
  

 المعهد في" األجرومية" كتاب عابياست في الطلبة كفاءة لترقية المفاهيم خرائط استخدام

  غاسيك السلفي اإلسالمي الرشاد سبيل

  حبث جامعى

  

  

  إعداد:

   سيلفا أحمد فائزالدين

  ١٠١٥٠٠٥٦رقم التسجيل: 

  املشرف:

  الدكتور دانيال حلمي الماجستير

  ١٩٨٢٠٣٣٠٢٠٠٧١٠١٠٠٣: التوظيف رقم

  
  

  قسم تعليم اللغة العربية 

  علوم التربية والتعليمكلية 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

٢٠١٥  

   



  

 المعهد في" األجرومية" كتاب عابياست في الطلبة كفاءة لترقية المفاهيم خرائط استخدام

  غاسيك الرشاد سبيل السلفي اإلسالمي

  حبث جامعى

  العربية اللغة تعليم قسم يف) S-1درجة سرجانا (مقدم للحصول على 

  والتعليم الرتبية علوم كلية يف

  إعداد:

   سيلفا أحمد فائزالدين

  ١٠١٥٠٠٥٦رقم التسجيل: 

  املشرف:

  الدكتور دانيال حلمي الماجستير

  ١٩٨٢٠٣٣٠٢٠٠٧١٠١٠٠٣: التوظيف رقم

  
  

  قسم تعليم اللغة العربية 

  علوم التربية والتعليمكلية 

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

٢٠١٥  
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  استهالل

 

 

  مْ كُ نِ يْ دِ  نْ مِ  ءٌ زْ جُ  هُ نَّ إِ ة فَ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ لغَ الُّ  مِ لُّ عَ التـَّ  لىَ ا عَ وْ صُ رِ حْ أَ 

    (عمر بن خطاب)
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  إهداء

  

  :إىل اجلامعي البحث هذا أهدي

  ذين ربياين بالرفق والرمحةلال الوالدين احملرتمني أمحد فريد وترياس سيلفيايت

  ومجيع أفراد عائليت

  مرضاهو  مبركته أرجو
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التقدير و الشكر كلمة  

 ســـــيئات ومـــــن نفســـــناأ شـــــرور مـــــن بـــــاهللا ونعـــــوذ نســـــتعينه و حنمـــــده هللا احلمـــــد إن  

 إال الــــه ال نأ شــــهدأ. لــــه هــــادي فــــال هيضــــلل ومــــن لــــه مضــــل فــــال اهللا هيهــــد مــــن عمالنــــاأ

  .ورسوله عبده حممدا سيدنا نأ شهدأ و له شريك ال وحده اهللا

 وجــــــــل عــــــــز اهللا �دايــــــــة الــــــــوجيز اجلـــــــامعي البحــــــــث هــــــــذا كتابــــــــة متــــــــت ،وبعـــــــد  

ـــــه ـــــه وعنايت ـــــه الباحـــــث واعـــــرتف وعون ـــــة خطـــــاءواأل بالنقصـــــان نمـــــآل إن  أنـــــه رغـــــم. اللغوي

 .معارفه لقلة إال ذلك وما. لتكميله وواسعه جهده غاية بذل قد

 بـــــــــدون الصـــــــــورة هـــــــــذه مثـــــــــل صـــــــــلي مل البحـــــــــث اهـــــــــذ بـــــــــأن الباحـــــــــث يقـــــــــنأو  

 يهـــــــــدي وهلـــــــــذا. الفضـــــــــالء صـــــــــدقاءاألو  الكرمـــــــــاء ســـــــــاتيذاأل مـــــــــن اآلخـــــــــرين ةمســـــــــاعد

 قــــــد مــــــن وكــــــل ســــــاتيذاأل إىل الثنــــــاء وخــــــالص حــــــرتاماال وفــــــائق الشــــــكر جزيــــــل الباحــــــث

  :إىل اخصوص اجلامعي، البحث هذا كتابة حناءإ يف جهده غاية بذل

مدير جامعة موالنا مالك ، املاجستري الدكتور موجيا راهرجو مساحة األستاذ .١

  نج.إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال

عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة ، الدكتور احلاج نور علي املاجستري مساحة .٢

  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

ـــــيم اللغـــــة العربيـــــة   دكتورةالـــــ مساحـــــة .٣ مملـــــوءة احلســـــنة املاجســـــتري، رئيســـــة قســـــم تعل

المية كليـــــــــة علـــــــــوم الرتبيــــــــــة والتعلـــــــــيم جامعــــــــــة موالنـــــــــا مالــــــــــك إبـــــــــراهيم اإلســــــــــ

 احلكومية ماالنج.

 قــــــد الـــــذي البحـــــث هــــــذا مشـــــرف املاجســـــتري، يحلمــــــ دانيـــــال الـــــدكتور مساحـــــة .٤

 .اجلامعي البحث هذا تصنيف يف الباحث إىل اقرتاحه إللقاء وقته أخلى

ــــة علــــوم  مساحــــة .٥ األســــاتيذ واألســــتاذات خاصــــة يف قســــم تعلــــيم اللغــــة العربيــــة كلي

  م اإلسالمية احلكومية ماالنج.الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهي
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 مـــــاالنج غاســـــيك الرشـــــاد ســـــبيل معهـــــد مـــــدير  مســـــتمر مرزوقـــــى  احلـــــاج شـــــيخال .٦

  ورضاه بركته يرجى

 إبــــراهيم مالــــك موالنــــا جامعــــة يف العربيــــة اللغــــة تعلــــيم قســــم يف أصــــدقائي مجيــــع .٧

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية

 .ماالنج غاسيك الرشاد سبيل معهد يف أصدقائي مجيع .٨

 القـــــراء مـــــن رجــــوأ لـــــذا والنقصـــــان، خطــــاءاأل مـــــن كثـــــري البحــــث اهـــــذ نإ اواخــــري 

 البحـــــــث هـــــــذا يصـــــــبح حـــــــىت فيـــــــه املوجـــــــودة ألخطائهـــــــا تصـــــــحيحا و تصـــــــويبا  عـــــــزاءاأل

  . كامال حبثا اجلامعي

  .خرةواآل وىلاأل يف احلمد واهللا التوفيق وباهللا

  

  ٢٠١٥يونيو  ٩, ماالنج  

  الباحث  

  
 سيلفا أحمد فائزالدين  

  ١٠١٥٠٠٥٦: جيلالتس رقم 
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  وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

  كلية علوم التربية والتعليم

  

  المشرف تقرير

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 لذيا ياجلامع البحث هذا إن وبعد، اهللا رسول على والسالم والصالة هللا احلمد  

  :الباحث كتبه

  سيلفا أمحد فائزالدين:    سماال

  ١٠١٥٠٠٥٦:    التسجيل رقم

 كتاب استيعاب يف الطلبة كفاءة لرتقية املفاهيم خرائط استخدام :   البحث موضوع

  غاسيك السلفي اإلسالمي الرشاد سبيل املعهد يف" األجرومية"

ن علـــــى قـــــد نظرنـــــا وادخلنـــــا بعـــــض التصـــــحيحات واإلصـــــالحات الالزمـــــة ليكـــــو   

ــــــى درجــــــة  ــــــوب الســــــتيفاء شــــــروط املناقشــــــة المتــــــام الدراســــــة واحلصــــــول عل الشــــــكل املطل

ــــــوم كليــــــة مــــــن) S-1ســــــرجانا ( ــــــة التعلــــــيم عل ــــــيم قســــــم الرتبي ــــــة اللغــــــة تعل  العــــــام يف العربي

  .م ٢٠١٥-٢٠١٤ الدراسى

  وبركاته اهللا رمحة و عليكم والسالم
  

  ٢٠١٥ يونيو ٩ ,مباالنج تقرير

  املشرف

  
  حلمي الماجستير الدكتور دانيال

  ١٩٨٢٠٣٣٠٢٠٠٧١٠١٠٠٣: التوظيف رقم
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  وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

  كلية علوم التربية والتعليم

  

  تعليم اللغة العربية قسم رئيسة تقرير

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

ة يمالك إبرهيم اإلسالم اموالن امعةجب التعليمو  الرتبية علوم كلية استلمت  

  :الباحث كتبه الذي اجلامعى البحث ماالنج احلكومية

  سيلفا أمحد فائزالدين:    سماال

  ١٠١٥٠٠٥٦:    التسجيل رقم

  العربية اللغة تعليم:    القسم

  باستيعا يف الطلبة كفاءة لرتقية املفاهيم خرائط استخدام:    البحث موضوع

 السلفي اإلسالمي الرشاد سبيل املعهد يف" األجرومية" كتاب

  غاسيك

 الرتبية التعليم علوم كلية من) S-1دراسة وللحصول على درجة سرجانا (المتام إل  

  .م ٢٠١٥-٢٠١٤ الدراسى العام يف العربية اللغة تعليم قسم

  وبركاته اهللا رمحة و عليكم والسالم

  ٢٠١٥ يونيو ٩, مباالنج تقرير

  تعليم اللغة العربية قسم يسةرئ

  
  ة الحسنة الماجستيرئمملو الدكتورة 

  ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١رقم التوظيف: 
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  وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

  كلية علوم التربية والتعليم

  

  التعليمو  التربية علوم كلية تقريرعميد

  مالرحي الرمحن اهللا بسم

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

ة يمالك إبرهيم اإلسالم اموالن امعةجب التعليمو  الرتبية علوم كلية استلمت  

  :الباحث كتبه الذي اجلامعى البحث  ماالنج احلكومية

  سيلفا أمحد فائزالدين:    سماال

  ١٠١٥٠٠٥٦:    التسجيل رقم

  العربية اللغة تعليم:    قسمال

  استيعاب يف الطلبة كفاءة لرتقية املفاهيم خرائط اماستخد:   البحث موضوع

 السلفي اإلسالمي الرشاد سبيل املعهد يف" األجرومية" كتاب

  غاسيك

 والتعليم الرتبية علوم كلية من) S-1دراسة وللحصول على درجة سرجانا (المتام إل  

  .م ٢٠١٥-٢٠١٤ الدراسى العام يف العربية اللغة تعليم قسم

  وبركاته اهللا رمحة و عليكم والسالم
  

  ٢٠١٥ يونيو ٩ ،مباالنج تقرير

  التعليمو  الرتبية علوم كلية عميد

  
  الماجستير علىالدكتور الحاج نور 

  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢رقم التوظيف:  
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  وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

  كلية علوم التربية والتعليم

  

  ينالمناقش جنةل تقرير

  :الباحث كتبه الذي اجلامعى البحث على املناقشة تجر أ قد  

  سيلفا أمحد فائزالدين:    سماال

  ١٠١٥٠٠٥٦:    التسجيل رقم

  العربية اللغة تعليم:    الشعبة

  استيعاب يف الطلبة كفاءة لرتقية املفاهيم خرائط استخدام:    البحث موضوع

 السلفي اإلسالمي شادالر  سبيل املعهد يف" األجرومية" كتاب

  غاسيك

 الرتبية علوم كلية من) S-1( وقررت اللجنة بنجاحه واستحقاقه درجة سرجانا  

  .م ٢٠١٥-٢٠١٤ الدراسى العام يف العربية اللغة تعليم قسم والتعليم

  :املناقشني جلنة

 )   (   الدكتور دانيال حلمي املاجستري .١

 )   (    ري مصطفى املاجسترياحلاج بش .٢

 )    (  اجسترينور هادي املج الدكتور احلا  .٣
  

  ٢٠١٥ يونيو ٩، مباالنج تقرير

  التعليمو  الرتبية كلية علوم عميد

  
  الماجستير علىالدكتور الحاج نور 

  ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢: التوظيف رقم
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  اإلقرار شهادة

  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  :كتبه الذي اجلامعى البحث نأ الورقة هذه تشهد  

  ائزالدينسيلفا أمحد ف:   سماال

  ١٠١٥٠٠٥٦:      التسجيل رقم

  ماالنج دينةم ، باندونج رجو ساري قرية:      العنوان

شروط النجاح للحصول على  توفريه لتقر بأن هذا البحث الذي قدمأ  

 جامعة يف والتعليم الرتبية علوم كلية العربية اللغة تعليم قسم يف) S-1درجة سرجانا (

 خرائط استخدام: املوضوع حتت ماالنج، كوميةاحل اإلسالميةإبراهيم  مالك موالنا

 الرشاد سبيل املعهد يف" األجرومية" كتاب استيعاب يف الطلبة كفاءة لرتقية املفاهيم

ه من إبداع غريي و تأليف ت. قدمته وكتبته بنفسي ومازور غاسيك السلفي اإلسالمي

  خر.اآل

ـــــه مـــــن تأليفـــــه و أحـــــد اســـــتقباال أوإذا ادعـــــى    ـــــني ين ـــــا أف يثـــــ حب�ـــــا فعـــــالأب محـــــل أن

ـــــة املناقشـــــة يف قســـــم تعلـــــيم  ـــــه مـــــن جلن ـــــن يكـــــون املســـــؤولية علي ـــــك ول املســـــؤولية علـــــى ذل

جبامعــــــة موالنــــــا مالــــــك إبــــــراهيم اإلســــــالمية  الرتبيــــــة والتعلــــــيم كليــــــة علــــــوماللغــــــة العربيــــــة  

  احلكومية ماالنج.

   

  ٢٠١٥يونيو  ٩, ماالنج 

  الباحث  

  
  سيلفا أحمد فائزالدين  

  ١٠١٥٠٠٥٦: التسجيل رقم  
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  مستخلص البحث

استخدام خرائط املفاهيم لرتقية كفاءة ، ٢٠١٥)، ١٠١٥٠٠٥٦فائزالدين، سيلفا أمحد (

اإلسالمي السلفي  سبيل الرشاد كتاب "األجرومية" يف املعهد  عابياستالطلبة يف 

جامعة موالنا مالك ، قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم، غاسيك

 .الدكتور دانيال حلمي املاجستري، املشرف: االنجمباإلسالمية احلكومية  إبراهيم

  ، األجروميةخرائط املفاهيمالكلمات المفتاحية: 

، وخصوصا يسيااملؤسسات التعليمية يف إندونيف كثرة  مدروسة النحو علمكان   

ائر كتب الرتاث يف سبق الطريقة التقليدية باستخدام  يف املعاهد اإلسالمية اليت تط

بعد مطابق  طالبالتعليم فيها جامدة وغري مفهوم لكل  عمليةكون تتعليمها. بل قد 

املادة  ال تصل حىت، حسبالرتاث ف ةيركز على ترمجالزمان. هذا يتأثر بتعليم  مرور

الدراسة جيدا، لذا عمل هذا البحث التصرف املختلف يف تعليم النحو يعين باستخدام 

لنيل  ةة لكي تكون عملية التعليم فعالدروسه متعلقا باملادة املقبل عدةخرائط املفاهيم امل

  النتيجة املرجوة.

استخدام خرائط املفاهيم  كيف يتم يف هذا البحث، يعرض الباحث سؤالني، يعين:  

يف املعهد سبيل  ”األجرومية“و ما فعاليتها لرتقية كفاءة الطلبة يف استيعاب كتاب 

  الرشاد اإلسالمي السلفي غاسيك.

 استخدام خرائط املفاهيمخطوات  لوصف، ومها: هدفنييركز الباحث على مث 

سبيل  كتاب "األجرومية" يف املعهد  بعاياستلرتقية كفاءة الطلبة يف  وكشف فعاليته

  .اإلسالمي السلفي غاسيك الرشاد

ألن البيانات اليت كانت منهجية هذا البحث املنهج التجرييب باملدخل الكمي 

باستخدام الرمز "ت"  شتملت على البيانات الكمية أو الرقميةالباحث ا مجعها

  اإلحصائي من البيانات اليت مجعها الباحث يف االختبار.

فاءة استخدام خرائط املفاهيم لرتقية كجتري عملية  أن على تدل نتائج البحث

 اإلسالمي السلفي غاسيك سبيل الرشادكتاب "األجرومية" يف املعهد   بعاياستالطلبة يف 

وفعاال وفقا على  عند عملية التعليم، اليت أعدها الباحث ةباخلطوات املستخدم جيدا

النتيجة اإلحصائية من الرمز "ت" اليت يناهلا الباحث من االختبار القبلي واالختبار 

  .البعدي على جمموعتني
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Abstract  

Faizudin, Silva Ahmad (10150056). 2015. Using Mind Mapping for Raising Student’s 
Ability in Understanding Jurumiyah Book at Sabilurrosyad Islamic Boarding 
School Gasek. Thesis, Faculty of Tarbiyah and Learning Sciences, Arabic 
Education Program, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of 

Malang. Dr. Danial Hilmi, M. Pd. 

Kata Kunci: Nahwu, Mind Mapping, Jurumiyah 

 Nahwu science was teached in many education institution in Indonesia, notably 

in Islamic boarding school which applying classical method and using yellow book in 

every learning process. But sometimes, learning process in Islamic boarding school 

occasionally looked conservatism and hard understanding by students at the present 

moment according with crescent ages. It’s caused by learning process only focused on 

translating yellow pages, that the lessons can’t be well comprehended, so that, this 

research gives different treatments in nahwu’s learning process, that is with using 

designed mind mapping according with the subject lesson at the moment, in order that the 

learning process more effective coming up expectation result. 

In this research, researcher bring forward two question, that is: How is steps for 

using mind mapping and how the effectiveness for raising student’s ability in 

understanding Jurumiyah book in Sabilurrosyad Islamic boarding school Gasek. 

Then researcher focus on two purposes, that is: Explaining using mind mapping 

steps and knowing effectiveness for raising student’s ability in understanding Jurumiyah 

book in Sabilurrosyad Islamic boarding school Gasek. 

The methodology in this research with experiment method and quantitative 

approach the data’s covered numeric data which described t-formula with analyzing data 

from test. 

The result shows that: Using mind mapping process for raising student’s ability in 

understanding Jurumiyah book in Sabilurrosyad Islamic boarding school Gasek going 

well according with mentioned steps which prepared by researcher in the learning process 

and proved effective based on analitycal result with t-formula from pre-test and post-test 

in two groups as research’s samples. 
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Abstrak 

Faizudin, Silva Ahmad (10150056). 2015. Penggunaan Peta Konsep untuk Meningkatkan 
Kemampuan Santri Dalam Memahami Kitab Jurumiyah di Pondok Pesantren 
Sabilurrosyad Gasek. Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Dr. Danial Hilmi, M. Pd. 

Kata Kunci: Nahwu, Peta Konsep, Jurumiyah 

 Ilmu Nahwu telah banyak diajarkan banyak lembaga pendidikan di Indonesia, 

khususnya pondok pesantrren yang menerapkan metode klasik dan menggunakan kitab 

kuning dalam setiap pembelajarannya. Namun terkadang, proses pembelajaran di pondok 

terkadang terkesan kolot dan sulit dicerna atau difahami oleh santri saat ini sesuai dengan 

perkembangan zaman. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang hanya terfokus pada 

penerjemahan kitab kuning saja, sehingga materi tidak tersampaikan dengan baik, oleh 

karena itulah penelitian ini mengadakan perlakuan berbeda dalam pembelajaran nahwu, 

yakni menggunakan peta konsep yang dikemas sesuai dengan materi yang diajarkan, agar 

nantinya proses belajar lebih efektif dengan hasil sesuai yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti megajukan dua pertanyaan, yakni: Bagaimanakah 

langkah-langkah dalam menggunakan peta konsep dan keefektifannya untuk 

meningkatkan kemampuan santri dalam memahami kitab Jurumiyah di Pondok Pesantren 

Sabilurrosyad Gasek. 

Kemudian peneliti berfokus pada dua tujuan, yaitu: Untuk menjelaskan langkah 

penggunaan peta konsep dan menyingkap keefektifannya untuk meningkatkan 

kemampuan santri dalam memahami kitab Jurumiyah di Pondok Pesantren Sabilurrosyad 

Gasek. 

Metodologi penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif karena data yang didapat mencakup data numerik yang dijabarkan 

menggunakan rumus-t dengan menganalisis data yang didapat dari tes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses penggunaan peta konsep untuk 

meningkatkan kemampuan santri dalam memahami kitab Jurumiyah di Pondok Pesantren 

Sabilurrosyad Gasek berjalan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah yang 

digunakan berdasarkan persiapan peneliti ketika proses pembelajaran dan terbukti efektif 

berdasarkan hasil analisis t-tes yang didapatkan dari pre-test dan post-test pada dua 

kelompok yang menjadi sampel penelitian. 
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  األول فصلال

  عاماإلطار ال

  

 أساسيات البحث – المبحث األول

  مقدمة .أ 

النحو هو علم بأصول تعرف �ا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب     

والبناء، أي: من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها. فيه نعرف ما جيب عليه أن 

واحدة، بعد  يكون آخر الكلمة من رفع، أونصب، أوجر، أوجزم، أو لزوم حالة

بالنحو، نستطيع أن نفهم اللغة العربية جيدا، ألن فيه نظام أو  ١انتظامها يف اجلملة.

  ربية نفسها.عقواعد اليت تنظم غالبا من اللغة ال

يدرسها الطالب يف منذ دخول اإلسالم يف بالدنا، قد كان النحو مادة     

كان أحد املعهد و . هد اإلسالميةامجيع املؤسسات التعليمية وخصوصا يف املع

املعهد سبيل الرشاد جيبة يف منهج دراسيه هو اإلسالمي الذي جيعل النحو مادة و 

م. يقع هذا ١٩٨٩مرزوقي مستمر يف احلاج الذي أسسه الشيخ  اإلسالمي السلفي

  املعهد يف قرية غاسيك، يف مدينة ماالنج.

                                                             
  ٨ص ، مكتبة دار الفكر،جمیع الدروس العربیة،  م٢٠٠٧مصطفى الغالیین،  ١
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تضم  ، وهيىخر تلف كثريا من املعاهد األعهد الختهذا املوجتري الدروس يف     

   ،تأليف العلماء املسلمني و. هسالميالرتاث اإلالعديد من األشياء، منها استعراض 

 هو ضروري سالميالرتاث اإل دريسباللغة العربية وبدون احلركة (أصلع). ت وهكتب

، مثل القرآن، اإلسالمية دراسةة يتعلمون يف تعميق ال، ألن العلماء والطلبجدا

/ التصوف، وقواعد اللغة  خالقل الفقه، والعقيدة واألواحلديث، والفقه، و أصو 

  وكلها تعرض يف كتب الرتاث باستعمال اللغة العربية. ٢وهلم جرا، نحو)الالعربية (

ه مفتاح ضروري جدا، ألننحو) خاصا للقواعد اللغة العربية ( لذلك، تعليم    

وكتاب  جدا، ةالكتب املستخدمة لتعليم النحو كثري  ت. كانلفهم العلوم املذكورة

 يف املعهد من الكتب املستخدمة يف تعليم النحو للمبتدئني كتابهو   األجرومية

. هذا الكتاب هو متهيد يف فهم النحو، وهو يعرض السلفي اإلسالمي سبيل الرشاد

يف وصف هذا الكتاب  نظريات النحو باللغة السهلة واألمثلة املفهومة. كان التدريس

، و فيها فسر تقليديةالكتب األخرى، وهي الطريقة ال ال خيتلف كثريا مع تعاليم

مث شرح معىن املادة اليت أعطيت بكتابة  األستاذ كلمة بكلمة وفقا للقواعد النحوية،

  املعىن.

يطلب تعليم النحو يف هذا املعهد ليحفظ الطالب القواعد املبحوثة قبل أن     

كثرية رغم أنه كتاب   ميةاألجرو ت القواعد يف كتاب ، وكانىخر الدروس األيستمروا 

                                                             
2 Ahmad Hidayatur Rahman. 2010 .Makalah Implementasi Metode Pembelajaran Kitab Kuning di 
Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 
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من حيث أراء بعض  رتابة وجامدة مع قواعدها يبدو تعليم اللغةلذلك،  للمبتدئني.

الطالب فيه، هذا معروف من تقريرا�م عند التعليم، ألن الباحث من الطالب 

  ٣قال أحد الطالب أن النحو صعب جدا للفهم.أيضا. 

 سالنيف حرية وك طالبال هذا السبب يتأثر يف عملية التعليم، كان جعل    

قد يكون  واعد النحو، حىتلفهم وحفظ ق ةكثري ال الصعوبةتوجد  لدراسة الكتاب.

 لذا، جيب أن يكون هناك إصالح لكي يكون الطالب نائمني عند عملية التعليم.

  وواحد منها باستخدام خرائط املفاهيم. ،التعليم  نتائجو قادرا على تغيري عملية 

رسم ختطيطي يوضح العالقة بني املفاهيم اليت متثلت  يه ائط املفاهيمخر     

التوضيحية البيانية امللموسة اليت تشري إىل كيف ميكن ملفهوم  ةالرسوم وهي ٤التعليم.

ما هذا البحث يعين تعليم واحد من أ يف نفس الفئة. واحد متصل إىل مفاهيم أخرى

هيل فيد آثرا يف تسا تباستخدام خرائط املفاهيم أل� األجروميةأي كتاب  الرتاث

من خالل التوسل والتوسيل إىل  نيواملعلم طالبال عملية التعليم والتعلم لكل

املعلومات بسهولة وتوفر الوقت واجلهد، لذا ميكن اإلفادة من هذه التقنية بتوظيفها 

 يريدها الباحث أن ذه الرسوم أي خريطة املفاهيم اليتوه ٥يف عروض دروسهم.

يف هذا البحث   سيبحثهال التعليم يف املعهد اإلسالمي اليتيعرضها جلواب مسائ

                                                             
  )٢٠١٥مارس  ١٥(سكون،  بلةالمقاعبدهللا،  ٣

4 Wikipedia. 2014. Concept Map. Diakses tanggal 8 Agustus 2014 pada: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Concept_map  

، مجموعة البحوث العلوم اإلنسانیة والثقافة تعلیم القواعد الصرفیة باستراتیجیة الخریطة الذھنیةم،  ٢٠١٠زكیة عارفة،  ٥
  .١٨ا وتحدیتھا ومساھمتھا، ماالنج، ص مستقبلھ
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استخدام خرائط املفاهيم لرتقية كفاءة الطلبة يف استيعاب  العلمي حتت املوضوع " 

  ".يف املعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي غاسيك ”األجرومية“كتاب 

  

 أسئلة البحث .ب 

 ا البحث كما يلي:هذ أسئلة فحدد الباحث ةاملقدمة السابقاعتمادا على     

استخدام خرائط املفاهيم لرتقية كفاءة الطلبة يف استيعاب كتاب يتم  كيف .١

 ؟يف املعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي غاسيك ”األجرومية“

استخدام خرائط املفاهيم لرتقية كفاءة الطلبة يف استيعاب كتاب  فّعالية ما .٢

 ؟سلفي غاسيكيف املعهد سبيل الرشاد اإلسالمي ال ”األجرومية“

 

 أهداف البحث .ج 

   على النحو التايل:  فهي  البحث اليت يريد الباحث  هذا أهداف أما    

استخدام خرائط املفاهيم لرتقية كفاءة الطلبة يف استيعاب   خطوات وصفل .١

 .يف املعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي غاسيك ”األجرومية“كتاب 

رتقية كفاءة الطلبة يف استيعاب كتاب استخدام خرائط املفاهيم ل اليةفعّ  عرفةمل .٢

  .يف املعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي غاسيك ”األجرومية“
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  فروض البحث .د 

  :هوفالبحث  هذا فروض أمابناء على ما ذكر،     

باستعمال كتاب  يف النحو فعال لرتقية كفاءة الطلبةاستخدام خرائط املفاهيم 

  .غاسيك لرشاد اإلسالمي السلفياملعهد سبيل ايف  ةلدى الطلب "األجرومية"

   

  همية البحثأ .ه 

  على ثالثة فرق: ف أما أمهية هذا البحث حتتوي     

  للمعهد اإلسالمي .١

ميكن معرفة االسرتاتيجيات املختلفة يف تدريس يرجى هذا البحث العلمي أن 

كمادة للتحسني املناهج يف   ا، لذلك ميكن استخدامهالرتاث اإلسالمي

  املستقبل.

 للمعلمني .٢

يصال املواد بطريقة كثرية يم إلتقي ستخدم مبثابةأن ي رجى هذا البحث العلميي

  .بداعية واجلذابة يف تعليمهامع زيادة اإل

  طلبةلل .٣

  .الطلبة أفهم يف تعليم الرتاث اإلسالمي يرجى هذا البحث العلمي أن جيعل
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 للباحث .٤

ألنه من  يف املستقبل الرتبوي فإن نتائج هذه الدراسة ميكن استخدامها كمرجع

  .املعلمني أيضا

  

  حدود البحث .و 

  على ثالثة جمال على النحو التايل: فحتتوي  البحث هذا حدودأما     

 استخدامعلى  املوضوعية: حّدد الباحث املوضوع يف هذا البحث احلدود .١

 "األجرومية" كتاب باستعمال النحو يف الطلبة كفاءة لرتقية املفاهيم خرائط

 املعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي يف "باب "معرفة عالمة اإلعراب

 .)كميحبث جترييب  ( .غاسيك

املعهد سبيل يف  يف الفصل الواحد طلبةال واختار الباحثاملكانية:  احلدود .٢

 ةسايف در  "األجروميةكتاب "  يستعمل هألن غاسيك الرشاد اإلسالمي السلفي

 حنوه.

 سلفي سبيل الرشاد غاسيكاملعهد اليف احلدود الزمانية: وحيّدد الباحث البحث  .٣

 .٢٠١٥ مايو  هريف الش
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 تحديد المصطلحات .ز 

هذا, و يرجى من  يف حبثه ددها الباحثب أن حيهناك مصطلحات جي    

  على النحو التايل:  حتديد هذه املصطلحات إزالة خطأ التفاهم و التفاسري

عبارة عن أشكال مرئية ملونة ألخذ املالحظات، ميكن أن : خرائط املفاهيم .١

قوم �ا شخص واحد أو جمموعة من الناس. ويوجد يف قلب الشكل فكرة ي

مركزية أو صورة. ويتم بعد ذلك استكشاف هذه الفكرة عن طريق الفروع اليت 

 متثل األفكار الرئيسية، واليت تتصل مجيعا بالفكرة املركزية.

هو علم بأصول تعرف �ا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب :  النحو .٢

لبناء، أي: من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها. فيه نعرف ما جيب عليه وا

أن يكون آخر الكلمة من رفع، أونصب، أوجر، أوجزم، أو لزوم حالة واحدة، 

 بعد انتظامها يف اجلملة.

 سيدي عبداهللا أبو: كتاب الرتاث يف علم النحو الذي ألفه األجروميةكتاب  .٣

 .الصنهاج داود بن حممد
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  سات السابقةالدرا .ح 

  ني بدراسة مماثلة يف هذا ا�ال على النحو التايل :قام بعض الباحث    

استخدام باملوضوع " م) ٢٠١٢(سيت إميانية املفلحتني البحث الذي قام به  .١

) يف تعليم مهارة القراءة يف املدرسة Mind Mappingإسرتاتيجية خرائط املفاهيم (

 القيم اليت مت احلصول عليهانتيجته هي "، و الثانوية احلكومية األوىل مباالنج

 جيدممتاز و  من نتيجة االختبارأسئلة  قادرا على اإلجابة على طالب % ٥٠<

 .جدا

  أما الفروق بني دراسة سيت إميانية و دراسة الباحث وهي:

عليم مهارة القراءة  تأما هدف دراستها ملعرفة التقومي املستخدم يف  ) أ

أما هدف دراسة الباحث لوصف خطوات ، و خرائط املفاهيم بإسرتاتيجية

 .استخدام خرائط املفاهيم وفعاليتها

، املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنجقامت دراسة سيت إميانية يف  ) ب

  .سبيل الرشادوقامت دراسة الباحث يف املعهد السلفي 

 القواعد تعليم م) باملوضوع " ٢٠١٠البحث الذي قامت به زكية عارفة ( .٢

طة الذهنية برسم اخلر "، ونتائجه، أن التعليم الذهنية اخلريطة سرتاتيجيةإب الصرفية

يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج فيكون أسهل وأقرب هلم، جذابا، مرحيا، وتساعدهم يف فهم الدرس.

  أما الفروق بني دراسة زكية و دراسة الباحث وهي:

، الذهنية اخلريطة سرتاتيجيةبإ تعليم القواعد الصرفية ا دراستها لوصفأم ) أ

وأما هدف دراسة الباحث لوصف خطوات استخدام خرائط املفاهيم  

 .وفعاليتها يف ترقية كفاءة النحو
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 .قامت دراستها باملدخل الكيفي، وقامت دراسة الباحث باملدخل الكمي ) ب

م)  ٢٠٠٩عيضها لدعوى (بن  سهابنت دخيل اهللا البحث الذي قام به .٣

عززة بعروض باملوضوع "فعالية استخدام خرائط املفاهيم و خرائط املفاهيم امل

يل) يف حتصيل قواعد اللغة العربية لدى تلميذات الصف التقدمية (احلاسب اآل

ونتيجته، كانت الفروق لصاحل ا�موعتني التجريبتني األوىل والثانية: الرابع"، 

لمستويات املعرفية الثالثة (التذكر، الفهم، التطبيق) جمتمعة عند ا�موع الكلي ل

 بعد ضبط التحصيل القبلي.

  أما الفروق بني دراسة سهابنت و دراسة الباحث وهي:

فعالية استخدام خرائط املفاهيم و سهابنت لكشف أما هدف دراسة  ) أ

 يل)، وأما هدف دراسةخرائط املفاهيم املعززة بعروض التقدمية (احلاسب اآل

الباحث لكشف فعالية استخدام خرائط املفاهيم باستعمال كتاب 

 .األجرومية

سهابنت لتلميذات الصف الرابع، وأما دراسة الباحث لطالب أما دراسة  ) ب

 .املعهد يف مرحلة األوىل

  أما الفروق عاما بني دراسة الباحث ودراسات السابقة هي:و 

 يب.قامت دراسة الباحث باملدخل الكمي وباملنهج التجري )١

كان هدف دراسة الباحث لوصف خطوات استخدام خرائط املفاهيم وفعاليتها  )٢

 يف ترقية كفاءة النحو.

  يف املعهد السلفي سبيل الرشاد. لطالب مرحلة األوىلقامت دراسة الباحث  )٣
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 منهجية البحث –المبحث الثاني 

 همنهج و البحث مدخل .أ 

الباحث يف كتابة هذا  اعتمادا على أسئلة البحث اليت كتبها الباحث يتبع    

الباحث اشتملت على البيانات  ألن البيانات اليت مجعهاكمي، الالبحث باملدخل 

  .حصائيللت البيانات الكمية بالتحليل اإلالكمية أو الرقمية. وح

وذلك بتصميم  .يبيسبق، منهج هذا البحث هو املنهج التجر  بناء على ما    

 االختبارة، ويقوم الباحث بيموعة التجريبا�ا�موعتني. مها ا�موعة الضابطة و 

قبل إجراء التجريبة مث يقوم الباحث بإجراء التجريبة للمجموعة  تنيالقبلي للمجموع

وبعد انتهاء عملية  .ومل جير الباحث هذه التجريبة للمجموعة الضابطة ،ةيالتجريب

موعة بعدي على ا�موعة الظابطة و ا�ال االختبارالتجريبة يقوم الباحث ب

  ٦ة.يالتجريب

وقال سوترسنو هادي، إن البحث التجرييب هو تصميم ا�موعات العشوائية     

  ٧.يالبعد االختبارالقبلي و  االختبارب

ة يوحيتاج الباحث يف حبث التجرييب إىل ا�موعتني، ا�موعة التجريب    

ين درست ة اعطيت التصرف أو املعاملة، يعيوا�موعة الضابطة. فللمجموعة التجريب

                                                             
6 Moch. Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Pasuruan: Hilal pustaka, hal. 84-85. 
7 Sutrisno Hadi. 1985. Metodologi Research. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi. 
Universitas Gajah Mada, hal. 120. 



11 
 

، وللمجموعة "األجروميةخرائط املفاهيم يف تعليم النحو بكتاب "فيها باستخدام 

 االختبارالضابطة فليس هناك التصرف، فإ�ا درست بدون ذلك. صارت نتيجة 

  البعدي سلوكا أخريا للطالب. االختباروصارت نتيجة ،القبلي سلوكا مستجدا 

  : والصورة البيانية لذلك التصميم كما يلي    

 البعدي االختبار التجريبة القبلي االختبار ا�موعة

 × × × ةيالتجريب

 × − × الضابطة

 

 اختيارها وأسلوب وعينته البحث مجتمع .ب 

 املعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفييف  الطلبة هنا البحث جمتمع إن    

 عن الفصل الواحد يف الطلبة بعض وعينته باطال ٤٧٤كون من تاليت ت غاسيك

وهم يقسموا على جمموعتني، أما ا�موعة  (purpose sampling) املعينة غارض ريقةط

)، وأما ا�موعة الثانية تسمى experiment classة (يموعة التجريبا�الواحدة تسمى ب

  ).control classموعة الضابطة (ا�ب

  

 متغيرات البحث .ه 
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هو  ) variabel independent( هناك متغريان يف هذا البحث، املتغري املستقل     

العامل الذي نريد أن قيس مدى تأثريه على املوقف، ويسمى باملتغري التجريب. 

عن تأثري العامل  جهو العامل الذي تنت ) dependent variabel(واملتغري التابع 

   ٨املستقل.

الذي يريد  يف تدريس النحو استخدام خرائط املفاهيماملتغري املستقل هو     

   .النحوكفاءة الطلبة يف تطبيقها. واملتغري التابع هو  الباحث 

  

  

                                                             
 .٢٧٦ص  ، الرياض: دار أسامة،مفهومه وأدوته وأساليبه :البحث العلمي م،١٩٩٧ ان عبيدات وأخرون،ذوق٨
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 أدوات البحث .ح 

وطريقته تتعلق بالبحث  كانت بعض الطرق جلمع البيانات يف البحث عاما،    

 تستخدموأما يف هذا البحث،  والذي يقوم به الباحث لنيل البيانات الصادقة أ

 :كما يلي  هيو  أربعة طرق،

 المقابلة .١

استبيانا شفويا يقوم من خالله الباحث جبمع املعلومات  تعترب املقابلة    

و البيانات الشفوية من املفحوص، و هي أداة هامة للحصول على املعلومات 

راد قابلة كطريقة مجع البيانات إذا أتستخدم امل ٩من خالل مصادرها البشرية.

 من الغرض وكان ١٠الباحث أن يقوم بدراسة املقدمة إلجياد مسائل البحث.

عليها تعلقا  اإلجابة جيب اليت األسئلة حول علوماتامل على للحصول ملقابالتا

  ١١بالبحث.

سكها يف البحث فرتاضات اليت توجب الطالب أن مياالكانت     

  وهي:١٢باستخدام املقابلة،

 .أن ما يشرح املستجيب إىل الباحث صديقا و موثوقا )أ 

                                                             
  .١٣٥، ص ، المرجع نفسھاذوقان عبیدات ٩

10 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D. Bandung: Penerbit 
Alfabeta, hal. 137. 
11 Wikipedia. 2014. Wawancara. Diakses tanggal 16 Januari 2015 pada: 
http://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara 
12 Sutrisno. Opcit, hal. 125. 
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سواءا مبا يقصد  أن تأويل املستجيب عن األسئلة اليت قدمها الباحث إليه )ب 

 الباحث.

ويف هذ البحث، ستكون املقابلة على معلم النحو و بعض الطالب     

ستخدام اليت يرجى فيها يعين حول فعالية ايف ا�موعة التجريبية، أما املعلومات 

 خرائط املفاهيم عند تدريس النحو.

 االختبار .٢

أو صور أو  هو جمموعة من املثريات (أسئلة شفوية أو حتريرية االختبار    

هو آلة أو إجراء أو أنشطة  ١٣رسوم) أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية.

معقدة لتناول قدرة سلوك الشخص اليت تصور الكفاءة ميلكها يف املادة 

هو عبارة عن السلسلة من  االختبارو رأى أري كونتو أن  ١٤الدراسية املعينة.

ة لقياس املهارات و املعرفة و خرى املستخدماألالت اآلاألسئلة أو التمرينات أو 

املستخدم يف هذا  االختبار ١٥الذكاء و الكفاءة اليت ميلكها الفرد أو اجلماعة.

يعطي قبل إجراء التجربة للفصل  الذي إختبارالقبلي يعين  االختبارالبحث هو 

يعطي بعد إجراء  الذي إختبارالبعدي يعين  االختبارالتجريـيب و الضابط و 

  التجريـيب و الضابط.التجربة للفصل 

                                                             
 .١٥٧املرجع نفسها، ص  ذوقان عبيدات،١٣

14  Soenardi Djiwandono. 1996. Tes Bahasa Dalam Pengajaran. Bandung : ITB, hal. 1. 
15 Suharsimi Arikunto. 2002. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 139. 
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 االختباراملوضوعية، يعين  االختبار الباحثويف هذا البحث يستخدم     

  .احلري االختبارو  خطأ  –صحيح االختبارتعدد و امل

  يلي: و كماه االختبارأما معيار جناح الطالب يف     

 )١اجلدول (

  االختبارمعيار جناح الطالب يف  

 

 انةاالستب .٣

رتبطة قائق ماحلبيانات و العلومات و املهي أداة مالئمة للحصول على     

إلجابة عنها من بشكل عدد من األسئلة بطلب ا ةنابواقع معني. ويقطم االستب

  ١٦.انةاالستب ةراد من املعنيني مبوضوعقبل عدد من األف

، الذي يتكون من أسئلة مغلقة ١٧املغلق انةالباحث االستب يستعملو     

  .فتوحة بطلب من املفحوصني (الطالب) اختيار االجابة املناسبة هلا، وأسئلة م

                                                             
  .١٤٩، ص نفسھامرجع الذوقان عبیذات،  ١٦

 النسبة المائوية (%) مدى الدرجات التقدير الرقم

 %١٠٠-%٨٠ ١٠٠-٨٠ ممتاز ١

 %٧٩-%٧٠ ٧٩-٧٠ جيد جدا ٢

 %٦٩-%٦٠ ٦٩-٦٠ جيد ٣

 %٥٩-%٥٠ ٥٩-٥٠ مقبول ٤

 %٤٩- %٠ ٤٩- ٠ ضعيف ٥
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تعليم  الباحث ملعرفة ما رأى املفحوصني عن اقدمه ةانبتاالس هوهذ    

  .االلغة العربية قبل التجريبة وبعده

 المالحظة .٤

 فهم مث شعور بقصد كائن أو عملية إىل القيام هوالنشاط املالحظة    

 مقدما بالفعل معروفة اليت واألفكار املعارف إىل استنادا ظاهرة من املعارف

  ١٨.األحباث ملواصلة الالزمة املعلومات على للحصول

ورقة املالحظة، وهي حتتوي على لباحث ا يف هذا البحث يستخدم و    

فها الباحث فيها وبعد ذلك، يص املدد عن األحداث أو السلوك سيحدث.

وفقا على ما حدث حول حالة التدريس من حيث نشاط الطالب عند 

التدريس، شعور الطلالب باستخدام خرائط املفاهيم أم ال، وكفاءة الطالب يف 

  يلي: أما تقييم الفئة كما إجابة السؤال.

  فئة  قيمة

  ناقص  ١-٠.٥

  مقبول  ٢-١.٥

  جيد  ٣-٢.٥

  جيد جدا  ٤-٣.٥

 

                                                                                                                                                                       
 .١٢٤المرجع نفسھا، ص  ١٧

18 Wikipedia. 201.4 Pengamatan. Diakses tanggal 15 Januari 2015 pada: 
http://id.wikipedia.org/wiki/Observasi 
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 البيانات تحليل أسلوب . ه

أسلوب  إىل البحث حيتاج لذلك الصادقة، البيانات على الباحث حيصل    

 الرمز وه التجرييب البحث من البيانات لتحليل احلسب البيانات. فأسلوب حتليل

)t (،١٩يلي ما هو و اإلحصائي:  

t=
�����

��
∑ ��� ∑ ��

�� � �� � �
�(

�

��
 � 

�

��
)

 

= Mx املقياس املعديل من ا�موعة التجريـبة  

Mx = املقياس املعديل من ا�موعة الضابطة  

∑  جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج ا�موعة التجريبة = �²

∑  ربع من نتائج ا�موعة الضابطةجمموع عدد االحنراف امل = �²

Nx = من ا�موعة التجريـبة طالبعدد ال  

= Ny من ا�موعة الضابطة طالبدد الع  

 الفروض من هذا الرمز فهي : أما    

 خرائط املفاهيمباستخدام  "األجروميةكتاب "بني تعليم   الداللةتوجد الفرق  �� =

املعهد يف  واحديف الفصل ال ملفاهيمخرائط او بدون استخدام  اإلعدادييف الفصل 

  .اإلسالمي سبيل الرشاد غاسيك

                                                             
19 Suharsimi Arikunto. 1991. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka 
Cipta, hal. 255. 
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يف  خرائط املفاهيمباستخدام  "األجروميةكتاب "تعليم  ال توجد الفرق بني  �� =

املعهد يف  واحديف الفصل ال خرائط املفاهيمو بدون استخدام  اإلعداديالفصل 

  .اإلسالمي سبيل الرشاد غاسيك

  

 سةمراحل تنفيذ الدرا . و

 :األتية اخلطوات بتنفيذ الباحث �ا إجراءات اليت يقوم    

مسائل البحث، فيها اهلدف، والتعريف، واالفرتاض، ومدى  تعيني أو اختيار .١

  .البحث

 .، يعين بتأليف اإلطار النظريحبث مادة مطبوعة .٢

 .ستنباط فروض البحثا .٣

 .تعيني أو تصنيف متغريات البحث .٤

 .خلهكمنهج البحث ومد  تأليف خطة البحث .٥

 .تعيني أدوات مجع البيانات .٦

 .مجع وحتليل البيانات ا�موعة عند عملية البحث .٧

 .تعيني نتائج و اقرتاحات البحث .٨
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  ثانيال الفصل

  اإلطار النظري

  

 ماهيالمف خرائطمفهوم  – ث األولبالمبح

 خرائط المفاهيم تعريف .أ 

مفهوم  ىل شري إت يتال ةالبياني ةالتوضيح يه ميهااملف ائطخر ارتن، وفقا مل    

، ويكيبيديا يف موقعأما  ٢٠.يف نفس الفئة مفاهيم أخرىتوصيل  على جهة واحد

 ٢١.ميالتعل تاليت متثل املفاهيم بني يوضح العالقة رسم ختطيطي يم هيهااملف ائطخر 

عبارة عن أشكال مرئية ملونة ألخذ املالحظات، ميكن أن وعند توين بوزان، هي 

الناس. ويوجد يف قلب الشكل فكرة مركزية  يقوم �ا شخص واحد أو جمموعة من

أو صورة. ويتم بعد ذلك استكشاف هذه الفكرة عن طريق الفروع اليت متثل األفكار 

 تفسريب، ميكننا السهل بواسطة ٢٢الرئيسية، واليت تتصل مجيعا بالفكرة املركزية.

  ٢٣.للدماغ الطبيعي العمل م معيالتعل عملية مواءمة ميكن البصرية اليت كأسلوب

                                                             
20 Trianto. 2010. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta: Prenada Media, hal. 
158. 
21 Wikipedia. 2014. Concept Map. http://en.wikipedia.org/ opcit 

، كیف تحقیق اقصى استفادة من عملك، ویظل لدیك وقت لإلستماع استخدام خرائط العقل في العمل:م،  ٢٠٠٦، ي بوزانتون٢٢
  .٤مكتبة جریر، ص

23 Agus Warseno. 2011. Super Learning: Praktik Belajar-Mengajar yang Serba Efektif dan 
Mencerdaskan. Jogjakarta: Diva Press, hal. 76. 
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أو  اثننيعلى ترتبط م يهااملف ائطأن خر  عىنامل يشمل التعريف،هؤالء من     

حبيث . معنويةعالقات  إىل حتصل الكلمات اليت ربطتمن خالل  املفاهيم أكثر من

 يتم تشجيع الطالب ذلك مع .مفهوم آخرإىل  مفهوم واحد لتعليق لطالباميكن 

توى املنتظم حمل تسليم من ختلفةملاواد امل التصور تقنيات باستخدام على اإلبداع

  .التعلم

خرائط املفاهيم هي أداة أجيبة تساعد العقل للتفكري منشقا منظما، هي     

بسيطة جدا. وأما رسم خرائط املفاهيم هو العملية والطريقة السهلى إلدخال 

ة ابتكارية و املعلومات إىل العقل، وألخذ املعلومات من العقل. وهذه الطريقة، طريق

  داعية وفعالة لكتابة األفكار.بإ

وتعد خرائط املفاهيم (أداة رائعة يف تنظيم التفكري، وهي غاية يف البساطة)،      

كما وصفها يف وزان يف كتابه "كيف ترسم خرائط املفاهيم" فهي طريقة متميزة 

تعتمد على أن يكون الطالب أو املتعلم برسم كل ما يريده يف ورقة واحدة بشكل 

فيها قدر االستطاعة االستبدال الكلمات واجلمل خبطوط خمتلفة أو  منطم، حياول

  ٢٤رسومات معربة حتصل املوضوع وتسهل التذكر.

                                                             
  .٣٣٧دار الفكر، ص : قاھرةتدریس فنون اللغة العربیة، ،  م١٩٤٦ي أحمد مركوز، عل ٢٤
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مجيع خرائط املفاهيم هلا مساواة، هلا ألوان، وخطوط، ورموز، وكلمات،     

باستخدام خرائط املفاهيم، قائمة  ٢٥ وصور، ونظام بسيطة وطبيعية وقريبة للعقل.

 لرسوم البيانية امللونة اجلذابةيلة املركبة اململة ميكن أن حتلل إىل ااملعلومات الطو 

  طابقة بعملية طبيعة العقل.املو  املنظمةنسقة و وامل والسهلة للمذاكرة

 

 مكونات خرائط المفاهيم .ب 

نة، وخريطة عند وسائل التعليم بعض العناصر اليت تبنيها وهي تسمى باملكو     

بط بعضها االيت تقاوي وتر  ٢٦مخس مكونات اهلمن وسيلة التعليم،  املفاهيم هي

  ، وهي:كما تذكر يف بعض املعلوماتبعضا  

للظاهرة أو تصورات ، هو بناء عقلي ينتج من الصفات املشرتكة املفهوم العلمي .١

ذهنية بكو�ا الفرد لألشياء، ويوضع املفهوم داخل شكل بيضوي أو دائر أو 

 ية، االسم، الفعل، .... اخل.مربع. مثال: اجلملة االمسية، اجلملة الفعل

، هي مفاهيم ربط، مفاهيم فصل، مفاهيم عالقة، مفاهيم أنواع املفاهيم .٢

 تصنيفية، مفاهيم عملية، مفاهيم وجدانية.

                                                             
25 Tony Buzan. 2005. Mind Map untuk Meningkatkan Kreatifitas. Jakarta: PT Gramedia, hal. 4. 
26 Anonim. 2014. Pembelajaran Peta Konsep. Diakses tanggal 8 Agustus 2014 pada: 
http://www.alaql.4t.com/mm.htm. 
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، وهي عبارة عن كلمات تستخدم لربط بني مفهومني أو أكثر. كلمات ربط .٣

خل. مثل: ينقسم، تنقسم، تصنف، إىل، هو، يتكون، يرتكب، من، له، .... ا

 مثال:

 كلمات ربط: املثال ملكونة )١(الرسم البياين 

  

يف هذه الصورة، يبدو فكرة رئيسية باملوضوع "الكلمة العربية"، وتكون كلمة 

 دم لربط بني فكرة رئيسية وفروعها يعين كلمة "ينقسم إىل".الربط اليت تستخ

 ، وهي عبارة عن وصلة بني مفهومني أو أكثر من التسلسلعرضيةوصالت  .٤

 اهلرمي ومتثل يف صورة خط عرضي.

، وهي األحداث أول األفعال احملددة اليت تعرب عن أمثلة للمفاهيم، وغالبا أمثلة .٥

 ما تكون أعالما لذلك ال حتاط بشكل بيضوي أو دائري. مثال:

  

 



23 
 

 أمثلة: املثال ملكونة )٢(الرسم البياين 

  

م القاعدة، تكون يف هذه الصورة، تبدو فكرة رئيسية مع فرعها، ولزيادة فه

  األمثلة اليت تبدأ بالكلمة "مثل"، مث تذكر أمثلتها.

 

 أنواع خرائط المفاهيم .ج 

منه  جد بعض خرائط املفاهيم بأشكال خمتلفة،قد تو يف بعض األحيان،     

سيقدمها الباحث ، و ٢٧تستخدم غالبارائط املفاهيم بعض أنواع اليت نعرف أن خل

  :بالرسوم الناصرة وامللخص للمفهوم

 العنكبوتية رائط املفاهيمخ .١

 خرائط املفاهيم اهلرمية .٢

 خرائط املفاهيم للرسم التوضيحي .٣

                                                             
  في: موقع الدكتور علي بن شرف الموسوي ، ٢٠١٤ الموسوي، علي شرف ٢٧

http://www.al-musawi.com/studswebs/socsstudy/researchPapers.html  
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  وخرائط املفاهيم للنظم. .٤

  والصورة لكل نوع كما يف اآليت:

  صورة خرائط املفاهيم العنكبوتية: )٣(الرسم البياين 

  

واملفهوم، ثالث مكونات: الفكرة الرئيسية،  رائط املفاهيم العنكبوتيةخل   

وضوع اليت توضع وسط الصفحة أو الورقة، وهذه بدن العنكبوت. أما أرجله يف وامل

  أفكار اليت تتعالق بفكرة رئيسية.

  صورة خرائط املفاهيم اهلرمية: )٤(الرسم البياين 
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. املعلومات توضع هم يف أمهيتهمتورط بناء األفكار ووضعتهذه اخلريطة    

  هبطا، وتكون أهم املعلومات يف األعلى.

  صورة خرائط املفاهيم للرسم التوضيحي: )٥(رسم البياين ال

  

)، تدفق العمل أو العملية، algorithmوضح احلساب (تهي خريطة اليت    

كاملربع أو األشكال املتنوعة اليت تربط بالسهام. هذه اخلرائط تصور تظهر اخلطوات  

  اجلواب أو احلل من األسئلة أو املشكالت.

  ة خرائط املفاهيم للنظمصور : )٦(الرسم البياين 
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هذه اخلريطة تنظم املعلومات بشكل متشابه برسم التوضيحي، بل قد تزاد    

  باإلدخال واإلنتاج.

  

 المفاهيم خرائط خطوات استخدام .د 

ناعة الوصيلة كان عند استخدام خرائط املفاهيم خطوتان، يعين عملية ص    

عليم، أما عملية صناعتها ستذكر وعملية الت يف خرائط املفاهيم ةواملواد اليت معروض

 يف املعلومات اآليت:

 خطوات رسم خرائط املفاهيم .١

صناعة خرائط املفاهيم، حنتاج  ألن قبل هذا أول خطوة، ٢٨اخرت النص. )أ 

 .معينة ىل مادةإ

يطابق الفكرة الرئيسية اليت حتيط املفاهيم، يعين  ٢٩حيدد املفاهيم املختلفة. )ب 

 ويطابق املفاهيم الثانوية.

ألن البداية من الوسط تعيت احلرية  ٣٠من القسم األوسط على الورقة.ابدأ  )ج 

 إىل العقل النتشار إىل مجيع اجلهات والتعبري احلر والطبيعي.

                                                             
28 Trianto. 2010. Opcit. hal. 160. 
29 Trianto. 2007. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktivistik. Jakarta: 
Prestasi Pustaka, hal. 160. 

) في تعلیم مھارة القراءة في المدرسة Mind Mappingاستخدام إستراتیجیة خرائط المفاھیم ( ، ٢٠١٢،ستي إیمانیة المفلحتین ٣٠
  .تھا، ماالنجمجموعة البحوث العلوم اإلنسانیة والثقافة مستقبلھا وتحدیتھا ومساھم ،الثانویة الحكومیة األولى بماالنج
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ويف بعض املعلومات تسمى  ٣١ضع الفكرة الرئيسية وسط اخلرائط.و  )د 

 بالفكرة املركزية.

مات ألن الصورة تعترب الكل ٣٢استخدام الصوار للفكرة الرئيسية العامة. )ه 

 وهي جذابة وجتعلنا للرتكيز اعدنا يف استخدام اخليال القياسي،واملعاين وتس

 .الفكرة

باأللوان، يستطيع املخ أن  أل�ا رحية وجذابة للعقل. ٣٣استخدام األلوان. )و 

 يذكر كل املفاهيم فيها، أل�ا من ناحية املخ اليمني.

وعية إىل هلم األفكار الرئيسية واألفكار الفر لصورة الرئيسية و صل بني ا )ز 

جري. كان العقل يعمل باستخدام الصالت بني الفروع. ونقوم بصالت 

 الفروع فسهل لنا للفهم املذاكرة.

ارسم الفروع خبطوط املنحية. ألن اخلطوط والسطور متل العقل. الفروع  )ح 

 املنحية واحلية كالفروع واألغصان للشجرة تسر النظر.

جتعل مفتاحية واحدة  استخدام كلمة مفتاحية لكل خط. ألن كلمة )ط 

 خرائط املفاهيم مرونة وقوية، وتكون كلمة مفتاحية مفتاحة ليحفط العقل.

 ألن هلا كلمات ومعاين كثرية. ٣٤استخدام الصور جلميع خرائط املفاهيم. )ي 

                                                             
31 Trianto. 2007. Opcit, hal 160. 

  .٢٠١٢المرجع السابق،  ٣٢
  .٢٠١٢المرجع السابق،  ٣٣
  .٢٠١٢المرجع السابق،  ٣٤
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 خطوات التعليم وإجراءه .٢

اليت  طالباملواد التعليمية، اإللقاء واإلشراف، الو  إعداد املعلم الدرس   

، يقوم برسم خرائط املفاهيم حول املوضوع املعني، عرض ياون مجاعيتعلم

خرائط املفاهيم حول أفكار رئيسية، مراجعة الدروس والتقومي، حتصيل ووصول 

وكان هذه اإلجراءات ملخصة إىل ثالت عناصر، وهي: املقدمة،  ٣٥الكفاية.

  العرض، االختتام.

  

 :خرائط المفاهيم آثارو  مزايا .ه 

على تسهيل الطالب يف تذكري املادة، هلا عنصر بصري تعتزم خرائط املفاهيم     

الذي يتكون من الصور والكلمات املختصرة. لذا، تأيت خرائط املفاهيم مزايا كثرية 

 :خرائط املفاهيم استخدامبزايا امل بعض يف التعليم، وهذه

 خرائط املفاهيم مزايا .١

اهيم ملفتعرض خرائط ا ٣٦.مع واضحة بدقة الصورة املواد ميكن أن نرى )أ 

 كاملربع والدورة.  ةاملواد التعليمية بالصور املمتعة، أحيانا، بأشكال أسسي

                                                             
مجموعة البحوث العلوم اإلنسانیة والثقافة  ،تعلیم القواعد الصرفیة باستراتیجیة الخریطة الذھنیة، م٢٠١٠زكیة عارفة، ٣٥

 .٢٥، ص االنجمستقبلھا وتحدیتھا ومساھمتھا، م
36 Agus Warseno. Opcit, hal. 83. 
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ألن  ٣٧،بني املوضوع من املواد اخليط دون أن يفقد التفاصيل ميكن أن نرى )ب 

�ا يتشابك املوضوع أو الفكرة الرئسية باخلطوط أو الكلمات املفتاحية أو 

 ورة. مثلها، لكي نستطيع أن نركز على التفاصيل املذك

ثري املخ اليمني لرتكيز ستخدام خرائط املفاهيم يا ٣٨ترقية فهم الطلبة. )ج 

فظوا كثريا من وتذكري املواد دون اإلكراه. هذا يساعد الطالب أن حي

 .ها جيداو املعلومات املعروضة، حىت يفهم

يف صناعة خرائط  كنة، ممممتع طريقةب ٣٩ حيسن نشاط وإبداعية الطلبة، )د 

الطلبة، أل�م مطلوبون أن يبدعوا عند عملية  طأن تثري نشا املفاهيم

 الصناعة.

عندما تعرض خرائط املفاهيم بعروض  ٤٠،ليس ممالالعني و  انتباه جلب )ه 

 ويزيد االنتتباه له. ملونة، فسيسعد العني

، خرائط املفاهيم مستخدمة جلمع ٤١.املعلومات جمموعة من وهناك )و 

يصعب متنوعة من حيث ال املعلومات أو املواد مث تعرضهم بطريقة خمتلفة و 

 الطالب أن يفهمها.

                                                             
  .٢٥م، ص ٢٠١٠المرجع السابق،  ٣٧

38 Anwar. 2014. Peta Konsep. Diakses tanggal 9 Agustus 2014 pada: http://sman1kobi.sch.id 
39 Anwar. Ibid, 2014. 

  .٢٥م، ص ٢٠١٠المرجع السابق،  ٤٠
 .٢٥م، ص ٢٠١٠المرجع السابق،  ٤١



30 
 

 عالماتألنه حيتوي كما قد ذكر قبله،   ٤٢،تذكرلسهل و  على الرتكيز سهل )ز 

 مثل األشكال واأللوان. بصرية

باستخدام خرائط املفاهيم، يستطيع املعلم ليعلم   ٤٣كتقومي لعملية التعليم. )ح 

 كيف تنمية فهم الطلبة عند عملية التعليم.

هذه  ميكن أن يرى عنها، اآلثار اإلجيابيةملذكورة، حيدد الباحث املزايا اومن     

 :هي كما يلي خرائط املفاهيم من خالل استخدام اآلثار

 خرائط املفاهيم آثار .٢

، ألن املخ اليمني حيفظ كثريا من املعلومات اليت تعرض إضافة ذاكرة )أ 

  بأسلوب ممتع ومرض.

ه، ألن يعمل املخ بدون تسكن املعلومات أطول من قبل ،فكرة رائعةإنشاء  )ب 

 شحنة.

 ، باستخدامها، يكون وقت للتعليم فعاال.وقتأفضل للحفظ واستخدام  )ج 

 يستطيع العقل أقوى من قبله. .الفكر قوة تنظيم وإدارةالقدرة على  ممكن )د 

 

 

 

                                                             
 .٢٥م، ص ٢٠١٠سابق، المرجع ال ٤٢

43 R.W Dahar. 1996. Teori-teori Belajar. Jakarta: Erlangga, hal. 156. 
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  النحومفهوم  – الثاني المبحث

 تعريف النحو .أ 

 ويف ٤٤أي قصدت قصده، نحو لغة، هو القصد. يقال: حنوت حنوهال    

أي أو دونه،  �ذيب ابن يعيش هو مبعىن دون يف مثل قولك سرت فرسخا وحنوه

وحنو مبعىن مثل يف العبارات يف مثل قوهلم االسم ما دخله األلف والالم حنو الرجل 

ويف  ٤٥والغالم وماشا كل ذلك وحنو مبعىن عند حنو قولك زيد حنو عمرو أي عنده.

ه الكلمة داال على أمثلة ما قد بعض األحيان عند عرض املعلومات، يكون هذ

  ذكر، حىت يستوي كلمة "حنو" مبعىن "مثل".

هو علم بأصول تعرف �ا أحوال الكلمات العربية من حيث  أما إصطالحا    

اإلعراب والبناء، أي: من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها. فيه نعرف ما جيب 

، أو لزوم حالة واحدة، عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أونصب، أوجر، أوجزم

يعين أن النحو يركز على تركيب اجلملة وإعرا�ا أي تغيري  ٤٦،بعد انتظامها يف اجلملة

وموضوع النحو هو  أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.

واالستعانة  ، وغايته التحرز عن اخلطأالكلمات العربية من حيث البحث عن أحواهلا

واآلن، كما عرفنا أن  ٤٧م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،م كالم اهللا وكالعلى فه

                                                             
  .٩٤٧ص ، ، قاھرةمعجم الوسیطم، ١٩٧٢إبراھیم أنیس وعبد الحلیم منتصیر وعاطیة،  ٤٤
  .٦مكتبة الھدایة، ص : ، سورابایاتشویق الخالنمحمد معصوم بن سالم السماراني السفاطوني،  ٤٥
  .٨ ص ، مكتبة دار الفكر،جمیع الدروس العربیة م،٢٠٠٧ى الغالیین، مصطف ٤٦
  .٢، مكتبة الھدایة، ص األجرومیةشرح مختصر جدا على متن أحمد زیني دحالن،  ٤٧
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يبحث فيه عن  ذاول علوم الدين منتشرة إىل مدد مطبوعة اليت ألفوها العلماء،

والبناء، جبوار ذلك، يبحث فيه عن كثري عوارضها الالحقة هلا من حيث اإلعراب 

لعربية لكي يفهم �ا الناس معناها تركيب اجلملة يف اللغة امن القواعد اليت حتدد 

  صحيحا.

  

 تاريخ النحو .ب 

وكان الواضع هلذا العلم هو أبو األسود الدؤيل كما ذكر يف أكثر كتب     

نته يف سبب وضع أىب األسود هلذا الفن أنه كان ليلة على سطح بيته وعنده ب النحو.

يا أبت ما فقالت " لؤ أنوارها مع وجود الظلمةفرأت السماء وجنومها وحسن تأل

أحسن السماء" بضم النون وكسر اهلمزة فقال أي بنية جنومها وظن أ�ا أرادت أي 

شيئ أحسن منها فقالت "ياأبت ما أردت هذا إمنا أردت التعجب من حسنها فقال 

كرم اهللا وجهه قويل ماأحسن السماء وافتحي فاك، فلما أصبح غدا على سيدنا علي  

فقال "هذا  مامل نعرفه" وأخربه بالقصةوالدنا وقال "ياأمري املؤمنني حدث يف أ

مبخالطة العجم والعرب" مث أمره فاشرتى صحيفة وأملي عليه بعد أيام أقسام الكالم 

 ٤٨وفعل وحرف جاء ملعىن ومجلة من باب التعجب وقال انح حنو هذا، ثالثة اسم

                                                             
  .٣أحمد زیني دحالن ، المرجع نفسھا، ص  ٤٨
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كرم اهللا لذلك مسي بعلم النحو. ومن هذا التاريخ، عرفنا أن مبدع النحو سيدنا علي  

  وجهه، والذي قام بتأليفه هو أبو األسواد الدؤيل.

  

 بحوث النحو .ج 

اعلم أن الغرض من علم النحو معرفة اإلعراب الذي يعرف به صواب     

الكالم من خطئه، واإلعراب اليوجد إال فيما يقع يف الرتكيب اإلسنادي الذي ال 

أي قواعد اللغة العربية   أل�ا فكرة رئيسية لفهم حبوث النحو ٤٩يوجد إال يف الكالم،

، مثل يف  ويف بعض كتاب النحو يكون حبث الكالم بداية يف شرح النحو كلها.

  وشرحه، خمتصر جدا. األجروميةكتاب 

قال سيدنا علي كرم اهللا وجهه: الكالم كله ال خيرج عن اسم وفعل وحرف     

كالم اليت حبث النحو بعده اليبعد من ثالثة أجزاء ال ولذا ٥٠اخل على هذه النحو،

وبعد ذلك يكون البحوث  يتألف منها ثالثة أقسام، وهي: اسم، وفعل، وحرف.

  الزيادة يف تعميق الفهم عن قواعد اللغة العربية.

 

 

  
                                                             

  .٣عبد هللا الفاكھي، المرجع السابق، ص ٤٩
  ٥بانج: دار الحكمة، ص ، جوممقاصد النحویةم، ٢٠٠٢محمد صالح الدین،  ٥٠
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  األجروميةكتاب مفهوم   – الثالث المبحث

 األجروميةكتاب ال وصف .أ 

 أبو ألفه الذي م١٣/هـ٧ القرن من العريب النحو على املختصر كتاب هو    

 تويف( آجروم بن حممد باسم أيضا ويعرف الصنهاج داود بن حممد سيدي عبداهللا

 شكل يف مكتوبة الفصحى العربية اللغة دروس من األساسية الصيغ). م١٣٢٤

 املعهد ا�تمع ويف العريب ا�تمع يف حيفظ الكتاب هذا كان. احلفظ لتسهيل ناظم

  .أيضا

 بن حممد كتبه الذي والنح علم عن املقدمة كتاب هو امسه، ذكر كما    

 هذا ناك السبب، هلذا .جدا بسيطة ماد�ا. املكرمة مكة يف وجوده أثناء آجروم

 هذا حيتاج ولذلك، ٥١.كتابا ثالثني إىل وتصل بعده، النحو علماء شرحه الكتاب

 العلوم من املزيد لتعلم الطالب يريد عندما تفسريا أكثر تعطى أن أيضا الكتاب

  ربية يتطور كلما يزيد الزمان.، ألن اللغة العالنحو

   هي: األجروميةومن كتب اليت تشرح منت     

الذي كتبه حممد حمي الدين أبو حامد  األجروميةيف شرح مقدمة حتفة السانية  )١

 .املصري

                                                             
51 Wikipedia. 2014. Al-Ajurumiyah. Diakses tanggal 8 Agustus 2014 pada: 
http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Ajurumiyah. 
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 ٥٢الذي كتبه حممد بن أمحد األحدال األجروميةكواكب الدرية يف شرح املتممة  )٢

 الراعين الذي كتبه حممد بن حممد األجرومية املتممة )٣

  

 األجرومية أبواب الكتاب .ب 

وكل البحث يتبني على املعلومات  حبوث ٢٥حيتوي على هذا الكتاب     

أما حبوث النحو يف  ، ألنه كتاب املقدم لعلم النحو،أي تشرح ببيان بسيط األساسية

  :هذا الكتاب كما سيأيت

  باب منصوبات األمساء .١٤          باب الكالم .١

  باب املفعول به .١٥          باب اإلعراب .٢

  باب املصدر .١٦      باب معرفة عالمة اإلعراب .٣

  املكان باب ظرف الزمان و .١٧          فعالباب األ .٤

  باب احلال .١٨        باب مرفوعات األمساء .٥

  باب التمييز .١٩          باب الفاعل .٦

  باب االستثناء .٢٠    باب املفعول الذي مل يسم فاعله .٧

  باب ال .٢١        باب املبتدأ واخلرب .٨

                                                             
52 D. F. Eickelman. 2014. Knowledge and Power in Morocco: The Education of a Twentieth-
Century Notable. Diakses tanggal 8 Agustus 2014 pada:  
http://elib.uum.edu.my/kip/Record/um476677/Details#tabnav.  
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  باب املنادى .٢٢  باب العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب .٩

  باب املفعول من أجله .٢٣          باب النعت .١٠

  باب املفعول معه .٢٤          باب العطف .١١

  باب حمفوظات األمساء .٢٥          باب التوكيد .١٢

  باب البدل .١٣
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 الثالث الفصل

  عرض البيانات و تحليلها

  

  المعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي عن لمحة – ألولا المبحث

 الجغرافي الموقع .أ 

ج،  ٦رايا جاندي  شارع يف قعي املعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي    

. ويوسع ٥٨١٧٣٥، ٥٨٣٥٩٠) ٠٣٤١. اهلاتف: (كارانج بسوكي، سكون

 .²m ٢٠٠٠األرض 

  .املعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي موقعصورة  وهذا
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  المعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفيتاريخ  .ب 

 ،بسوكي كارانغ ، غاسيكقرية  يف تقع املعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي

 غري منهذه القرية  السكان غالب يقف هذا املعهد، كانأن  قبل .ماالنج ،سكون

 ههذ رؤية. بالتنصري عملية ، وقلتها املسلمون العوامون، بل هناك تنمواملسلمني

 املعهد تأسيس يف رغبتهم ويثري يزعج بعض العلماء يف هذه القرية الظروف،

  :التايل للسبب ،السلفي اإلسالمي

 .اإلسالم عن للدفاع  .١

  .املسيحية تعاليمال هميؤثر لكيال  صن الناسحي .٢

 أوقف –ه ال ميكن أن يذكرامس كان الذي – منهم واحد نبيلة، فكرة ظهور مع

 املعهد لبناء �ضة العلماء مؤسسات على هاموسل ،٢م ٢٠٠٠ األرض مساحة

  (رمحه اهللا، آمني). اإلسالمي

. ولنمو اإلسالمي املعهديبىن هذا  ،األشخاص من مجعها مت اليت األموالب مث

سبيل  حتكم املؤسسة يف زالولسبب عدم املريب هلذا املعهد الذي ال ي الطالب عدد

 ±٢١ بلغت كان طالبه  الذي –يسأل األستاذ مرزوقي مستمر احلاج  ، الرشاد

  .السلفي سبيل الرشاد اإلسالمي معهدللأن يكون مربيا  –تقريبا  شخصا
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 العزيز عبداألستاذو  أمني األستاذ مرتضى ووه ،، زاد مريب املعهدسنوات وبعد

  .٢٠٠١، وهي يف السنة واملسجد املعهد جلنة لبناءاملؤسسة  شكلت مث .حسني

 :يه التطور هذا من والغرض

 .احمليط وا�تمع للطالب والتدريس العبادة لألنشطة كوين الرباعة. ت١

  . وجود املبان املناسبة للطالب.٢

  الرباعة لتحقيق األهداف املرجوة. وجود. ٣

  

 المعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي مؤسسو .ج 

، وبعده املعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفيقد ورد إختصار التاريخ يف بناء 

األشخاص املؤسسة. يف التاريخ، األشخاص املؤسسة هي عنصور أسسي يف  يف بيان 

  كتابة التاريخ، ألنه مسبب تكوين األحداث.

املعهد هي إمساعيل احلاج و مسلمني احلاج، وساعدمها  من املؤسسي

األشخاص ا�تمع يف قرية غاسيك. وبعده، تشكل اللجنة املؤسسة سبيل الرشاد 

  لتنمية هذا املعهد. وهي:

  : رئيس البلدية ماالنج      حارس

  : األستاذ عبداهللا احلاج    مستشار
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  األستاذ بيضاوي مصلح احلاج

  صنعان احلاج

  : حممد أنوار احلاج      رئيس

  : حممود زينوري    وكيل الرئيس

  : األستاذ دحالن مترين احلاج      كاتب

  : أسناوي    وكيل الكاتب

  : حنراوي احلاج    آمن الصندوق

  : حانف احلاج املاجيستري    وكيل اخلازن

  : سوناردي املاجيستري      أعضاء

  حممد رفاعي خالق

  تانطاوي فضلي احلاج املاجيستري
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 المعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفي برنامج .د 

 )٢اجلدول (

 الدينية الكفاءة تنمية

 رقم والغرض عامة نظرة نوع البرامج فترة البرامج

 املدرسة الدينية   يوميا

  

لذكاء الروحي و تنمية ا

  العقلي

١. 

 �ليل  أسبوعيا

 مولد الديباعي 

 مشاورة 

تنمية الذكاء الروحي و 

 العقلي

٢. 

 استغاثة  شهريا

 مناقب شيخ عبد القادر اجليالين 

 ختم القرآن 

 حماضرة 

تنمية الذكاء الروحي و 

 العقلي

٣.  

  �نيئ يوم عظيم يف اإلسالم  سنويا

 حمرم 

 إسراء معراج 

 نصف شعبان 

 لقرآننزول ا 

 حالل حبالل 

 العطلة الدراسية /املدرسة الدينية السريعة 

حتفيظ العادات 

اإلسالمية يف بيئة 

 املعهد

 

٤. 
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 رمضان 

 تدريب الفالك 

 معاملة اجلنازة 

 عملية عقد النكاح 

 

 منهج الدراسيال . ه

الكرمية والعلوم  خالقهو املؤسسة التعليمية الدينية الزدراع األ اإلسالمي املعهد

نظام التعليمي ال املعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفياإلنسان. وعند  الدينية ىف

، منها بتعليم الكتب الرتاث ليكون تزودا لنيل خالقالذي يشدد يف وجه تأديب األ

  النجاح يف الدنيا واآلخرة.

سنة بعد سنة، يزداد عدد الطالب يف هذا املعهد، لذلك يبدع املدرسة الدينية 

وهي منهاج لتدبر عملية التعليم التقليدي يف هذا املعهد  ه،١٤٢٢يف شهر شعبان 

باستعمال املناهج املعينة املتكيفة بكفاءة الطالب اليت توزع يف بعض الفصول، 

  وهي:

، يبدأ بتحسني اخلط يتعلم الطالب أساس العلوم الدينية  :  عداديالفصل اإل

غة بكتاب قواعد اللغة العربية، العريب، مث علم الل

البنني، و الفقه بكتاب  أخالقبكتاب  خالقاألو 
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، واألخري علم التوحيد ٢-١مبادئ الفقهية جزء 

  بكتاب عقيدة العوام.

بتعليم قواعد النحو والصرف بكتاب يستمر الطالب   :  الفصل األول

و أمثلة التصريفية، والفقه بكتاب مبادئ  األجرومية

بكتاب أداب العامل  خالق، واأل٤-٣الفقهية جزء 

  لم، و التوحيد بكتاب جواهر الكالمية.واملتع

اعد اللغة العربية بكتاب املتممة يستمر الطالب قو   :  الفصل الثاين

والكيالين، ويتعلمون الفقه بكتاب فتح القريب، و 

التوحيد بكتاب حصون احلميدية، ويزداد بكتاب كفاية 

  األتقياء يف حبث التصوف.

ملتممة وفتح القريب، مث ث كتاب ايستمر الطالب حب  :  الفصل الثالث

احلديث بكتاب منحة املغيث، و الفلق بكتاب يتعلمون 

سلم النريين، ويزداد ببعض الكتب مثل دقائق األخبار 

  وفتح ا�يد.

، يتعلم الطالب قواعد النحو بكتاب ألفية بن مالك  :  الفصل الرابع

فتح املعني، والنكاح بكتاب عقود اللجني، والفقه بكتاب
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  ب األخرى مثل مواهب الصمد، والورقات.ويزداد بكت

اإلسالم يف  يتعلم الطالب علوما إجتماعيا مثل أداب  :  الفصل اخلامس

األسرة،  وموعظة املؤمنني، ويزداد ببعض الكتب نظام 

  مثل مواهب الصمد وكفاية األتقياء.

  )٣اجلدول (

  جدول الدراسي

 )األول (رجال عدادي (نساء)اإل عدادي (رجال)اإل يومال

  حتسني اخلط - مجعة

 ٣املبادئ الفقهية  -

 آدب العامل واملتعامل  البنات أخالق

  حتسني اخلط -  البنني أخالق سبت

 ٣املبادئ الفقهية  -

 ٤و ٣املبادئ الفقهية 

األمثلة الّتصرفية   قواعد اللغة العربية  ٢و  ١املبادئ الفقهية  أحد

 واإلعالل

 األجرومية لعوامعقيدة ا قواعد اللغة العربية إثنني

  ٢و  ١املبادئ الفقهية  - قواعد اللغة العربية ثالثاء

 االربعني النووية -

 اجلواهرالكالمية

 األجرومية  قواعد اللغة العربية  عقيدة العوام أربعاء
 

 الثاين (نساء) الثاين (رجال) األول (نساء) يومال

  ١متّممة احلصون احلميدة اجلواهرالكالمية مجعة

 ١فتح القريب ١متّممة ألجروميةا سبت

 ١متّممة  ١متّممة ٤و ٣املبادئ الفقهية  أحد
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األمثلة الّتصرفية   ١فتح القريب آدب العامل واملتعلم إثنني

 والكيالين

  احلصون احلميدة كفاية األتقياء األمثلة الّتصرفية واإلعالل ثالثاء

  ألتقياءكفاية ا األمثلة الّتصرفية والكيالين األجرومية أربعاء
 

 اخلامس الرابع الثالث يومال

 مواهب الّصمد فرائض البهية ٢متّممة  مجعة

ادب اإلسالم يف نظام  عقود الّلجني (معاملة) ٢فتح القريب سبت

 األسرة

 موعظة املؤمنني ألفية ابن مالك ٢متّممة  أحد

 فتح ا�يد - إثنني

 سلم النريين -

 موعظة املؤمنني فتح املعني

   منحة املغيث  - ثالثاء

 دقائق األخبار -

 نني  موعظة املؤم مواهب الّصمد

 كفاية األتقياء ورقات (معاملة) ٢فتح القريب أربعاء

)، و هي تعليم الرتاث wetonanوكانت طريقة التعليم فيه بطريقة البالغ (

بوصف يقرأ األستاذ كتابا برتجيمه مث يبني معنىها تفصيال، وكان الطالب جيلسون 

وله دائريني. و تقوم هذه العملية يف مناطق املعهد مثل املسجد، والردهة، ح

والفصول. وكان الطالب يتعلمني ساعة تقريبا كل يوم يف املدرسة الدينية وتبدأ 

  الدراسة بعد العشاء. وكان التقييم أي االمتحان مرتني كل سنة.
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 نعدد المدرسي . و

أستاذا. سيذكر أمساءهم فيما كان عدد املدرسني يف هذا املعهد ست وعشرون 

  يلي:

  )٤اجلدول (

   وأمساءهمعدد املدرسني

 اإلسم رقم اإلسم رقم

 الشيخ مرتضى أمني ١ األستاذ أمحد بصريي ١٤

 الشيخ عبد العزيز حسني ٢ األستاذ مفيت األنام ١٥

 األستاذ علي حمصون ٣ األستاذ حممد زمراين ١٦

د بصرياألستاذ أمح ٤ األستاذة نعمة األوىل ١٧  

 األستاذ قومي اإلميان ٥ األستاذة ديوي أنيسة ١٨

 األستاذ اصالح الدين ٦ األستاذة هريمي امساوايت ١٩

 األستاذة سعيدة ٧ األستاذة إيرين سوليستية ٢٠

 األستاذ إينجانج برهان الدين ٨ األستاذ مفتاح الباري ٢١

 األستاذ عبد الرشيد ٩ األستاذ أمحد ناندا ٢٢

ستاذ إمام سوفرافطااأل ٢٣  األستاذ سيف املصطفى ١٠ 

 األستاذ حنايف حممد ١١ األستاذ أحدى عرفة ٢٤

 األستاذ أمحد صافئي ١٢ األستاذ عفيف أمراهللا ٢٥

 األستاذ حمبوب خليد الزين ١٣ األستاذ إمام أمحد ٢٦

٢٦ا�موع:   

  



47 
 

 طالبالالفصول و عدد  . ي

 ٤٧٤ة، واآلن يكون عدد الطالب تقدم هذا املعهد نوعية وكميبعد السنوات، 

  :طالبا وطالبة ومقسمة يف بعض الطبقات كما سيأيت

  )٥اجلدول (

  طالبعدد الفصول وال

طالبعدد ال الفصل رقم  

عدادي للرجالاإل ١  ٧٠ 

عدادي للنساءاإل ٢  ٤٨ 

 ٥٠ األول للرجال ٣

 ٦٥ األول للنساء ٤

 ٥٧ الثاين للرجال ٥

 ٥٦ الثاين للنساء ٦

ث (للرجال والنساء)الثال ٧  ٦١ 

 ٣٩ الرابع (للرجال والنساء) ٨

 ٢٨ اخلامس (للرجال والنساء) ٩

 ٤٧٤  موعا�
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 .األجرومية كتاب باستعمال المفاهيم خرائط استخدام خطوات – ثانيال المبحث

ملية التعليم يف املقابلة ببعض املستجيبني من الطالب عن حالة عبقام الباحث   

الطالب، أن التعليم فيه بسيط جدا، تركيز التعليم على كتا�م رح أحد ش هذا املعهد.

مت شرح اآلخر، افتتح التعليم بإلقاء السالم والدعاء من األستاذ،  ٥٣احملمول عند التعليم.

الكتاب املستخدم كلمة بعد كلمة وفقا على موضع حنوها بالرتمجة التقليدية، مث  مث قرأ

  كانت عملية التعليم فيه بالطريقة التقليدية.  ٥٤.شرح حبثها من حيث فهم الطالب

معروض أيضا بالطريقة املتساوية، هذه  كان تعليم األجرومية، أي تعليم النحو  

يتأثر على بعض الطالب اجلديد الذي مل يتعلم علم النحو، قال أحد الطالب أن النحو 

، وعلى الطالب أن و قال صديقه أنه خياف �ذا العلم، بأن املادة كثرية ٥٥صعب للفهم،

   فحاول الباحث على صناعة عملية خمتلفة للتعليم. ٥٦.الستمرار البحث اآلخر حيفظوها

عملية التعليم هي جمموعة من األنشطة والتفاعل بني الطالب واملعلم الذي   

وحيتاج تنفيذ عملية التعليم أن ينفذ . ثر جناح التعليميتأيتحكم بتخطيط التعليم. وهي 

  طورة.جراءات التعليم املنظاميا على إ

                                                             
  )٢٠١٥مارس  ٨(سكون، المقابلة علمان،  ٥٣
  )٢٠١٥مارس  ٨(سكون، المقابلة لطیف،  ٥٤
  )٢٠١٥مارس  ١٤(سكون،  المقابلةرفقي،  ٥٥
  )٢٠١٥مارس  ١٥(سكون، المقابلة عبدهللا،  ٥٦
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املراحل املهمة يف التعليم. لذا جيب على عملية التعليم أن  عملية التعليم هي أحد  

تكون إجراءات التعليم عملية مرتبة يف تشكيل كفاءة الطلبة تقوم باإلجراءات املنظمة. و 

  على األحداف املعينة.

أو التعليم مخس  سةأن إجراءات تنفيذ الدرا (Dick, Carey)قال ديك و كاري   

يف هذا  اإلجراءات التعليم نتكو تلذا  ٥٧،صر على ثالث مراحل، ويف خط كبري ختمراحل

  .ختتاماالعرض، و القدمة، امل: مراحل من ثالث البحث

 مقدمة التعليم .أ 

تكون وظيفة هذه املرحلة أن تصنع أول التعليم بشكل فعال ميكن للطالب     

هتم فعالية الوقت أيضا، ألن األوقات املنتفعة به أن يتبعها جيدا. و حيتاج فيها أن ي

لذا، على املعلم أن ينظمها باألنشطة  .دقائق ١٠، يعين حوايل ةتكاد خمتصر 

  املنظمة، منها:

، وهي مهمة تعيني حالة األوىل يف التعليم، وهي تؤثر مبوقف املعلم أمام الفصل .١

 جدا لعملية التعليم بعدها.

  عند اللقاء.إلقاء السالم كهوية املسلمني .٢

 قراءة الدعاء معا لتصنيع احلالة اجلماعية. .٣

                                                             
57 Burdon, P.R. 1999. Methods for Effective Teaching. Boston: Allyn & Bacon, hal. 105. 
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قراءة كشف احلضور، هذا لتحقيق حضور الطالب، وبعد يعرف املعلم أمساءهم  .٤

 ، فيقوم بتعارف نفسه إليهم.واحدا بعد واحد

التوجهات واإلرشادات املتعلقة باألنشطة اليت سيقوم �ا الطالب، هذا إليتاء  .٥

ما سيقوم �ا يف وقت معني وجلعل العملية بعدها الطالب املعلومات على 

 متدفقة.

 عرض التعليم .ب 

هذه املرحلة، تضغط على عملية تشكيل خربة التعليم الطالب يف املواد     

هدف التعليم  وهي مهمة جدا لنيل على املنهج،املعينة اليت تركب باملعلم منظمة 

ن استخدام االسرتاتيجية، أساسيا، هذه املرحلة تصور ع ولتشكيل الكفاءة املعينة.

اليت يستخدمها املعلم عند عملية التعليم. واألنشطة اليت سيقوم  أوالطريقة، أواملدخل

  �ا الطالب هي:

مع معانيه كلمة بعد كلمة، هذا النشاط من  األجروميةكتاب  املدرس قراءة .١

 التعليم التقليدي الذي يقوم يف بعض املعاهد اإلسالمية السلفية.

الطالب عن املفردات الصعوبة، هذا ليساعد على حصول  إىل رساملد سؤال .٢

 الفهم للطالب.
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املعلم نسخة فوتوغرفية ملونة عن املوضوع خبريطة املفاهيم على الطالب،  تقسيم .٣

أما خرائط املفاهيم اليت تستخدم فيها تصنع قبل عملية التعليم على  مث شرحها.

 اخلطوات التالية:

 اختيار املوضوع. )أ 

 .فاهيم املختلفةامل حتديد )ب 

 ووضع الفكرة الرئيسية فيها. من القسم األوسط على الورقة تداءاب )ج 

 استخدام الصور واأللوان يف عملية صناعتها. )د 

 رسم اخلطوط لتعليق املفاهيم. )ه 

 تشابك بني الفكرة الرئيسية والفكرة الفروعية. )و 

ة من عملي وهذهوبعد التقسيم، شرح املعلم مبا يف نسخة خرائط املفاهيم، 

 فقط. التجريبة اليت تقوم �ا ا�موعة التجريبة

ة فهم الطالب على املواد عما حتريوا، وهذا لزيادعطاء احلظوظ ليسأل الطالب إ .٤

  اليت تعرض يف خرائط املفاهيم.
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 التعليم اختتام .ج 

تقومي ا فقط، بل اختتامستمرار عرض التعليم وهي ليس ال تفيد هذه املرحلة    

بىن على عملية أخرية وحصول تعليم الطالب ليعلم وهذه تأيضا لعملية الطالب، 

  املعلم على كفاءة الطالب بعد التعليم، واألنشطة اليت ستقوم هي:

املدرس األسئلة عن املوضوع إىل الطالب بعد الدراسة، هذا ليعلم املعلم  عطاءإ .١

 على ما فهمه الطالب بعد شرح املعلم املواد املعينة.

، وهذه ليختتم التعليم كما فتحه املعلم دعاء و السالمالدراسة بقراءة ال مخت .٢

  باألنشطة املتساوية.

مث قام الباحث باملالحظة العميقة عند عملية التعليم عند ا�موعتني     

. أما عند ا�موعة الضابطة اليت الختتلف عمليتها بتعليم املذكورتني، وهناك إختالفات

يف امللل، هم اليتبعون التعليم جيدا  طالبقبلها يف املعهد، وجد الباحث أن بعض ال

رغم أن بعض اآلخر قد فهم الدرس. وأما عند ا�موعة التجريبية، هم يهتم جيدا عند 

، هم يسرون عند التعليم وظنوا أن الدرس التصرف أي التعليم باستخدام خرائط املفاهيم

، و ختتصر هذه النتيجة ن جييبوا األسئلة أكثر من العادةأسهل للفهم، وكانوا يستطيعون أ

  على اجلدول التايل:
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  )٦اجلدول (

  نتيجة املالحظة

  املظاهر املالحظة  رقم

  ا�موعة

  التجريبية  الضابطة
٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

                  اهتمام الطالب عند التعليم التقليدي  ١

اهتمام الطالب عند التعليم باستخدام   ٢

  خرائط املفاهيم
          

                 ب عند السؤالنشاط الطال  

                  كفاءة الطالب عند جواب األسئلة  ٣

                  شعور الطالب بعد التعليم  ٤

عند التعليم التقليدي أي يف قراءة الكتاب يف جمموعتني  كانت حالة الدراسة  

متساويان، قيمتهما على قدر ناقص، بل هناك زيادة االهتمام عند زيادة الشرح 

خرائط املفاهيم و زيادة كفاءة الطالب عند جواب األسئلة، لذا، خيصرها باستخدام 

  الباهث على اجلدول التايل:
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  )٧اجلدول (

  خطوات إجراء التعليم
  

  األنشطة
  ا�موعة

  الضابطة  التجريبية

المقدمة
      إلقاء السالم  

    قراءة الدعاء وكشف احلضور

      التوجهات واإلرشادات

ض
العر

  

      قراءة كتاب األجرومية مع معانيه بطريقة تقليدية

      السؤال عن املفردات الصعوبة

   X  تقسيم نسخة خرائط املفاهيم وفقا للموضوع

    X  شرح خرائط املفاهيم

      السؤال عن املادة املشروحة

االختتام
  

      اعطاء املدرس األسئلة عن املوضوع

      قراءة الدعاء و السالم

 لقاءات أربع ةالتجريبي مجموعة للأما  ،�موعتني لقاءات بثماين الباحث قام    

أما التفاصيل األوقات  دقيقة. ٦٠ اتويف كل اللقاء .لقاءات أربع ةالضابط مجموعةللو 

  يف كل لقاءات كما سيأيت:

 دقيقة. ١٠:   مقدمة التعليم )أ 

 دقيقة. ٤٠:   عرض التعليم )ب 

 ة.دقيق ١٠:   التعليم اختتام )ج 
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  .األجرومية كتاب باستعمال المفاهيم خرائط استخدام فّعالية – ثالثال المبحث

 خاصة العربية اللغةقواعد  مادة يف طالبال قدرة عرفةمل القبلي االختبارب الباحث قام

 مايو ١٣خ التاري يف كفاءة النحويف ترقية   املفاهيم خرائط استخدام قبل علم النحو يف

 بالكتا من ؤخذي االختبار أسئلة و سؤاال، ١٥ ختباراال السؤالأما و  ،٢٠١٥

 من ومها موعتانجم القبلي االختبار ذاه يف". واشرتك اإلعراب"وع وضامل حتت األجرومية

  :كما يلي االختبار جائنت و. الضابطة ا�موعة و ةيالتجريب ا�موعة

  والتجريبية للمجموعة الضابطة القبلي االختبارنتائج  .أ 

 )٨( اجلدول

  والتجريبية ةالضابط مجموعةلل القبلي االختبارتائج ن

 ا�موعة التجريبية
  االسم

 ا�موعة الضابطة
 الرقم االسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 ١ رفقي ب. ٧٤ جيد جدا أنفان خ. ع. ٨٠ ممتاز

 ٢ سوريادارو ٥٢ مقبول أري ك. ٥٢ مقبول

 ٣ إ. حممد ه. ٧٢ جيد جدا أمحد ح. ع. ٤٤ ضعيف

 ٤ أمحد ف. أ. ٩٢ ممتاز أمحد ز. ر. ٩٠ ممتاز

 ٥ ذوالقرنني ٩٠ ممتاز ابن خليل ٧٠ جيد جدا

 ٦  عبد الرزاق ٨٠ ممتاز  أمحد ص. أ. ٨٨ ممتاز

 ٧ أمحد ن. ر. ٥٢ مقبول حبيب اهللا ٥٠ مقبول

 ٨ أمحد عزّ  ٩٤ ممتاز ابن حسن ٣٠ ضعيف

 ٩ حممد أكوع ٧٦ جيد جدا حممد ل. ٩٢ ممتاز
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 ١٠ مشكة ٩٤ ممتاز أمحد فائز ٧٠ يد جداج

 ١١ حممد ن. م. ٧٨ جيد جدا معروف ٨٢ ممتاز

 ١٢ حمفوظ د.ع. ٨٦ ممتاز رابط ح. ٥٤ مقبول

 ١٣ أنديكا م. ٦٤ جيد حممد فريد ٧٠ جيد جدا

 ١٤ عبد اهللا ٨٠ ممتاز كانا ف. ٦٦ جيد

  العدد ١٠٨٤  العدد ٩٣٨

  املعدل ٧٧،٥  املعدل ٦٧

 االختبارالقبلي وقبل  االختبارين يعين بعد االختبار قبلها، كان بني  كما املذكور  

، أما ا�موعة التجريبية األجروميةالبعدي تصرف أي استخدام خرائط املفاهيم يف تعليم 

متصرف باستخدام خرائط املفاهيم عند التعليم وا�موعة الضابطة بدون التصرف، أما 

 ١٦ التاريخ يف يقدم البعدي االختبار قبلها، وأما البيانات لإلختبار القبلي قد ذكرت

  ستذكر يف جدول اآليت:البيانات لإلختبار البعدي و  ،٢٠١٥مايو 

 والتجريبية للمجموعة الضابطة بعديال االختبارنتائج  .ب 

 )٩( اجلدول

  والتجريبية ةالضابط مجموعةلل بعديال االختبارنتائج 

 ا�موعة التجريبية
  االسم

 طةا�موعة الضاب
 الرقم االسم

 الدرجة التقدير الدرجة التقدير

 ١ رفقي ب. ٩٠ ممتاز أنفان خ. ع. ٩٠ ممتاز

 ٢ سوريادارو ٥٨ مقبول أري ك. ٨٢ ممتاز
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 ٣ حممد ه. إ. ٧٨ جيد جدا أمحد ح. ع. ٨٦ ممتاز

 ٤ أمحد ف. أ. ٨٢ ممتاز أمحد ز. ر. ٩٤ ممتاز

 ٥ ذوالقرنني ٩٦ ممتاز ابن خليل ٩٢ ممتاز

 ٦  عبد الرزاق ٩٢ ممتاز  أمحد ص. أ. ٨٨ ممتاز

 ٧ أمحد ن. ر. ٧٦ جيد جدا حبيب اهللا ٨٤ ممتاز

 ٨ أمحد عزّ  ٨٦ ممتاز ابن حسن ٦٠ جيد

 ٩ حممد أكوع ٩٢ ممتاز حممد ل. ١٠٠ ممتاز

 ١٠ مشكة ٩٤ ممتاز أمحد فائز ٩٠ ممتاز

 ١١ حممد ن. م. ٨٠ ممتاز معروف ٩٢ ممتاز

 ١٢ حمفوظ د.ع. ١٠٠ ممتاز رابط ح. ٨٢ ممتاز

 ١٣ أنديكا م. ٦٦ جيد حممد فريد ١٠٠ ممتاز

 ١٤ عبد اهللا ٧٨ جيد جدا كانا ف. ٨٦ ممتاز

  العدد ١١٦٨  العدد ١٢٢٦

  املعدل ٨٣،٥  املعدل ٨٧،٦

 فقدم ،تنيللمجموع البعدي و القبلي االختبار نتائج بيان معرفة بعد و    

  :يلي كما قارنةامل و .ماهل البعدي و ليالقب االختبار نيب قارنةامل الباحث
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 )١٠( اجلدول

  ةالضابط للمجموعة البعدي و القبلي االختبار بني املقارنة

  التقدير  النتيجة  الرقم

  البعدي االختبار  القبلي االختبار

 عدد

  طالبال

 النسبة

  املئوية

 عدد

  طالبال

 النسبة

  املئوية

  %٦٤،٢٩  ٩  %٥٠  ٧  ممتاز  ١٠٠-٨٠  ١

  %٢١،٤٣  ٣  %٢٨،٥٧  ٤  جدا جيد  ٧٩-٧٠  ٢

  %٧،١٤  ١  %٧،١٤  ١  جيد  ٦٩-٦٠  ٣

  %٧،١٤  ١  %١٤،٢٩  ٢  مقبول  ٥٩-٥٠  ٤

  %٠  -  %٠  -  ضعيف  ٤٩- ٠  ٥

  %١٠٠  ١٤  %١٠٠  ١٤  العدد

ة الضابط للمجموعة البعدي و القبلي االختبار نيب قارنةامل بيان إىل بالنسبة    

 %٧،١٤مقبول، و  مستوى يف طالبال من١٤،٢٩ القبلي االختبار يف أن هرظف

ممتاز.  مستوى يف %٥٠جيد جدا، و  مستوى يف %٢٨،٥٧جيد، و  مستوى يف

 يف %٧،١٤مقبول، و  مستوى يف %٧،١٤ر أن ظه البعدي االختبار يف أما و

 مستوى يفمنهم  %٦٤،٢٩جيد جدا، و  مستوى يف %٢١،٤٣جيد، و  مستوى

  .القبلي نتيجة من أكرب عديالب االختبار نتيجة أن ينيع البيان ذاه وممتاز. 
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 )١١( اجلدول

  ةيالتجريب للمجموعة البعدي و القبلي االختبار بني املقارنة

  التقدير  النتيجة  الرقم

  البعدي االختبار  القبلي االختبار

 عدد

  طالبال

 النسبة

  املئوية

 عدد

  طالبال

 النسبة

  املئوية

  %٩٢،٨٦  ١٣  %٣٥،٧١  ٥  ممتاز  ١٠٠-٨٠  ١

  %٠  -  %٢١،٤٣  ٣  داج جيد  ٧٩-٧٠  ٢

  %٧،١٤  ١  %٧،١٤  ١  جيد  ٦٩-٦٠  ٣

  %٠  -  %٢١،٤٣  ٣  مقبول  ٥٩-٥٠  ٤

  %٠  -  %١٤،٢٩  ٢  ضعيف  ٤٩- ٠  ٥

  %١٠٠  ١٤  %١٠٠  ١٤  العدد

 تجريبةال للمجموعة البعدي و القبلي االختبار نيب قارنةامل بيان إىل بالنسبة    

يف، و ضع مستوى يف طالبال من% ١٤،٢٩ القبلي االختبار يف أن هرظف

 يف %٢١،٤٣جيد، و  مستوى يف% ٧،١٤مقبول، و % يف مستوى ٢١،٤٣

ر ظه البعدي االختبار يف أما وممتاز.  مستوى يف %٣٥،٧١جيد جدا، و  مستوى

 البيان ذاه وممتاز.  مستوى يفمنهم  %٩٢،٨٦جيد، و  مستوى يف% ٧،١٤أن 

  .القبلي االختبار نتيجة منأيضا   أكرب البعدي االختبار نتيجة أن ينيع

قام الباحث باملالحظة اليت جتري كانت البيانات بينهما ومضة متساويتان ف    

الباحث الفرق بينهما. أما  ة التعليم يف ا�موعتني املذكورتني، وفيها وجدعند عملي
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يف ا�ومعة الضابطة، كان التعليم جيري مملة وال تظهر محاسة لدى الطالب، وبعض 

. وأما يف ا�موعة التجريبية، كان التعليم ملون بنشاط منهم نائمون عند التعليم

خرائط الطالب عند التعليم والسؤال، هم يهتمون مبا شرح املعلم عن املادة يف 

املفاهيم املوزع، هذه البيانة ظن مؤقت، ألن تركيز هذا البحث يف البيانات الرقمية 

  كما ستذكر بعدها.  االختبارمن 

فشرح  القبلي والبعدي للمجموعتني االختبار جنتائمقارنة  معرفة بعدو     

 كماهي   و. السابقتني نيتا�موع من ربعامل االحنراف عدد و االحنراف عددالباحث 

  :التايل اجلدول يف

 )١٢( اجلدول

  تنيا�موع من ربعامل االحنراف عدد و االحنراف عدد نتائج

ةيالتجريب جموعةـامل الضابطة جموعةـامل  
 الرقم

Y2 (Y) Y2 Y1 X2 (X) X2 X1 

١ ٨٠ ٩٠ ١٠ ١٠٠ ٧٤ ٩٠ ١٦ ٢٥٦ 

٢ ٥٢ ٨٢ ٣٠ ٩٠٠ ٥٢ ٥٨ ٦ ٣٦ 

٣ ٤٤ ٨٦ ٤٢ ١٧٦٤ ٧٢ ٧٨ ٦ ٣٦ 

٤ ٩٠ ٩٤ ٤ ١٦ ٩٢ ٨٢ ١٠ ١٠٠ 

٥ ٧٠ ٩٢ ٢٢ ٤٨٤ ٩٠ ٩٦ ٦ ٣٦ 

٦ ٨٨ ٨٨ ٠ ٠ ٨٠ ٩٢ ١٢ ١٤٤ 

٧ ٥٠ ٨٤ ٣٤ ١١٥٦ ٥٢ ٧٦ ٢٤ ٥٧٦ 
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٨ ٣٠ ٦٠ ٣٠ ٩٠٠ ٩٤ ٨٦ ٨ ٦٤ 

٩ ٩٢ ١٠٠ ٨ ٦٤ ٧٦ ٩٢ ١٦ ٢٥٦ 

١٠ ٧٠ ٩٠ ٢٠ ٤٠٠ ٩٤ ٩٤ ٠ ٠ 

١١ ٨٢ ٩٢ ١٠ ١٠٠ ٧٨ ٨٠ ٢ ٤ 

١٢ ٥٤ ٨٢ ٢٨ ٧٨٤ ٨٦ ١٠٠ ١٤ ١٩٦ 

١٣ ٧٠ ١٠٠ ٣٠ ٩٠٠ ٦٤ ٦٦ ٢ ٤ 

١٤ ٦٦ ٨٦ ٢٠ ٤٠٠ ٨٠ ٧٨ ٢ ٤ 

 ا�موع ٩٣٨ ١٢٢٦ ٢٨٨ ٧٩٦٧ ١٠٨٣ ١١٦٨ ١٢٤ ١٧١٢

  
  

  
  N 

 :السابق اجلدول يف ما توضيح يلي فيما و    

X1= ةيالتجريب ا�موعة من القبلي االختبار نتائج 

X2 =ةيالتجريب ا�موعة من البعدي االختبار نتائج 

(X)= ةيالتجريب ا�موعة نتائج من االحنراف عدد 

X2= ةيالتجريب ا�موعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد 

 =∑Xةيالتجريب ا�موعة نتائج من االحنراف عدد موعجم 

 =∑X2ةيالتجريب ا�موعة نتائج من ربعامل االحنراف دعد موعجم 

Y1= الضابطة ا�موعة من القبلي االختبار نتائج 

Y2= الضابطة ا�موعة من البعدي االختبار نتائج 

(Y)= الضابطة ا�موعة نتائج من االحنراف عدد 

Y2
 الضابطة ا�موعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد = 

 =∑Yالضابطة ا�موعة نتائج من االحنراف عدد موعجم 
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 =∑Y2الضابطة ا�موعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد موعجم  

 )١٣( اجلدول

  نيا�موعت من ربعامل االحنراف عدد و االحنراف موع عددجم

  ةيالتجريب ا�موعة  الضابطة ا�موعة

 عدد جمموع

  )∑Y( االحنراف

 عدد جمموع

 االحنراف

  )∑Y2( ربعامل

 عدد جمموع

  )∑X( حنرافاال

جمموع عدد 

االحنراف املربع 

)X2∑( 

٧٩٦٧ ٢٨٨ ١٧١٢  ١٢٤  

  

  :اآليت اإلحصائي الرمز إىل السابق النتائج بإدخال الباحث قاممث 

��  =
∑�

�
 

=
���

��
  

=  20,57 

∑�2  =  ∑�2− 
(∑�)�

�
 

=  7967 –  
(���)�

��

 

=  7967 −  
�����

��
 

=  7967 – 5924,57  =  2042,43 

��  =
∑�

�
 

=  
���

��
  

=  8,85 
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∑�2  =  ∑�2− 
(∑�)�

�
 

=  1712 − 
(���)�

��

 

=  1712 −  
�����

��

 

=  1712 −  1098,28  =  613,72 

�  =  
�� − ��

��
∑�� + ∑��

�� + �� − 2
� �

1
��

+
1

��
�

 

=  
20,57 − 8,85

��
2042,43 + 613,72

14 + 14 − 2
� �

1
14

+
1

14
�

 

=  
11,72

��
2656,15

26
� �

1
14

+
1

14
�

 

=
11,72

�15,6
 

=
11,72

3,94
 

� =  2,97 

�� =  ( ��  +  ��  – 2 ) 

=  14 +  14 – 2  =  26 

�. ��,�� = 2,056 

�. ��,�� = 2,779  58  

 

2,056 < 2,779 <  2,97 

                                                             
58 Anonim. https://hatta2stat.wordpress.com/tabel-t/. (April, 2015) 
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مث قام  ٢،٩٧ائي = اإلحص t من اجلدول السابق، وجد الباحث أن نتيجة    

 degree)وحبث الباحث أن نتيجة يف القائمة احلرية  t-tableالباحث بتعيني 

of freedom)  منt-table  ٢،٠٥٦% = ١أن نتيجة يف التقدير املعنوي 

  .٢،٧٧٩% = ٥ونتيجة يف التقدير املعنوي 

 تقرير "ت"

t.test )احلسايب t(< t.table  )t  = (قبولحصلت التجريبة = مجدوايل  

t.test )احلسايب t(< t.table  )t  = (فشلت التجريبة = مقبولجدوايل  

% = ١ عنويامل التقدير نتيجة من أكرب ٢،٩٧=  اإلحصائي ونتيجة    

 ١H أن ىنمبع ٢،٧٧٩% = ٥ عنويامل تقدير نتيجة من أكرب كذلك و ٢،٠٥٦

ستبانة االمن وهذا احلصيل معزز بالبيانات  .مقبول البحث ذاه فروض أن وأ مقبول

أما السؤال  ،لباطا عشر ربعةأل عملية التعليم حول أسئلة من مثانية اليت تتكون

إيصال  األسئلة البقيات عنوأما املعلم على إيصال املواد،  كفاءةلثاين عن  الواحد وا

  يحللها الباحث على النحو التايل:س ،املواد باستخدام خرائط املفاهيم

 .للتعلم سمحأيف تعليم النحو املعلم ب سلو أ جعلين .١

  ٥  موافقغري   ٧  املوافققلة   ٢  موافق  -  جدا موافق

 .املعلم يف إيصال املواد أسهل للفهمكفاءة  .٢

  ٢  موافقغري   ٨  املوافققلة   ٤  موافق  -  جدا موافق
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أكثر،  "غري موافق"و  "قلة املوافق"جابة يف اإل السؤلني املذكورين، وجدنامن   

لدى الطالب يف زال مملة يال تعليم النحو قبل استخدام خرائط املفاهيم دل أنت

 فهم املواد املدروسة.سبيل الرشاد، وهم يشعرون صعبا ل املعهد

 .النحو قبلهالنحو باستخدام خرائط املفاهيم أجذب من تعليم تعليم  .٣

  -  موافقغري   ١  املوافققلة   ٤  موافق  ٩  جدا موافق

ل استخدام خرائط قبحو يف األجرومية فهم حبوث الن عندالصعوبة وجدت  .٤

 املفاهيم.

  -  موافقغري   ٢  املوافققلة   ٢  موافق  ١٠  جدا موافق

 يف فهم قواعد النحو باستخدام خرائط املفاهيم.بالسهولة شعرت  .٥

  -  موافقغري   ١  املوافققلة   ٤  موافق  ٩  جدا موافق

 النحو أسهل باستخدام خرائط املفاهيم.تقسيم القواعد حفظ  .٦

  -  موافقغري   -  املوافققلة   ٥  موافق  ٩  جدا موافق

 باستخدام خرائط املفاهيم. األجرومية املدروسة بتعليمفرحت  .٧

  -  موافقغري   ٣  املوافققلة   ٤  موافق  ٧  جدا موافق

 النحو بكتاب األجرومية أجذب وغري ممل باستخدام خرائط املفاهيم.عليم ت .٨

  -  موافقغري   ٢  املوافققلة   ٥  موافق  ٧  جدا موافق
  

هم يشعرون ، سئلة البقياتاأل يف البغ "جدا موافق"إجابة  هناك أنوجدنا     

املبحوثة،  قواعدال فهم وحفظخدام خرئط املفاهيم أسهل لو باستأن تعليم النح

   سعيدون عند عملية التعليم.وكذلك 
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 استخدامذا البحث جبميع البيانات اليت مجعها الباحث، أن وخالصة هل    

الكتاب  تعليم يف طالبال رغبة وتنمية يف ترقية كفاءة النحو فعالية اخلرائط املفاهيم

  غاسيك. املعهد سبيل الرشاد اإلسالمي السلفييف  األجرومية
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رابعال فصلال  

  قترحاتنتائج البحث واال

  

 نتائج البحث .أ 

 :املفاهيم خرائط استخدامب "األجرومية" كتابب النحوهذه خطوات تعليم  .١

 احلضور، التوجهات مث كشف الدعاء السالم و قراءة إلقاءاملقدمة: ) ١

 التعليمية املواد الطالب، مراجعة �ا سيقوم يتال باألنشطة املتعلقة واإلرشادات

  .اإلعراب عالمة موضوع عن

بطريقة  كلمة بعد كلمة معانيه مع األجرومية كتاب املدرس قراءةالعرض: ) ٢

 نسخة املدرس ميقست ،الصعوبة املفردات عن الطالب املدرس لتقليدية، سؤا

 املدرس إعطاء شرحها،و  املفاهيم خبريطة املعني املوضوع عن ملونة فوتوغرفية

  .حتريوا عما الطالب ليسأل حظوظا

، الدراسة بعد الطالب إىل املوضوع عن األسئلة املدرس إعطاءاالختتام: ) ٣

 .السالم و الدعاء بقراءة الدراسة ختم

املعهد سبيل يف  النحو يف الطلبة كفاءة لرتقيةإن استخدام خرائط املفاهيم  .٢

 بني "ت " نتيجة نأويستند على عالية. ف غاسيك الرشاد اإلسالمي السلفي
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 التقدير نتيجة من أكرب ٢،٩٧ =موعتني مها جمموعة التجريبة والضابطة ا�

% = ٥ عنويامل تقدير نتيجة من أكرب كذلك و ٢،٠٥٦% = ١ عنويامل

 .مقبول البحث ذاه فروض أن ىنمبع ٢،٧٧٩

  

 قترحات البحثا .ب 

 خرائط املفاهيمأن يستخدموا املدرسات للمعلم، يرجى من مجيع املدرسني و  .١

 .حلصول النتيجة الرغوبةلتلخيص املادة و مستمرا 

يرجى من استخدام خرائط املفاهيم لرتقية كفاءة النحو، وتنمية اإلسرتاتيجية أو  .٢

 .اجلديد يف تعليم اللغة العربية مستمرةاألسلوب 

سبيل املعهد يف  كما نظر الباحث أن تعليم النحو باستخدام خرائط املفاهيم .٣

جذابة، فريجى أن ميثله يف تعليم اللغة العربية  غاسيك الرشاد اإلسالمي السلفي

 خاصة يف النحو مع قدرة تطبيق تعليمها.

بزيادة النشاط يف درس اللغة العربية والتدريب قليال فقليال  طالبلل يرجى .٤

 للمساعدة يف تعلم اللغة العربية وفهمها.

  يف فهم املقروء. طالبساعدة الم يرجى من استخدام خرائط املفاهيم .٥
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 قائمة المراجع

  المراجع العربية .أ 
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  االختبار القبلي

  ٢٠١٥-٢٠١٤في المدرسة الدينية سنة دراسة  األولىللمرحلة 

   : ........................ ْسمُ الا   )النحو( العربية اللغة قواعد : اَْلَماَدة

    َقةِقي دَ  ٤٥:  اَْلَوْقت

  درجة) ٣٠( اختر الجواب الصحيح ! -  أ

 ... أََواِخِر الَكِلمِ  اِإلْعرَاُب ُهوَ  - ١

رُ  . أ   تـَْعِييـْرُ د.   بَِناءُ ج.   تـَْقِديـْرُ  . ب  تـَْغِييـْ

 ... هِذِه ِمَن اِإلْعرَاب األْربـََعة، ِإالَ  - ٢

  َخْفضد.   ِنَصابج.   َرَفع . ب  َجْزم . أ

 ... ِإْعرَاب ِمنْ ِهَي مَّة ضُّ ال - ٣

  َجرّ د.   َجْزمج.   َرْفع . ب  َنْصب . أ

 الَكِلمِ   َيُكْوُن اِإلْعرَاب ِيف ... - ٤

  أَواِخرِ د.   َوَسطِ ج.   أوَّلِ  . ب  أَواِئلِ  . أ

 ... َتُكْوُن الضُّمَّة َعَالَمة لِلرَْفع ِيف  - ٥

  َمجِْع ُمَؤنَِّث السَّاملِِ د.   َمجِْع مذَكَِّر السَّاملج.   أْمساَِء اَخلْمَسةب.   َمجِْع الَتْكِسْري  . أ

 

 درجة) ٣٠( !(خ) بوضع عالمة خطأ (ص) أو بوضع عالمة صحيحضع   . ب

َقِسُم إَىل أْربـََعةِ اإلْعرَاب  - ١      (    ) أْقَسامٍ  يـَنـْ

 (    ) اآلِخر ْعَتلِّ َيُكْوُن السُُّكْون َعَالَمة للَجْزِم ِيف الِفْعِل املَضرِع امل - ٢

 (    ) اخلَْفُض َسَواٌء بِاَجلرِّ  - ٣

 (    ) َماتٍ َعَال  َمخْسُ  لِلرَّْفعِ  - ٤



 
 

 (    ) َمواِضعَ َتُكْوُن الضُّمَّة َعَالَمة لِلرْفع ِيف أْربـََعِة  - ٥

  

  درجة) ٤٠(أجب عن األسئلة اآلتية!  ج.

 ؟ َما َسَبُب تـَْغِيْري أَواِخِر الَكِلِم (اإلْعرَاب) - ١

 ! َعَالَمة للنَّْصباذُْكر  - ٢

 ؟ َجْزمِ َكْم َعَالَمة لِل - ٣

 ؟ َيُكْوُن األلف َعَالَمة إلْعرَاِب َما - ٤

  ! ، اذُْكْرَهاَعَالَمات َثَالثُ  لِْلَخْفضِ  - ٥
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  يبعداالختبار ال

  ٢٠١٥-٢٠١٤في المدرسة الدينية سنة دراسة  األولىللمرحلة 

 : ........................   ْسمُ اال   )النحو( العربية اللغة قواعد : اَْلَماَدة

    ِقيَقة دَ  ٤٥:  اَْلَوْقت

  درجة) ٣٠( اختر الجواب الصحيح ! - ب

 ... أََواِخِر الَكِلمِ  اِإلْعرَاُب ُهوَ  - ٦

رُ  . ت رُ ج.   تـَْقِديـْرُ  . ث  تـَْعِبيـْ   تـَْعِييـْرُ د.   تـَْغِييـْ

 ... األْربـََعة، ِإالَ هِذِه ِمَن اِإلْعرَاب  - ٧

  ضاَخفَ د.  َنْصبج.   َرَفع . ث  َجْزم . ت

 ... ُهَو ِمْن ِإْعرَاب َواوُ ال - ٨

  َجرّ د.   َجْزمج.   َرْفع . ث  َنْصب . ت

 الَكِلمِ   َيُكْوُن اِإلْعرَاب ِيف ... - ٩

  َوَسطِ د.   أَواِخرِ ج.   أوَّلِ  . ث  أَواِئلِ  . ت

 َتُكْوُن الَكْسرَُة َعَالَمة لِلَجّر ِيف ... -١٠

  د. َمجِْع ُمَؤنَِّث السَّاملِِ   ج. َمجِْع مذَكَِّر السَّامل  ب. أْمساَِء اَخلْمَسة  أْفعَاِل اَخلْمَسة . ت

 

 درجة) ٣٠( (خ)! بوضع (ص) أو عالمة خطأ بوضع ضع عالمة صحيح  . ث

َقِسُم إَىل َثَالثَة أْقَساٍم (    ) - ٦    اإلْعرَاب يـَنـْ

 الصَِّحْيِح اآلِخر (    )َيُكْوُن السُُّكْون َعَالَمة للَجْزِم ِيف الِفْعِل املَضرِع  - ٧

 َكان اجلرُّ واخلَفُض ُخمَْتِلَفْنيِ (    ) - ٨

 َماٍت (    )لِلنَّْصِب َمخُْس َعَال  - ٩



 
 

 َتُكْوُن الَواُو َعَالَمة لِلرْفع ِيف َمجِْع املذَكَِّر السَّاملِِ وأْمسَاِء اَخلْمَسِة (    ) -١٠

  

  درجة) ٤٠(أجب عن األسئلة اآلتية!  ج.

 ؟ تـَْغِيْري أَواِخِر الَكِلِم (اإلْعرَاب)َما َسَبُب  - ٦

 ! اذُْكر َعالمة للرَّْفعِ  - ٧

 ؟ َكْم َعَالَمة لِلَخْفضِ  - ٨

 َيُكْوُن األِلُف َعَالَمة إلْعرَاِب َنْصٍب ِيف َمْوِضٍع َواِحٍد، وُهَو ... - ٩

  لِْلَجْزِم َعَالَمَتان، اذُْكْرَها ! -١٠
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ANGKET UNTUK SANTRI  

A. PETUNJUK 

1. Isilah identitas santri dengan benar 

2. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang Anda anggap benar dan sesuai 

 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : 

2. Kelas   : 

3. Usia  : 

4. Alamat   : 

 

C. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Cara Ustadz PP.Sabilurrosyad dalam mengajarkan nahwu dengan kitab al-

Ajurumiyah membuat saya lebih semangat belajar. 

a. Sangat setuju                                            c.   kurang setuju 

b. setuju                                                        d.   Tidak setuju 

2. Kemampuan Ustadz dalam menyampaikan materi mudah dipahami. 

a. Sangat setuju                                            c.   kurang setuju 

b. setuju                                                        d.   Tidak setuju 

3. Belajar nahwu menggunakan peta konsep lebih menarik daripada cara pengajaran 

sebelumnya. 

a. Sangat setuju                                            c.   kurang setuju 

b. setuju                                                        d.   Tidak setuju 

4. Saya merasa kesulitan dalam memahami bahasan nahwu pada kitab al-Ajurumiyah 

sebelum menggunakan peta konsep. 

a. Sangat setuju                                            c.   kurang setuju 

b. setuju                                                        d.   Tidak setuju 

5. Saya merasa lebih mudah dalam memahami kaidah nahwu dengan menggunakan peta 

konsep. 

a. Sangat setuju                                            c.   kurang setuju 

b. setuju                                                        d.   Tidak setuju 



 
 

6. Saya merasa lebih mudah dalam menghafal pembagian kaidah nahwu dengan 

menggunakan peta konsep. 

a. Sangat setuju                                            c.   kurang setuju 

b. setuju                                                        d.   Tidak setuju 

7. Saya merasa senang belajar nahwu menggunakan kitab al-Ajurumiyah jika diajarkan 

dengan peta konsep. 

a. Sangat setuju                                            c.   kurang setuju 

b. setuju                                                        d.   Tidak setuju 

8. Belajar nahwu dengan kitab al-Ajurumiyah menjadi lebih menarik dan tidak 

membosankan jika dikemas dalam peta konsep. 

a. Sangat setuju                                            c.   kurang setuju 

b. setuju                                                        d.   Tidak setuju 
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  ةيمعايير تدبير الدراسة للمجموعة التجريب

  املظاهر املالحظة  رقم

  لقاء

  ٣  ٢  فئة  معدل

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

اهتمام الطالب عند التعليم   ١

  التقليدي
                ناقص  ١  

  مقبول  ١،٥                  نشاط الطالب عند السؤال  ٢

اهتمام الطالب عند التعليم   ٣

  باستخدام خرائط املفاهيم
                جيد  ٣  

  جيد  ٢،٥                  كفاءة الطالب عند جواب األسئلة  ٤

٥  
  ٣،٥                  شعور الطالب بعد التعليم

جيد 

  جدا

  

  تقييم الفئة

  فئة  قيمة

  ناقص  ١-٠.٥

  مقبول  ٢-١.٥

  جيد  ٣-٢.٥

  جيد جدا  ٤-٣.٥
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  معايير تدبير الدراسة للمجموعة الضابطة

  املظاهر املالحظة  رقم

  لقاء

  ٣  ٢  فئة  معدل

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

  مقبول  ١،٥                  اهتمام الطالب عند التعليم التقليدي  ١

  ناقص  ١                  نشاط الطالب عند السؤال  ٢

  جيد  ٢،٥                  كفاءة الطالب عند جواب األسئلة  ٣

  مقبول  ٢                  شعور الطالب بعد التعليم  ٤

  

  تقييم الفئة

  فئة  قيمة

  ناقص  ١-٠.٥

  مقبول  ٢-١.٥

  جيد  ٣-٢.٥

  جيد جدا  ٤-٣.٥

 

  



 
 

DRAFT WAWANCARA 

 

Daftar Pertanyaan untuk Santri : 

1. Apakah kamu menyukai pelajaran nahwu? Menurutmu bagaimanakah 

pelajaran nahwu itu? 

2. Sudah berapa lama belajar nahwu? 

3. Bagaimanakah keadaan proses pembelajaran di pondok ini? 

4. Apakah kamu menyukai pembelajaran Jurumiyah yang dikemas dengan 

menggunakan peta konsep seperti tadi? 

5. Bagaimana pendapatmu jika penyampaian nahwu seperti dalam kitab 

Jurumiyah menggunakan peta konsep? 

6. Lebih faham mana antara nahwu yang diajarkan tanpa peta konsep dengan 

nahwu yang diajarkan menggunakan peta konsep? 

7. Bagaimana jika cara seperti itu digunakan untuk belajar kitab gundul yang 

lain? 

 

Daftar Pertanyaan untuk Ustadz Pengajar Nahwu : 

1. Sudah berapa lamakah mengajar ilmu nahwu? 

2. Apakah anda senang mengajar nahwu? 

3. Apakah anda menemui kesulitan dalam mentransfer ilmu ini kepada para 

santri? 

4. Apa sajakah kesulitan itu? 

5. Menurut anda bagaimanakah pengajaran nahwu yang baik? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang pengajaran nahwu menggunakan peta 

konsep seperti yang saya lakukan kemarin? 

 

  



 
 

 

 نسخة خرائط المفاهيم

   



 
 

  )١ة (ياللقاء األول للمجموعة التجريب

  : قواعد اللغة العربية (النحو)  املادة

  )٢١.٣٠-٢٠.٣٠دقيقة ( ٦٠:   الوقت 

  ٢٠١٥مايو  ١٣: األربعاء،   اليوم 

  : الواحد للرجال  الفصل 

  : عالمة اإلعراب  املوضوع

  )١( اجلدول

  األولاللقاء إجراءات التدريس يف 

  الوقت  املادة و األنشطة  الرقم

  املقدمة  - أ

 إلقاء السالم - ١

 معا الدعاء قراءة - ٢

 التعاروف كشف احلضورقرأ املدرس   - ٣

التوجهات واإلرشادات املتعلقة باألنشطة اليت  - ٤

  سيقوم �ا الطالب

  دقيقة ١٠

  العرض  -ب

 شرح املدرس عن االختبار القبلي - ١

 قسم املدرس ورقة االختبار القبلي - ٢

  التالميذ يعمل االختبار - ٣

  دقيقة ٤٥

  االختتام  -ج

  اختتم الدراسة بقراءة الدعاء و السالم - ١

  دقيقة ٥

  

   



 
 

  )٢ة (ياللقاء الثاين للمجموعة التجريب

  : قواعد اللغة العربية (النحو)  املادة

  ) ٢١.٣٠-٢٠.٣٠دقيقة ( ٦٠:   الوقت 

  ٢٠١٥مايو  ١٤: اخلميس،   اليوم 

  : الواحد للرجال  الفصل 

  : عالمة اإلعراب  املوضوع

  )٢( اجلدول

  اللقاء الثاينإجراءات التدريس يف 

  الوقت  املادة و األنشطة  الرقم

  املقدمة  - أ

 إلقاء السالم - ١

 كشف احلضورقرأ املدرس   معا الدعاء قراءة - ٢

التوجهات واإلرشادات املتعلقة باألنشطة اليت  - ٣

 طالبسيقوم �ا ال

مراجعة املواد التعليمية عن موضوع عالمة  - ٤

  اإلعراب

  دقيقة ١٠

  العرض  -ب

املدرس كتاب األجرومية مع معانيه كلمة قرأ  - ١

 بعد كلمة

 سأل املدرس الطالب عن املفردات الصعوبة - ٢

قسم املدرس نسخة فوتوغرفية ملونة عن  - ٣

 املوضوع خبريطة املفاهيم

 شرح املدرس عما يف نسخة فوتوغرفية ملونة - ٤

  دقيقة ٤٠



 
 

اعطى املدرس حظوظا ليسأل الطالب عما  - ٥

  حتريوا

  االختتام  -ج

املدرس األسئلة عن املوضوع إىل الطالب اعطى  - ١

 بعد الدراسة

  الدراسة بقراءة الدعاء و السالم اختتم - ٢

  دقيقة ١٠

  

   



 
 

  )٣ة (ياللقاء الثالث للمجموعة التجريب

  : قواعد اللغة العربية (النحو)  املادة

  )٢١.٣٠-٢٠.٣٠دقيقة ( ٦٠:   الوقت 

  ٢٠١٥مايو  ١٥: اجلمعة،   اليوم 

  للرجال: الواحد   الفصل 

  : عالمة اإلعراب  املوضوع 

  )٣( اجلدول

  اللقاء الثالثإجراءات التدريس يف 

  الوقت  املادة و األنشطة  الرقم

  املقدمة  - أ

 إلقاء السالم - ١

 كشف احلضورقرأ املدرس  مث  معا الدعاء قراءة - ٢

التوجهات واإلرشادات املتعلقة باألنشطة اليت  - ٣

 طالبسيقوم �ا ال

  أسبوع املاضي راجع املواد التعليمية يف - ٤

دقيقة ١٠  

  العرض  -ب

قرأ املدرس كتاب األجرومية مع معانيه كلمة  - ١

 بعد كلمة

 سأل املدرس الطالب عن املفردات الصعوبة - ٢

سأل املدرس أن خيرج الطالب نسخة  - ٣

 فوتوغرفيتهم املوزعة يف أسبوع املاضي

 شرح املدرس عما يف نسخة فوتوغرفية ملونة  - ٤

أعطى املدرس حظوظا ليسأل الطالب عما  - ٥

  دقيقة ٤٠



 
 

  حتريوا

  االختتام  -ج

اعطى املدرس األسئلة عن النص إىل الطالب  - ١

 بعد الدراسة

  خيتتم الدراسة بقراءة الدعاء و السالم - ٢

  دقيقة ١٠

  

   



 
 

  )٤ة (ياللقاء الرابع للمجموعة التجريب

  : قواعد اللغة العربية (النحو)  املادة

  )٢١.٣٠-٢٠.٣٠( دقيقة ٦٠:   الوقت 

  ٢٠١٥مايو  ١٦: السبت،   اليوم 

  : الواحد للرجال  الفصل 

  : عالمة اإلعراب  املوضوع 

  )٤( اجلدول

  اللقاء الرابعإجراءات التدريس يف 

  الوقت  املادة و األنشطة  الرقم

  املقدمة  - أ

 إلقاء السالم - ١

 كشف احلضورقرأ املدرس  مث  معا الدعاء قراءة - ٢

املتعلقة باألنشطة اليت التوجهات واإلرشادات  - ٣

  طالبسيقوم �ا ال

  دقيقة ١٠

  العرض  -ب

 شرح املدرس عن االختبار البعدي - ١

 قسم املدرس ورقة االختبار البعدي - ٢

  االختبار البعدي الطالب يعمل - ٣

  دقيقة ٤٥

  االختتام  -ج

  خيتتم الدراسة بقراءة الدعاء و السالم - ١

  دقيقة ٥

  

   



 
 

  )٥اللقاء األول للمجموعة الضابطة (

  : قواعد اللغة العربية (النحو)  املادة

  )١٩.٠٠-١٨.٠٠دقيقة ( ٦٠:   الوقت 

  ٢٠١٥مايو  ١٦: األربعاء،   اليوم 

  : الواحد للرجال  الفصل 

  املوضوع : عالمة اإلعراب

  )٥( اجلدول

  األولاللقاء إجراءات التدريس يف 

  الوقت  املادة و األنشطة  الرقم

  املقدمة  - أ

 إلقاء السالم - ١

 كشف احلضورقرأ املدرس  مث  معا الدعاء قراءة - ٢

 التعاروف - ٣

التوجهات واإلرشادات املتعلقة باألنشطة اليت  - ٤

  سيقوم �ا الطالب

  دقيقة ١٠

  العرض  -ب

 شرح املدرس عن االختبار القبلي - ١

 قسم املدرس ورقة االختبار القبلي - ٢

  التالميذ يعمل االختبار - ٣

  دقيقة ٤٥

  االختتام  -ج

  الدعاء و السالماختتم الدراسة بقراءة  - ١

  دقيقة ٥

  

   



 
 

  )٦اللقاء الثاين للمجموعة الضابطة (

  : قواعد اللغة العربية (النحو)  املادة

  )١٩.٠٠-١٨.٠٠دقيقة ( ٦٠:   الوقت 

  ٢٠١٥مايو  ١٤: اخلميس،   اليوم 

  : الواحد للرجال  الفصل 

  املوضوع : عالمة اإلعراب

  

  )٦( اجلدول

  اللقاء الثاينإجراءات التدريس يف 

  الوقت  املادة و األنشطة  الرقم

  املقدمة  - أ

 إلقاء السالم - ١

 كشف احلضورقرأ املدرس  مث  معا الدعاء قراءة - ٢

التوجهات واإلرشادات املتعلقة باألنشطة اليت  - ٣

 طالبسيقوم �ا ال

راجع املواد التعليمية عن موضوع عالمة  - ٤

  اإلعراب

  دقيقة ١٠

  العرض  -ب

كلمة   قرأ املدرس كتاب األجرومية مع معانيها - ١

 بعد كلمة

 سأل املدرس الطالب عن املفردات الصعوبة - ٢

 شرح املدرس عما قرأه - ٣

أعطى املدرس حظوظا ليسأل الطالب عما  - ٤

  دقيقة ٤٠



 
 

  حتريوا

  االختتام  -ج

اعطى املدرس األسئلة عن املوضوع إىل الطالب  - ١

 بعد الدراسة

  الدراسة بقراءة الدعاء و السالم اختتم - ٢

  دقيقة ١٠

  

   



 
 

  )٧للمجموعة الضابطة (اللقاء الثالث 

  : قواعد اللغة العربية (النحو)  املادة

  )١٩.٠٠-١٨.٠٠دقيقة ( ٦٠:   الوقت 

  ٢٠١٥مايو  ١٥: اجلمعة،   اليوم 

  : الواحد للرجال  الفصل 

  املوضوع : عالمة اإلعراب

  )٧( اجلدول

  اللقاء الثالثإجراءات التدريس يف 

  الوقت  املادة و األنشطة  الرقم

  املقدمة  - أ

 إلقاء السالم - ١

 كشف احلضورقرأ املدرس  مث  معا الدعاء قراءة - ٢

التوجهات واإلرشادات املتعلقة باألنشطة اليت  - ٣

 طالبسيقوم �ا ال

  راجع املواد التعليمية عن الدراسة السابقة - ٤

  دقيقة ١٠

  العرض  -ب

قرأ املدرس كتاب األجرومية مع معانيها كلمة  - ١

 بعد كلمة

 الصعوبةسأل املدرس الطالب عن املفردات  - ٢

 شرح املدرس عما قرأه - ٣

أعطى املدرس حظوظا ليسأل الطالب عما  - ٤

  حتريوا

  دقيقة ٤٠

  دقيقة ١٠  االختتام  -ج



 
 

اعطى املدرس األسئلة عن املوضوع إىل الطالب  - ١

 بعد الدراسة

  الدراسة بقراءة الدعاء و السالم اختتم - ٢

  

   



 
 

  )٨اللقاء الرابع للمجموعة الضابطة (

  العربية (النحو): قواعد اللغة   املادة

  )١٩.٠٠-١٨.٠٠دقيقة ( ٦٠:   الوقت 

  ٢٠١٥مايو  ١٦: السبت،   اليوم 

  : الواحد للرجال  الفصل 

  املوضوع : عالمة اإلعراب

  )٨( اجلدول

  اللقاء الرابعإجراءات التدريس يف 

  الوقت  املادة و األنشطة  الرقم

  املقدمة  - أ

 إلقاء السالم - ١

 احلضور كشفقرأ املدرس  مث  معا الدعاء قراءة - ٢

التوجهات واإلرشادات املتعلقة باألنشطة اليت  - ٣

  طالبسيقوم �ا ال

  دقيقة ١٠

  العرض  -ب

 شرح املدرس عن االختبار البعدي - ١

 قسم املدرس ورقة االختبار البعدي - ٢

  االختبار البعدي الطالب يعمل - ٣

  دقيقة ٤٥

  االختتام  -ج

  خيتتم الدراسة بقراءة الدعاء و السالم - ١

  دقيقة ٥

 


	pendahuluan.pdf
	10150056.pdf
	daftar pustaka.pdf
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf

