-%89 

 794%-70% 79-70 جيد 3

  69%-60% 69-60 مقبول 4

  59%  - 0%  59-0 ضعيف 5

 

 أسلوب حتليل البياانت  .و 

الباحث إىل أسلوب حتليل  ، حيتاجالباحث على البياانت الصادقةصل كي حي

ىو ابلتحليل  يبي. فاألسلوب األنسب لتحليل البياانت من البحث التجر البياانت

والتحليل الكمي للبياانت  الوصفي للبياانت عن تطبيق ىذه اسرتاتيجية اخلريطة الداللية

 ((t-testاإلحصائ إختبار "ت"  رمزال عن فعاليىة ىذه اسرتاتيجية اخلريطة الداللية

 :6كما يلي   وىو اإلحصائي

             

√(
∑   ∑    

        
) (

 

  
  

 

  
)  

  Mx   : ادلقايس ادلعديل من اجملموعة اجلربة 

  My   : ادلقايس ادلعديل من اجملموعة الضابة 

                                                           
6
 Arikunto suharsini, 2006, prosedur penelitian, ( jakarta: Asdi Mahasatya, ) hal 25 

Mx-My t= 
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 ∑    : العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة الضابة    

 ∑                 : العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة الضابة    

  Nx   :  الطالب يف اجملموعة التجربةعدد  

  Ny   : عدد الطالب يف اجملموعة الضابطة    

H1 يف  اسرتاتيجية اخلريطة الداللية= توجد الفرق الداللة بّي التعليم ادلفردات ابستخدام

يف الفصل السابع )ب(  اسرتاتيجية اخلريطة الدالليةالفصل السابع )أ( وبدون استخدام 

 احلكومية ابجنيل. ادلتوسطة االسالميةيف ادلدرسة 

H0اسرتاتيجية اخلريطة الدالليةابستخدام  ادلفردات لتعليمتوجد الفرق الداللة بّي ا = ال 

السابع  فصليف ال اسرتاتيجية اخلريطة الدالليةوبدون استخدام  )أ( السابع فصليف ال

 احلكومية ابجنيل. ادلتوسطة االسالميةيف ادلدرسة  )ب(

 الدراسة مراحل تنفيذ .ز 

 ىناك مراحل تنفيذ البحث اليت يتبعها الباحث، وىذه اإلجراءات يقوم هبا 

 الباحث ابخلطوات االتية :

 الضابطة واجملموعة التجريبية للمجموعة القبلي االختبار إجراء .1

سرتاتيجية اخلريطة اب أدوات ادلدرسيةادلادة عن  .االسرتاتيجيةتطبيق ىذه  .2

 .التجريبية للمجموعة الداللية
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 .الضابطة واجملموعة التجريبية للمجموعة البعدي االختبار إجراء .3

 احلكومية ابجنيل. ادلتوسطة االسالميةيف ادلدرسة الطالب  مع الستبانةا .4

 النهائي. ادلنتج
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 عرض نتائج ادلالحظة واإلستبانة: األولادلبحث 

عن إجراء تعليم املفردات ومشكلتو إلستبانة أما عرض نتائج املالحظة وا

 ابذميل فهي كما يلي:ردرسة املتسسةة  اإلسالمية اكحكسمية امليف 

 ادلتوسطة  اإلسالمية احلكومية ابجنيلردسسة ادليف  ادلفردات تعليم إجراء -أ 

يعين يف  ،ة يف كل املسضسعمر   السابع )أ( الفصل يف املفردات تعليم جرى
. اطالب 73 ىس الفصل ىذا يف البالة وعردد. أول الردراسة من كل مسضسع جرديرد

وفيو املاء فيو تكييف اهلساء أيضا و ، وللمردرس البللة ومقعرد مكتب الفصل يف
  للشرب أيضا.
املفردات  املعلم قرأ. احملاضرة طريقة ىي املستخردمة املفردات تعليم طريقة
 املستخردمة التعليم وسائل أما. املادة عن املعلم بٌن مث البالة واستمعمن الكتاب 

اللغة  كتاب ىس ردمخاملست التعليم ومصردر. اللغة العربية باوكت والقلم السبسرة ىي
 .العربية وأوراق الساجبات للةالب

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابجنيلردسسة ادليف  ادلفردات تعليم مشكلة -ب 

اللغة العربية  تعليم عملية أن الباحث فحصل ،ستبانةواإل املالحظة بعرد
املردرس ال يهتم كثًنا يف تردريس  .مشكالت فيها حصسصا يف تعليم املفردات

عنردما يردر س املفردات، أيمر املردر س الةالب بقراءة مشكلتو أيضا ىي و  املفردات.
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 عملية يف ماشرتاكه بردونو املفردات فقرد بردون األمر إىل حفظ تلك املفردات 
 .مث يستمر املردر س الردرس التعليم

اإلبتردائية  املردرسة من متخرج البالة بعض ىي األخرى املشكلة أما
 فظن. املفردات خاصة يف تعليم العربية اللغة ساتعلم ما اليت العامة اكحكسمية

قليل يف حفظ املفردات اليت  مألهن ودمل، صعب درس اللغة العربية ىي أن البالة
 برداية قبل بل البالة كسالن سبب اكحال ىذا. لغة العربيةأسس يف تعليم ال

 .إلقائهابل  العربيةتكلم اللغة  يف البالة قردرة ضعف سببكذلك صار و . التعليم
 ابخلريطة الردالليةتطبيق تعليم ادلفردات   -ج

قام الباحث البحث يف الفصل السابع يف مردرسة املتسسةة اإلسالمية 
اجملمسعة الضابةة ك السابع )ب( الباحث الفصل أخذاكحكسمية ابذميل. ف

اللغة اجملمسعة التجريبية. فاجملمسعة الضابةة عل مها معلم والفصل السابع )أ( ك
لقاءات وىي للمجمسعة التجريبة  ثالثةب العربية يف ىذا الفصل. فقام الباحث

 لقاء، ولقاءان الباقي لالختبار القبلي واالختبار البعردي لتلك اجملمسعتٌن.
والضابةة ابالختبار القبلي حتريراي يف اجملمسعة التجريبية  قام الباحثو 

يف التاريخ سبعة عشر من أكتسبر سنة  املفرداتيف  البملعرفة كفاءة الة
اثنان  يف التاريخ ة لقاء، وىيتجريبيعملية التعليم يف اجملمسعة الت . وجر م5102

 .املفردات ابخلريةة الردالليةبتعليم  م5102 وعشرين أكتسبر
الرسسمات  أواخلرائط ىي  ”Davidson“اخلريةة الرداللية عنرد دافردسسن 

 املعلسمات يف الذي ديثل أو األفكار، الرسم البياين العالقة اليت تعرب التخةيةية
ىذه اخلريةة عادة يف شكل الرسم البياانت اللفظية و تعل ق الكلمات أو  .النص
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من  إال  ليس ساعرد الةالب لنيل املعلسماتت اخلريةة الردالليةف العبارات ابخلةسط.
اليت ال تسجرد  من املفردات اليت تتعلق ابملسضسع الرئيس  بل فقرد،كتاب اللغة العربية 

 . يف الكتاب
، وىي خةساتيتكسن من ثالث  ابخلريةة الرداللية املفرداتتةبيق تعليم 

 . وبياهنم كما يلي:عرض التعليم، واختتام التعليم مقردمة التعليم،
 تسهيل عملية  .0

وىس تةسير قردرة سائل  تسهيل عملية تعليم املفردات ابخلريةة الرداللية
 الةالب عن مشكلة حفظ املفردات.

 شرح الباحث عن خةسات تعليم املفردات ابخلريةة الرداللية.  -أ 

 بٌن الباحث عن املفردات اليت تتعلق ابألدوات املردرسية. -ب 

قسم الباحث الةالب إىل ست فرق،  تكسنت فرقة واحردة  -ج 
 أشخاص. واختار الةالب رئيس من كل فرقة. 3-6من 

 ة الةلبعملي .5

وحفظ املفردات  عملية الةلب، يةلب الةالب لرسم اخلريةة الرداللية
 فيها.

 .حيردد الباحث املسضسع -أ 

 جيعل الباحث الةالب يكسن فرقة.  -ب 

 حيردد الباحث املسضسع الرئيس لكل الفرقة. -ج 

مناسبة ابملسضسع أيمر الباحث لكل الفرقة رسم اخلريةة الرداللية  -د 
 الرئيس. 
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 تسسط عملية .7
أن حيفظسا املفردات أمام ويقردم الةالب  فرداتعملية نيل املتسسط 

 .الفصل

ينال كل الفرقة  .وأىرداف التعلم رسم اخلريةة الردالليةيعرف كل الفرقة 
املعلسمات اجلرديردة من تقرير الفرقة األخرى. وتةبيقو ىس قردم رئيس الفرقة عن 
اخلريةة الرداللية أمام الفصل، واستمع الةالب األخرى ونلسا معلسمات جرديردة 

حيافظسن الةالب املفردات يف اخلريةة الرداللية مث من تقردمي الفرقة األخرى. 
 مجاعة.
 ادلفردات ابخلريطة الردالليةة تعليم : فعالي ادلبحث الثاين

الفصل  سفه )أ(السابع جعل الباحث الفصل  جراء البحث،قبل إ

تقردم الباحث اإلختبار مث  فصل الضابط. فهس )ب(السابع التجرييب والفصل 

اليت املفردات عن  الةالبكفاءة األساسية لكل ال ىردفو معرفة. و لةالبالقبلي ل

سللة عن املفردات اليت األمث أعةى الباحث . دوات املردرسيةتتضمن من األ

 .دوات املردرسيةاألمن تتضمن 

 بٌن الفصلٌن : القبلي يف اإلختبار نتيجة الةالبيت فهي وأما اجلردول اآل

 0ل اجلردو 
 (أ)السابع نتيجة اإلختبار القبلي الفصل 

 النتيجة اإلسم الرقم
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 71 أمحرد نظافة حبيب هللا 0
 71 أمًنة أنثى األسرد 5
 01 أغلج إفلٌن 7
 71 عقيلة سانردر دايان 4
 71 أوليا رمحردنت 2
 41 بلقس سنية املكر مة 6
 51 فضلة عمليا عبرد هللا 3
 71 فزان عاد هللا 8
 41 حفظة النفيلة 9

 41 ىنا فرايل 01
 71 حي  ابكحق  املصن ف 00
 51 عهاب حبيب الرمحن 05
 21 عنرة الردجا 07
 41 جاكا سغًنات فرستيا 04
 41 حرية السالمة 02
 51 حمردية اكحسنة 06
 71 مسلردية مي إيكاوايت 03
 41 مسلتا أبرليا 08
 51 شيف هللا واحرددمحم  09
 31 شفر عفيف الردين دمحم  51
 41 خمتار اكحرديث دمحم 50
 71 إيكا نسر ستياواندمحم  55
 21 فهمدمحم  57
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 71 فخر العلسمدمحم  54
 51 دمحم مشفك زين 52
 41 دمحم شروان 56
 71 نيلة الرمحة 53
 51 نفعة الشكيال 58
 71 نلنا مسلرداي كمال 59
 51 نسر عرف عززية 71
 01 نسر رزقي أردكا أكرب 70
 21 سرح سلمي 75
 71 سيت بكيت مسلردة النساء 77
 21 شرفة النردية 74
 41 تشيا أوكتافيا وردان 72
 21 تراي فسزية النساء 76
 71 سيت سلسىزىردى  73

 0571 نتيجةعردد ال
 77.54 املعردل

 

 5ل ردو اجل
 (ب)نتيجة اإلختبار القبلي الفصل السابع 

 النتيجة اإلسم الرقم
 01  ة األلفيةعبرد 0
 01 لغ سافةرىأ 5
 71 ألف مهنردس 7
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 21 أسرى نسر العارف 4
 51 ابغسس فراساجا 2
 71 ن أيس أردانداي 6
 41 فاين أفرلياين 3
 41 والنرداري إكا 8
 21 دمحم أدتيا إنردرا 9

 51 دمحم حافظ الفارسي 01
 51 دمحم فهم عبردهللا 00
 71 دمحم زدان شاكري 05
 51 مرىٌن رزقا 07
 51 مسهري 04
 41 دمحم مسل العبرد اكحكيم 02
 71 دمحم فضيلة أكرب 06
 41 فارسدمحم  03
 01 إرفايندمحم  08
 71 علي رمحة هللادمحم  09
 61 نعم العبرددمحم  51
 01 ىرداية الصبيان املصةاىفدمحم  50
 81 نبيل علي عثمان 55
 41 نردية ألف رزق 57
 41 سر داي حليمةن 54
 21 نسر خفيفة إنردار فراوانسا 52
 71 أوكرتايان فتسي جنتكا 56
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 71 روضة اللةفية جتس ف ق. 53
 71 سفن بتا 58
 41 ساسبيل فاطن 59
 71 كرنياواتسفتبان أيس   71
 41 سيت منظيفة 70
 01 صفرية عز ة الليل 75
 71 سبح رح ردة العيش 77
 71 تر أغ ن رسكا فةري 74
 31 أويل الفريردة 72
 41 زىر عمليا فتحا 76

 0511 نتيجةعردد ال
 77.77 املعردل

 

 يف املعردل بٌن الفصلٌن فهس الفرق الباحث وجرد ومن البياانت السابقة

ابملعردل  (ب)السابع وأما يف الفصل  77.54 ابملعردل (أ)السابع يف الفصل 

 من ربأك (ب)السابع لفصل ل املعردل من نتيجة اإلختبار القبلي. 77.77

ستخردم فيو تعليم يفصل الضابط الذي كما بيان السابق، أن   .(أ)السابع الفصل 

م معل   ىس الفصلوكان املعلم هلذا  بردون اسرتاتيجية اخلرائط الرداللية.املفردات 

ستخردم فيو تعليم ذكسرة. وأما الفصل التجرييب الذي يالعربية يف املردرسة امل ةاللغ

 لباحث نفسو.ة. وكان املعلم هلذا الفصل ىس ارائط الردالليخلاباملفردات 
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مقردار د الباحث أن يقردم البياانت عن ابعرد تقسمي إجراء البحث، أر 

بٌن الفصلٌن. وابلتايل يقردم الباحث التقردير  تعليم املفردات نتيجة الةالب يف

 من نتيجة الةالب يف ىذا اجلردول.

 7اجلردول 
 املستسي للنتيجة

 التقردير النتيجة الرقم
 دمتاز 91-011 0
 جيرد جردا 81-89 5
 جيرد 31-39 7
 مقبسل 61-69 4
 ضعيف 1-29 2
 الضابط فصللل النتائج اإلختباس القبلي والبعرد .1

تقردير النتيجة  مناسبا ب االختبارينبٌن  الةالبنتيجة  معرفةالباحث  أراد

 كما وجرد يف اجلردول السابق، وىذا جردوهلا :

  4اجلردول 
 تقردير نتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل الضابط

 
 التقردير اإلختبار القبلى اإلسم الرقم
 ضعيف 01  ة األلفيةعبرد 0
 ضعيف 01 ألغ سافةرى 5
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 ضعيف 71 ألف مهنردس 7
 ضعيف 21 أسرى نسر العارف 4
 ضعيف 51 ابغسس فراساجا 2
 ضعيف 71 داين أيس أردان 6
 ضعيف 41 فاين أفرلياين 3
 ضعيف 41 إكا والنرداري 8
 ضعيف 21 دمحم أدتيا إنردرا 9

 ضعيف 51 دمحم حافظ الفارسي 01
 ضعيف 51 دمحم فهم عبردهللا 00
 ضعيف 71 دمحم زدان شاكري 05
 ضعيف 51 مرىٌن رزقا 07
 ضعيف 51 مسهري 04
 ضعيف 41 دمحم مسل العبرد اكحكيم 02
 ضعيف 71 دمحم فضيلة أكرب 06
 ضعيف 41 دمحم فارس 03
 ضعيف 01 دمحم إرفاين 08
 ضعيف 71 دمحم علي رمحة هللا 09
 مقبسل 61 دمحم نعم العبرد 51
 ضعيف 01 دمحم ىرداية الصبيان املصةاىف 50
 جيرد جردا 81 نبيل علي عثمان 55
 ضعيف 41 نردية ألف رزق 57
 ضعيف 41 نسر داي حليمة 54
 ضعيف 21 نسر خفيفة إنردار فراوانسا 52
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 ضعيف 71 أوكرتايان فتسي جنتكا 56
 ضعيف 71 روضة اللةفية جتس ف ق. 53
 ضعيف 71 سفن بتا 58
 ضعيف 41 ساسبيل فاطن 59
 ضعيف 71 سفتبان أيس كرنياوات 71
 ضعيف 41 سيت منظيفة 70
 ضعيف 1 صفرية عز ة الليل 75
 ضعيف 71 سبح رح ردة العيش 77
 ضعيف 71 تر أغ ن رسكا فةري 74
 جيرد 31 أويل الفريردة 72
 ضعيف 41 زىر عمليا فتحا 76

 
 2اجلردول 

 عردد الةالب من انحية تقردير نتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل الضابط بيان
 النسبة املؤوية ةالبعردد ال التقردير النتيجة الرقم

 - - دمتاز 91-011 0
 % 5.8 0 جيرد جردا 81-89 5
 % 5.8 0 جيرد 31-39 7
 % 5.8 0 مقبسل 61-69 4
 %90.6 77 ضعيف 1-29 2

 % 011 76 اجملمسع
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 % والنتيجة5.8و طالب أ 0يف ىذا الفصل، النتيجة جيرد جردا حصل عليها 

طالب أو  0عليها  % والنتيجة مقبسل حصل5.8طالب أو  0جيرد حصل عليها 

 .%90.6أو  طالبا 77ما النتيجة ضعيف حصل عليها %  وأ5.8

 6اجلردول 
 تقردير نتيجة اإلختبار البعردي يف الفصل الضابط

 التقردير بعردياإلختبار ال اإلسم الرقم
 مقبسل 61  ة األلفيةعبرد 0
 مقبسل 61 ألغ سافةرى 5
 مقبسل 61 ألف مهنردس 7
 جيرد 31 أسرى نسر العارف 4
 جيرد 31 ابغسس فراساجا 2
 جيرد 31 داين أيس أردان 6
 مقبسل 61 فاين أفرلياين 3
 جيرد جردا 81 إكا والنرداري 8
 جيرد 31 دمحم أدتيا إنردرا 9

 مقبسل 61 دمحم حافظ الفارسي 01
 جيرد 31 دمحم فهم عبردهللا 00
 مقبسل 61 دمحم زدان شاكري 05
 جيرد 31 مرىٌن رزقا 07
 جيرد 31 مسهري 04
 مقبسل 61 دمحم مسل العبرد اكحكيم 02
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 مقبسل 61 دمحم فضيلة أكرب 06
 جيرد 31 دمحم فارس 03
 مقبسل 61 دمحم إرفاين 08
 جيرد جردا 81 دمحم علي رمحة هللا 09
 جيرد  31 دمحم نعم العبرد 51
 جيرد 31 دمحم ىرداية الصبيان املصةاىف 50
 جردا جيرد 81 نبيل علي عثمان 55
 جيرد جردا 81 نردية ألف رزق 57
 جيرد 31 نسر داي حليمة 54
 دمتاز 011 نسر خفيفة إنردار فراوانسا 52
 جيرد جردا 81 أوكرتايان فتسي جنتكا 56
 دمتاز 91 روضة اللةفية جتس ف ق. 53
 جيرد 31 سفن بتا 58
 جيرد جردا 81 ساسبيل فاطن 59
 جيرد 31 سفتبان أيس كرنياوات 71
 جيرد 31 سيت منظيفة 70
 جيرد جردا 81 عز ة الليلصفرية  75
 جيرد 31 سبح رح ردة العيش 77
 جيرد 31 تر أغ ن رسكا فةري 74
 جيرد 31 أويل الفريردة 72
 جيرد 31 زىر عمليا فتحا 76
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 3اجلردول 
 من انحية تقردير نتيجة اإلختبار البعردي يف الفصل الضابط ةالبعردد ال بيان
 النسبة املؤوية ةالبعردد ال التقردير النتيجة الرقم

 %2.6 5 دمتاز 91-011 0
 %09.4 3 جيرد جردا 81-89 5
 %21 08 جيرد 31-39 7
 %52 9 مقبسل 61-69 4
 - - ضعيف 1-29 2

 % 011 76 اجملمسع
 

طالب  5دمتاز  النتيجة الضابط كان الةالب الذي حصل على يف فصل

%، 09.4أو  طالب 3جردا النتيجة جيرد  ، والذي حصل على%2.6أو 

 ، والذي حصل على%21أو  طالبا 08 النتيجة جيرد والذي حصل على

 .%52أو  طالبا 9مقبسل النتيجة 

 لفصل التجرييبالنتائج اإلختباس القبلي والبعردي ل    .2

تقردير النتيجة  مناسبا ب االختبارينبٌن  ةالبالنتيجة  معرفةالباحث  أراد

 كما وجرد يف اجلردول السابق، وىذا جردوهلا :
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 8 اجلردول
 اإلختبار القبلي يف الفصل التجرييبتقردير نتيجة 

 التقردير قبلياإلختبار ال اإلسم الرقم
 ضعيف 71 أمحرد نظافة حبيب هللا 0
 ضعيف 71 أمًنة أنثى األسرد 5
 ضعيف 01 أغلج إفلٌن 7
 ضعيف 71 عقيلة سانردر دايان 4
 ضعيف 71 أوليا رمحردنت 2
 ضعيف 41 بلقس سنية املكر مة 6
 ضعيف 51 هللافضلة عمليا عبرد  3
 ضعيف 71 فزان عاد هللا 8
 ضعيف 41 حفظة النفيلة 9

 ضعيف 41 ىنا فرايل 01
 ضعيف 71 حي  ابكحق  املصن ف 00
 ضعيف 51 عهاب حبيب الرمحن 05
 ضعيف 21 عنرة الردجا 07
 ضعيف 41 جاكا سغًنات فرستيا 04
 ضعيف 41 حرية السالمة 02
 ضعيف 71 حمردية اكحسنة 06
 ضعيف 51 مسلردية مي إيكاوايت 03
 ضعيف 41 مسلتا أبرليا 08
 ضعيف 51 دمحم شيف هللا واحرد 09
 جيرد 31 دمحم شفر عفيف الردين  51
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 ضعيف 41 دمحم خمتار اكحرديث 50
 ضعيف 71 دمحم إيكا نسر ستياوان 55
 ضعيف 21 دمحم فهم 57
 ضعيف 71 دمحم فخر العلسم 54
 ضعيف 51 دمحم مشفك زين 52
 ضعيف 41 دمحم شروان 56
 ضعيف 71 نيلة الرمحة 53
 ضعيف 51 نفعة الشكيال 58
 ضعيف 71 نلنا مسلرداي كمال 59
 ضعيف 51 نسر عرف عززية 71
 ضعيف 01 نسر رزقي أردكا أكرب 70
 ضعيف 21 سرح سلمي 75
 ضعيف 71 سيت بكيت مسلردة النساء 77
 ضعيف 21 شرفة النردية 74
 ضعيف 41 وردانتشيا أوكتافيا  72
 ضعيف 21 تراي فسزية النساء 76
 ضعيف 71 زىردى سيت سلسى 73

 
 9اجلردول 

 من انحية تقردير نتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل التجرييب ةالبعردد ال بيان
 النسبة املؤوية ةالبعردد ال التقردير النتيجة الرقم

 - - دمتاز 91-011 0
 - - جيرد جردا 81-89 5
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 %5.3 0 جيرد 31-39 7
 - - مقبسل 61-69 4
 %93.7 76 ضعيف 1-29 2

 % 011 73 اجملمسع
 

وأما النتيجة %. 5.3طالب أو  0النتيجة جيرد حصل عليها  ،يف ىذا الفصل

 .%93.7أو  طالبا 76ضعيف حصل عليها 

 01اجلردول 
 تقردير النتيجة اإلختبار البعردي يف الفصل التجرييب

 التقردير بعردياإلختبار ال اإلسم الرقم
 دمتاز 011 أمحرد نظافة حبيب هللا 0
 دمتاز 011 أمًنة أنثى األسرد 5

 جيرد جردا 81 أغلج إفلٌن 7

 دمتاز 011 عقيلة سانردر دايان 4

 دمتاز 011 أوليا رمحردنت 2

 دمتاز 011 بلقس سنية املكر مة 6

 دمتاز 011 فضلة عمليا عبرد هللا 3

 دمتاز 011 فزان عاد هللا 8

 دمتاز 011 النفيلةحفظة  9

 دمتاز 011 ىنا فرايل 01

 جيرد جردا 91 حي  ابكحق  املصن ف 00
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 جيرد 31 عهاب حبيب الرمحن 05

 دمتاز 011 عنرة الردجا 07

 دمتاز 011 جاكا سغًنات فرستيا 04

 دمتاز 011 حرية السالمة 02

 جيرد جردا 81 حمردية اكحسنة 06

 دمتاز 011 مسلردية مي إيكاوايت 03

 دمتاز 011 مسلتا أبرليا 08

 دمتاز 011 دمحم شيف هللا واحرد 09

 دمتاز 011 دمحم شفر عفيف الردين  51

 دمتاز 011 دمحم خمتار اكحرديث 50

 دمتاز 011 دمحم إيكا نسر ستياوان 55

 جيرد جردا 81 دمحم فهم 57

 دمتاز 011 دمحم فخر العلسم 54

 دمتاز 011 دمحم مشفك زين 52

 دمتاز 011 دمحم شروان 56

 دمتاز 011 نيلة الرمحة 53

 دمتاز 011 نفعة الشكيال 58

 دمتاز 011 نلنا مسلرداي كمال 59

 دمتاز 011 نسر عرف عززية 71

 دمتاز 011 نسر رزقي أردكا أكرب 70

 دمتاز 011 سرح سلمي 75

 دمتاز 011 سيت بكيت مسلردة النساء 77

 دمتاز 011 شرفة النردية 74
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 دمتاز 011 أوكتافيا وردانتشيا  72

 جيرد جردا 81 تراي فسزية النساء 76

 دمتاز 011 زىردى سيت سلسى 73

 
 00اجلردول 

 من انحية تقردير نتيجة اإلختبار البعردي يف الفصل التجرييب بيان عردد الةالب
 النسبة املؤوية عردد الةالب التقردير النتيجة الرقم

 %87.8 70 دمتاز 91-011 0
 %07.2 2 جرداجيرد  81-89 5
 %5.3 0 جيرد 31-39 7
 - - مقبسل 61-69 4
 - - ضعيف 1-29 2

 %011 76 اجملمسع
 
 05اجلردول 

 املقارنة عردد الةالب من انحية تقردير نتيجة اإلختبار القبلي بٌن الفصلٌن 
عردد  التقردير النتيجة الرقم

 الةالب
النسبة املؤوية 

 لفصل الضابط
عردد 

 الةالب
النسبة املؤوية 

 للفصل التجرييب
 - - - - دمتاز 91-011 0
 - - %5.38 0 جيرد جردا 81-89 5
 %5.3 0 %5.38 0 جيرد 31-39 7
 - - %5.38 0 مقبسل 61-69 4
 %93.7 76 %90.63 77 ضعيف 1-29 2
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 70دمتاز  النتيجة التجرييب كان الةالب الذي حصل على يف الفصل 

%. 07.2أو  طالب 2جردا النتيجة جيرد  ، والذي حصل على%87.8طالبا أو 

 .%5.3أو  طالب 0 النتيجة جيرد والذي حصل على

جيرد لفصل الضابط الذي حصل النتيجة على النتيجة من ىذا اجلردول نعرف أن  

 0% والنتيجة مقبسل 5.38طالب أو  0جيرد  % والنتيجة5.38طالب أو  0جردا 

  .%90.63أو  طالبا 77%  وأما النتيجة ضعيف 5.38طالب أو 

%. 5.3طالب أو  0النتيجة جيرد  التجرييب الذي حصل على يف الفصلأما 

 .%93.7أو  طالبا 76النتيجة ضعيف و 

 ومن البياانت اإلستبانة الذي ينالو املردرس من الةالب كما يلي:

 07اجلردول 
 نتيجة االستبانة

 البيان
 اإلجابة

 ال نعم
1 33 4 

2 34 3 

3 30 7 

4 33 4 

5 34 3 

 21 164 العردد 

  185 
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 %11 %89 العردل

ن ىذه هبذه االسرتاتيجية. أل املفرداتىم يهتم اىتماما جيردا ويشعر سهلة لتعليم 

الباحث  جيردلتعليم هبا.  ةوال دمل وسريع للحفظ فهملوسهلة ل ةماالسرتاتيجية التعليمية مه

النتيجة اإلستبانة الذي يقردم الباحث  البياانت عن فعالية ىذه االسرتاتيجية يعين: ومن

أن  تعليم % من ىذه البياانت 00% و إجابة "ال" 89حصل اإلجبة إجابة "نعم" 

 .املفردات ابخلريةة الرداللية فع اال

 04اجلردول 
 من انحية تقردير نتيجة اإلختبار البعردي بٌن الفصلٌن ةالبالاملقارنة عردد 

 النسبة املؤوية ةالب العردد  التقردير النتيجة الرقم
 لفصل الضابط

 النسبة املؤوية الةالب عردد
 للفصل التجرييب

 %87.8 70 %2.6 5 دمتاز 91-011 0
 %07.2 2 %09.4 3 جيرد جردا 81-89 5
 %5.3 0 %21 08 جيرد 31-39 7
 - - %52 9 مقبسل 61-69 4
 - - - - ضعيف 1-29 2

 

لفصل الضابط الذي حصل النتيجة على دمتاز النتيجة من ىذا اجلردول نعرف أن  

 ،%09.4أو  البط 3جيرد جردا الذي حصل النتيجة على %، و 2.6طالب أو  5
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مقبسل الذي حصل النتيجة على و % 21أو  اطالب 08جيرد الذي حصل النتيجة على و 

   .%52أو  البط 9

 %،87.8طالبا أو  70دمتاز النتيجة  التجرييب الذي حصل على يف الفصلأما 

الذي حصل على %، و 07.2طالب أو  2الذي حصل على النتيجة جيرد جردا و 

 %.5.3طالب أو  0النتيجة جيرد  

 02اجلردول 
 للفصل التجرييبختبار القبلي والبعردي لال ةاملقارن

 اإلختبار البعردي اإلختبار القبلي التقردير النتيجة الرقم
عردد 

ةالبال  
عردد  النسبة املؤوية

ةالبال  
املؤويةالنسبة   

%1 1 دمتاز 91-011 0  70 87.8% 
%1 1 جيرد جردا 81-89 5  2 07.2% 
%5.3 0 جيرد 31-39 7   0 5.3% 
%1 1 1 1 مقبسل 61-69 4  
%1 1 %93.7 76 ضعيف 1-29 2  

%011 73 اجملسعة  76 011%  
 

يف  ن  فصل التجرييب فظهر أىل بياانت بٌن اإلختبار القبلي والبعردي للبنسبة إ
والذي حصل على نتيجة جيرد ، ومقبسل اإلختبار القبلي اليسجرد نتيجة دمتاز وجيرد جردا

%. ويف 93.7طالبا أو  76%، والذي حصل على نتيجة ضعيف 5.3طالب أو  0
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%، والذي حصل 87.8طالبا أو  70االختبار البعردي الذي حصل على نتيجة دمتاز 
طالب  0جيرد  حصل على نتيجة%، والذي 07.2طالب أو  2على نتيجة جيرد جردا 

 %.5.3أو 

لكل اإلختباسات القبلية والبعردية يف الفصل  طالبمقاسنة النتائج ال   .3
 الضابط والفصل التجرييب

فينبغ للباحث عرض  فصلٌنبعرد أن عرض الباحث عن النتائج اإلختبار لل

املقارنة النتيجة ما أ. التجرييب و الضابط لفصلاملقارنة النتائج لإلختبار القبلي والبعردي 

 بينهما كما يلي:

 
 06اجلردول 

 لكل اإلختبارات القبلية والبعردية بٌن الفصلٌن ةالبمقارنة النتائج ال
للفصل  ةالبامساء ال الرقم

 الضابط
النتيجة للفصل 

 الضابط
للفصل  ةالبالامساء 

 التجرييب
النتيجة للفصل 

 الضابط
 بعردي قبلي بعردي قبلي

 011 71 أمحرد نظافة حبيب هللا 61 01 ة األلفيةعبرد 0
 011 71 أمًنة أنثى األسرد 61 01 ألغ سافةرى 5
 81 01 أغلج إفلٌن 61 71 ألف مهنردس 7
 011 71 عقيلة سانردر دايان 31 21 أسرى نسر العارف 4
 011 71 أوليا رمحردنت 31 51 ابغسس فراساجا 2
 011 41 بلقس سنية املكر مة 31 71 داين أيس أردان 6
 011 51 فضلة عمليا عبرد هللا 61 41 فاين أفرلياين 3
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 011 71 فزان عاد هللا 81 41 إكا والنرداري 8
 011 41 حفظة النفيلة 31 21 دمحم أدتيا إنردرا 9

 011 41 ىنا فرايل 61 51 دمحم حافظ الفارسي 01
 91 71 حي  ابكحق  املصن ف 31 51 دمحم فهم عبردهللا 00
 31 51 عهاب حبيب الرمحن 61 71 دمحم زدان شاكري 05
 011 21 عنرة الردجا 31 51 مرىٌن رزقا 07
 011 41 جاكا سغًنات فرستيا 31 51 مسهري 04
 011 41 حرية السالمة 61 41 دمحم مسل العبرد اكحكيم 02
 81 71 حمردية اكحسنة 61 71 دمحم فضيلة أكرب 06
 011 51 مسلردية مي إيكاوايت 31 41 دمحم فارس 03
 011 41 مسلتا أبرليا 61 01 دمحم إرفاين 08
 011 51 دمحم شيف هللا واحرد 81 71 دمحم علي رمحة هللا 09
 011 31 دمحم شفر عفيف الردين 31 61 دمحم نعم العبرد 51
 011 41 دمحم خمتار اكحرديث 31 01 دمحم ىرداية الصبيان م 50
 011 71 دمحم إيكا نسر ستياوان 81 81 نبيل علي عثمان 55
 81 21 دمحم فهم 81 41 نردية ألف رزق 57
 011 71 دمحم فخر العلسم 31 41 نسر داي حليمة 54
 011 51 دمحم مشفك زين 011 21 نسر خفيفة إنردار فراوانسا 52
 011 41 دمحم شروان 81 71 أوكرتايان فتسي جنتكا 56
 011 71 نيلة الرمحة 91 71 روضة اللةفية جتس ف ق. 53
 011 51 نفعة الشكيال 31 71 سفن بتا 58
 011 71 نلنا مسلرداي كمال 81 41 سلسبيل فاطن 59
 011 51 نسر عرف عززية 31 71 سفتبان أيس كرنياوات 71
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 011 01 نسر رزقي أردكا أكرب 31 41 سيت منظيفة 70
 011 21 سرح سلمي 81 01 صفرية عز ة الليل 75
 011 71 النساءسيت بكيت مسلردة  31 71 سبح رح ردة العيش 77
 011 21 شرفة النردية 31 71 تر أغ ن رسكا فةري 74
 011 41 تشيا أوكتافيا وردان 31 31 أويل الفريردة 72
 81 21 تراي فسزية النساء 31 41 زىر عمليا فتحا 76
 011 71 زىردى سيت سلسى    73

 7281 0571 اجملمسع 5221 0511 اجملمسع
 96.3 77.54 العردل 31.8 77.77 العردل

 

 الفصلنينتائج عردد اإلحنراف وعردد اإلحنراف ادلربع من  -أ 

 الضابط والتجرييب، فشرح الفصلٌنرنة نتائج اإلختبار القبلي والبعردي بٌن اوبعرد مق
  .ميقس تالباحث ب
 03 اجلردول

 : نتائج عردم االرمراف املربع من اجملمسعة وىي كما اجلردوال يلي
 اجملمسعة التجربة اجملمسعة الضابةة 
    Y1 Y2 (y)    X1 X2 (X) الرقم
0 01 61 21 5211 71 011 81 6411 
5 01 61 21 5211 71 011 81 6411 
7 71 61 71 911 01 81 31 4911 
4 21 31 51 411 71 011 81 6411 
2 51 31 21 5211 71 011 81 6411 
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6 71 31 41 0611 41 011 41 0611 
3 41 61 51 411 51 011 81 6411 
8 41 81 41 0611 71 011 31 4911 
9 21 31 51 411 41 011 61 7611 

01 51 61 41 0611 41 011 61 7611 
00 51 31 21 5211 71 91 61 7611 
05 71 61 71 911 51 31 21 5211 
07 51 31 21 5211 21 011 21 5211 
04 51 31 21 5211 41 011 61 7611 
02 41 61 51 411 41 011 61 7611 
06 71 61 71 911 71 81 21 5211 
03 41 31 71 911 51 011 81 6411 
08 01 61 21 5211 41 011 61 7611 
09 71 81 21 5211 51 011 81 6411 
51 61 31 01 011 31 011 71 911 
50 01 31 61 7611 41 011 61 7611 
55 81 81 1 1 71 011 31 4911 
57 41 81 41 0611 21 81 71 911 
54 41 31 71 911 71 011 31 4911 
52 21 01 41 0611 51 011 81 6411 
56 71 81 21 5211 41 011 61 7611 
53 71 91 61 7611 71 011 31 4911 
58 71 31 41 0611 51 011 81 6411 
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59 41 81 41 0611 71 011 31 4911 
71 71 31 41 0611 51 011 81 6411 
70 41 31 71 911 01 011 91 8011 
75 01 81 31 4911 21 011 21 5211 
77 71 31 41 0611 71 011 31 4911 
74 71 31 41 0611 21 011 21 5211 
72 31 31 1 1 41 011 61 7611 
76 41 31 71 911 21 81 71 911 
73     71 011 31 4911 

 0511 5461 0741 28611 0571 7281 5731 061211 
 

 
 

∑  ∑ 
 

  
 

∑  ∑ 
 

 
 

 وفيما يلي تسضيح ما يف اجلردوال السابق:
 نتائج اإلختبار القبلي من اجملمسعة التجريية  = 
 = نتائج اإلختبار البعردي من اجملمسعة التجريية   

 عردد االرمراف من نتائج اجملمسعة التجريبة ( )=
 عردد االرمراف املربع من نتائج اجملمسعة التجريبة   =
 اجملمسعة التجريبةجممسع عردد االرمراف = ∑

 جممسع عردد االرمراف املربع اجملمسعة التجريبة   ∑=
 نتائج اإلختبار القبلي من اجملمسعة الضابةة  =
 = نتائج اإلختبار البعردي من اجملمسعة الضابةة   

 عردد االرمراف من نتائج اجملمسعة الضابةة ( )=
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 عردد االرمراف املربع من نتائج اجملمسعة الضابةة   =
 الضابةةجممسع عردد االرمراف اجملمسعة = ∑

 جممسع عردد االرمراف املربع اجملمسعة الضابةة   ∑=
وبعرد تسضيح اجلردول السابق، خيلص الباحث بعض النتائج االتية عردد االرمراف   

 ، وىي كما يلي:فصل التجرييبوال الفصل الضابطوجممسع عردد اكحراف املربع من 

 08اجلردول 

 فصلٌناالرمراف وعردد االرمراف املربع للجممسع عردد 
 فصل التجرييبال الفصل الضابط

جممسع عردد 
 االرمراف

∑  

جممسع عردد 
 االرمراف املربع

∑ 
 

 
 

جممسع عردد 
 االرمراف

∑  

جممسع عردد 
 االرمراف املربع

∑ 
 

 

0741 28611 5731 061211 
 

 فصلنيحتليل اإلختباس لل  - ب

جممسع عردد االرمراف وعردد االرمراف املربع قرد عرض الباحث يف اجلردول السابق   

 ل النتائج السابقة إىل الرمسز اإلحصائي األيت:ا، مث قام الباحث إبدخفصلٌنمن ال
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∑ 

 
 

     = 
    

  
 = 64 

∑ 
 

 
(∑ ) 

 
 

         = 160500- 
(    ) 

  
 

         =160500- 
       

  
 

         =160500-151808 

         = 9692 

   
∑ 

 
 

     =
    

  
 = 37 

∑ 
 

 
(∑ ) 

 
 

          = 58600- 
(    ) 

  
 

         =58600- 
       

  
 

         =58600-49877 = 8723 

                     
t= 

Mx-My 
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√(
∑   ∑    

        
) (

 

  
  

 

  
) 

                 64-37 

√(
         

       
) (

 

  
  

 

  
) 

            27 

√(
     

  
) ( 

  

    
) 

      27 
√      

     
     

   = 7,14 
         = (        ) 

    = 37+36-2 

    = 71 

  00,5 =1,67 

  00,1 =2,39 

1,67<2,39<7,14 

مث قام  7,14 احصائى = tمن اجلردول السابق، وجرد الباحث أن نتيجة 

من  (degree of feedom). مث حبث يف القائمة اكحرية t-tableالباحث بتعٌن 

t-table  =يف التقردير 1,67 %، و 0يف تقردير املعنسي  2,39فسجرد أن نتيجة

= 

= 

= 

= 
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كرب من نتيجة التقردير املعنسي أ 7,14%. وألن نتيجة اإلحصائى 2املعنسي 

 مقبسل أي أن فروض ىذا البحث مقبسل.  H1وذلك مبعىن أن  %1,67=2

املفردات اجلامعي حصل الباحث من جتريب تةبيق تردريس  من ذلك البحث 

ردرسة امليف  لسابع )ب(يف الفصل ا ةالبل اخلرائط الردالليةالتعليم  ابستخردام اسرتاتيجية

 . واكحاصل أيين:ابذميلاكحكسمية  لثانسيةا

ونتيجة اإلختبار البعردي لتجريبة  2460أن نتيجة اإلختبار البعردي لضابةة  -

 وكان نتيجة جملمسعة التجريبة أكرب من نتيجة الضابةة. 3580

. t-tableمث قام الباحث بتعٌن 7,14 احصائى =  tوجرد الباحث أن نتيجة 
%. 2يف 1,67 %، و 0يف  2,39ونتيجة=  t-tableمث حبث قام الباحث بتعيٌن 

وذلك  وىذا مبعىن مقبسل. t-table 1,67كرب من نتيجة أوألن نتيجة اإلحصائى 
 .فع اال الرداللية يةةخلر ابتعليم املفردات عىن مب
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 ماس الفصل اخل

 خمامتة

 نتمائج البحث .أ 

وبعد انتهاء اجراء البحث العلمي حول تعليم ادلفردات ابستخدام اخلرائط 

احلكومية  ادلتوسطة اإلسالميةالداللية لطالب يف الفصل السابع )أ( يف ادلدرسة 

 ابجنيل وصل الباحث إىل اإلستنتاج األخًن.

 الداللية:تطبيق تعليم ادلفردات ابستخدام اخلرائط  .1

تسهيل عملية تعليم ادلفردات ابخلريطة الداللية وهو تطوير قدرة سائل  (1

 الطالب عن مشكلة حفظ ادلفردات. 

وحفظ ادلفردات  عملية الطلب، يطلب الطالب لرسم اخلريطة الداللية (2

  فيها.

أمام  أن حيفظوا ادلفرداتويقدم الطالب  فرداتتوسط عملية نيل ادل (3

 الفصل.

 يوجد الباحث البياانت عن فعالية هذه االسرتاتيجية يعين:  .2

% 98حصل إجابة "نعم"  النتيجة اإلستبانة الذي يقدم الباحث ومن

 .اانت اّن هذه االسرتاتيجية فّعالة% من هذه البي11وإجابة "ال" 
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 ن فعالية اسرتاتيجية التعليم "اخلرائط الداللية" ذلا فعالية كثًنة ابلنظر إىل نتائجإ .3

 الذي حصل عليها الطالب، فنتائج هذا البحث هي كما يلي:

وأما  41ابلعدل:  1211: لفصل الضابطن عدد نتائج اإلختبار القبلي إ

وبعد إجراء اإلختبار  41ابلعدل  1231: فصل التجرييينتائج اإلختبار القبلي لل

 فصلما نتائج اإلختبار البعدي للوأ 58ابلعدل:  2461:البعدي لفصل الضابط

 7,14بٌن الفصلٌن:  (t)%. ونتيجة اإلحصائى 98ابلعدل:  3591: التجرييب

وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي  2,39% = 1كرب من نتيجة ادلستوى أ

 وذلك مبعىن مقبول أي أن فروض هذا البحث مقبولة. %1,67=5

 االقرتاحمات .ب 

 وبعد انتهاء البحث يريد الباحث يقدم االقرتاحات مايلي:

ينبغي للمدرسٌن اللغة العربية االهتمام ابختيار نوع االسرتاتيجية التعليمية  (1

يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف تعليم ادلفردات، فاخلرائط الداللية هي 

 لتعليم ادلفردات. ةإحدى اسرتاتيجية التعليم الفعال

يرجى أن يكون هذا البحث مصدرا ومرجعا للبحوث الالحقة ادلتعلقة  (2

 اتيجية التعليم وخاصة اخلرائط الداللية يف تعليم ادلفردات.ابسرت 
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SOAL PRE TEST 

Nama  : ................................................ 

Kelas  : ................................................ 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan arti yang benar dan tepat! 

 

A. Pertanyaan 

 

1. Gambar  :...........  

 

 

2. Vas bunga :...........  

 

 

3. Sapu  :........... 

 

4. Kipas angin :...........  

 

5. Lampu  :........... 

 

ةِ يطََِخرِِ .6   :...........  

 

 

 ...........:  ِباَلطِ  .7

 

 ...........:  َحاِئطِ  .8

 

 

 ...........:  ِخزَانَةِ  .9

 

...........:  َساَعةِ  .10

 

B. Pilihan jawaban

a. Lemari 

b. Jam 

c. Peta  

d. Dinding  

e. Lantai  

 

 

f.  ِِمكَنَسة 
g.  ِِمصَباخ 
h.  َِزهرِيّة 
i.  ُِصورَة 
j.  ِِمرَوَحة 

 مع النجاح



KUISIONER EFEKTIFITAS PENGGUNAAN STRATEGI SEMANTIK MAPPING  
DALAM PEMBELAJARAN MUFRODAT 

SISWA KELAS VII A 
MTsN BaNGIL 

 

 
Nama Responden : ...................................... 

 

Berilah Tanda (√)  untuk jawaban yang menurut anda paling sesuai! 

No Pernyataan 
Nilai 

iya Tidak  

1 
Belajar mufrodat lebih menyenangkan menggunakan Semantik 

Mapping 
 

 

2 Kamu bisa mengikuti pembelajaran Mufrodat menggunakan 

Semantik Mapping 
 

 

3 Belajar Mufrodat menggunakan Semantik Mapping sangat mudah  
 

4 Semantik Mapping ini cocok untuk pembelajaran   

5 Semantik Mapping ini mempercepat hafal mufrodat   

 



LEMBAR OBSERVASI PROSES BELAJAR MENGAJAR 

No Pernyataan 

Jawaban 

Ya Tidak 

1. Guru mengucapkan salam pembuka   

2 Guru memeriksa kesiapan siswa   

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran   

4 Guru menjelaskan secara maksimal   

5 Guru bertanya kepada siswa   

6 Guru memberikan latihan kepada siswa   

7 Guru menerapkan strategi semantik mapping dalam 

pembelajaran 

  

8 Guru memperhatikan siswa yang berisik   

9 Guru memberikan refleksi   

10 Guru mengucapkan salam penutup   



 

  



 



SOAL POST TEST 

Nama  : ................................................ 

Kelas  : ................................................ 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan arti yang benar dan tepat! 

 

A. Pertanyaan 

 

1. Tiang bendera  :...........  

 

 

2. Peta  :...........  

 

 

3. Tempat sampah :........... 

 

4. Tikar  :...........  

 

5. Tape recorder :........... 

 

  ...........:  ُزَجاجٌ  .6

 

 

 ...........:  قَاُموسٌ  .7

 

 ...........:  ِمرَسمٌ  .8

 

 

 ...........:  ِمَقصٌ  .9

 

...........: َكشُفٌالِغَيابٌِ .10

 

B. Pilihan jawaban

a. Gunting  

b. Kamus  

c. Absen  

d. Kaca   

e. Pensil  

 

 

f.  ٌَمزبَ َلة 
g. ٌِِعَماُدٌاللَِّواء 
h.  ٌَخرِيطَة 
i.  ٌل  ُمَشجِّ
j.  ٌَحِضي 

 مع النجاح
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