
 
 

 البحث الجامعي
 

 كتاب تعليم اللغة العربية للصف الرابع  تطوير المعجم المساعد على
 في مدرسة أحمد ياني االبتدائية اإلسالمية المتكاملة ماالنق

 
 

 إعداد:
 نور فجر أكبر واتي

 ٕٖ٘ٓٓ٘ٔٔرقم القيد: 
 

 :المشرف
 راض توفيق الرحمن الدكتور 

 ٕٕٖٕٜٓٓٔٔٓٓٛٔٔٓٚٚٔ رقم  التوظيف:
 

 
 

 

 
 

 ة العربيةغقسم تعليم الل
 كلية علوم التربية والتعليم

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق جامعة
ٕٓٔٚ



 
 

 
 

 البحث الجامعي
 

 كتاب تعليم اللغة العربية للصف الرابع  تطوير المعجم المساعد على
 في مدرسة أحمد ياني االبتدائية اإلسالمية المتكاملة ماالنق 

 
  (S-1)على درجة سرجانا  للحصوؿ ختباراالشركط  بعض مقدـ إلكماؿ

 يم يف قسم التعليم اللغة العربيةكلية علـو الًتبية كالتعلل 
 

 إعداد:
 نور فجر أكبر واتي

 ٕٖ٘ٓٓ٘ٔٔرقم القيد: 
 
 :اؼبشرؼ

 راض توفيق الرحمن الدكتور 
 ٕٕٖٕٜٓٓٔٔٓٓٛٔٔٓٚٚٔ رقم  التوظيف:

 
 
 
 

 
 ة العربيةغقسم تعليم الل

 كلية علوم التربية والتعليم
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق جامعة

ٕٓٔٚ



 
 

 
 

 استهالل
 

 

 

 ﴾3﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمِ تَعِقِلُونَإِنَّا جَعَلْنَاهُ 

 ﴾3سورة الزخرف: ﴿

 

 

 فَِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكمْ  تَ َعلُِّم الُّلَغِة اْلَعَربِيَّةِ  ىَأْحِرُصْوا َعلَ 

 ﴿ قوؿ عمر ابن اػبطاب ﴾ 
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 إهداء

ىل:  أ هدي هذا البحث اجلامعي ا 

 احملرتمني واحملبوبني الذلين ربياين ابل خالص والرمحةوأ يب أ يم 

 سوحيدي واننيك انداجن اندروايت

 وارض عهنام كام ربياين صغريا أ للهم اغفرهلام

 

 أ خيت وأ يخ

 أ ضيك فرتايان وأ دياك جااي فرتي س يف هللا

 

ومجيع أ هيل ال حباء عىل دعاهئم للنجاح
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 والتقديرالشكر 

اغبمد  رب العاؼبُت الرضبن الرحيم مالك يـو الدين كالصالة كالسالـ على أشرؼ 
األنبياء كاؼبرسلُت سيدنا ؿبحد خامت النبيُت كإماـ اؼبرسلُت كمن اىتدل بسنتو كدعا 

 بدعوتو إىل يـو الدين كعلى آلو كصحبو أصبعُت، أما بعد.

جزيل نعماتو كعظيم عطائو سبت كتابة ىذا ضبدا كشكرا  فلو اغبمد كالثناء على 
كتاب تعليم اللغة العربية للصف   تطوير اؼبعجم اؼبساعد على البحث اعبامعي دبوضوع "

يف مدرسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنق". كتقدمت الباحثة أصبل  الرابع
بحث إىل خَت الوجود كمل يبخلوا ىذا ال الشكر كالتقدير إىل الذين كانوا ؽبم فضل يف إسباـ

 أحدىم بشيء طلبت، كىم:

اؼباجستَت، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم عبد اغبارس الدكتور األستاذ  فضيلة .ٔ
 ق.اإلسالمية اغبكومية ماالن

اؼباجستَت، عميد كلية علـو الًتبية أغوس ميموف الدكتور اغباج  فضيلة األستاذ .ٕ
 ق.إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنكالتعليم جبامعة موالنا مالك 

اللغة العربية  تعليم الدكتورة فبلوءة اغبسنة اؼباجستَت، رئيسة قسم األستاذة فضيلة .ٖ
 ق.جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالن

الباحثة  تأفاد ذم، اؼبشرؼ الراض توفيق الرضبن اؼباجستَتالدكتور  األستاذ فضيلة .ٗ
 ةكتوجيو خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث اعبامعي منذ بداي علميا كعمليا

يم الشكر ظة عثفكرة الباحثة حىت اإلنتهاء منو، فلو من ا خَت اعبزاء كمن الباح
 .كالتقدير
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 وزارة الشؤون الدينية

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنقجامعة 

 ة العربيةغقسم تعليم الل

 كلية علوم التربية والتعليم

 إقرار الطالبة



 
 

 ك
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 ح
 

 



 
 

 ط
 

 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق

 ة العربيةغقسم تعليم الل

 كلية علوم التربية والتعليم
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 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق

 العربيةة غقسم تعليم الل

 كلية علوم التربية والتعليم
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 البحث مستخلص
كتاب تعليم اللغة العربية للصف   تطوير اؼبعجم اؼبساعد على .ٕٚٔٓواتي، نور فجر.  أكبر

حبث  الرابع يف مدرسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنق.
 جامعة العربية اللغة تعليم قسم كالتعليم الًتبية علـو جامعي. كلية علـو

اؼبشرؼ: الدكتور  .قماالن اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا
 راض توفيق الرضبن. اغباج
، تعليم اللغة الغربيةمالكلمات األساسية: اؼبعج  

ماالنق مل إف تعليم اللغة العربية يف مدرسة أضبد ياين اإلبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة 
 سبلك جودة خَتا. بناء على نتيجة اؼبالحظة كاؼبقابلة مع اؼبدرس يعلم اللغة العربية معركفة أف

تعليم اللغة العربية نقص جيلب الرغبة الطالب بالنسبة إىل تعليم اللغة األجنبية األخرل كىي 
الصعب أف  ا حىت الطالب يشعركفؿبدكد التعليمية سائلاللغة اإلقبليزية. ألنو استخدـ ك 

يبحث كيعرؼ معٌت اؼبفردات من اؼبادة اللغة العربية فلذلك إحتاج اؼبعجم اؼبساعد لتسهيل 
 الطلبة كاؼبعلم يف التعليم اللغة العربية كحل ىذه اؼبشكلة.

اؼبساعد  ( كيف تطوير اؼبعجمٔمن البياف السابق، قدمت الباحثة أسئلة البحث: 
ف الرابع يف مدرسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية على الكتاب تعليم اللغة العربية للص

على الكتاب تعليم اللغة العربية كيف فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد   (ٕاؼبتكاملة ماالنق 
منهج اليت تستخدـ للصف الرابع يف مدرسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنق. 

 كغاؿ.  غيف تكييف بور  (R&D)ويرم الباحثة يف ىذا البحث ىو اؼبنهج التط
% كنتيجة تصديق اػببَت  ٚٛتصديق من اػببَت اؼبواد كاتويات ىي  أما نتيجة

%. بناء على نتيجة تصديق اػببَتين يدؿ على أف اؼبعجم اؼبساعد الئق ٓٓٔالتصميم ىو 
باالختبار   (T test)بناء على نتيجة االختبار التائيك  اللغة العربية.جدا ؼبستعمل يف تعليم 

ىي  اسوبة T أف قيمة   معرفة (Paired Sample T test)التائي اجملموعة الواحدة أك 
أكرب من  اسوبة T . كىذا دليل أف قيمة  ٗٙٓ،ٕىي  باعبدكاؿ T كقيمة   ٖٙٗ،ٖٔ

 فعاؿ. بية باستخداـ اؼبعجم اؼبساعد فاستننجت الباحثة أف تعليم اللغة العر  باعبدكاؿ T قيمة  
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Learning Arabic especially in SDIT Ahmad Yani Malang have not good 

quality. Based on the observations and interviews with teachers who teaching 

Arabic language it is known that the students are less fond of Arabic subjects 

compared with foreign language subjects namely English. Another case is the use 

of Arabic language learning media especially in the fourth class is still limited so 

that students feeling it very difficult to know and search the meaning of 

vocabulary of Arabic material. Therefore needed a supporting dictionary to 

facilitate teachers and students in the process of learning Arabic as a solution of 

the problem. 

From the problems above, the formulation of the problem in this research 

are: 1) How the development of supporting dictionary of fourth grade Arabic text 

book in SDIT Ahmad Yani Malang. 2) How the effectiveness of the use of 

supporting dictionary of fourth grade Arabic text book in SDIT Ahmad Yani 

Malang. The research method used in this research is research development or 

Research and Development (R & D) based on model from Borg and Gall. 

The result of validation the content and material experts is 87 % and the 

design expert's validation is 100 %. Based on the validation result from both 

experts, it can be concluded that this supporting dictionary is very suitable for use 

in the learning Arabic language. Based on the results of T test with Paired Sample 

T Test known THit value is 13.346 and TTabl value is 2, 064. And this shows that 

the value of THit is greater than the value of TTabl it can be concluded that learning 

Arabic language are effective by using the dictionary support textbook. 

ABSTRACT 

Akbarwati, Nur Fajar. 2017. Development of Supporting Dictionaries of Fourth 

Grade Arabic Text Book in SDIT Ahmad Yani Malang.  

Thesis. Faculty of Education and Teaching Sciences, 

Departement of Arabic Language Education, Maulana 

Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 

Supervisor: Dr. H.R Tufiqurrochman, M.A. 
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Kata Kunci: Kamus, Pembelajaran Bahasa Arab  

Pembelajaran bahasa Arab khususnya di SDIT Ahmad Yani Malang belum 

memiliki kualitas yang baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 

guru yang mengajar bahasa Arab diketahui bahwa siswa kurang menyukai mata 

pelajaran bahasa Arab dibandingkan dengan mata pelajaran bahasa asing yaitu 

bahasa Inggris. Penyebab lainnya yaitu penggunaan media pembelajaran bahasa 

arab khususnya di kelas empat masih terbatas sehingga siswa merasa kesulitan 

untuk mengetahui dan mencari arti kosakata dari materi bahasa Arab. Oleh karena 

itu dibutuhkan kamus penunjang untuk memudahkan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab  sebagai solusi dari permasalahan tersebut. 

Dari permasalahan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 1) Bagaimana pengembangan kamus penunjang buku ajar bahasa Arab 

kelas empat di SDIT Ahmad Yani Malang. 2) Bagaimana efektifitas penggunaan 

kamus penunjang buku ajar bahasa Arab kelas empat di SDIT Ahmad Yani 

Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan atau Research and Development (R&D) berdasarkan model dari 

Borg and Gall. 

Adapun hasil validasi ahli yaitu validasi dari ahli isi dan materi adalah 87% 

dan hasil validasi ahli desain adalah 100%. Berdasarkan hasil validasi dari kedua 

ahli tersebut menunjukkan bahwa kamus penunjang ini layak sekali unuk 

digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan berdasarkan hasil dari uji 

T dengan Paired Sample T Test diketahui nilai THit  adalah 13,346 dan nilai TTabl  

adalah 2, 064. Dan ini menunjukkan bahwa nilai T Hit  lebih besar dari nilai TTabl  

maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Arab efektif dengan 

menggunakan kamus penunjang buku ajar untuk kelas empat di tingkat Ibtidaiyah. 

ABSTRAK 

Akbarwati, Nur Fajar. 2017. Pengembangan Kamus Penunjang Buku Ajar 

Bahasa Arab Kelas Empat di SDIT Ahmad Yani Malang. 

Skripsi. Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H.R 

Tufiqurrochman, M.A. 
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 محتويات البحث

 صفحة العنوان    
 أ     .............................................................. استهالل 

 ب     ................................................................. إهداء 
 ج     ...........................................................شكر وتقدير 
 ه     ........................................................... إقرار الطالبة 

 و     ....................................................... مواعيد اإلشراف 
 ز     ......................................................... تقرير المشرف 

 ح     ..................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 
 ط     .................................... تقرير عميد كلية علوم التربية والتعليم

 ي     .................................................... تقرير لجنة المناقشة
 ك     ...................................................... مستلخص البحث
 س     ...................................................... محتويات البحث 

 ق     ................................................. قائمة الجداول والصور 
 ش     ......................................................... قائمة المالحق 

 الفصل األول 
 اإلطار العام

   ٔ      ..........................................................  مقدمة أ.
  ٖ      ....................................................  أسئلة البحث ب.
 ٖ     ................................................... أىداؼ البحث  ج.
 ٖ      ..................................................... أمهية البحث    د.
 ٗ      ................................................... فرضية البحث  ق.
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 ٗ      ...................................................  حدكد البحث    ك.
 ٘      ...............................................  ربديد اؼبصطلحات .ز

 ٙ      ................................................  الدراسات السابقة ح.

 
 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 

  المبحث األول: الكتاب التعليمي
 ٜ      ........................................... التعليميمفهـو الكتاب  أ.

 ٔٔ    ............................................  التعليمي أمهية الكتاب ب.
 المبحث الثاني: المعجم

 ٔٔ    .................................................... مفهـو اؼبعجم  أ.
 ٕٔ    .................................................... كظيفة اؼبعجم  ب.
 ٖٔ    .................................................... معيار اؼبعجم  ج.
 ٗٔ    ..................................................... أنواع اؼبعجم  د.

   بتدائيةاال المدرسةالمبحث الثانث: 
 ٚٔ    ..........................................  بتدائيةاؼبدرسة االمفهـو  أ.

 ٛٔ    ................................   بتدائيةاالأىداؼ التعليم يف اؼبرحلة  ب.
 ٕٓ    ............................................  بتدائيةأمهية اؼبدرسة اال ج.

 

 الثالثالفصل 
 البحثمنهجية  

 ٕٔ    ...........................................  كمنهجو البحث مدخل أ.
 ٕٔ    ............................................. كعينتو  البحثؾبتمع  ب.
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 ٕٕ    ...................................................  البحثأدكات   ج.
  ٕٗ    .................................................. مصادر البيانات  د.  
 ٕ٘    ................................................... مراحل التطوير  ق.  

 الفصل الرابع ك
 عرض البيانات وتحليلها

 قماالن المتكاملة بتدائية اإلسالميةألول: لمحة عن مدرسة أحمد ياني االالمبحث ا
    ٖٖ    ....................................................  موقع اؼبدرسة أ.

  ٖٖ    ..................................................... اؼبدرسة تاريخ ب. 
   ٖ٘    .....................................................  اؼبدرسةرؤية  ج. 
 ٖ٘    .....................................................  بعثة اؼبدرسة د. 
 ٖ٘    ....................................................  شعار اؼبدرسة ق.
 ٖ٘    .............................................  مرافق العامة للمدرسة ك. 
 ٖٙ    .................................................  األنشطة اؼبدرسة ز. 
 ٖٙ    ..................................................  اؼبنهج الدراسي ح.

 ٕٛ    ............................................ أسلوب ربليل البيانات  ط. 
 تطوير المعجم :المبحث الثاني

   ٖٚ    .........................................  كاؼبشكالتربليل اغباجة  أ. 
     ٔٗ    ....................................................  صبع البيانات ب.
     ٕٗ    ...................................................  تصميم اؼبعجم ج.
 ٗ٘    ................................................  تصديق من اػبرباء د.

 ٓٙ    .............................................  األكىل إصالح اإلنتاج ق. 
    ٗٙ    ...............................................  األكؿ ذبربة اإلنتاج ك.
  ٙٙ    .............................................  إصالح اإلنتاج الثاين ز.
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   ٙٙ    ....................................................  ذبربة اؼبيدانية ح.
   ٛٙ    .................................................  اإلنتاج  اعبماعي ط. 

 

فعالية استخدام المعجم المساعد على كتاب تعليم اللغة العربية  :المبحث الثالث
“Kreatif Belajar Bahasa Arab”  

 ٜٙ    ....................................  فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد أ.
 الفصل الخامس

 الخاتمة
   ٖٚ    ............................................  نتائج البحثمالخص  أ. 

  ٗٚ    .......................................................  التوصيات ب.
    ٘ٚ    ....................................................... اؼبقًتحات  ج.
 
 ٙٚ    .............................................. المصادر والمراجع  ةئمقا
 

 

 

 

 



 
 

 ؽ
 

 
 والصور الجداولقائمة 

 الجداول
      ٖٓ    ..................................... معيار اللياقة االنتاج  : (ٔاعبدكؿ )
 اإلسالمية درسة أضبد ياين اإلبتدائيةاؼب : قائمة أظباء اؼبدرسُت يف (ٕاعبدكؿ )
       ٖٙ    ........................................................  ماالنقاؼبتكاملة 
 ٖٛ    ..................  البيانات يف ربليل اغباجات من االستبانة:  ( ٖاعبدكاؿ )
 ٜٗ    ............................ قائمة موضوع اؼبعجم اؼبساعد :  (ٗاعبدكاؿ )

 ٖ٘    ...........................  قائمة زيادة موضوعات باؼبصور:  (٘) اعبدكاؿ
 ٘٘    .............: نتيجة استبانة تصديق من خبَت اؼبواد كاتويات  (ٙاعبدكاؿ )
 ٚ٘    ...................  نتيجة استبانة تصديق من خبَت التصميم:  (ٚاعبدكاؿ )
 ٓٙ    .......................  االقًتحات إصالح اإلنتاج من خبَت:  (ٛاعبدكاؿ )
 ٖٙ    ........................ االقًتحات إصالح اؼبواد كاتويات:  (ٜاعبدكاؿ )
   ٗٙ    .........  نتيجة استبانة التجربة األكىل من مدرس اللغة العربية:  (ٓٔاعبدكاؿ )
 ٘ٙ    ...............  استبانة التجربة األكىل من ست طالبنتيجة :  (ٔٔاعبدكاؿ )
 ٚٙ    ......  نتيجة استبانة التجربة اؼبيدانية من طبسة كعشركف طالبا:  (ٕٔاعبدكاؿ )
 ٜٙ    ....  نتائج االختبار القبلي ك البعدم من طبسة كعشركف طالبا:  (ٖٔاعبدكاؿ )
 ٓٚ    ...................  االختبار القبلي ك البعدممتوسط نتائج :  (ٗٔاعبدكاؿ )

 ٔٚ    ....................................  ارتباط اؼبتغَتافنتائج :  (٘ٔ) اعبدكاؿ
 ٔٚ     .................................  (T) نتائج االختبار التاء:  (ٙٔاعبدكاؿ )
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 الصور

          ٕٛ    ............................... التطويرم خطوات البحث :  (ٔالصورة )
 أضبد ياين اإلبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة درسةاؼب خريطة موقع:  (ٕالصورة )

  ٖٗ    ................................................... ماالنق
   ٖٗ    ................................... غالؼ اؼبعجم اؼبساعد:  (ٖالصورة )
 ٘ٗ    .............................. صفحة أماـ اؼبعجم اؼبساعد :  (ٗالصورة )
 ٙٗ    .................... صفحة أعضاء التحرير اؼبعجم اؼبساعد :  ( ٘الصورة )
 ٚٗ    ................... : صفحة اؼبقدمة كإرشاد استعماؿ اؼبعجم  (ٙالصورة )
 ٛٗ    .................................. صفحة قائمة اتويات :  (ٚالصورة )
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 الفصل األول
 اإلطار العام 

 المقدمة أ.

ىو تطوير مهارات الطالب يف استعماؿ اللغة  م اللغة العربيةيمن تعل اؽبدؼ
م اللغة يتعلمن حيث الكالـ كالكتابة بشكل جيدا. مهارات استعماؿ اللغة يف 

ىي مهارة اللغوية، تلك اؼبهارات أربعة ىي: االستماع كالكالـ كالقراءة  العربية
ؽبا عناصر اللغة كىي األصوات كاؼبفردات  م اللغة العربيةيتعلكالكتابة. كيف 
  ٔ.م اللغةيتعلاؼبفردات ىي إحدل من عنصر اؼبهم يف  ميتعلكالًتاكب. أما 

ألهنا دكرا مهمة  اللغوية ةهار كانت اؼبفردات ىي إحدل من أىم العناصر م
أف  سيكوف الصعب مفرداتديلك شخص ما دكف  ٕجدا رابطة بااإلتصالية.

الشحض اعتمد  اللغوية ةهار م جودة ه يف الفكر. أمااألفكار ك  كرغبتويوصل اؽبدؼ 
سبلكها أيضا كثَتة فردات اليت  اؼبعدد  . ككثَتا مافرداتلديو اؼب كجودة كميةعلى  

 كميةجانب   استخداـ اؼبفردات اليت ؿبدكدة سواء من. لغويةال هارةؼب أكرب إمكاف
مل. باؼبنطقي، كاؼبنتظم، كالكا التعبَت األفكاركجودة سيكوف العائق يف القبض ك 

لًتقية  اؼبتكلمأف يقبض كيفهم الفكر من  قدرة الطفل يفجدان  اهممدكر  الذلك ؽب
لتنمية  ىي اؼبفردات عليمجيب أف ندرؾ أف الغرض الرئيسي من تجودة التعليم. 

ا سيكوف تأكيدالرغبة الطالب على الكلمة. كالطالب الذم لو يرغب أف يعرؼ 
 ٖ.كالتفكَت اؼبنطقيكديّيز  رثراء اؼبفرداتإل بسهولة

                                                           
1 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN Press, 2011), 

hal: 60. 
2
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), hal: 96.  

3
 Nurhadi, Tata Bahasa Pendidikan: Landasan Penyusunan Buku Pelajaran Bahasa, (Semarang: 

IKIP Semarang Press, 1995), hal: 330. 
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 كسائلا بسبب نقص اؼبتنوعات على ؿبدكداؼبفردات اليت  ميتعلكاف 
أم  أخرل اؼبساعد أدكاتفإحتاج  اللغة العربية التعليمية. كليزدد توكيد القدرة يف

الذم يستطيع أف يساعد يف الكتاب التعليمي اؼبعجم ىو أحد من أنواع اؼبعجم. 
عملية التعليم. كاؼبعجم أك القاموس عند أضبد عبد الغفور أطار ىو كتاب يضم 

ها كتفسَت معانيها على أف تكوف اؼبواد أكرب عدد من مفردات اللغة مقركنة بشرح
  ٗمرتبة ترتيبا خاصا، إما على حركؼ اؽبجاء أك اؼبوضوع.

لصف الرابع لماالنق  اإلسالمية اؼبتكاملةأضبد ياين االبتدائية  كيف مدرسة
  ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“بالعنوافكتاب تعليم اللغة العربية ىناؾ تستخدـ  
دكات يف تعليم اللغة العربية أم األ ما اؼبشكلة كاجوككثَتا . ٖٕٔٓدبنهج الدراسي 

ا حىت سيجعل الطالب ؿبدكدكمساعد اؼبعلم كالطالب ؽبا نقصا ك   وسائلالأك 
على كتاب تعليم  كىناؾ مل يوجد اؼبعجم اؼبساعدكاؼبماّل أف يقبل الدرس.  بطيءا

 اللغة العربية للصف الرابع.

 أضبد ياين االبتدائية العربية يف مدرسة نادر الوقوع أف تعليم اللغة  ليس
نقص جيلب الرغبة الطالب بالنسبة إىل تعليم اللغة  ماالنق اإلسالمية اؼبتكاملة

األجنبية األخرل كىي اللغة اإلقبليزية. ألهنم الطالب يشعركف الصعب أف يبحث 
هم شأف مثل ذلك يؤرثر يف ضعف ف ٘كيعرؼ معٌت اؼبفردات من اؼبادة اللغة العربية.

الطالب على اؼبادة اللغة العربية. كإف تعليم جيدة غَت ؾبرد بتبليغ الكلمة فقد 
 .تسهيل الطالب يف فهم الدرس أف هبدؼ وسائلالدكات أك كلكن حاجة األ

تطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب لذلك بناء على اؼبشكلة، ترد الباحثة 
 اؼبتكاملة اإلسالميةأضبد ياين االبتدائية  درسةيف متعليم اللغة العربية للصف الرابع 

 كاؼبعلم يف التعليم اللغة العربية. بلتسهيل الطال ماالنق
                                                           

4
  Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN Press, 2008), hal: 131. 

 .ٕٚٔٓيوليو  ٜٔمقابلة مع مفلخوف يشريف، مدرس اللغة العربية للصف الرابع، تاريخ  ٘
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 أسئلة البحث ب.

 ىذا البحث ىي :اء على خلفية البحث السابقة فاألسئلة بن

يف على كتاب تعليم اللغة العربية للصف الرابع تطوير اؼبعجم اؼبساعد كيف  .ٔ
 ؟  ماالنق اؼبتكاملة اإلسالميةأضبد ياين االبتدائية  درسةم

كتاب تعليم اللغة العربية  علىكيف فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد    .ٕ
 ؟ ماالنق اؼبتكاملة اإلسالمية أضبد ياين االبتدائية  درسةيف مللصف الرابع 

 أهداف البحث ج.

 إف األىداؼ من ىذا البحث كما من اؼبشكالت السابقة ىي :

تطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب تعليم اللغة العربية  للصف الرابع يف معرفة  . ٔ
 مدرسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنق.

على كتاب تعليم اللغة العربية   معرفة فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد .ٕ
 للصف الرابع يف مدرسة أضبد ياين االبتدائية  اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنق.

 أهمية البحثد.    

 كاآليت :إىل قسمُت مها   البحثالباحثة أمهية  قسمت

 الجانب النظري .ٔ
نتائج ىذا البحث أف يكوف مفيدا إلعطاء اؼبعلومات اعبديدة يف كجود 
اؼبعجم الذم يساعد الطالب ليغٍت اؼبفردات على تعليم اللغة العربية خاصة 

. كأف يزيد خزائن العلـو كاؼبعارؼ خاصة يف تعليم اللغة االبتدائية  يف اؼبدرسة
 العربية كتعلمها.
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 التطبيقي الجانب .ٕ
 للطالب . أ

ىذه النتائج خربات كمعلومات فيما يتعلق باستخداـ اؼبعجم  تعطي
أضبد  درسةاؼبساعد على كتاب تعليم اللغة العربية للصف الرابع يف م

ألف تسهيال الطالب لتعليم  اؼبتكاملة ماالنق اإلسالميةاالبتدائية ياين 
 اؼبفردات.

 للمدرس . ب
يكوف نتائج ىذا البحث مراجع الوسائل اػبيارم يف تعليم اللغة  أف

 االبتدائية. العربية كدافعية لتحسن عملية تعليم اللغة العربية يف اؼبدارس
 ج. للباحثة

عل ىذا الباحث أحد مصادر يف حبوث التالية كإعداد اؼبعرفة كاػبربة ج
 يف تعليم اللغة العربية.

 فرضية البحث ه.

اؼبعجم اؼبساعد على كتاب تعليم اللغة العربية للصف الرابع يف استخدـ إف 
 .فعالية اؼبتكاملة ماالنق اإلسالميةاالبتدائية أضبد ياين  درسةم

 حدود البحثو.   

 الحدود الموضوعية .ٔ
 يف اؼبدرسةعلى الكتاب اؼبدرسى للصف الرابع تطوير اؼبعجم اؼبساعد  يف

 .اإلبتدائية
 الحدود المكانية .ٕ

 أم تعليم اللغة العربية  اإلبتدائية يف اؼبدرسة اف البحثمك ةالباحثدد رب
 .اؼبتكاملة ماالنق أضبد ياين اإلبتدائية اإلسالمية درسةيف م لصف الرابعل
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 الحدود الزمانية .ٖ
 ـ .ٕٚٔٓ-ٕٛٔٓالباحثة زمن البحث يف السنة دد رب

 تحديد المصطلحاتز.    

تستخدـ الباحثة بعض اؼبصطلحات اؼبهمة يف ىذا البحث، تشرح الباحثة 
 كاآليت :تلك اؼبصطلحات  

 التطوير .ٔ
تطور التطوير ىو عملية جعل شيئ جديد قبل اإلنتاج اعبماعي. هبذا اؼبعٌت، 

الباحثة أك ستصنع شيئا جديدا أم اؼبعجم اؼبساعد على كتاب تعليم اللغة 
 الذم مل يكن قبلو. لصف الرابعل  ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“العربية 

 المعجم .ٕ
دفًت من اؼبفردات أك اإلصطالح عاـ أك  شهن اؼبعجم ىو كتاب الذم

خاص بطريقة األجبادية مرفق بو اؼبعٌت، استخدامو، لفظو كتشكيل، سبارثل يف 
 ٙاللغة اآلخر أك اللغة يوجد يف اؼبعجم.

 المساعد المعجم
ىو كتاب فيو اؼبفردات اؼبوجودة يف كتاب تعليم اللغة العربية  اؼبساعد اؼبعجم

“Kreatif Belajar Bahasa Arab”  أضبد ياين  درسةيف م لصف الرابعل
يتكوف مضموف اؼبعجم اؼبساعد من  .اؼبتكاملة ماالنق اإلبتدائية اإلسالمية

 مفردات اللغة العربية إىل اللغة اإلندكنيسية.
 
 
 

                                                           
6
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), hal: 258. 
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 الكتاب التعليمي .ٖ
عنصرا أساسيا يف عملية التعليم كالتعّلم لتحقيق األىداؼ  الكتاب التعليمي

اليت تريد ربقيقها، باإلضافة إىل اؼبكونات األخرل من أنشطة كطرؽ 
ىو    ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“كتاب تعليم اللغة العربية    ٚالتدريس.

 لصف الرابعكتاب الذم يكوف كتابا أساسيا يف عملية التعليم اللغة العربية ل
اؼبتكاملة ماالنق العاـ الدراسي  أضبد ياين اإلبتدائية اإلسالمية درسةيف م

  .ـٕٚٔٓ-ٕٛٔٓ

 الدراسات السابقة ح.

 :كاآليت  بعض البحوث السابقة، كأما الدراسات السابقة ةكجدت الباحث

ى اؼبوضوع اؼبعجم ، كموضوع البحث تطوير(ٕ٘ٔٓ)بنتي أروم محدودة 
الفصل العاشر  )حبث تطويرم يف ".العربية كتاب " ماىر اللغة على   اؼبساعد

ىذا البحث  (.بلتار -تلكو  اإلسالمية اغبكومية ثانويةاؼبدرسة الب اػباص الديٍت
لديو االستواء مع الباحثة يف منهج البحث التطويرم بتكييف منودج بورغ كغاؿ 

مع الباحثة عن تصتيف اؼبعجم. يف ىذا البحث، طورت  ىذا البحث كاختالؼ
ليس موضوعيا معُت فقد كلكن زادت الباحثة عدد  اؼبساعد اؼبعجمالباحثة 

 موضوعات بالصور. 

إعداد اؼبعجم اؼبساعد على البحث  كموضوع(، ٕٗٔٓعين المرصية )
)حبث تطويرم يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  .تعليم اللغة العربية يف اؼبرحلة اؼبتوسطة

اإلسالمية اغبكومية كيفوه بارك بوجونيغورك كاؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
ىذا البحث لديو االستواء مع الباحثة يف تصنيف اؼبعجم  موديل بابات المنجاف(.

                                                           
 .ٔ(، ص:ٕٚٓٓ، )مكتبة الرشد ناشركف، اىج كطرؽ التدريسنمدخل إىل اؼبحسن جعفر اػبلفية،   ٚ
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مع  ىذا البحث أم تصنع اؼبفردات دبوضوع معُت كترتيب األلفبائي. كاختالؼ
إعداد اؼبعجم الباحثة عن اؼبفعوؿ على الكتاب اؼبختلف أم الباحثة السابقة 

كتاب اؼبعُت ىو    اؼبعجم اؼبساعد على كتاب غَت اؼبعُت كأنا تطوير  اؼبساعد على
 .  ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“كتاب تعليم اللغة العربية 

اؼبصور على   اؼبعجمكموضوع البحث تطوير ، (ٕٙٔٓ) إستقامة وحيدة
فصل اػبامس مدرسة يف  باالتطبيق تعليم اللغة العربيةيف ترقية  ى"اؼبوضوعاألساس "

ىذا البحث لديو االستواء مع الباحثة يف عن اؼبفعوؿ  بتدائية اإلسالمية.سالـ االال
مع  ىذا البحث اؼبختلفة. كاختالؼكلكن للصف كاؼبدرسة  بتدائيةاالعلى اؼبرحلة 

منوذج التطوير: الباحثة ىو منهج البحث التطويرم أم الباحثة السابقة استخدمت 
Addie  الباحثة قد استخدمت التطويرم بتكييف منودج بورغ كغاؿ. أناك 

 لرقما البحث السابقة المساوة الفرق أصلي البحث
ىذا اؼبعجم للصف 

باؼبدرسة أضبد الرابع 
بتدائية ياين اال

اإلسالمية اؼبتكاملة 
 ماالنج.

أىداؼ صنع 
اؼبعجم للفصل 
العاشر اػباص 

اؼبدرسة ب الديٍت
 ثانوية.ال

 منوذج التطوير:
 بورغ كغاؿ

بنتي أروم محدودة 
، كموضوع البحث (ٕ٘ٔٓ)

ى اؼبوضوع اؼبعجم تطوير
كتاب " ماىر على   اؼبساعد
)حبث  ".العربية اللغة 

الفصل العاشر  تطويرم يف
اؼبدرسة ب اػباص الديٍت

 اإلسالمية اغبكومية ثانويةال
 (.بلتار -تلكو 

 
 

ٔ. 
 
 

مدخل البحث 
مستخدمة الباحثة 
لتطوبر اؼبعجم ىو 

أ(   اؼبدخل اليت 
مستخدمة 

الباحثة ىي 

أىداؼ ىذا 
البحث ىو 

اإلنتاج اؼبعجم 

(، ٕٗٔٓعين المرصية )
إعداد كموضوع البحث  ٕ. 
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اؼبدخل الكيفي 
 كاؼبدخل الكمي

اؼبدخل 
 الكيفي

المعجم المساعد على  اؼبساعد
تعليم اللغة العربية في 

)حبث . المرحلة المتوسطة
تطويرم يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 
اإلسالمية اغبكومية كيفوه 
بارك بوجونيغورك كاؼبدرسة 
اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 

 بابات المنجاف(. موديل
 

 منوذج التطوير:أ(  
 بورغ كغاؿ.     
مستخدـ كتاب   ب(

أم كتاب كتاب تعليم 
صف اللغة العربية   لل

  بالعنواف الرابع
“Kreatif Belajar 

Bahasa Arab”  
 

أ(   منوذج 
 التطوير:
Addie 

ب( ىو اؼبفعوؿ 
الكتاب  ىعل

اؼبختلف الباحثة 
استخداـ كتاب 

 التعليمى 
“Aku Cinta 
Bahasa Arab 5”   

أىداؼ صنع 
   للمرحلة اؼبعجم

 بتدائية.اال

 ،(ٕٙٔٓ)  إستقامة وحيدة
كموضوع البحث تطوير  

اؼبصور على األساس   اؼبعجم
تعليم يف ترقية  ى"اؼبوضوع"

 يف  باالتطبيق اللغة العربية
سالـ الفصل اػبامس مدرسة 

 اإلبتدائية اإلسالمية.

ٖ. 

 

 

 



 
 

ٜ 
 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المبحث األول: الكتاب التعليمي

 مفهوم الكتاب التعليميأ.    
الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا يف عملية التعليم كالتعّلم لتحقيق  أف

األىداؼ اليت تريد ربقيقها، باإلضافة إىل اؼبكونات األخرل من أنشطة كطرؽ 
كالكتاب التعليمي احدل مصادر التعليم كالتعّلم الذم يساعد على  ٛالتدريس.

النجاح عملية التعليمية. كيساعد الكتاب التعليمي مساعدة كبَتة على 
األساتيذ كالطلبة يف عملية التعليم كالتعّلم خصوصا يف تعليم اللغة العربية. 

 ىناؾ التعريفات الكثَتات عن الكتاب التعليمي، كمنها: 
( : " اؼبواد التعليمي اليت بنظاـ اؼبركب اليت تستخدـ ٜٜ٘ٔنُت )قاؿ فا (ٔ

 ٜطلبة كأساتيذ عملية التعليم".
قاؿ ؿبمد كامل كرشدل أضبد طعيمة: "الكتاب الذم يشتمل على ؾبموعة  (ٕ

من اؼبعلومات األساسية اليت تتوخى ربقيق أىداؼ تربوية ؿبددة سلفا 
 ٓٔ)معرفية أك كجدانية أك ربركية(".

طلحاف للكتاب الذم يستخدـ كيعّد للعملية التعليمية مها ىناؾ مص
الكتاب التعليمي كالكتاب اؼبدرسي، كىذاف اؼبصطلحاف سواء بسواء ليس 

 ىناؾ اختالؼ. كاستخدـ الباحث ىناؾ الكتاب التعليمي، كذلك كأّف خطر

                                                           
 .ٔ(، ص:ٕٚٓٓ، )مكتبة الرشد ناشركف، اىج كطرؽ التدريسنمدخل إىل اؼبحسن جعفر اػبلفية،   ٛ
ـّ القرل، دكف السنة(، ص: اؼبراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرليمة، عرشدم أضبد ط  ٜ -ٜٖٕ، )مكة: جامعة أ
ٕٗٔ. 

10
 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), hal: 71.  
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الكتاب اؼبستخدـ يف اؼبدارس فقط كال يف بياف الناس أف الكتاب اؼبدرسي ىو 
 ٔٔغَتىا من اعبامعات، كاؼبعاىد كاؼبؤسسات األخرل.

 ٕٔيشتمل الكتاب اؼبدرسي اآليت:
 كتاب الطالب األساس (ٔ
 مرشد اؼبعلم (ٕ
 كراسة التدريب (ٖ
 اؼبعجم (ٗ
 كتاب اؼبطالعة اإلضايف (٘
 الوسائل السمعية كالبصرية (ٙ

 
نتيجة أف استفادة مصدره لقد قاـ خبارم بالبحث اؼبيدين كيصل إىل 

التعليم مثل الكتاب التعليمية يكوف كسيلة من كسائل األساسية يف العملية 
التعليمية. كىذا يدؿ على أف إعداد الكتاب التعليمي مهم جدا إجراءه، كلذا 
فإف تكنولوجية التعليم ؿبتاج ؼبساعدة كتأييد كإصالح األىداؼ التعليمية اليت 

ب التعليمي. كىناؾ أمراف البد أف يراعيهما من يقـو يريد ربقيقها من الكتا
 بتنمية الكتاب التعليمي كىو:

 منطيقية العرض للمواد الدراسية (ٔ
 استخداـ الوسائل التعليمية إللقاء اؼبواد الدراسية (ٕ

كتنمية الكتاب التعليمية ىو إجراء أك عملية مًتاتبة كمتناسقة يف التعرؼ 
 كاسًتاتيجية التعليم كالتعلم الذم يوجو إىل ربقيقكالتنمية كالتقومي على اؼبضموف 

 
 

                                                           
 ٙٗٔ)اؽبجـو ؾبلة علبية علمية للربنامج اػباص لتعليم اللغة العربية( ص: التعليمي يف تعليم اللغة العربيةالكتاب عبد اغبميد،  ٔٔ
 ٜٓ، جامعة اؼبلك سعود ص: آساس إعداد لكتاب التعليم لغَت الناطقُت بالعربيةالغايل،  ا ناصر عبد ٕٔ
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األىداؼ اؼبنشودة فعليو. لذا فإف تنمية الكتاب التعليمي ؽبا مواصفات 
 ٖٔخاصة كىي:

 أف يساعد إعداد الكتاب التعليمي على تعلم الطالب فرديا. (ٔ
 أف تستجيب مهة الطالب كثَتا. (ٕ
 أف تتيح الطالب الفرصة للتعليم.  (ٖ
 الطالب يف التعليم تقدما كتأخرا.أف تسّجل قدرات  (ٗ

كفوؽ ما قالو حوسطاف كحوشاف أف استخداـ الكتاب التعليمي 
 موّجو إىل األىداؼ التعليمية الواضح.

 أهمية الكتاب التعليميب.   
إذا كاف الكتاب التعليمي لو أمهيتو يف العملية التعليمية فهو أحد ك 

جانب آخر لو أضراره كمساكئو مكوناهتا كلو فوائده للدارس كاؼبعلم، فهو من 
على الدارس كاذباىاتو كمن مث فهو سالح ذك حدين، بقدر ما يفيد، فهو 
أحيانا قد يضر إذا مل يعد إعداد جيدا كإذا مل يتم اختياره كفق مبادئ كأسس 
منشودة، ككفق أىداؼ ينشدىا اجملتمع كالذين اإلسالمي، كمن ىنا تظهر قيمة 

 ٗٔصة لتعليم العربية للناطقُت بغَتىا.إعداد الكتب التعليمية، خا

 المبحث الثاني: المعجم
 المعجم   مفهومأ.     

على كلمات منتقاة، ترتيب عادة  اؼبعجم أك القاموس ىو كتاب حيتوم
ترتيبا ىجائيا، مع شرح ؼبعانيها كمعلومات أخرل ذات عالقة هبا، سواء 

 ٘ٔأخرل.كاؼبعلومات باللغة ذاهتا أـ بلغة أعطيت تلك الشركح 
                                                           

03
 ٓ٘ٔ-ٛٗٔ ، ص:اؼبرجع السايقعبد اغبميد،    

 ٖٚ( ص: ٕٜٜٔلو اؼبصرية، ، )القاىرة: مكتبة األقبالكتاب اؼبدرسيأبو الفتح رضواف كآخركف،    ٗٔ
 .ٜ( ص: ٜٜٔٔ )الرياض: جامعة اؼبلك سعود، علم اللغة كصناعة اؼبعجمعلي القاظبى،   ٘ٔ
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أما يقوؿ أضبد عبد الغفور أطهر اؼبعجم ىو كتاب يضم أكرب عدد من 
مفردات اللغة مقركنة بشرحها كتفسَت معانيها على أف تكوف اؼبواد مرتبة ترتيبا 

 ٙٔخاصا، إما على حركؼ اؽبجاء أك اؼبوضوع.

 ب.   وظيفة المعجم 

 ٚٔؾبموعة من الوظائف جيب أف يؤديها اؼبعجم كىي:ىناؾ 

الكلمات كبياف كمعنيها، إما يف العصر اغبديث فقط أكمع تتبع شرح  (ٔ
 معاهنا أك معانيها عرب العصور.

 بياف كيفية نطق الكلمة. (ٕ
 بياف كيفية كتابة الكلمة. (ٖ
 ربديد الوظيفة الصرفية للكلمة. (ٗ
 بياف درجة اللفظ يف االستعماؿ، كمستواه يف سلم التنوعات اللهجية. (٘
النَت باختصر ىو إعطاء برموز معُت ألحد حديد مكاف النَت يف الكلمة. ك  (ٙ

 مقاطع الكلمة دكف اؼبقاطع األخرل.

 ٛٔإما الوظيفة معجم األخرل من ناحية أىدفو ليبُت معٌت اؼبفردات ىي:

شرح اؼبعٌت إما اؼبعٌت الصرؼ، كاؼبعٌت النحول، كاؼبعٌت الرباط، كاؼبعٌت  (ٔ
 ضعف.

 بياف نطق. (ٕ
 بياف ىجاء. (ٖ
 تأصل إشتقاقي. (ٗ

                                                           
16

  Taufiqurrochman, Opcit, hal: 131. 
 .ٙٙٔ-٘ٙٔ( ص:ٜٛٛٔالكتب،  أضبد ـبتار عمر، البحث اللغول عند العرب، )القاىرة: علم ٚٔ

18
  Taufiqurrochman, Opcit, hal: 144 - 151. 
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 مات صرؼ ككبو.إعطاء اؼبعلو  (٘
 إعطاء اؼبعلومات استعماؿ الكلمات. (ٙ

 معيار المعجمج.   

" لن يكوف معجما كامال" كىكذا عبارة كثَتا ما ظبعت بُت  عبارة
اللغويُت، كليس اؼبقصود من عبارة للتنديد كاؼبعاجم اؼبكونة اىا، كلكن تبقى 
اؼبعلومات اؼبقدمة دائما من تطور اللغة يف اجملتمع. مرتبو حبيث أف مصطلح ىو 

ىناؾ أربعة معجم كامل من اؼبفردات اعبديدة يف اجملتمع. رأم شهاب الدين 
شركط جيب الوفاء هبا من أجل جعل اؼبعجم اؼبثايل، اؼبعجم ىو جيد كيفي 

  ٜٔدبعايَت سباما، أربعة معايَت ىي معجم اؼبثاؿ:

 (  الكماؿ ٔ

الكماؿ يف اؼبعجم يتكوف على رموز بسيطة اليت توضح كيفية نطق 
الكلمات، كاستخداـ تعريف جيدة كسهلة، كالعرض من أبسط مث يلي 

من الحق أبسط إىل أكثرىا تعقيدا، ككجود اؼبعلومات عن الثقافة صيغة 
 كاغبضارة ككجود كلمة تقدمي كطريقة استخداـ اؼبعجم كالقواعد االصل. 

 (  اإلجيازٕ

ترتيب اؼبفردات من العاـ إىل اػباص أك من األشياء األّكلية إىل األشياء 
 الثانوية.

 

 

                                                           
19

  Ibid, hal: 142. 
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 (  الدقةٖ

لك، فاؼبعجم اعبيد غالبا يرافقو الصور الدقة ترتبط باؼبوضوعي. لنيل ذ
كالرسومات، كالرسـو التوضيحية، كاألمثلة على ذلك. نتائج البحوث 
التجريبية تؤكد أف الناس أصبحوا أكثر قدرة على فهم األشياء اؼبلموسة 
على سبيل اؼبثاؿ مع مساعدة من الصور كالصور من األشياء اليت ىي 

 ؾبردة اؼبشركح بالكالـ.

 ة الشرح(  سهولٗ

اؼبعلومات اؼبقدمة ببساطة حبيث ديكن للقراء فهم اؼبعٌت بسهولة. لتسهيل 
فهم الوسائل اليت يشيع استخدامها كاصفات مثل السهاـ، كإعطاء اللوف 

 الذم يربز على جزء مهم، ككضع صورة متوازئة كاستخداـ االرقاـ.

 أنواع المعجمد.    

 من ناحية الموضوع.  ٔ

 أ(   اللغوى
معجم اللغول ىي معجم يشتمل على الكلمات أك اإلصطالحات 

 ٕٓاللغوية بشرح اللغة. 
 ب( الموسوعى

ىي معجم الذم التقدـ اإلصطالحية كلكن تكمل بالفكرة الواسعة. 
اؼبعجم اؼبوسوعى يشتمل على معلومات موسوعة. كيف حُت قبد ىذه 

                                                           
20

 Acep Hermawan, Opcit, hal: 260. 
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زعة اؼبعلومات تتجمع ربت موضوعات عامة يف اؼبوسوعة، قبدىا مو 
 ٕٔربت عدد كبَت من الداخل اؼبتصلة هبا.

 ج(  التاريخى
يف فًتة سابقة أك أكثر من فًتات اؼبعجم التارخيى ىي كما كانت 
من النعوت مثل الفرضي،  التارخيىكجودىا كلقد أطلق على اؼبعجم 

اؼبعجم التارخيى تتبع اصل كتطور  ٕٕكاؼبعيارم، كالتعليي كما شابو.
 اللغة من الوقت كاحد إىل كقت األخر.

 .  من ناحية التأليفٕ

 أ(   الفابائى
اؼبعٌت ك معجم الفابائى ىي معجم يتضمن اؼبفردات كاؼبصطالحات 

 ٖٕاؽبجائ من حرؼ "الف" إىل حرؼ "ياء".بالًتتيب حرؼ 
 ب( الموضوعى

ها. معجم اؼبوضوعى ترتيب االلفاظ اللغوية حسب موضوعين ىي
يشتمل شرح الكلمات أك اؼبفردات أك اإلصطالحات باؼبوضوع معُت 

 ٕٗكامال.

 .  من ناحية المادةٖ

 أ(   العامة
اؼبعجم  ىي معجم يشتمل كل الكلمات أك اؼبفردات يف اللغة كاحد.

العامة ىو اؼبعجم الذم حياكؿ تغطية أكرب عدد فبكن من مفردات 
                                                           

 .ٖٗ، ص: اؼبرجع السايقعلي القاظبى،   ٕٔ
 .ٖٗص:  اؼبرجع، نفس  ٕٕ

23
 Acep Hermawan, Opcit, hal: 261. 

24
 Ibid, hal: 262. 



06 
 

 
 

خدمتهم لتتخذ مصدرا تسقي منو مفردات اللغة كيهدؼ اؼبعجم إىل 
ذلك اؼبعجم. معجم العامة كترتيب دبوضوع خاص مثل )اؼبعجم 

 الوسيط( الذم اخرجو ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة.
 ب( الخاصة

تقتصر على ؾباؿ معُت كمنها، اؼبعجم اعبغرايف ك اؼبعجم الفلسفي 
العربية  كمعجم ألفاظ العاصرة، كىي أيضا من أعماؿ ؾبمع اللغة

اؼبعجم اػباص ىي قسما كاحدا من تلك اؼبفردات خيتص  بالقاىرة.
بأحد فركع اؼبعرفة كأما ىدؼ اؼبعجم اػباصة فهو مساعدة القرئ 

 على معرفة معاين لغة حقل معُت من حقوؿ اؼبعرفة كمصطالتو.

 اللغة المستخدمة .  من ناحية عددٗ

 حد اللغةأ(  األ 

معجم األحد اللغة يشرح الكلمات أك اؼبفردات أك اإلصطالحات يف 
 أك يستخدـ ىذه اؼبعجم بااألحد اللغة. متساكماللغة 

 اللغة ب( الثنائية

معجم الثنائية اللغة ىي الذم يشرح معٌت الكلمة أك اإلصطالح 
أك معجم الذم مصادر اللغة غَت متساكم على  ٕ٘باللغة األخرل

 ية.ائناللغة الث

 

 

                                                           
25

  Ibid, hal: 261. 
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 المتعددة اللغاتج( 

يشرح باللغة الكثَتة. معجم اؼبتعددة اللغة  معجم الذم مصادر اللغة
بُت معٌت الكلمة أك اإلصطالح يف اللغة كاحد بإرثنا اللغة أك 

 ٕٙاألكثر.

   بتدائيةاال المدرسة :المبحث الثانث

  بتدائيةاال المدرسةمفهوم أ.     

درسا  -يدرس -"درسكلمة "مدرسة" مشتقة من إسم مكاف ىو كلمة 
كدركسا كدراساتا" معٌت مكاف أف يتعلم. كبناء على ىذا التعريف فاؼبراد اؼبدرسة 
ىو مكاف أف يذكي اؼبتعلمُت، أضاع على اعبهل، تدريب مهارهتم حسب 
اؼبوىبة كالرغبة كقدراهتم. اؼبدرسة لديها أيضا معٌت مكاف التعليم معطى التعليم 

 ٕٚشؤكف الدينية.كالتدريس ربت رعاية كزارة ال

ألف كل جانب اؼبادة ال فرؽ بينهما اإلسالمية اليـو من  ةكاؼبدرس ةاؼبدرس
اجمللس مثبت على  اؼبعايَت الوطنية يتبعآخر اؼبنهج  ك يعلم الدين كاللغة العربية

 ٕٛ.تعليمال الوطٍت ؼبعايَت

 ال زبتلف اؼبدرسة ،ن الناحية الفنية يف عملية التعليم كالتعلم رظبياإمنا م
إال يعطى مفهومية  ؼبدرسةكااؼبدرسة كلكن يف اندكنيسيا اؼبدرسة ال يفهم   من

عن دخائل  اؼبدرسة الدينية كىو اؼبكاف الذم يتعلم األطفاؿأكثر معيىن أم 
 ٜٕ.إلسالـاكالدين الشيئ الدين 

                                                           
26

  Ibid, hal: 261. 
27

  Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan 

Perguruan tinggi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal: 184. 
28

 Fadlullah, Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Diadit Media, 2008), hal: 

132. 
29

 H.A. Malik Fadjar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam, (Jakarta: LP3N, 1998), hal: 132. 
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اؼبرحلة األكىل اليت يدخل إليها الطالب للتعّلم،  ىي بتدائيةاؼبدرسة اال
ة إلزامّية، حيث جيب على كافة الطالب كمن ـبتلف الطبقات كىي مرحل

االجتماعية أك االقتصادية االلتحاؽ هبا، كتتكوف عادةن من طبسة إىل ستة 
 ٖٓ.صفوؼ، حسب الدكلة، كما كتعترب من أىم اؼبراحل يف حياة الطالب

اػبطوة األكىل يف طريق الطالب للعلم كاؼبعرفة،  بتدائيةتعّد اؼبرحلة اال
ر االىتماـ هبذه اؼبرحلة يصبح الفرد قادران على اإلسهاـ يف تقدـ اجملتمع كبقد

كالنهوض بو، كتشكل ىذه اؼبرحلة من التعليم البيئة الثانية للطالب بعد األسرة 
 ٖٔ.اليت تسهم يف تكوينو الشخصي

كيف ىذه اؼبرحلة يكّوف اؼبعلم كالطالب معان طريْف العملية التعليمية، كعلى 
كل منهما يصالف إىل النتائج اؼبرجوة من التعليم كما حيقق تطلعات قدر اىتماـ  

اجملتمع كمتطلباتو، كتعد ىذه اؼبرحلة القاعدة األساسية اليت يرتكز عليها إعداد 
  .الطالب للمراحل التالية، كىي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة صبيعان 

   بتدائيةاالأهداف التعليم في المرحلة    ب.

 ٕٖكمايلي: بتدائيةاال رحلةاؼب التعليم يف داؼأى ّماأ

تربية إسالمية قوامها القرآف نصا ك تثبيت العقيدة اإلسالمية كتربية الطالب    (ٔ
كركحا يف خلقو كجسمو كعقلو، كإكسابو اؼبهارات اغبركية اؼبرتبطة 

                                                           

 ٘ٔ ./http://mawdoo3.com مفهـو اؼبدرسة االبتدائية. شبكة مفهـو اؼبدرسة االبتدائية إدياف بطمة،  ٖٓ 
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http://mawdoo3.com/. ٔ٘  ٙٓساعة  ٕٚٔٓأغسطوس.ٔٚ. 

  ./http://mawdoo3.com االبتدائيةشبكة أىداؼ التعليم يف اؼبرحلة  اؼبرجع، نفس  ٕٖ 

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/
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بالوضوء كإقامة الصالة كأخذه بآداب السلوؾ كالفضائل، كأف تتكوف 
 الوجدانية اؼبصاحبة للعبادات مثل اػبشوع كالتعاكف.للتالميذ اعبوانب 

تنمية اؼبهارات األساسية اؼبختلفة كخاصة اؼبهارات اللغوية، كالتعرؼ   (ٕ
على أصوؿ األجبدية، كإكساب التالميذ مهارات رسم اغبركؼ كالكتابة 
الصحيحة خبطٍّ جيد، كحب القراءة كالكتابة، كتعويد التالميذ على 

َت عما يشاىدكنو من رسـو كصور؛ إلطالؽ اؼبخزكف اللغوم اادرثة كالتعب
 اؼبوجود لديهم . 

تزكيد الطالب بالقدر اؼبناسب من اؼبعلومات يف ـبتلف اؼبوضوعات، (  ٖ
را كتنمية اؼبهارات العددية دبعرفة اعبمع كالطرح كالقسمة كالضرب كاؼبها

 ت اغبركية.

كبيئتو اعبغرافية كاالجتماعية، تعريف الطالب بنعم ا على نفسو كبدنو (   ٗ
كذلك ليحّسن الطالب عالقتو دبن حولو، كيستغل نعم ا اليت خلقها 
من نباتات كحيوانات، كغَت ذلك فيما يرضي ا سبحانو كتعاىل كدبا 

 ينفع نفسو كبيئتو.

تنمية العمل اليدكم لو كرفع شأنو دبا يقدمو لنفسو كاآلخرين، ليكوف فبن  (٘
 كاإلبداعات اؼبتوافره لو للجميع.ات يقدـ النشاط

تعريف الطالب ما عليو من حقوؽ ككاجبات كفق سّنو كغرس حب (  ٙ
 الوالدين كما حولو يف نفسو، ككذلك حب الوطن كاالنتماء إليو.

توليد الرغبة لديو يف حب العلم كالعمل الصاحل، كاالستعداد للمراحل  (ٚ
 .القادمة يف حياتو
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  بتدائيةاالأهمية المدرسة  ج. 

 ٖٖكمايلي: بتدائيةأمهية اؼبدرسة اال ّماأ

ىي اؼبرحلة األكىل كاألساسّية اليت يدخلها الطالب لتلقي تعليمهم، كفيها  (ٔ
يبدؤكف بتعّلم أصوؿ القراءة كالكتابة الصحيحة، كىي عملّية تراكمية 

 يمّية.كبنائّية، من شأهنا التأرثَت عليهم يف اؼبراحل اؼبتقدمة يف العملية التعل
تبدأ يف ىذه اؼبدرسة عملّية تكوين شخصّية الطالب، كىي اؼبكاف الذم    (ٕ

 يبنوف فيو عالقاهتم االجتماعية مع الطالب اآلخرين.
الكشف عن اعبانب الفكرم كاؼبعلومايت للطالب، باإلضافة إىل تنمية  ( ٖ

 مهاراهتم اؼبختلفة.
يبدأ فيو الطالب ببناء ىوياهتم تعترب اؼبدرسة االبتدائية ىي اؼبكاف الذم  (ٗ

الوطنّية، كتكوين انتمائهم للمجتمع الي اؼبصغر الذم ينتموف لو، 
 باإلضافة إىل اجملتمع الدكيل.

تعترب مرحلة البناء العاطفي لؤلطفاؿ، حبيث ستظهر عندىم مشاعر الغَتة  (٘
 على األحداث اليت كاغبب كالكره أك اػبوؼ كالتعلق كغَتىا، كذلك بناء

 ربصل معهم سواء من الطالب اآلخرين أك من طاقم اؼبدرسُت.
معرفة الطالب اؼبعٌت الصحيح للحقوؽ كالواجبات، باإلضافة إىل تعّلم (  ٙ

النظاـ، كااللتزاـ باؼبواعيد كاألحكاـ اؼبفركضة يف اؼبدرسة، كبالتايل جعل 
  .الطالب أكثر احًتاما للوقت كلآلخرين

                                                           

 ./http://mawdoo3.com مفهـو اؼبدرسة االبتدائيةشبكة  ،اؼبرجع السايق،  إدياف بطمة  ٖٖ 

http://mawdoo3.com/


 
 

ٕٔ 

 

 الثالثالفصل 
 البحثمنهجية 

 مدخل البحث ومنهجه . أ

 (R&D)منهج اليت تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث ىو اؼبنهج التطويرم 

Research and Development  اؼبستخدـ للحصوؿ على البحث  كىو طريقة
من  التطويرم النظرم منودج ىذا البحث استحداـ ٖٗذبربة فعالية.إنتاج معُت ك 
مدخل البحث مستخدمة الباحثة لتطوبر  . (Borg and Gall)بورؾ كغاؿ 

أما اؼبدخل الكيفي أف تعرض كتبُت  اؼبعجم ىو اؼبدخل الكيفي كاؼبدخل الكمي. 
يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف الرابع  لىاؼبساعد عاؼبعجم كيف تطوير 

كاؼبدخل الكمي ؼبقياس  ماالنق اؼبتكاملة اإلسالميةأضبد ياين االبتدائية  درسةم
 .فعالية اؼبعجم اؼبطور

  

 وعينته البحث تمعجم . ب

البحث ىو صبيع األفراد أك األسخاص أك األشياء الذين يكونوف  ؾبتمع إف
ؾبتمع ىذا البحث كعينتو ىو طالب الفصل الرابع   ٖ٘موضوع مشكالت البحث.

العاـ  ٖٕٔٓماالنق منهج الدراسي بتدائية اإلسالمية دبدرسة أضبد ياين اال
طالبا. استخداـ الباحثة أسلوب عينة  ٕ٘ـ بعدد  ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓالدراسي 
تقنية أخذ العينات مع اغبساب اؼبعُت.  كىي (Purposive Sampling)الغرضية 

مثال، فإف إجراء البحوث على جودة اإلنتاج، مث مصدر بيانات العينة ىو

                                                           
34

  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal: 

297. 
اىرة: دار اؼبهضة العربية، )الق ،مناىج البحث يف الًتبية كعلم النفسجابر عبد اغبميد جابر كاآلخركف،   ٖ٘

 .ٕ٘ٔص: ، (ٜٙٚٔ
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الشحص الذم خبَت من اإلنتاج. ىذه العينة أكثر مالئم للبحث النوعي، 
 ٖٙأك الدراسات اليت ليست لتعميم.

  البحثأدوات ج.   
 اؼبالحظة   -ٔ

ىي إحدل الطرؽ اليت تستخدمها الناس يف اكتساب اػبربة  اؼبالحظة
غالبا   اؼبالحظةكاؼبعرفة على أساس رأكا كظبعوا. اختارت الباحثة هبذه 

   ٖٚكأسلوب صبع البيانات اؼبتعلقة بالسلوؾ.

 اؼبقابلة    -ٕ
اؼبقابلة ىي أدة ىامة للحصوؿ على اؼبعلومات من خالؿ مصادرىا 

ة يف ىذا البحث عبمع البيانات يف مرحلة ربليل تستخدـ اؼبقابل ٖٛالبشرية.
 احتياجات اإلنتاج اؼبطور، كذبرل اؼبقابلة مع الطالب كمدرس اللغة العربية.

 الورثائق    -ٖ
الورثائق ىي من اؼبصطلحات العلمية كاغبديثة كلو عدة معرفات: أنّو 
شكل من أشكل العمل الببليوغرايف الذم يستخدـ كسائل كأدكات متعددة 

ليدية مثل تصنيف كالفهرسة، كاغبديثة مثل الكشافات كاؼبستخلصات تق
كاؼبقاالت الببليوغرايف، أك أّف التورثيق ىو ربيل نقل كذبميع تصنيف الورثائق 

 الورثائق ىي طلب اؼبعلولومات أك اغبقائق من اؼبكتوب كىي ٜٖكاستعماالهتا.

                                                           
36  Sugiyono, Op.cit., hal: 218. 
37

  Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa  Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), hal: 125. 
)الرياض: دار أسامو للنشر كالتوزيع،  ،ذكقاف عبيدات كآخركف، البحث العلمي مفهومو كادكتو كاسالبو   ٖٛ

 .ٖ٘ٔص:  ،(ٜٜٚٔ
 ،(ٕٓٓٓ،)بَتكت: دار الفكر ،لعلميةتالبحث العلمي أساسيتو النظرية كفبارستو ارجاء كحيد دكيدرم،   ٜٖ

 . ٖ٘ٚ: ص
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كاعبريدة طلب البيانات عن األشياء يف صور الكتابة كالنسخة زالكتب 
كالورثائق تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث أم صبع البيانات  ٓٗكغَت ذلك.

 ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“ ي قائمة اؼبفردات من كتاب التعليميى
 .ٖٕٔٓدبنهج الدراسي  

 االستبانة   -ٗ
االستبانة ىي إحدل الوسائل الىت ذبمع هبا البيانات كاؼبعلومات كىي 

كتايب يف شكل جدكاؿ من األسئلة يرسل بالربيد أك اليد أك عبارة عن حوار  
أك إحدل األساليب أك  ٔٗينشر يف الصحف أك كسائل اإلعالـ االخرل.

أداة للحصوؿ على اؼبعلومات كالبيانات كاغبقائق اؼبرتبطة يواقع معُت، كتقدـ 
بشكل عدد األسئلة تطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد اؼبعينُت 

 ٕٗاالستبانة.دبوضوع 
تستخدـ الباحثة االستبانة يف ىذا البحث للحصوؿ على البيانات عن 
صالحية اإلنتاج كفعاليتو يف التطبيق. كستحصل الباحثة بيانات االستبانة 
عن صالحية اإلنتاج كصدقو من اػبرباء كبيانات االستبانة عن فعالية اإلنتاج 

 يف التطبيق من الطالب.
 
 
 

                                                           
40

 Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hal: 223. 
: دار جامعة إفريقياعبد الرضبن أضبد عثماف، مناحج البحث العلمي   ٔٗ  كطرؽ كتابة الرسائل اعبامعة، )خرطـو

 .ٖٗٔ(، ص:ٜٜ٘ٔالعاؼبية، 
 .ٖٙٔنفس اؼبرجع، ص:   ٕٗ
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 االختيار -٘
ر ىو ؾبموعة من اؼبثَتات )أسئلة شفوية أك كتابية أك صور أك االختيا

 ) االختيار يعطي  بطريقة كمية أك كيفية سلةكها ما، ك أعدت لتقيسرسـو
 ٖٗدرجة ما أك قيمة ما أك رتبة ما للمفحوص. 

كتستخدـ الباجثة االختيار للكشف عن قدرات الطالب كقياس 
. كيتكوف االختيار نوعُت االختيار القبلي كاالختيار التحصيليمستواىم 

البعدم. كتستخدـ االختيار القبلي ؼبعرفة كفاءة الطالب يف تعليم اللغة 
. كاالختيار البعدم ؼبعرفة كفاءة الطالب التجرييبالعربية قبل إدخاؿ اؼبتغَت 

 بعد إجراء التجربة.
 

 مصادر البيانات    د. 

 ا البحث يعٍت: أما مصادر البيانات يف ىذ

 الرابع لصفل ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“كتاب التعليمي كىو  -ٔ
 ماالنق. اؼبتكاملة بتدائية اإلسالميةباؼبدرسة أضبد ياين اال

 اؼبتكاملة بتدائية اإلسالميةيف مدرسة أضبد ياين اال  اؼبدرس اللغة العربية  -ٕ
 ماالنق.

 اؼبتكاملة بتدائية اإلسالميةياين االالرابع باؼبدرسة أضبد  الصفطالب   -ٖ
 .ـ ٕٚٔٓ-ٕٛٔٓللعاـ الدراسي  ماالنج

 اػببَتين يف ؾباؿ اؼبواد كاتويات اللغة العربية كتصميم اإلنتاج. -ٗ
 
 

                                                           
 .ٜٛٔاؼبراجع السابق، ص: ، ذكقاف عبيدات  ٖٗ



25 
 

 
 

 مراحل التطوير   ه. 

عملية تطوير ك  كغاؿ من بورغ التطويرم يف ىذا البحث استحداـ منودج
 ٗٗ:كاآليتعشرة مراحل من البياف  اؼبعجم اؼبساعد 

 ربليل اغباجات كاؼبشكالت -ٔ
ذبرم الباحثة هبذه اػبطوة اؼببدئية للبحث كصبع البيانات عن األحواؿ 
كاؼبشكالت اؼبوجودة يف تعليم اللغة العربية من خالؿ اؼبالحظة كاؼبقابلة مع 

بتدائية مدرس اللغة العربية كبعض الطالب يف اؼبدرسة أضبد ياين اال
اؼبدرسة  ماالنق. فاستنتجت الباحثة أف تعليم اللغة العربية يف ىذه سالميةاإل

مل يستخدـ الوسائل التعليمية اؼبناسية اليت تعاكف على ترقية مهارة الطالب 
يف اؼبفردات العربية. كمل يكن لديهم تلك الوسائل اؼبهمة، فحاكلت الباحثة 

كىي  اإلبتدائيةطالب مدرسة أف ذبهز الوسيلة التعليمية اؼبهمة ؽبم بكوهنم 
 اؼبعجم اؼبساعد غبّل ىذه اؼبشكالت.

 صبع البيانات -ٕ
بعد اؼبالحظة كاؼبقابلة يف البحث ككشف البيانات تبدأ الباحثة أف ذبمع 
اؼبعلومات أك البيانات بإنتاج اؼبعجم اؼبساعد. كتستهدؼ ىذه اؼبعجم 

الطالب يف تعليمها لتحقيق تعليم اللغة العربية اؼبمتعة كجذابة حيث ربب 
ألف كفاءهتم يف اؼبفردات متطورة باستخداـ اؼبعجم يف عملية تعليمهم اللغة 

 العربية.
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 Sugiyono, op.cit., hal: 408. 
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 تصميم اؼبنتج -ٖ
 :كاآليتيف ىذه اػبطوة ذبرم الباحثة باػبطوات  

كتاب  تقرر الباحثة اؼبادة أم اؼبفردات حسب اؼبوضوعات على أ( 
 اللغة العربية لفصل الرابع يف ىذه اؼبدرسة. اؼبدرسى

 ترتيب الباحثة اؼبفردات حسب األلفبائي. ب(
 تبحث الباحثة معٌت اؼبفردات. ج(
 تكتب الباحثة مقدمة كإرشادة استخداـ اؼبعجم كقائمة ؿبتويات  د(
اؼبعجم بالوجو  تصميم الباحثة صفحة غالؼ اؼبعجم كؿبتويات ق(

 اعبذاب.
 التصديق من اػبرباء  -ٗ

بعد تصميم اإلنتاج فتقرر الباحثة اػببَتين يف ؾباؿ اؼبواد كاتويات اللغة 
اؼبواد  كاػببَت العربية كتصميم اإلنتاج. ربتار الباحثة  الدكتور شهداء

كاتويات. ربتار الباحثة  أضبد مكي حساف اؼباجستسر كاػببَت التصميم. 
اء استبانة التصديق لتعطى التقييمات اػبرب  تصديق اػبرباء ىي سبؤل

 كاالقًتحات عن إصالح اإلنتاج.
 اإلصالح األكىل -٘

تستطيع   اإلنتاج. بذلك تصديق من اػبرباء فسوؼ نعرؼ الضعف بعد
اػببَتين  قبل التجربة  الباحثة أف تصلح اإلنتاج باعتماد على اقًتحات

 األكىل.
 األكىلالتجربة  -ٙ

يف ؾباؿ الًتبية، تصميم النتاج يستطيع أف جيرب مباشرة بعد التصديق من 
تظاىر باستخداـ طريقة التعليم.  األكؿاػبرباء كاإلصالحات. تؤدم التجربة 

 كبعد تظاىر باستخداـ طريقة التعليم، فيجربو إىل اجملموعة ادكدة.
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 اإلصالح الثانية  -ٚ

دة فمعرفة نقصانو، يف ىذا الفرصة اجملموعة ادك التجربة األكىل يف بعد 
كصناعة اإلنتاج اعبديد  الباحثة إصالحات اإلنتاج التجربة األكىلتستطيع 

 مرات.
 التجربة اؼبيدانية  -ٛ

ىي التجربة ادكدة فاػبطوات التالية ىي  بعد عملية ذبربة اإلنتاج األكىلك 
تجابة أك نتيجة التجربة اؼبيدانية أك التجربة الثانية. ىذه التجربة ؼبعرفة اس

 ادكدة. اإلنتاج باألكسع أك أكثر من التجربة األكىل أك
 اإلصالح الثالثة  -ٜ

 اإلنتاجالتجربة اؼبيدانية للمرة الثالثة. أصلحت الباحثة  بعد فاػبطوات التالية
حسب اقًتحات من نتيجة االستبانة من التجربة اؼبيدانية. فتطبع الباحثة 

 بعد اإلصالح الثالث يف اؼبطبع. اإلنتاج
 اإلنتاج اعبماعي   -ٓٔ

. اإلنتاج كىذه ىي اػبطوة األخَتة بعد انتهاء اػبطوات العديدة يف تطوير
اإلنتاج النهائي حبسب اقًتحات اػبرباء كاؼبدرس كآراء  اػبطوة اآلخرة تطوير

 اإلنتاج يف الطبعة.  تطبعالطالب فالباحثة 
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 :كاآليت البياف التطويرم حسب ترشد خطوات البحثأما 

 (ٔالصورة )
 التطويريخطوات البحث 

 
 .    أسلوب تحليل البيانات و

أف ربليل البيانات دكر مهما يف البحث العلمي بالتحليل تكوف البيانات ذك 
معاين كبَتة. كتستخدـ الباحثة التحليل الوصفي الكيفي كالتحليل اإلحصائى 

 :كاآليت ىذا البحثالوصفي لتحليل البيانات يف 
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 .(Descriptive Analysis Qualitative)الوصفي الكيفي  ربليل  -ٔ

من الورثائق، اؼبقابلة  بياناتال الكيفية ىي بياناتالربلل الباحثة 
اؼبدرس االستبانة من عن تعليقات كمقًتحات من اػبباراء،  بياناتكال

 كالطالب باألسلوب الوصفي الكيفي.

 .(Descriptive Analysis Statistic)اإلحصائى الوصفي ربليل    -ٕ

عن  تصديق خرباء  بياناتال الكمية ىي بياناتالربلل الباحثة 
ربلل اإلحصائى الوصفي. ربليل كاستبانة من اؼبدرس كالطالب باألسلوب 

ر الباحثة بيانات االستبانة من اػبرباء يف تعليم اللغة العربية عن اإلنتاج اؼبطو 
 ربللكباإلضافة  نتاج أم اؼبعجم اؼبساعد.قباح أك اللياقة ىذا اإلؼبعرفة 

أضبد ياين  مدرسة لصف الرابعااؼبدرس كالطالب  من االستبانةالباحثة 
اإلحصائى الوصفي  . كاؼبراد بالتحليلدباالنج اؼبتكاملة بتدائية اإلسالميةاال

نتائج التحليل كمث  عن معيار أفراد اؼبتغَت. البيانات ىو ترسم ربصيل نتائج
 ىو اإلنتاج تطوبر عملية كنتائج الباحثةاؼبطور. تعرض  اإلنتاج صالحإل

أف تطبيف يف  نتاجكاخترب مستول الصدؽ كاللياقة ىذا اإل اؼبعجم اؼبساعد
 ؼبعرفة قباح أك اللياقة ىذا االنتاج مستخدـ الرموزتعليم اللغة العربية. أما 

 ٘ٗ:كاآليت

   
∑ 

∑  
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), hal: 313. 
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 البيانات

P .النسبة اؼبطلوبة : 

X : عدد ؾبموعة إجابة اجملبُت يف حبة كاحدة. 

Xi : عدد ؾبموعة قيمة مثالية يف حبة كاحدة. 

 .العدد الثابت:   100

كمعيارة تقييم اللياقة االنتاج أم اؼبعجم اؼبساعد باستخداـ جدكاؿ 
 ٙٗ:معيار اللياقة االنتاج كاآليت

 (ٔ) الجدول

 االنتاجمعيار اللياقة 

 القيمة الفضيلة
 % ٓٓٔ ≤نتيجة  <%  ٖٛ الئق جدا

 % ٖٛ ≤نتيجة  <%  ٛٙ الئق
 % ٛٙ  ≤نتيجة  <%  ٕ٘ كفاية الئق

 % ٕ٘  ≤نتيجة  <%  ٖٙ الئق نقصا
 % ٖٙ  ≤نتيجة  <%  ٕٓ غَت الئق
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 :الباحثة ا استخدمتهاليت معيار اللياقة االنتاج من جدكاؿالبياف 

 ≤نتيجة  <%  ٖٛإذا اؼبنتج التجريب كصل إىل الدرجة يف اؼبائة بُت  (ٔ
 ". الئق جدا %، فهو من الفصيلة " ٓٓٔ

 ≤نتيجة  <%  ٛٙإذا اؼبنتج التجريب كصل إىل الدرجة يف اؼبائة بُت  (ٕ
 ".الئق  %، فهو من الفصيلة " ٖٛ

  ≤نتيجة  <%  ٕ٘إذا اؼبنتج التجريب كصل إىل الدرجة يف اؼبائة بُت  (ٖ
 ".كفاية الئق  %، فهو من الفصيلة " ٛٙ

  ≤نتيجة  <%  ٖٙإذا اؼبنتج التجريب كصل إىل الدرجة يف اؼبائة بُت  (ٗ
 ".نقصاف الئق  %، فهو من الفصيلة " ٕ٘

  ≤نتيجة  <%  ٕٓإذا اؼبنتج التجريب كصل إىل الدرجة يف اؼبائة بُت  (٘
  غَت الئق ". %، فهو من الفصيلة " ٖٙ

 (Paired Sample T test)الختبار التائي اجملموعة الواحدة ا ربليل  -ٖ

اصولة من االختبار قبلي كبعدم، كتقـو  بياناتال ربلل الباحثة
.   (Paired Sample T test)الباحثة باالختبار التائي اجملموعة الواحدة 

ىي  اؼبقًتنة العينةب اؼبراد. اؼبقًتنة العينة من ارثنُت على االختبار ىذا إجراء يتم
 كمثل الشخص. ـبتلفة قياسة كلكن جيرب اإلجرائتُت أك فاعل سواءبال عينة

A إجراءة الثاين مث سوؼ جيد إجراءة األكؿ.ٗٚ 

يف طبسة كعشركف طالبا أم  فاعل سواءبال عينةيف ىذه البحث  أما 
. ماالنج اؼبتكاملة بتدائية اإلسالميةأضبد ياين اال مدرسة من لصف الرابعا

استخدـ اؼبعجم اؼبساعد  قبليأم  ـبتلفة قياسة اإلجرائتُت أك كسيجدكف
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  Singgih Santoso, Mastering SPSS 18, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hal: 276. 
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رموز االكبراؼ الك  0,05) /٘ٓ،ٓ (معيار اؼبعنوية الباحثة خدـكبعده. تست
SPSS 20 على كتاب تعليم اللغة  ؼبعرفة فعالية استخدـ اؼبعجم اؼبساعد

االختبار قبلي  نتائجباعتبار  ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“العربية 
بعد معرفة نتائج اختبار اإلختالؼ فسيجد أف يثبت الفركض يف  كبعدم.

 :كاآليت ىذا البحث

 Ho :  كتاب تعليم اللغة العربية  على استخدـ اؼبعجم اؼبساعدإف
 اإلسالميةأضبد ياين االبتدائية  درسةيف مللصف الرابع 

 .فعالية غَت ماالنق اؼبتكاملة

Hi  :  كتاب تعليم اللغة العربية  على اؼبعجم اؼبساعداستخدـ إف
 اإلسالميةأضبد ياين االبتدائية  درسةيف مللصف الرابع 

 .فعالية ماالنق اؼبتكاملة

 

 

 

 

 



 
 

ٖٖ 
 

 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 المتكاملة ماالنق أحمد ياني االبتدائية اإلسالمية المبحث األول: لمحة عن مدرسة

 موقع المدرسة أ.
مدرسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنق تقع يف شارع  

كاؼبوقع:  (ٖٔٗٓ) ٖٖٖٛٗ٘دباالنق، اؽباتف:  ٕٔكاحوريفاف رقم 
http://sditayani.sch.id/ درسة أضبد ياين اإلبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنق اؼب
 . sdit_ayani@yahoo.com :لديها أيضا بريد إلكًتكيت

 المدرسة تاريخ ب. 
مدرسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنق إحدل اؼبدارس 

مدينة ماالنج جاكا الشرقية. مدرسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية اؼبدنية يف 
اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنق ىي اؼبؤسسة الًتبوية اليت رباسب األمانة أف تصل 

 كتدعم الرؤية كالبعثة الًتبوية الوطنية كالًتبوية يف مدينة ماالنق.
 مدرسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنج ىي اؼبدرسة

العمومية على أساس اإلسالمية بناء على القرآف كاغبديث اليت منذ أنشئ يف 
ـ ملكت الرؤية كالبعثة على أساس  الطبيعية. بوجود توكيد الًتبوية  ٕٛٓٓسنة 

 الطبيعية كاألمانة من نظاـ كزارة الًتبية كالثقافة اعبمحورية اإلندكنيسيا.
درسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنق ىي مؤسسة م

البديلة باؼبرجلة اؼبدرسة االبتدائية لوالدين أف تطوير فعالية أكالدىم يف الذىنية 
أك الركحية على أساس اإلسالمية. كمدرسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية 

،اؼبتكاملة ماالنق توفَت اؼبرافق لزيادة فعالية ط الهبم ؼبناسب بتنمية العلـو

http://sditayani.sch.id/
http://sditayani.sch.id/
mailto:sdit_ayani@yahoo.com
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 كالصورة اعبانبية مدرسةتكنولوجية اؼبعلومات، كالثاقفة على أساس اإلسالمية. 
 أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنق كاآليت :

 هوية المدرسة .ٔ
  مدرسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة   اؼبدرسة:اسم

 ماالنق.
  : اؼبدنية. كضع 
   :ٕٛٓٓيونيو  ٚٔتاريخ من كجودىا. 
  ماالنق ٕٔالعنواف: يف الشارع كاحوريفاف الرقم. 
  : رقم اؽباتف(ٖٓٗٔ )ٖٖٖ٘ٗٛ. 
  : ٔٔٔ٘ٙالرمز الربيدم. 

 المتكاملة ماالنق مدرسة أحمد ياني االبتدائية اإلسالمية خريطة موقع . ٕ
 

 (ٕالصورة )
 مدرسة خريطة موقع

 المتكاملة ماالنق أحمد ياني االبتدائية اإلسالمية 
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 المدرسةرؤية  ج. 
اإلسالمية لديها اؼبتحضر، التقول كالبارز يف العلـو "ربقيق مدرسة  

 كالتكنولوجية".
 

 بعثة المدرسة د. 
 . تنمية كتطبيق الثقافة األخالؽ الكردية يف اؼبدرسة، البيت كاجملتمع.ٔ
 . IPTEKأف يتقن  IMTAK. تنمية الثقافة اؼبدرسة على أساس ٕ
 . Scientific Learning تنمية مناخ التعليمية. ٖ
 اؼبدرسة الفعالية، مشاركة، شفافية كاؼبسؤكؿ.. تؤدل إدارة ٗ
 

 شعار المدرسة ه.
 )لوحور بودم بيكَتيت( ". البارز يف اإلقبازات، كالعريق " 

 
 للمدرسةمرافق العامة  و. 

 . البستاف األخضرٔ
 . معمل العلـو كاغباسوبٕ
 . اؼبكتبةٖ
 . اؼبيداف للرياضةٗ
 . اؼبستشفى النفسية٘
 . اؼبقصفٙ
 . اؼبسجدٚ
 . غرفة أنشطة الطالبٛ
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 األنشطة المدرسة ز. 
القرآف، حفظ القرآف، كقراءة القرآف  : ترتيل  (ASA).  القرآف صاحب الولد ٔ

 .UMMIكلهم دبنهج 
مستكشف، كرة القدـ، السباحة، كاعبمعة  :  (SPB)اإلقبازة اغبلوقية. صحة ٕ

 النظيفة.
 . (ICR) عامل الصغَت الدين  . ٖ
 أعماؿ الصغَت اؼباىر. . ٗ
 أديوياتا. . ٘
 

 المنهج الدراسي  ح.
تستخدـ مدرسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنق منهج  

ألفُت كشبانية. كبعد ذلك تستخدـ "  يف سنة (KTSP)الدرجة ؼبوضوع الًتبية 
حصتُت يف  "، كجيرم درس اللغة العربية يف الفصل الرابعٖٕٔٓاؼبنهج 

مدرسة  األسبوع. لكل القاء حبصة طبس كرثالرثوف دقيقة. كقائمة اؼبدرسُت يف
 أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية اؼبتكاملة ماالنق كاآليت: 

 (ٕالجدول )
 مدرسة  المدرسين فيقائمة أسماء 

 أحمد ياني االبتدائية اإلسالمية المتكاملة ماالنق
 

 الوضائف األسماء الرقم
 رئيسة اؼبدرسة موتيٍت بكالوريا .ٔ

ؿبمد مفلحوف م. ر.  .ٕ
 بكالوريا

 قسم اؼبنهج الدراسي 
 كمدرس اللغة العربية 
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 .ٙ-ٗيف الفصل 
 قسم عبنة اؼبدرسة كييب رياكاف اؼباجستَت .ٖ
 قسم التالميذ إيدا أماليا اؼباجستَت .ٗ
 قسم الوسائل كاؼبرافق ؿبمد شافعي اؼباجستَت .٘
 السكرتَت مرسيطو بكالوريا .ٙ
 السكرتَت بيوندرم مالكي بكالوريا .ٚ
 اؼبدرسة ريسيت أدتيا بكالوريا .ٛ
 اؼبدرسة فًتم ىداييت بكالوريا .ٜ
 اؼبدرسة فيت فاطمة بكالوريا .ٓٔ
 اؼبدرسة النساء بكالورياناعمة  .ٔٔ
 اؼبدرسة يونيتا أنداه بكالوريا .ٕٔ
 اؼبدرسة رارا أجينغ اؼباجستَت .ٖٔ
 اؼبدرسة إفتاح الكلمة بكالوريا .ٗٔ
 اؼبدرس حسن ألبانا اؼباجستَت .٘ٔ
 اؼبدرس أضبد ؿببوب بكالوريا .ٙٔ
 قسم آمن الصندكؽ ديٍت أغستيتنا بكالوريا .ٚٔ

 
 تطوير المعجمالمبحث الثاني: 

منودج التطويرم بورغ كغاؿ و (R&D)يف ىذا البحث استحداـ اؼبنهج التطويرم 
تتكوف من عشرة مراحل. كلكن يف عملية تطوير ىذا اؼبعجم اؼبساعد على كتاب تعليم 

بتسعة مراحل. ألنو  استخدمت الباحثة ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“اللغة العربية 
اؼبعجم اؼبساعد يوفق على األحواؿ يف اؼبيداف كفبكن أف ينفذ بتسعة عملية تطوير ىذا 

 مراحل أم دكف ينفذ إصالح اإلنتاج الثالث من البياف كاآليت :
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 تحليل الحاجة والمشكالت أ. 
اػبطوة األكىل يف تطوير اؼبعجم اؼبساعد ىي ربليل اغباجة كاؼبشكلة. يقـو 

ؼبقابلة مع مدرس اللغة العربية كربليل الباحثة بتحليل اغباجة كاؼبشكلة بقياـ با
 اغباجة باالستبانة للطالب يف الفصل الرابع. كحصلت الباحثة البيانات كاآليت:

 البيانات من االستبانة .ٔ
اتى مصدر البيانات يف ربليل اغباجات من االستبانة اليت أعطت 

انة ىي الباحثة الطالب يف الفصل الرابع. كصبلة يف البيانات من ىذه االستب
طبسة كعشركف طالبا. كصبلة السؤاؿ يف ىذه االستبانة ىي عشرة أسئلة. 

كالبيانات يف ربليل اغباجات اليت قد ربصل الباحثة عليها من ىذه  
 االستبانة باعتبار اعبدكاؿ كاآليت:

 (ٖالجدوال )
 البيانات في تحليل الحاجات من االستبانة

 السؤال
 النتيجة  الدرجة المائوية األجوابية

 د ج ب أ د ج ب أ األعلى
 % ٗٗج =  - % ٗٗ % ٕٖ % ٕٗ - ٔٔ ٛ ٙ .ٔ
 %  ٕٚج =  % ٕٔ % ٕٚ - % ٙٔ ٖ ٛٔ - ٗ .ٕ
 % ٗٗأ =   % ٙٔ % ٕٓ % ٕٓ % ٗٗ ٗ ٘ ٘ ٔٔ .ٖ
 % ٖٙأ =   % ٕٛ % ٕٓ % ٙٔ % ٖٙ ٚ ٘ ٗ ٜ .ٗ
 % ٙ٘ج =  % ٕٓ % ٙ٘ % ٕٔ % ٕٔ ٘ ٗٔ ٖ ٖ .٘
 % ٙٚج =  % ٕٔ % ٙٚ % ٛ % ٗ ٖ ٜٔ ٕ ٔ .ٙ
 % ٗٛب =  - - % ٗٛ % ٙٔ - - ٕٔ ٗ .ٚ
 % ٗٛد =  % ٗٛ - - % ٙٔ ٕٔ - - ٗ .ٛ
 %  ٗٛ=   أ - - % ٙٔ % ٗٛ - - ٗ ٕٔ .ٜ
 % ٕٚأ =  - % ٕٔ % ٙٔ % ٕٚ - ٖ ٗ ٛٔ .ٓٔ
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 كالبيانات السابقة قد حللت الباحثة كاآليت:
 ٔٔيف السؤاؿ األكؿ، الطالب أكثر أف جييبوف األجوبة )ج( جبملة  أ(

% لذلك أف أكثر من الطالب نقصا  ٗٗشحصا، كبالنتيجة األعلى 
 أف حيبوف تعليم اللغة العربية.  

 ٛٔيف السؤاؿ الثاين، الطالب أكثر أف جييبوف األجوبة )ج( جبملة  ب(
الطالب % لذلك أف أكثر من  ٕٚشحصا، كبالنتيجة األعلى 

 يشعركف صعوبة يف تعليم اللغة العربية.  
 ٔٔيف السؤاؿ الثالث، الطالب أكثر أف جييبوف األجوبة )أ( جبملة  ج(

% لذلك تدؿ أف صعوبة الطالبة يف  ٗٗشحصا، كبالنتيجة األعلى 
 تعليم اللغة العربية ىي حفظ اؼبفردات.  

 ٜ)أ( جبملة  يف السؤاؿ الرابع، الطالب أكثر أف جييبوف األجوبة د(
% لذلك أف صعوبة الطالبة يف فهم  ٖٙشحصا، كبالنتيجة األعلى 

 الكتاب التعليمية اللغة العربية ىي حفظ اؼبفردات.  
 ٗٔيف السؤاؿ اػبامس، الطالب أكثر أف جييبوف األجوبة )ج( جبملة  ق(

% لذلك أف يظنوف صعبة يف فهم  ٙ٘شحصا، كبالنتيجة األعلى 
 ية. مفردات اللغة العرب

يف السؤاؿ السادس، الطالب أكثر أف جييبوف األجوبة )ج( جبملة  ك(
% لذلك أف ناقص جدا يف  ٙٚشحصا، كبالنتيجة األعلى  ٜٔ

 حفظ  مفردات اللغة العربية. 
 ٕٔيف السؤاؿ السابع، الطالب أكثر أف جييبوف األجوبة )ب( جبملة  ز(

غَت  % لذلك أكثر من الطالب ٗٛشحصا، كبالنتيجة األعلى 
 لديهم معجم اللغة العربية.
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 ٕٔيف السؤاؿ الثامن، الطالب أكثر أف جييبوف األجوبة )ب( جبملة  ح( 
% لذلك أكثر من الطالب غَت  ٗٛشحصا، كبالنتيجة األعلى 

شحصا لديهم معجم، أفرادىم ؾبرد  ٗلديهم معجم اللغة العربية. أما 
 ديلك كاحد معجم. 

 ٕٔكثر أف جييبوف األجوبة )أ( جبملة يف السؤاؿ التاسع، الطالب أ ط(
% لذلك أف الطالب يظنوف أف  ٗٛشحصا، كبالنتيجة األعلى 

 اؼبعجم مهم جدا لتعليم اللغة العربية.
 ٛٔيف السؤاؿ العاشر، الطالب أكثر أف جييبوف األجوبة )أ( جبملة  م( 

% لذلك أف يدؿ الطالب حيتاجوف  ٕٚشحصا، كبالنتيجة األعلى 
 ساعد تعليم اللغة العربية.إىل اؼبعجم ؼب

 البيانات من المقابلة .ٕ
اتى مصدر البيانات يف ربليل اغباجات من اؼبقابلة اليت قامت هبا 
الباحثة مع مدرس اللغة العربية يف الفصل الرابع، كأخذت الباحثة ىذه 
البيانات من مدرس اللغة العربية اظبو مفلحوف. كقدمت الباحثة من البيانات 

 ربليل اغباجات من ىذه اؼبقابلة كاآليت: كصف نتيجة
يرل مدرس اللغة العربية أف تعليم اللغة العربية يف الفصل الرابع مل 

 أمثاؿ، حيث قيل كاآليت:
 سائليستخدـ ك ك  " تعليم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة مل أمثاؿ

ا حىت اؼبفردات اليت سبلك الطالب ناقص كأفضل يف معرفة ؿبدكد التعليمية
 ٛٗفعل باللغة العربية ".ال

                                                           
 .ٕٚٔٓيوليو  ٜٔمقابلة مع مفلخوف يشريف، مدرس اللغة العربية للصف الرابع، تاريخ    48
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كيرل مدرس اللغة العربية أنو يف عملية تعليم حيتاج إىل الوسائل 
اؼبناسب كي يبليغ األىداؼ اؼبرجوة. كاؼبعجم ىو أحد من الوسائل اؼبهمة 

 يف تعليم اللغة العربية ألنو يضم اؼبفردات، حيث قيل كما يلي:
تعليم اللغة  "أحتاج الوسائل الذم يستطيع أف يساعدين يف عملية

العربية كأيضا ؼبساعد الطالب يشعركف بالصعبة ؼبعرفة معٌت اؼبفردات 
اؼبوجودة يف الكتاب التعليمية. كعند رأيي اؼبعجم أحد من الوسائل 

 ٜٗاؼبهمة".
يف  تستطيع الباحثة أف تستنتج من اؼبعلومات اؼبكتسبة أف تعليم اللغة العربية

ماد على تالوساعل اؼبساعد. اعاؼبدرس كالطالب كحيتاج  .مل أمثاؿ الفصل الرابع
كتاب تعليم اللغة العربية   ذلك، أردات الباحثة أف تطور اؼبعجم اؼبساعد على

لتسهيل  ماالنق اؼبتكاملة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية للصف الرابع يف مدرسة
 الطالب يف عملية التعليمية.

 جمع البيانات ب.
بعد اؼبالحظة كاؼبقابلة يف البحث فتبدأ الباحثة اػبطوة الثانية أف ذبمع 
اؼبعلومات أك البيانات بإنتاج اؼبعجم اؼبساعد ىي اؼبفردات اللغة العربية مع اؼبعاين 
باللغة اإلندكنيسية. تقرر الباحثة اؼبادة أم اؼبفردات حسب اؼبوضوعات على  

يف ىذه اؼبدرسة. اؼبفردات من الدرس  كتاب تعليم اللغة العربية للصف الرابع
 Kreatif Belajar“ تعليم اللغة العربيةاألكؿ إىل الدرس السادس يف كتاب 

Bahasa Arab”  .  مفردات اللغة  ٕٕٗكعدد اؼبفردات اليت قد صبعها الباحثة ىي
 العربية مع اؼبعاين باللغة اإلندكنيسية.

 
                                                           

 .ٕٚٔٓيوليو  ٜٔمقابلة مع مفلخوف يشريف، مدرس اللغة العربية للصف الرابع، تاريخ    49
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 تصميم المعجم ج.
 تعليم اللغة العربيةيقـو الباحثة بتصميم اؼبعجم اؼبساعد على كتاب  

“Kreatif Belajar Bahasa Arab”   يف ىذه اػبطوة الثالثة، أما عملية تصميم 
 كإعداد اؼبعجم اؼبساعد كاآليت :

 .   عملية تصميم وإعداد المعجم المساعدٔ
لى الكتاب بعد تقرر الباحثة اؼبادة أم اؼبفردات حسب اؼبوضوعات ع

التعليمي اللغة العربية اؼبستخدمة مث ترتيب الباحثة اؼبفردات كتكتب صبيع 
اؼبفردات مكتوبة داخل اعبدكؿ فالباحثة ترتيب اؼبفردات حسب األلفبائي 

 اعبنسكيطبع ب A5القرطاس  قياسمك  ٕٓٔٓ   Microsoft Wordبربمنج
مفردات اللغة . يف ترتيب اؼبفردات الباحثة ترتيب من Gloryالقرطاس 

العربية كتبحث الباحثة معٌت اؼبفردات باللغة اإلندكنيسية كاليفرؽ الباحثة بُت 
األفعاؿ أك األظباء من مفردات اللغة العربية. كتكتب الباحثة شكل اعبمع 
على عدد مفردات من األظباء. مث تكتب الباحثة أربعة ؿبفوظات يف بعض 

. كتكتب الباحثة مقدمة، كلمة الصفحة كزيادة عدد موضوع معُت باؼبصور
التقدمي، إرشاد استعماؿ اؼبعجم كقائمة اتويات. يف األخَت كتكتب الباحثة 

 قائمة اؼبراجع كالسَتة الذاتية عن الباحثة.
أما تصميم الباحثة صفحة غالؼ اؼبعجم باستخداـ تطبيق اغباسوب 

 Power Point كتطبيق  Adobe Photoshop CS3يسمى بتطبيق 
 تصميم الباحثة صفحة غالؼ حسب لوف كصورة غالؼ كتاب . ٕٓٔٓ

األىداؼ لتأكيد  ىذا. ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“ تعليم اللغة العربية 
 .”Kreatif Belajar Bahasa Arab“ أف ىذا اؼبعجم اؼبساعد على كتاب 
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 تعليم اللغة العربية بالعنوان مواصفات المعجم المساعد على كتاب .ٕ
“Kreatif  Belajar Bahasa Arab” 

 

 غالف المعجم المساعد  أ(
 (ٖالصورة )

 غالف المعجم المساعد
 

 
 

 توضيح عن صورة غالؼ اؼبعجم اؼبساعد كاآليت :
و العنواف من ى Kamus Kreatif Belajar Bahasa Arabكتابة  (ٔ

مكتوبة باستخداـ  ” Kamus “اؼبعجم اؼبساعد اؼبطور. الكلمة 
 Kreatif “   الكلمةك  . Showcard Gothic 72 pt كاؼبقياساعبنس 

Belajar Bahasa Arab ”  ىو نتاج Scann من كتابة كتاب أصلو 

 . 
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ىو منهج مستخدـ باعتبار على كتاب  Kurikulum 2013كتابة  (ٕ
مكتوبة ك  . ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“أصلو أم كتاب 

 .  Britannic Bold 18 pt باستخداـ اعبنس كاؼبقياس

ىي ىوية مرحلة من اؼبعجم اؼبساعد اؼبطور.  SD/MI 4كتابة  ( ٖ
  60pt Showcard باستخداـ اعبنس كاؼبقياس ” 4 ” مكتوبةك 

Gothict  مكتوبةك SD/MI باستخداـ اعبنس كاؼبقياس Glotona 

Black 60 pt . 

الصورة كخلفية مناسبة باعتبار على كتاب أصلو لتأكيد أف ىذا  (ٗ
 .  ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“عجم اؼبساعد على كتاب اؼب

ـبتصرات على غالؼ اػبلفي ىو ملخص أف يشرح ؿبتويات  (٘
 Kreatif Belajar Bahasa“من اؼبعجم اؼبساعد على كتاب 

Arab”  مكتوبة باستخداـ اعبنس كاؼبقياس. ك Blackboard 

Restaurant 18 pt . 
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 المساعدصفحة أمام المعجم  ب(
 

 (ٗالصورة )
 صفحة أمام المعجم المساعد

 
سبلك صفحة أماـ اؼبعجم اؼبساعد معرض ـبتلف من غالؼ 

اليت كظيفتو  Penunjangاألمامي. يف ىذه صفحة كجدت زيادة كتابة 
تعليم اللغة كتأكيد ىوية أنو ىذا اؼبعجم اؼبساعد اؼبطور على كتاب 

 . ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“ العربية
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 صفحة أعضاء التحرير المعجم المساعد ج( 
 

 (٘الصورة )
 صفحة أعضاء التحرير المعجم المساعد

 
معرض صفحة أعضاء التحرير اؼبعجم اؼبساعد أم يشرح 
األظباء من أعضاء التحرير اؼبعجم اؼبساعد. أما األظباء من أعضاء 
التحرير اؼبعجم اؼبساعد تكوف من مؤلفة ىي الباحثة، مستشار اؼبواد 
كاتويات ىو الدكتور راض توفيق الرضبن كالدكتور شهداء، مستشار 

اف اؼباجستسر كالتحطيط ىو أخ كبَت التصميم ىو أضبد مكي حس
 .  بكالوريا أديكا جايامن الباجثة اظبو 
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 صفحة المقدمة وإرشاد استعمال المعجم د(
 

 (ٙالصورة )
 صفحة المقدمة وإرشاد استعمال المعجم

 

          
 

يف كتابة  FS_Free pt 20 كاؼبقياس اعبنستستخدـ الباحثة 
عبنس يف اللغة اإلندكنيسية بامقدمة كؿبتول من مقدمة مكتوب 

أما إرشاد استعماؿ اؼبعجم  . Blackboard Restaurant 12 pt كاؼبقياس
 Blackboard عبنس كاؼبقياسمكتوب يف اللغة اإلندكنيسية با

Restaurant 12 pt ك Traditional Arabic16 pt.  كظيفتو أف يبُت كيف
 الطريق يبحث اؼبفردات كؼبعرفة معناه مع مثلو حىت يسهل اؼبستخدـ.  
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 صفحة قائمة المحتويات ه(
 

 (ٚالصورة )
 صفحة قائمة المحتويات

 
  

 

 

 

 

 

 

 Blackboard Restaurant 12  كاؼبقياس اعبنستستخدـ الباحثة 

pt  .يف صفحة قائمة اتويات اليت مكتوبة باللغة اإلندكنيسية
اليت مكتوبة باللغة  FS_Free pt 18 كاؼبقياس اعبنستستخدـ الباحثة ك 

 .العربية لبياف صفحة اؼبوضوع لكل الدرس
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 صفحة محتويات المعجم المساعد و(
 صفحة موضوع المعجم المساعد (ٔ

 (ٗالجدوال )
 المساعدقائمة موضوع المعجم 

 
 عدد المفردات الموضوع الرقم

 ٔٓٔ التعريف بالنفس .ٔ
 ٔٙ األدكات اؼبدرسية .ٕ
 ٗٚ أصحاب اؼبهنة .ٖ
 ٛٗ العنواف .ٗ
 ٔٙ أفراد األسرة .٘
 ٚٚ األسرة يف البيت .ٙ

 ٕٕٗ عدد إجمالي
 

اؼبعجم اؼبساعد تكوف من ستة موضوعات كعدد صبيع 
ترتيب اؼبفردات حسب  مفردات. كالباحثة ٕٕٗاؼبفردات أم 

األلفبائي من حرؼ األلف حىت الياء بناء على ترتيب اغبركؼ 
 اؽبجائية لكل اؼبوضوع.
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 (ٛالصورة )
 صفحة موضوع المعجم المساعد

    
 

  

 
مكتوبة ككتابة موضوع اؼبعجم اؼبساعد يف اللغة العربية 

 . FS_Free 20 ptك  B Homa 24 pt باستخداـ اعبنس كاؼبقياس
مكتوبة  ما موضوع اؼبعجم اؼبساعد يف اللغة اإلندكنيسيةأ

 .Blackboard Restaurant 12 pt باستخداـ اعبنس كاؼبقياس
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 صفحة المواد المعجم المساعد ( ٕ
 (ٜالصورة )

 صفحة المواد المعجم المساعد

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

كضعت الباحثة اؼبفردات اللغة العربية يف اليمُت كشرح 
اؼبعٌت باللغة اإلندكنيسية يف اليسار. كتزيد الباحثة عالمة 
باأللواف اؼبختلفة كمكتوب اؼبوضوع مناسب على كل موضوع 
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الدرس أف يكوف أسهل ؼبستخدـ اؼبعجم اؼبساعد عندما يبحث 
 اؼبعٌت  اؼبفردات.

 
 صفحة المحفوظة (ٖ
 

 (ٓٔ) الصورة
 صفحة المحفوظة

 
 

مكتوبة باستخداـ اعبنس ككتابة افوظة يف اللغة العربية 
مكتوبة  يف اللغة اإلندكنيسية كمعنو ae_AlHor 60 pt كاؼبقياس

  .Blackboard Restaurant 40 pt باستخداـ اعبنس كاؼبقياس
كزيادة الصورة اؼبختلفة كاخلفية ليجعل الطالب الدكافعا يف 

 غة العربية. تعليم الل
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 صفحة موضوع معين بالمصور ( ٗ

 (٘الجدوال )
 قائمة زيادة موضوعات بالمصور

 الموضوع الرقم
 أسماء الشهور .ٔ
 األرقام .ٕ
 األدوات المدرسية  .ٖ
 المهنة .ٗ
 األسرة .٘

 
 (ٔٔالصورة )

 موضوع معين بالمصور  
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أظباء الشهور تزيد الباحثة اؼبوضوعات الزائدات عن 
فيو  ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“كاألرقاـ ألف يف كتاب

. أما اؼبوضوعات عن األدكات اؼبدرسية، اؼبهنة، كاألسرة موجود
قبلها الباحثة زيادة الصورة أف جيعل تعليم اللغة العربية  موجود

مكتوبة باستخداـ فبتعا كجذبا. ككتابة اؼبفردات يف اللغة العربية 
 يف اللغة اإلندكنيسية كمعنو FS_AlHor 28 pt ؼبقياساعبنس كا

 Blackboard Restaurant 20 pt مكتوبة باستخداـ اعبنس كاؼبقياس
   باأللواف اؼبختلفة.

 قائمة المراجع والسيرة الذاتية  (٘
 (ٕٔالصورة )

 قائمة المراجع

 

 (ٖٔالصورة )
 السيرة الذاتية

 
 تصديق من الخبراء د.

بعد تصميم اإلنتاج فتقرر الباحثة اػببَتين يف ؾباؿ اؼبواد كاتويات اللغة 
العربية كتصميم اإلنتاج. ربتار الباحثة الدكتور شهداء كاػببَت اؼبواد كاتويات. 
ربتار الباحثة  أضبد مكي حساف اؼباجستسر كاػببَت التصميم. تصديق اػبرباء ىي 
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عطى التقييمات كاالقًتحات عن إصالح اإلنتاج. سبؤل اػبرباء استبانة التصديق لت
سبتمرب  ٕٚقاـ الباحثة بتصديق اػببَت اؼبواد كاتويات يـو االربعاء يف التاريخ 

سبتمرب  ٜٕ. ك قاـ الباحثة بتصديق اػببَت التصميم يـو اعبمعة يف التاريخ ٕٚٔٓ
 . أما نتيجة استبانة من اػببَتين كاآليت :ٕٚٔٓ

 بير المواد والمحتوياتالتصديق من خ . ٔ

 (ٙالجدوال )
 نتيجة استبانة تصديق من خبير المواد والمحتويات

 الدرجة
 الرقم متغّير المؤشرات Xi X المائوية

ٛٓ % ٘ ٗ 

 جزء 
 أمام المعجم

مالءمة اؼبقدمة اؼبتعلقة 
.ٔ دبستخدـ اؼبعجم  

.ٕ كضوح ىدؼ تصنيف اؼبعجم ٘ ٘ %ٓٓٔ  

استخداـ كضوح إرشادة  ٘ ٘ %ٓٓٔ
.ٖ اؼبعجم  

مالءمة ؿبتويات بًتتيب  ٘ ٘ %ٓٓٔ
 اؼبعجم

ٗ.  

 الدرجة
 الرقم متغّير المؤشرات Xi X المائوية

 جزء ٘ ٘ %ٓٓٔ
محتويات 

تصنيف اؼبفردات بناء على 
 .٘ اؼبوصوع

.ٙ معٌت اؼبفردات صحيحا ٘ ٘ %ٓٓٔ  
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قيمة التصديقات : 
ٙٔ
ٚٓ  X ٔٓٓ = %ٛٚ % 

فمن نتيجة االستبانة، فتقرر الباحثة أف ىذا االنتاج )اؼبعجم اؼبساعد( 
 %(. ٓٓٔ ≤نتيجة  <%  ٖٛ) الئق جدالو درجة 

كاتويات )الدكتور شهداء(  أما النقد كاالقًتحات من خبَت اؼبواد 
 كاآليت:

 الصورة نقص إنعكس على اؼبعجم. أ(
 موجود األخطاء من الكتابة. ب(
 موجود األخطاء من جانب النحو. ج(

.ٚ كضوح عالمة القراءة المعجم ٗ ٘ % ٓٛ  
.ٛ سهل الفهمالصورة  ٗ ٘ % ٓٛ  
.ٜ دقة قائمة اؼبراجع اؼبستخدمة ٗ ٘ % ٓٛ  

 الدرجة
 الرقم متغّير المؤشرات Xi X المائوية

ٛٓ % ٘ ٗ 

 معايير
  المعجم

.ٓٔ كماؿ ؿبتويات يف اؼبعجم  
.ٔٔ إجياز ) مركز البحث( اؼبعجم ٗ ٘ % ٓٛ  
.ٕٔ دقة شرح اؼبعجم ٗ ٘ % ٓٛ  

عرض سهولة التوضيح يف  ٗ ٘ % ٓٛ
.ٖٔ اإلعالـ  

.ٗٔ اتساؽ العرض ٗ ٘ % ٓٛ  
 عدد إجمالي ٔٙ ٓٚ %ٕٕٓٔ
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بناء على النقد كاالقًتحات من خبَت اؼبواد كاتويات فينبغي الباحثة 
 .إصالح اإلنتاج بإصالح األخطاء يف الكتابة كاختيار الصورة مناسبة

 التصميم التصديق من خبير .ٕ

 (ٚالجدوال )
 نتيجة استبانة تصديق من خبير التصميم

 الدرجة
 الرقم متغّير المؤشرات Xi X المائوية

ٔٓٓ%  ٘ ٘ 

 الوجه

.ٔ كضوح اغبركؼ  
ٔٓٓ% .ٕ دقة مقدار اغبركؼ ٘ ٘   
ٔٓٓ% .ٖ دقة جنس اغبركؼ ٘ ٘   
ٔٓٓ% .ٗ صبالة اغبركؼ ٘ ٘   
ٔٓٓ% .٘ الكتابةكضوح  ٘ ٘   
ٔٓٓ% .ٙ دقة الكتابة  ٘ ٘   
ٔٓٓ% .ٚ دقة مسافة الفسحة ٘ ٘   
ٔٓٓ% .ٛ جذابة الكتابة ٘ ٘   
ٔٓٓ% .ٜ مالءمة مقدار اؼبعجم ٘ ٘   
ٔٓٓ% .ٓٔ دقة كشيف قرطاس الغالؼ ٘ ٘   
ٔٓٓ% .ٔٔ دقة مونتاج الغالؼ ٘ ٘   
ٔٓٓ% .ٕٔ جذابة  ٘ ٘   
ٔٓٓ% .ٖٔ كفاؽ خليط األلواف ٘ ٘   
ٔٓٓ%  

٘ 
مالءمة الصورة باؼبادة /  ٘

.ٗٔ اؼبوضوع  
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ٔٓٓ% دقة االختيار الصورة /  ٘ ٘ 
.٘ٔ إيضاح كخلفية  

 

 الدرجة
 الرقم متغّير المؤشرات Xi X المائوية

ٔٓٓ% ٘ ٘ 

كمال 
 مكونات

 .ٙٔ موجد مقدمة
 .ٚٔ موجد ؿبتويات ٘ ٘ %ٓٓٔ

موجد إرشادة استخداـ  ٘ ٘ %ٓٓٔ
 .ٛٔ اؼبعجم

 .ٜٔ موجد قائمة اؼبراجع ٘ ٘ %ٓٓٔ
 .ٕٓ كماؿ مالحق ٘ ٘ %ٓٓٔ

 
 

 
ق

دي
ة
 
ا
ل

 ت

 

 الدرجة
 الرقم متغّير المؤشرات Xi X المائوية

ٔٓٓ% ٘ ٘ 

جودة 
 الطبعة

 .ٕٔ كتابة بالدقة
 .ٕٕ يقرأ الصورة كالكتابة ٘ ٘ %ٓٓٔ
 .ٖٕ طبعة بالنظيف كالوضوح ٘ ٘ %ٓٓٔ
 .ٕٗ تغاير باأللواف ٘ ٘ %ٓٓٔ
 .ٕ٘ حيمل كيفتحسهل أف  ٘ ٘ %ٓٓٔ
 .ٕٙ طبعة اجمللد بالقوة ٘ ٘ %ٓٓٔ

 عدد إجمالي ٖٓٔ ٖٓٔ %ٕٓٓٙ
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صديقات : 
ٖٔٓ
ٖٔٓ  X ٔٓٓ = %ٔٓٓ% 

فمن نتيجة االستبانة، فتقرر الباحثة أف ىذا االنتاج )اؼبعجم اؼبساعد( 
 %(. ٓٓٔ ≤نتيجة  <%  ٖٛ) الئق جدالو درجة 
 

خبَت التصميم ىو أستاذ )أضبد مكي  أما النقد كاالقًتحات من
 حساف اؼباجستسر( كاآليت:

 أحسن أف يزيد رمز اعبامعة. أ(
أحسن أف يزيد صفحة أماـ اؼبعجم كصفحة أعضاء التحرير اؼبعجم  ب(

 اؼبساعد.
أحسن أف يفرؽ صفحة عنواف فرعي دبحتويات على كل الدرس من  ج(

 اؼبوضوع كيزيد افوظات.
ادد أف تسهيل اؼبستخدـ يف البحث عن معٌت أحسن أف يعطي  د(

 الكلمة على كل اؼبوضوع.
 أحسن أف يطبع اؼبعجم اؼبساعد من اليمُت. ق(
 

بناء على النقد كاالقًتحات من خبَت التصميم فينبغي الباحثة إصالح 
اإلنتاج بزيادة رمز اعبامعة كعدد صفحات مهما كيعطي ادد على كل 

 باحثة اؼبعجم اؼبساعد من اليمُت.اؼبوضوع. كأحسن تطبع ال
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 األولى إصالح اإلنتاج ه. 
بعد تصديق اػبربين، فسوؼ نعرؼ الضعف اإلنتاج. كأصلحت الباحثة 
اإلنتاج باعتماد على اقًتحات اػببَتين  قبل التجربة األكىل. فإصالحات اإلنتاج 

 األكىل كاآليت : 

 (ٛالجدوال )

 االقترحات إصالح اإلنتاج من خبير 

 بعد تصديق الخبير قبل تصديق الخبير  المؤشرات الرقم

غالؼ اؼبعجم  .ٔ
  اؼبساعد

  غالؼ اؼبعجم اؼبساعد بدكف
 رمز اعبامعة.

  طبعت الباحثة اؼبعجم اؼبساعد
 من اليسار.

 

 
 .أف زادت الباحثة رمز اعبامعة 
  طبعت الباحثة اؼبعجم اؼبساعد

 من اليمُت.
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ٕ. 
زيادة صفحة 
أماـ اؼبعجم 
 اؼبساعد. 

   اؼبعجم اؼبساعد مل يزيد الباحثة
 صفحة أماـ اؼبعجم.

  
  أف زادت الباحثة صفحة أماـ

اؼبعجم كظيفتو كتأكيد ىوية 
أنو ىذا اؼبعجم اؼبساعد 

 اؼبطور.

ٖ. 

زيادة صفحة 
أعضاء التحرير 

اؼبعجم 
 اؼبساعد.

  مل يزيد الباحثة  صفحة
 أعضاء التحرير اؼبعجم

 اؼبساعد.
 

  أف زادت الباحثة صفحة
أعضاء التحرير اؼبعجم 

 اؼبساعد.
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ؿبتول اؼبعجم  .ٗ
 اؼبساعد

 
  مل يفرؽ الباحثة صفحة عنواف

فرعي دبحتويات على كل 
الدرس من اؼبوضوع. 

خبَت التصميم  كاالقًتحات من
لتفصيل تلك الصورة كخلفية 

ؿبتول  ألنو تعطيل معرض
 اؼبعجم اؼبساعد.

 
  الباحثة ادد يف مل يعطي

جانب جدكاؿ اؼبفردات بلوف 
 ـبتلفة على كل اؼبوضوع.

 
 

 
  فرؽ الباحثة صفحة عنواف

فرعي دبحتويات على كل 
 الدرس من اؼبوضوع.

 
  أعطت الباحثة ادد يف

جانب جدكاؿ اؼبفردات بلوف 
ـبتلفة على كل اؼبوضوع 
لتسهيل اؼبستخدمُت يبحث 

 اؼبفردات على كل اؼبوضوع.
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٘. 
زيادة صفحة 

 المحفوظات
  مل يزيد الباحثة صفحة

 افوظات.

 
  أف زادت الباحثة صفحة

 افوظات.

كإصالح الباحثة اإلنتاج بإصالح األخطاء يف الكتابة باعتبار اعبدكاؿ  
 كاآليت:

 (ٜالجدوال )
 االقترحات إصالح المواد والمحتويات 

 التصحيح األخطاء الرقم
 الَمْدَرَسُة اإِلْبِتَداِئَيِة اإِلْبِتَداِئَيِةَمْدَرَسُة  .ٔ

ُد السَِّعْيدِ  .ٕ ده ساِعْيده  ِمْيالا  ِمْيالا
 نُػْوفاْمربُ  نُػفاْمربُ  .ٖ
 يُػْولُِيو يُِلُيو .ٗ
 يُػْونُِيو يُِنُيو .٘
 بػاْيضااءُ  بػاْيضااءه  .ٙ
ناةه  ساِكُْته  .ٚ  ساكيػْ
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 األول تجربة اإلنتاج و.
فالباحثة يقـو بتجربة اإلنتاج األكىل ىي التجربة  بعد إصالح اإلنتاج،

ادكدة. كىي عملية لتقومي اإلنتاج اؼبطور. كيف ىذا البحث أخذت الباحثة من 
اؼبدرس الذم يعلم مادة اللغة العربية كىو أستاذ مفلخوف كست طالب يف الفصل 

اج معجم الرابع بوسيلة االستبانة ؿبدكدة. كتطلبهم الباحثة أف يالحظوا اإلنت
. مث توزع الباحثة االستبانة  ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“ اؼبساعد على كتاب

إليهم كي ديلؤكىا حسب مالحظتهم عن اإلنتاج. كقاـ الباحثة بتجربة اإلنتاج 
األكىل لفصل الرابع مدرسة أضبد ياين االبتدائية اإلسالمية االربادية ماالنق يف 

عرض نتائج ذبربة اإلنتاج األكىل بالبيانات من . أما ٕٚٔٓاكتوبر  ٘التاريخ 
 االستبانة للمدرس كلطالب كاآليت :

 البياتات من االستبانة للمدرس .ٔ

 (ٓٔالجدوال )
 نتيجة استبانة التجربة األولى من مدرس اللغة العربية

 الدرجة
 الرقم المؤشرات Xi X المائوية

ٔٓٓ% ٘ ٘ 
يسهل اؼبدرس يف تعليم اللغة العربية 

.ٔ كخصوصا يف تعليم اؼبفردات  

جعل الطالب الدافع يف تعليم اللغة العربية  ٗ ٘ % ٓٛ
.ٕ كخصوصا يف تعليم اؼبفردات  

.ٖ تصميم اؼبعجم يسًتعى الطالب ٗ ٘ % ٓٛ  
.ٗ كضوح إرشادة استخداـ اؼبعجم ٘ ٘ %ٓٓٔ  
.٘ تصنيف اؼبفردات يًتكب باؼبوضوع ٘ ٘ %ٓٓٔ  
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.ٙ استخداـ اغبركؼ اعبذاب  ٘ ٘ %ٓٓٔ  
.ٚ اؼبفردات دبعنها دقة ٘ ٘ %ٓٓٔ  
.ٛ اؼبفردات باؼبوضوع يف الكتاب التعليمي دقة ٘ ٘ %ٓٓٔ  
.ٜ سهولة ؿبتول اؼبعجم أف يفهم ٘ ٘ %ٓٓٔ  
.ٓٔ حجم اؼبعجم اؼبالءـ كالسهل ؼبستول اؼبدرسة ٘ ٘ %ٓٓٔ  

 عدد إجمالي ٛٗ ٓ٘ % ٜٓٙ 

قيمة التجربة األكىل : 
ٗٛ
٘ٓ  X ٔٓٓ = %ٜٙ % 

نتيجة االستبانة من  مدرس اللغة العربية ىو أستاذ مفلح يشريف، 
بدرجة  % ٜٙفتقرر الباحثة أف فعالية استخداـ االنتاج )اؼبعجم اؼبساعد( 

 %(. ٓٓٔ ≤نتيجة  <%  ٖٛ) الئق جدا

 البياتات من االستبانة لطالب .ٕ

 (ٔٔالجدوال )
 ست طالب نتيجة استبانة التجربة األولى من

نتيجة  مؤشرات
 ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٓٔ المستجيب

 ٘  ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٗ ٘ ٘ ٘ ٔ 
٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٕ 
 ٗ  ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٖ 

٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٗ 
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٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ 
٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٗ ٗ ٘ ٘ ٙ 

 عدد إجمالي ٖٓ ٖٓ ٕٛ ٕٚ ٜٕ ٖٓ ٜٕ ٖٓ ٖٓ ٜٕ
 حد أعلى ٖٓ ٖٓ ٖٓ ٖٓ ٖٓ ٖٓ ٖٓ ٖٓ ٖٓ ٖٓ
 درجة مائوية  ٓٓٔ ٓٓٔ ٖٜ ٜٓ ٜٚ ٓٓٔ ٜٚ ٓٓٔ ٓٓٔ ٜٚ

ٛٛٗ/ٔٓٓٓ X ٔٓٓ = %ٛٛ،ٗ % 
درجة مائوية 

 إجمالي

من نتيجة االستبانة من التجربة االكىل، تقرر الباحثة أف فعالية 
%  ٖٛ) الئق جدابدرجة %  ٗ،ٛٛ استخداـ االنتاج )اؼبعجم اؼبساعد(

 %(. ٓٓٔ ≤نتيجة  <

 إصالح اإلنتاج الثاني ز.
كأصلحت الباحثة اإلنتاج بعد بتجربة اإلنتاج األكىل باعتماد على اقًتحات 

 من ست الطالب كمدرس اللغة العربية. بعد ذلك تطبع الباحثة يف الطيعة.

 تجربة الميدانية ح.
كبعد عملية ذبربة اإلنتاج األكىل ىي التجربة ادكدة فاػبطوات التالية ىي 

ة  اؼبيدانية أك التجربة الثانية. ىذه التجربة ؼبعرفة استجابة أك نتيجة اإلنتاج التجرب
باألكسع أك أكثر من التجربة األكىل أك ادكدة. تقـو الباجثة بالتجربة  اؼبيدانية يف 

. كأخذت الباحثة بيانات االستبانة من طبسة ٕٚٔٓالتاريخ ارثٍت عشرة اكتوبر 
ربة اإلنتاج اؼبيدانية بالبيانات االستبانة من طبسة كعشركف طالبا. كعرض نتائج ذب

 كعشركف طالبا كاآليت :
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 (ٕٔالجدوال )

 نتيجة استبانة التجربة الميدانية من خمسة وعشرون طالبا
 

 عدد إجمالي
نتيجة  مؤشرات

 ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٓٔ المستجيب
ٖ٘ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٔ 
ٜٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٕ 
ٗٔ ٖ ٘ ٘ ٘ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ 
ٗ٘ ٗ ٘ ٗ ٘ ٗ ٗ ٘ ٗ ٘ ٘ ٗ 
ٜٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ 
ٗٛ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٙ 
٘ٓ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٚ 
ٗٙ ٘ ٗ ٘ ٘ ٗ ٗ ٘ ٘ ٘ ٗ ٛ 
ٖٗ ٗ ٘ ٗ ٗ ٖ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗ ٜ 
ٗٛ ٗ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٔٓ 
ٗٔ ٘ ٖ ٗ ٘ ٗ ٖ ٘ ٗ ٖ ٘ ٔٔ 
ٕٗ ٗ ٗ ٗ ٘ ٗ ٖ ٘ ٗ ٗ ٘ ٕٔ 
٘ٓ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٖٔ 
ٜٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٔٗ 
ٗٚ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٔ٘ 
ٗٙ ٗ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٗ ٗ ٘ ٘ ٔٙ 
ٗٗ ٘ ٘ ٘ ٖ ٗ ٗ ٘ ٖ ٖ ٗ ٔٚ 



68 
 

 
 

ٜٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٔٛ 
ٗٛ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٗ ٘ ٘ ٜٔ 
ٗ٘ ٗ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗ ٗ ٘ ٘ ٗ ٕٓ 
ٖ٘ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٕٔ 
٘ٓ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٕٕ 
ٗ٘ ٘ ٗ ٖ ٘ ٗ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٕٖ 
ٗٗ ٗ ٗ ٘ ٗ ٗ ٘ ٗ ٗ ٘ ٘ ٕٗ 
ٗٓ ٕ ٗ ٗ ٘ ٔ ٗ ٖ ٖ ٘ ٘ ٕ٘ 

 عدد إجمالي ٜٖٔٔ
 حد أعلى ٕٓ٘ٔ

ٜٖٔٔ قيمة التجربة اؼبيدانية :
ٕٔ٘ٓ X ٔٓٓ  = %ٜٔ،ٕٔ % 

فمن نتيجة االستبانة من التجربة اؼبيدانية من طبسة كعشركف  فتقرر الباحثة 
 <%  ٖٛ) الئق جدابدرجة %  ٕٔ،ٜٔأف ىذا االنتاج )اؼبعجم اؼبساعد( 

 %(. ٓٓٔ ≤نتيجة 

 اإلنتاج  الجماعي ط. 
كىذه ىي اػبطوة األخَتة يف تطوير اإلنتاج أم بعد إصالح اإلنتاج الثاين، 

 فالباحثة تطبع يف الطبعة كنشر اإلنتاج. 
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 تعليم اللغة العربية المبحث الثالث: فعالية استخدام المعجم المساعد على كتاب
“Kreatif Belajar Bahasa Arab”  

 فعالية استخدام المعجم المساعد أ. 
ل الباحثة البيانات اصولة من االختبار قبلي كبعدم، كتقـو أما ربل

كتقـو الباحثة باالختبار التائي اجملموعة  . (T test)الباحثة باالختبار التائي 
أدخلت الباحثة ىذه النتائج .    (Paired Sample T test)الواحدة أك 

االختبار القبلي كالبعدم من طبسة كعشركف طالبا كعرضت الباحثة نتائج 
 ىذا اؼبعجم اؼبساعد كاآليت :استخدـ االختبار القبلي كالبعدم ؼبعرفة فعالية 

 (ٖٔالجدوال )
 نتائج االختبار القبلي و البعدي من خمسة وعشرون طالبا

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي أسماء الطالب الرقم
 ٓٚ ٓٙ أضبد كورثر علي مؤمنُت .ٔ
 ٓٚ ٓٙ أضبد زفراف .ٕ
 ٓٛ ٘ٙ أميليا نتانيال فًتم .ٖ
 ٓٛ ٓٚ أطار إؽباـ عبد ا .ٗ
 ٓٓٔ ٘ٚ الزىرة نيلة فًتم .٘
 ٘ٛ ٓٙ جاليال ـببيتا ميسوف .ٙ
 ٓٛ ٓٙ داركين أؼبَت فراس ىودم .ٚ
 ٜ٘ ٓٚ ديندم جاريسا زىرة .ٛ
 ٜ٘ ٓٚ دياز نيال ؿبارديكا فورنوموا .ٜ
 ٜ٘ ٓٚ فارند أيد .ٓٔ
 ٜٓ ٓٚ فوزية ؿباردليال أزرا .ٔٔ
 ٜ٘ ٓٙ فردكس إسالمي .ٕٔ
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 ٓٛ ٓٙ ىيدار عبد العزيز .ٖٔ
 ٜ٘ ٘ٙ صبلي بريلياف الصدقي .ٗٔ
 ٓٓٔ ٓٚ خَتا أغاسيت لوم .٘ٔ
 ٓٓٔ ٓٓٔ لينتانج كيناسيح الزىرة .ٙٔ
 ٘ٛ ٓٙ نزاـ ألفاراؿبمد  .ٚٔ
 ٜٓ ٘ٙ ؿبمد أريا حبييب إسالـ .ٛٔ
 ٜ٘ ٓٚ نفلة أكليا الزىرة .ٜٔ
 ٓٓٔ ٘ٚ نينا الذكَتة .ٕٓ
 ٜٓ ٘ٙ فرادفا أمر دانيس .ٕٔ
 ٓٓٔ ٓٚ رايف سلتاف باغسكارا .ٕٕ
 ٓٓٔ ٘ٛ سربينا ذكيا الفاتح .ٖٕ
 ٘ٚ ٓٙ ساين فجر حبييب .ٕٗ
 ٓٛ ٓٙ طارؽ فرجة ا  .ٕ٘

معرفة فعالية استخدـ  يف SPSS 20كاستخدمت الباحثة رموز االكبراؼ 
كنتائجها   .”Kreatif Belajar Bahasa Arab“  على كتاب اؼبعجم اؼبساعد

 كاآليت:
 (ٗٔالجدوال )

 االختبار القبلي و البعدي  متوسطنتائج 
 

 
Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
POST TEST 67,80 25 9,251 1,850 

PRE TEST 89,00 25 9,789 1,958 
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االختبار القبلي كاالختبار اعبدكاؿ يدؿ نتيجة متوسط من  إىل نظر
 ٓٛ،ٚٙاالختبار القبلي ىو نتيجة متوسط من البعدم. كجدت الباحثة الفرؽ 

. فتقرر الباحثة أف موجود ٓٓ،ٜٛاالختبار البعدم ىو نتيجة متوسط من ك 
نتيجة التعليمية طالبا بعد استخداـ اؼبعجم اؼبساعد يف تعليم اللغة االرتفاع على 

 العربية.
 (٘ٔالجدوال )

 ارتباط المتغيراننتائج 

 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
POST TEST &  

PRE TEST 
25 ,653 ,000 

 

 .Sigمع  ٖ٘ٙ،ٓنتيجة االختبار يدؿ أف ارتباط بُت اؼبتغَتاف ىو 

نتائج اعبدكاؿ  إىل نظر .٘ٓ،ٓنتيجة احتمالية أم بعيد ربت من  ٓٓٓ،ٓ
االختبار القبلي كاالختبار ارتباط اؼبتغَتاف يدؿ أف ارتباط بُت اؼبتغَتاف من 

 البعدم ىو قوة كمعنوم.
 

 (ٙٔالجدوال )
   (T) نتائج االختبار التاء

Sig. 

(2-tailed) 
df t 

Paired Differences 

 
95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Std. 

Error 

Mean 

Std. 

Deviation 
Mean 

Upper Lower 

,000 24 -13,346 -17,921 -24,479 1,589 7,943 -21,200 

 Pair 1 

POST TEST 

 PRE TEST 
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 اسوبة T أف قيمة  معرفة  (T) نتائج االختبار التاء اعبدكاؿ بناء على
 T . كىذا دليل أف قيمة ٗٙٓ،ٕىي  باعبدكاؿ T كأما قيمة  ٖٙٗ،ٖٔىي 

كىذا يدؿ على أف تعليم اللغة العربية  باعبدكاؿ T أكرب من قيمة  اسوبة
 .Sig كأما قيمة > Sig ٘ٓ،ٓ باستخداـ اؼبعجم اؼبساعد فعاؿ. كأيضا 

بُت االختبار دليل أف موجود الفرؽ باؼبعنوم  كىذا ٘ٓ،ٓأصغر من   ٓٓٓ،ٓ
 كاالختبار البعدم.االختبار القبلي نتيجة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ٖٚ 
 

 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحثملخص  أ. 
 لىاؼبساعد عاؼبعجم تطوير  من عرض البيانات مث ربليلها عن بعد انتهاء

أضبد ياين االبتدائية  درسةيف مكتاب تعليم اللغة العربية للصف الرابع 
 نتائج ىذا البحث كاآليت:ملخص  الباحثة، فتشرح ماالنق اؼبتكاملة اإلسالمية

 

يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف الرابع تطوير اؼبعجم اؼبساعد على   .ٔ
سبر تسعة مراحل  ماالنق اؼبتكاملة اإلسالميةأضبد ياين االبتدائية  درسةم

يقـو باؼبقابلة مع مدرس ، اغباجة كاؼبشكالتربليل ( ٔ) ىو كما يلي:
صبع ( ٕ) اللغة العربية كربليل اغباجة باالستبانة للطالب الفصل الرابع.

كتاب  من تبدأ الباحثة أف ذبمع اؼبعلومات أك البيانات ،البيانات
تصميم ( ٖالرابع. ) لصفل ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“التعليمي 

اؼبفردات كتكتب صبيع اؼبفردات مكتوبة داخل ترتيب الباحثة ، اؼبعجم
 Microsoftاعبدكؿ فالباحثة ترتيب اؼبفردات حسب األلفبائي بربمنج

Word   ٕٓٔٓ أما تصميم الباحثة صفحة غالؼ اؼبعجم باستخداـ .
 Power كتطبيق  Adobe Photoshop CS3تطبيق اغباسوب يسمى بتطبيق 

Point ٕٓٔٓ  القرطاس  قياسمكA5 اعبنسب Glory.  (ٗ ) تصديق من
% كنتيجة  ٚٛ، نتيجة تصديق من اػببَت اؼبواد كاتويات ىي اػبرباء

، األكىل إصالح اإلنتاج( ٘%. )ٓٓٔتصديق اػببَت التصميم ىو 
 اػببَتين قبل التجربة من كأصلحت الباحثة اإلنتاج باعتماد على اقًتحات
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 أك فالباحثة يقـو بتجربة اإلنتاج األكىل، األكؿ ذبربة اإلنتاج( ٙ) األكىل.
ىو أستاذ مفلخوف كست طالب يف اللغة العربية اؼبدرس  إىل ادكدة

، إصالح اإلنتاج الثاين( ٚ) الفصل الرابع بوسيلة االستبانة ؿبدكدة.
ست الطالب  باعتماد على اقًتحات منتاج اإلن أصلحت الباحثة

أخذت الباحثة بيانات ، ذبربة اؼبيدانية( ٛرس اللغة العربية. )كمد
كىذه ىي ( اإلنتاج اعبماعي، ٜ) طبسة كعشركف طالبا.إىل االستبانة 

اػبطوة األخَتة بعد انتهاء اػبطوات العديدة فالباحثة تطبع اإلنتاج يف 
 الطبعة. 

باالختبار التائي اجملموعة الواحدة أك   (T test)بناء على االختبار التائي  .ٕ
(Paired Sample T test) أف قيمة   معرفة T ٖٔىي  اسوبة،ٖٗٙ 

 اسوبة T . كىذا دليل أف قيمة  ٗٙٓ،ٕىي  باعبدكاؿ T كقيمة  
فاستننجت الباحثة أف تعليم اللغة العربية  .باعبدكاؿ T أكرب من قيمة  

يف كتاب تعليم اللغة العربية للصف الرابع على   باستخداـ اؼبعجم اؼبساعد
 . يةفعال ماالنق اؼبتكاملة اإلسالميةأضبد ياين االبتدائية  درسةم

 التوصيات ب.
 تقدمت الباحثة التوصيات كاآليت: 

ؼبدرسة أف يستخدـ ىذا اؼبعجم خاصة للمدرس كالطالب ترجو الباحثة ا .ٔ
تعليم اللغة عملية  لتسهيل ة ألف ىذا اؼبعجم مهم جدايف اؼبرحلة اإلبتدائي

 العربية.
ترجو الباحثة اؼبدرس أف يستخداـ كسائل التعليمية اؼبتنوعات كابتكار  .ٕ

 اللغة العربية.  تعليمالتعليمية اؼبناسبة حباجة الطالب يف  يستخداـ كسائل
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 المقترحات ج. 
كتاب  لىاؼبساعد عاؼبعجم تطوير  ؿبدكد ىذا البحثكمن الواضح أف 

 درسةم يف للصف ”Kreatif Belajar Bahasa Arab“ بالعنواف العربية اللغةتعليم 
تصنيف الباحثة اؼبعجم ك . ماالنق اؼبتكاملة اإلسالميةأضبد ياين االبتدائية 
اؼبفردات باأللفبائي كقليل زيادة الصور. تقدمت الباحثة  دبوضوع معُت كترتيب

اؼبوضوع البحث تستطيع أف موجود عدد للباحثُت اؼبستقبل أف  اؼبقًتحات
يبحث مثل اؼبعجم السياقي رثالرثة اللغة بالصور أك اؼبعجم اؼبساعد اػباص يفرؽ 
بُت األفعاؿ كاالظباء بالصور أك مستول اؼبدرسة اآلخر أك ديكن بصناعة اؼبعجم 

كللباحثُت اؼبستقبل أف يعد معجم الطالب  من كتاب اآلخر كغَت ذلك.
 اؼبعجم باستخداـ أكثر اؼبراجع أك اؼبفردات. أحسن كأكمل كإبتكار من ىذا
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 المراجعو  المصادر ةئمقا

 أوال: المراجع العريبة

أغسطوس  ٘ٔ. مفهـو اؼبدرسة االبتدائية. شبكة مفهـو اؼبدرسة االبتدائية .إدياف بطمة،
 ./http://mawdoo3.com .ٔٔ.ٙٓساعة  ٕٚٔٓ

الكتاب األساسى لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغة (. ٖٜٛٔ) ؿبمود كامل، الثاقة
 .مكة اؼبكرمة: جامعة أـ القرل. أخرل

القاىرة:  مناىج البحث يف الًتبية كعلم النفس.(.  ٜٙٚٔجابر، عبد اغبميد كاآلخركف )
 دار اؼبهضة العربية.

اؽبجـو ؾبلة علبية علمية  اللغة العربيةالكتاب التعليمي يف تعليم ( ٕٛٓٓعبد )، اغبميد 
 . للربنامج اػباص لتعليم اللغة العربية

مكتبة الرشد . اىج كطرؽ التدريسنمدخل إىل اؼب .(ٕٚٓٓ ) حسن جعفر، اػبلفية
 .ناشركف

 لعلميةتالبحث العلمي أساسيتو النظرية كفبارستو ا (.ٕٓٓٓ)رجاء كحيد ، دكيدرم
 .بَتكت: دار الفكر.
لو القاىرة: مكتبة األقب .الكتاب اؼبدرسيا(. ٕٜٜٔ) أبو الفتح كآخركف ،رضواف

 اؼبصرية.
 عماف .تقومي أسس فلسفتو، تارخيو، اؼبدرسي، الكتاب(. دكف السنة_______ )

 .للنشر اؼبسَتة دار األردف:
نتائجو،  أساليبو، تقومي أسسو، ، أىدافو: التدريس (.دكف السنة) حسن فخرم،  الزيات

  .الكتاب عامل: القاىرة. تصنيفاتو
 .اؼبراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل. )دكف السنة( رشدم أضبد، يمةعط

ـّ القرل  .مكة: جامعة أ
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الرياض: . البحث العلمي مفهومو كادكتو كاسالبو( ٜٜٚٔ) .ذكقاف كآخركف ،عبيدات
 دار أسامو للنشر كالتوزيع.

. كطرؽ كتابة الرسائل اعبامعةمناحج البحث العلمي ( ٜٜ٘ٔ)عبد الرضبن أضبد ، عثماف
: دار جامعة إفريقيا  العاؼبية. خرطـو

 .القاىرة: علم الكتب .البحث اللغول عند العرب .(ٜٛٛٔ) أضبد ـبتار ،عمر
. شبكة أىداؼ التعليم يف اؼبرحلة االبتدائيةعياش، زينة أبو أىداؼ التعليم يف اؼبرحلة 

 /http://mawdoo3.com. .ٚٔ.ٙٓساعة  ٕٚٔٓأغسطوس  ٘ٔ. البتدائيةا
. آساس إعداد لكتاب التعليم لغَت الناطقُت بالعربية. )دكف السنة( ا ناصر عبد الغايل،

 جامعة اؼبلك سعود.
 اؼبلك سعود. الرياض: جامعة. علم اللغة كصناعة اؼبعجم .(ٜٜٔٔعلي )، القاظبى
 مكتبة القاىرة:. اعبديدة كاأللفية الدراسي اؼبنهج (ٕٕٓٓ)صالح الدين عرفو  ،ؿبمود

 .القاىرة دار
. القاىرة: الًتبية اإلسالمية كفن التدريس(. ٖٕٓٓ) د كعبد السالـ طويلةبع، الوىاب

 دار السالـ.

 

  ثانيا: المراجع األجنبية
 

Ainin. 2007. Metodologi Penelitian Bahasa  Arab. Pasuruan: Hilal Pustaka. 

Arikunto, Suharsimi. 1999. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi). 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta,. 

http://mawdoo3.com/


78 
 

 
 

Effendi, Ahmad Fuad. 2005. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: 

Misykat. 

Fadjar, H.A. Malik. 1998. Visi Pembaruan Pendidikan Islam. Jakarta: LP3N. 

Fadlullah. 2008. Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Diadit 

Media. 

Hermawan, Acep. 2014. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

Muhaimin, 2010. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, 

Madrasah dan Perguruan tinggi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.  

Mustofa, Syaiful. 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. Malang: 

UIN Press. 

Nazir. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Nurhadi. 1995. Tata Bahasa Pendidikan: Landasan Penyusunan Buku Pelajaran 

Bahasa. Semarang: IKIP Semarang Press . 

Santoso, Singgih. 2010. Mastering SPSS 18. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan RnD. Bandung: Alfabeta. 

Tarigan, H.G. 1983. Pengajaran Kosakata. Bandung: Angkasa. 

Taufiqurrochman. 2008. Leksikologi Bahasa Arab. Malang: UIN Press. 

Trianto. 2010. Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi 

Pendidikan & Tenaga Kependidikan. Jakarta: Kencana.  
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

      



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

FOTO KEGIATAN PRAKTEK PENGGUNAAN KAMUS PENUNJANG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

            

 



 
 

 
 

 

 

 

 

    

 



 
 

 
 

 السيرة الذاتية

  

 : نور فجر أكرب كايت  االسم

 ٕٖ٘ٓٓ٘ٔٔ:  رقم القيد

 ٜٜ٘ٔنوفمرب  ٛٓاسار دنب : مكاف اؼبيالد كتارخيها

 ة العربيةغتعليم الل علـو الًتبية كالتعليم/:  كلية/قسم

 ٖٕٔٓ:  سنة بداية الدراسة

 ٜٕٜٜٜٙٗ٘ٚٔٛٓ:  الرقم اؽباتف 

 nur.fajar95@gmail.com:  الربيد اإليليكًتكنيك

 التربية

  (.ٕٙٓٓ - ٕٔٓٓدينفاسار ) ٕٚاؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية فيميجوتاف 
  ( ٕٙٓٓاؼبدرسة اؼبتوسطة فَتسيس فًتم باقبيل فاسوركاف- ٕٜٓٓ.) 
 ( ٜٕٓٓاؼبدرسة الثانوية فَتسيس فًتم باقبيل فاسوركاف – ٕٖٓٔ.) 
 ( ٖٕٔٓجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج- ٕٓٔٚ.) 
 

mailto:nur.fajar95@gmail.com

