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كلمة الشكر والتقدير
الرحيم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
إن احلمد هلل وبو و نستعُت و ونستغفره ،ونعوذ باهلل من سرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا،
من يهد اهلل فال مضل لو ،من يضللو فال ىادي لو ،أشهد أن الإلو إال اهلل وحده الشريك لو ،وأشهد
أن زلمد عبده ورسولو ،أما بعد.
أشكر شكرا إىل اهلل عز وجل على نعمو القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهيت من البحث

اجلامعي بادلوضوع " إعداد المعجم المساعد لكتاب الطالب الصف الخامس في المدرسة
هداية المبتدئين اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج" .وقد انتهيت كتابة ىذا البحث اجلامعي وال

ميكن إمتامو بدون مساعدة اآلخر ،ولذالك تقدم الباحث الشكر إىل:
 .1فضيلة الدكتور احلاج موجيا راىارجوا ادلاجسًت ،مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج.
 .2فضيلة الدكتور احلاج نور على ادلاجسًت ،عميد كلية علوم الًتبية و التعليم جبامعة موالنا
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 .3فضيلة الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة ادلاجسًت ،رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 .4فضيلة الدكتور احلاج توفيق الرمحن ادلاجسًت ،مشرف يف الكتابة ىذا البحث .وأقول شكر
على إشرف األستاذ الدكتور احلاج توفيق الرمحن ادلاجسًت .على كل ما قدموه مساعدة من
نعمة من اهلل سبحانو وتعاىل حىت يتسٌت جلميع األشياء اجليدة اليت حتصل على مكافأة من
اهلل سبحانو وتعاىل .وتوجيو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث اجلامعي منذ بداية فكرة
الباحث حىت االنتهائي منو.
 .5مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج.
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 .6فضيلة أستاذة نينيس ويدايانيت ادلاجسًت ،رئيس ادلدرسة يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية
تاسيكمادو -ماالنج.
 .7فضيلة أستاذة نور ليال ،مدبرة ادلعهد و مدرسة ادلدرسة يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية
تاسيكمادو -ماالنج.
 .8مجيع الطلبة الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج.
 .9مجيع أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية  6106جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج.
عسى اهلل أن مين علينا رمحتو الحد ذلا وأن يثيبنا حبسن الثواب .و أخَتا ،أدرك الباحث أن
كتابة ىذا البحث اجلامعي وىناك بالتأكيد الضعف أو القصور ،يتوقع التقرير انتقادات واقًتاحات
بناءة من أي طرف دلزيد من التحسن ،وىذا قد يكون البحث اجلامعي مفيدة لنا مجيعا .آمُت يارب
العادلُت .جزاكم اهلل خَتا كثَتا أحسن اجلزاء.
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مستخلص البحث

العزيز ،أحمد فخر .6101 .إعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة
ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج .البحث اجلامعي .قسم تعليم اللغة العربية،كلية
علوم الًتبية والتعليم ،جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .ادلشرف  :الدكتور
احلاج توفيق الرمحن ادلاجسًت.

الكلمات األساسية  :ادلعجم ،تعليم اللغة العربية
اللغة العربية درس من الدروس ادلهمة يف ادلدارس اإلسالمية بإندونيسيا ،وتعليم اللغة العربية يف ادلدارس
اإلسالمية بإندونيسيا بإستعمال كتاب التعليمي .وإن الكتاب التعليمي ىو أحد من أفضل العناصر ويكون أسس
يف كل مستوى التعليم ،بإستخدامو ،اذلدف من التعليم يستطيع لتواجد .وادلعجم ىو أحد من أنواع الكتاب
التعليمي الذي يستطيع أن يساعد يف عملية التعليم .ولتستهيل الطلبة يف تعليم اللغة العربية باستعمال كتاب
الطالب الصف اخلامس ،فلذالك إحتاج ادلعجم إمسو "ادلعجم ادلساعد" لكتاب الطالب الصف اخلامس يف
ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج.
من البيان السابق ،قدم الباحث أسئلة البحث )0(:كيف يتم اإلعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب
الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج و( )6كيف صالحية ادلعجم ادلساعد
لكتاب الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج .ومنهج ىذا البحث
باستخدام التطويري ( )R&Dيف تكييف . Borg and Gall
بناء على التحكيم خرباء احملتوى حصل على  % 03مبعيار محايد .واحلاصل من خرباء التصميم
حصل على % 41مبعيار موافق بش ّدة .جبانب ذالك ،فعل الباحث التجربة ادليدانية بالدورين ىي التجربة

ادلبدائية وادليدانية .التجربة ادلبدائية للمدرس ( 0شخص) و الطلبة ( 00شخصا) حصل على % 41مبعيار

موافق بش ّدة .أما التجربة ادليدانية للمدرس ( 6شخصُت) و الطلبة ( 61شخصا) حصل على % 41مبعيار

موافق بش ّدة .ىذا احلال يدل على أن ادلعجم ادلصنع موافق بشدة باستعمالو يف تعليم اللغة العربية باىتمام
التعليقات واالقًتاحات الاليت يعطيها اخلرباء وادلدرس والطلبة.
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ABSTRAK

Aziz, Ahmad Fakhril. 2016. Structuring Supportive Dictionary for Fifth Grade Student in
Islamic Elementary School of Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu - Malang. Thesis.
Education of Arabic Language Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. State
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. HR.
Taufiqurrochman, M.A
Keywords : Dictionary, Arabic Language Learning

Arabic Language is one of important lesson at Islamic School in Indonesia, and this
Arabic Language Learning use a learning book as a media (Student Workbook). By using this
book, the purpose of learning can be achieved. And also dictionary is one kind of that
learning book which can help the learning process. To make the learning process of arabic
language for Fifth Grade students will be easier, so it’s needed a dictionary named
“Supportive Dictionary” for Fifth Grade students in Islamic Elementary School of Hidayatul
Mubtadi’in Tasikmadu – Malang.
From the information above, the researcher formulate research problems, there were:
(1) How the perfecting of Structuring Supportive Dictionary for Fifth Grade Student in
Islamic Elementary School of Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu - Malang and (2) How the
suitableness of Structuring Supportive Dictionary for Fifth Grade Student in Islamic
Elementary School of Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu - Malang. The method of research
used in this research is the development research (Research and Development / R & D) by
adapting the model Borg and Gall.
Based on the result of validation or test product experts, from the content experts
reach 58% percentage which is at a sifficient decent criteria. And from test design experts
result reach 93% percentage which is at a very decent criteria. Furthermore the researcher
also conduct a field trial through two phases, that is: limited testing and field testing. The
limited testing to the teacher (1 teacher) and the student (11 Students) reach 90% percentage
which is at a very decent criteria. Whereas field testing to the teachers (2 teacher) the
students (20 students) reach 93% which is also at a very decent criteria. This is indicates that
the dictionary which is developed is a very fit to use in arabic language learning with
showing all the notes, suggestions or comments that is provided by the expert, the teachers,
and the students.
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ABSTRAK

Aziz, Ahmad Fakhril. 2016. Penyusunan Kamus Penunjang untuk Siswa Kelas Lima di
Madrasah Ibtida’iyyah Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu-Malang. Skripsi. Jurusan
Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyyah dan Keguruan. Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. HR. Taufiqurrchman, M.A.
Kata Kunci : Kamus, Pembelajaran Bahasa Arab

Bahasa Arab adalah salah satu pelajaran penting dalam Madrasah di Indonesia, dan
pembelajaran Bahasa Arab dalam Madrasah di Indonesia menggunakan buku pembelajaran
(Buku Kerja Siswa/BKS). Dengan menggunakan buku pembelajaran, tujuan pembelajaran
dapat terwujud. Dan kamus adalah salah satu jenis buku pembelajaran yang dapat membantu
dalam proses pembelajaran. Untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran bahasa arab
dengan menggunakan Buku Siswa kelas Lima, maka dibutuhkan kamus bernama “Kamus
Penunjang” untuk siswa kelas lima di Madrasah Ibtida’iyyah Hidayatul Mubtadi’in
Tasikmadu-Malang.
Dari penjelasan diatas, peneliti mengajukan rumusan masalah : (1) Bagaimana
penyempurnaan penyusunan Kamus Penunjang untuk Siswa Kelas Lima di Madrasah
Ibtida’iyyah Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu-Malang (2) Bagaimana kelayakan penyusunan
Kamus Penunjang untuk Siswa Kelas Lima di Madrasah Ibtida’iyyah Hidayatul Mubtadi’in
Tasikmadu-Malang. Dan metode penelitian ini menggunakan metode peneltian
pengembangan (Research And Development/ R&D) dengan mengadaptasi metode Borg and
Gall.
Berdasarkan Hasil Validasi atau Uji Ahli, Uji Ahli Isi mencapai prosentase 58% yang
berada pada kriteria cukup layak. Dan Hasil Validasi atau Uji Ahli Desain mencapai
prosentase 93% yang berada pada kriteria sangat layak. Selain itu peneliti juga melakukan uji
coba lapangan melalui dua tahap yaitu uji coba terbatas dan uji coba lapangan. Uji coba
terbatas terhadap guru (1 orang) dan siswa (11 orang) yang mencapai prosentase 90% yang
berada pada kriteria sangat layak. Sedangkan uji coba lapangan terhadap guru (2 orang) dan
siswa (20 orang) yang mencapai prosentase 93% yang berada pada kriteria sangat layak. Hal
ini menunjukkan bahwa kamus yang dikembangkan ini sangat layak digunakan dalam
pembelajaran bahasa Arab dengan memperlihatkan semua catatan, saran atau komentar yang
diberikan oleh pakar, guru dan murid.
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الفصل األول
اإلطار العام
أ .خلفية البحث
إن للغة العربية مكانة خاصة بني اللغات العامل .كما أن أمهية اللغة تزيد يوم بعد
يوم يف عصرنا احلاضر .أصبحت للغة العربية لغة رمسية إلثنني وعشرين دولة يف الشرق
األوساط و أفريقيا ،1و يف بلدنا إندونيسيا كبالد الدين اإلسالم أكرب يف العامل
أصبحت للغة العربية لغة الوطنية الثانية بعد اللغة اإلندونيسية.
اللغة العربية درس من الدروس ادلهمة يف ادلدارس اإلسالمية بإندونيسيا ،وىي يف
ادلدرسة اإلبتدائية والثانوية والعالية وكذالك يف اجلامعة .ويسري تعليم اللغة العربية لنيل
ادلهارت األربع ،اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة .وادلفردات عنصر من عناصر
اللغة ،وشخص سيزيد لو مهرتو يف اللغة إذا إزدادت مفرداتو.
و تعليم اللغة العربية يف ادلدارس اإلسالمية بإندونيسيا بإستعمال كتاب التعليمي.
وإن الكتاب التعليمي ىو أحد من أفضل العناصر ويكون أسس يف كل مستوى
التعليم ،بإستخدامو اذلدف من التعليم يستطيع لتواجد 2.الكتاب ادلدرسي/الكتاب
التعليمي ىو الوعاء الذي يضم احملتوى الدراسي للمادة وما يصاحبها من وسائل
تعليمية وأنشطة وأساليب تقومي سلتلفة ،وقد يتضمن الكتاب مقدمة للمتعلم ،وفهرسا
3
يعرض ادلقرر بشكل موجز ،وقائمة بادلصطلحات وادلفردات غري ادلألوفة للمتعلمني.

1

Lubis Torkis, Pengajaran Bahasa Arab Tujuan Khusus. )Malang: Fakultas Sastra Universitas
Negeri Malang, 2005), hlm. 5.
2
Husein Yudi Yahya, dkk. Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab (Padang: Akademia Permata,
2012), hlm. 9.

3حسن جعفر اخلليفة ،مدخل إىل ادلناىج وطرق التدريس ) ،مكتبة الرشد ناشرون ، ) 2007 ,ص 1
1

أما استخدام الكتاب التعليمي أىم ألن ىو العوامل ادلساعدة لكل ادلعلم
والطلبة وىو يرسم أمام ادلعلم ادلستوى الذي جيب أن يصل بطلبتو إليو .بل استخدام
الكتاب التعليمي كما نعلم كما قوي التأثتري يف ادلاضي ،وقوي التأثري يف احلاضر،
وينال استحسانا من ادلعلمني وأولياء األمور ،ويرونو ضرورة البد منها يف معاونة ادلعلم
والطلبة 4.ولذالك كل ادلدرسة اليت تستعمل الكتاب التعليمي البد أن تضبط
استحقاقو يف مجيع مراحلها ومجيع موادىا الدراسية ،األدبية واللغوية والعلمية والفنية
5
واالجتماعية.
ادلعجم ىو أحد من أنواع الكتاب التعليمي الذي يستطيع أن يساعد يف عملية
التعليم .ادلعجم ىو الكتب حيتوى رلموعة من مفردات اللغة مرتبة ترتيبا أجبديا ،أو يف
نظام آخر زلدد مع شرح معانيها ،وعادة ما يذكر ادلعلومات اخلاصة هبا يف اللغة
نفسها ،أو يف لغات أخرى بإضافة إىل ذلك فإن ادلعجم تتعرض لطريقة نطقها،
6
واشتقاقها وادلًتادفات ،واالصطالحات ،مع ذكر الشواىد التوضيحية.
كتاب الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية
تاسيكمادو -ماالنج العام الدراسي  2016-2015م بإستعمال منهج الدراسي
 ،2013مسي بكتاب الطالب اللغة العربية مبدخل ادلنهج  .2013تأليف ىذا كتاب
الطالب ىي من وزارة لشؤون الدينية بإندونيسيا يف السنة  ،2015وجيب على كل
مدرسة اإلسالمية بإندونيسيا بإستعمال ىذا الكتاب .ومهم جدا لطالب الصف
اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج ليعرفوا كل ادلفردات

 4زلمد صالح الدين علي رلاوز ،الًتبية اإلسالمية أسسو وتطبيقاتو الًتبوية ) ،القلة قويت ، )2010 ،ص
163-162
 5فخر الدين قباوة ،ادلهرات اللغوية وعربية اللسان( ،دار الفكر ، )1999 ،ص 131
6

Taufiqurrochman, “Dirosah Mu’jamiyah: Nasy’atuha Wa Nadzariyyatuha Wa Madaarisuh”,
LINGUA JURNAL ILMU BAHASA DAN SASTRA, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2011, hlm.
217.

2

يف ذالك الكتاب ،ألن يف ذالك الكتاب فيو الثامن الدراس وكل ادلفردات يستعملون
7
يف األنشطة اليومية ،يف البيت ،أو يف ادلعهد أيضا ويف الفصل بعده.
ولتستهيل الطلبة يف تعليم اللغة العربية باستعمال كتاب الطالب الصف اخلامس
يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج منهج الدراسي ،2013
البد من ادلعجم إمسو "ادلعجم ادلساعد" لكتاب الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة
ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج .ىذا ادلعجم ىو ادلعجم اجليب أي
يستطيع أن جيمل الطالب ادلعجم يف أي وقت ومكان لتعليم اللغة العربية  .وفائدتو
ليساعد الطالب لبحوث ادلفردات ادلكتوبة يف كتاب الطالب الصف اخلامس منهج
الدراسي  2013الذين ىم مل يعرفواىا وكذالك ىم يستطيعون أن يتعلموا بنفسهم .
ىذا ادلعجم يسمى ب" ادلعجم ادلساعد" مركب باخلاص على كتاب الطالب الصف
اخلامس منهج الدراسي  ،2013وكذالك ادلفردات ادلوافقة من الكتاب.
ب.

أسئلة البحث

نظرت إىل خلفية البحث السابقة قدمت الباحث:
 .1كيف يتم اإلعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة
ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج ؟
 .2كيف صالحية ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية
ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج ؟
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مدرسة و مدبّرة ادلعهد ىداية ادلبتدئني تاسيكمادو -ماالنق 2 ،أكتوبر .2015
مقابلة مع أستاذة نور ليالّ ،
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ج.

أهداف البحث

إن األىداف العامة من ىذا البحث كما من مشكالت السابقة:
.1معرفة يتم اإلعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية
ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج.
.2معرفة صالحية ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية
ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج.
د .أهمية البحث
قسم الباحث أمهية البحث إىل قسمني مها كما يلي:
 .1اجلانب النظري
أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية اليت تتعلق بإعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب
الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج.
 .2اجلانب التطبيقي
أ .للمدرسة
ىذا البحث العلمي يعد ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس يف
ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج .وحيتاج إىل إستخدام ادلعجم
ادلساعد خصوصا ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية
ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج واجبا ككتاب الطالب.
ب .للمعلم
ىذا البحث العلمي كادلراجع دلعلم الذي يرد أن يعد ادلعجم ادلساعد اخلاص
لكتاب الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو-
ماالنج .ويستطيع ادلعلم أن يهتم وينفع ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية يف أي
وقت ومكان يف تعليم اللغة العربية بأحسن ماميكن.

4

ج .للمتعلم
ترجو الباحث ىذا البحث العلمي بإعداد ادلعجم ادلساعد يستطيع أن يساعد
ويسهل الطالب يف اشًتاك تعليم اللغة العربية.
د .للباحث
جعل ىذا الباحث أحد مصادر يف حبوث التالية وإعداد ادلعرفة واخلربة يف تعليم
اللغة العربية.
ه .حدود البحث
 .1احلدود ادلوضوعية  :يف إعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس
يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج.
 .2احلدود ادلكانية  :يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية
تاسيكمادو -ماالنج يف الصف اخلامس.
 .3احلدود الزمانية  :ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس (ادلنهج
 )2013يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج العام
الدراسي  2016-2015م.
و .تحديد المصطلحات
ذلذا البحث مصطلحات مهمة جيب بياهنا ابتعاد بالقارئ عن التهوم ،وأىم
ادلصطلحات الواردة ذلذا البحث ىي:
 .1ادلعجم
ادلعجم ىو إن كلمة" معجم "يف كالم العرب تتكون من) ع ج م (
وىي ضد البيان واإلفصاح 8.فإذا أدخلنا اذلمزة على الفعل" عجم "ليصري
 8زلمد سليمان ياقوت ،فقو اللغة وعلم اللغة نصوص ودراسات) ،دار ادلعرفة اجلامعة ، )1995 ،ص 305
5

.2

"أعجم " اكتسب معٌت جديدا من زيادة اذلمزة وىي تفيد السلب والنفي
واإلزالة .وعلى ىذا تصري معٌت " أعجم" :إزالة العجمة أو الغموص أو
اإلهبام .ومن ىنا أطلق على نقط احلرف لفظ :اإلعجام ألنو يزيل
مايكفيها من غموض .وقد فهم أن لفظ" معجم " يعد اسم ادلفعول من
الفعل "أعجم" وحيتمل من جهة أخرى أن يكون من نفس الفعل,
ويكون معناه اإلعجام أو العجمة والغموض.
الكتاب التعليمي ىو أحد من أفضل العناصر يف السرية ويكون أسس
9
يف كل مستوى التعليم ،بإستخدامو اذلدف من التعليم يستطيع لتواجد.
أما استخدام الكتاب التعليمي أىم ألن ىو العوامل ادلساعدة لكل ادلعلم
والطلبة وىو يرسم أمام ادلعلم ادلستوى الذي جيب أن يصل بطلبتو إليو.
بل استخدام الكتاب التعليمي كما نعلم كما قوي التأثتري يف ادلاضي،
وقوي التأثري يف احلاضر ،وينال استحسانا من ادلعلمني وأولياء األمور،
ويرونو ضرورة البد منها يف معاونة ادلعلم والطلبة.
ادلعجم ىو أحد من أنواع الكتاب التعليمي الذي يستطيع أن
يساعد يف عملية التعليم .ادلعجم ىو الكتب حيتوى رلموعة من مفردات
اللغة مرتبة ترتيبا أجبديا ،أو يف نظام آخر زلدد مع شرح معانيها ،وعادة
ما يذكر ادلعلومات اخلاصة هبا يف اللغة نفسها ،أو يف لغات أخرى
بإضافة إىل ذلك فإن ادلعجم تتعرض لطريقة نطقها ،واشتقاقها
وادلًتادفات ،واالصطالحات ،مع ذكر الشواىد التوضيحية.

ز .تبيين اإلنتاج

Husein Yudi Yahya, dkk, loc.cit.
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9

تبيني من نتائج ادلعجم يف إعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف
اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج ىي :
 )1نتائج ادلعجم ىو ادلعجم الذي يستطيع أن يستعمل لطالب يف الصف اخلامس
يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج أو يف مدرسة اآلخر
الذي تستعمل كتاب الطالب اللغة العربية مبدخل ادلنهج . 2013
 )2العجم ىو لو شكل ادلعجم اجليب أي يستطيع أن جيمل الطالب يف أي وقت
ومكان لتعليم اللغة العربية.
 )3ادلعجم فيو ادلواد بكتاب الطالب اللغة العربية مبدخل ادلنهج  .2013تأليف ىذا
كتاب الطالب ىي من وزارة لشؤون الدينية بإندونيسيا يف السنة .2015
 )4نو ع ىذا ادلعجم ىو ادلعجم ادلوضوعي الذي شرح الكلمات أو ادلفردات
مبوضوع معني ويصنع بًتتيب األلفبائي اخلاص (لكل الوحدة أو الدرس من
كتاب الطالب اللغة العربية مبدخل ادلنهج 2013يف الصف اخلامس).
ح .هيكال البحث
 )1الفصل األول اإلطار العام  :خلفية البحث ،أسئلة البحث ،أىداف
البحث ،أمهية البحث ،حدود البحث ،حتديد ادلصطلحات ،تبيني
اإلنتاج ،ىيكال البحث ،دراسة السابقة ،أصالة البحث.
 )2الفصل الثاين اإلطار النظري  :ادلبحث األول (إعداد ادلطور
التعليمية/صناعة ادلعجم)  ،ادلبحث الثاين  :كتاب التعليمي وادلعجم
(كتاب التعليمي ،مفهوم الكتاب التعليمي ،موقع الكتاب التعليمي يف

عملية التعليمية ،أمهية الكتاب التعليمي ،ادلعجم ،مفهوم ادلعجم ،أنواع
ادلعجم ،معيار ادلعجم ،وظيفة ادلعجم ،نظام تصنيف ادلعجم ،ترتيب
ادلعجم ،عناصر ادلعجم).
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 )3الفصل الثالث منهجية البحث  :مدخل البحث ومنهجو ،رلتمع البحث
وعينتو ،أدوات البحث ،مصادر البيانات ،مراحل التطوير ،أسلوب حتليل
البيانات.
 )4الفصل الرابع عرض البيانات وحتليلها  :تطوير ادلعجم (حتليل احلاجات
وادلشكالت ،مجع البيانات ،تصميم ادلنتج ،جنس ادلعجم ،تصميم
الغالف ،تصميم ورقة الفصيلة (الدرس األول حىت الدرس الثامن) ،وجوه
ادلعجم ،ادلواد ادلعجمية) ،عرض نتائج التصديق من اخلرباء وإصالحات
ادلنتج ،عرض نتائج التجربة ادلبدائية  /احملمودة ،عرض نتائج التجربة
ادليدانية ،اإلنتاج النهائي أو اإلنتاج اجلماعي.
 )5الفصل اخلامس اخلامتة  :نتائج البحث ،مقًتحات البحث.
ط .الدراسات السابقة
وبعد أن يتبع الباحث عدة البحوث العلمية وجد الباحث أن ىناك بعض
البحوث السابقة  .ومل أجد البحث العلمي يف إعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب
الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج.
 .1عني ادلرضية ( )2014بعنوان " :إعداد معجم ادلساعد على تعليم اللغة العربية يف
ادلرحلة ادلتوسطة )حبث تطويري يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كيفوه بارو
بوجونيغورو وادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية موديل بابات المنجان( .حبث
جامعي .كلية علوم الًتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك
إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .أىداف البحث ىو إلنتاج ادلعجم اخلاص
دلساعدة الطلبة يف فهم ادلادة التعليمية ولتنمية كفاءة اللغوية األخرى .ومنهج ىذا
البحث ىو ادلنهج الوصفي ،لوصف مايتعلق بإعداد ادلعجم ادلساعد على تعليم اللغة
العربية يف ادلرحلة ادلتوسطة .ومدخلو ىو ادلدخل الكيفي ونوعو البحث والتطويري.
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وخصائص ادلعجم ادلنتج ىو ادلعجم ادلوضوعي الذي شرح الكلمات أو ادلفردات
مبوضوع معني ويصنع بًتتيب األلفبائي اخلاص.
من الدراسة السابقة ادلذكورة استطاع للتلخيص أن الفرق بني ادلوضوع "إعداد
ادلعجم ادلساعد على تعليم اللغة العربية يف مرحلة ادلتوسطة "مبوضوع حبثي "إعداد
ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية
تاسيكمادو -ماالنج" ىو من ادلفعول على الكتاب ادلختلف.
ادلعرب" لطلبة قسم تعليم اللغة العربية" .
 .2هبرين بديا ( )2014بعنوان" :إعداد ادلعجم" ّ
البحث اجلامعي .قسم تعليم اللغة العربية .كلية علوم الًتبية والتعليم .جامعة موالنا
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .أىداف البحث ىو للحصول معلومات
ادلعرب ومجعها الباحث بنظام
ادلعرب اللغة العربية ادلكتوبة يف معجم ّ
تتعلق بالكلمة ّ
النطق ،وللحصول وصفا عاما عن استجابة طلبة تعليم اللغة العربية باستخدام ادلعجم
ادلعرب" من قبل االستخدام ،واحلاجة ،وردم ادلعجم الطالب ولتطوير الكفاءة اللغوية
" ّ
شفوية وحتريرية .ومنهج ىذا البحث باستخدام التجرييب .ونتائج ىذا البحث ىي إنتاج
ادلعرب لطلبة قسم تعليم اللغة العربية ،ووصف استجابة الطلبة كمرجع يف
ادلعجم ّ
تطوير كفاءة الطلبة يف ناحية التمكن من الكلمة ادلصطلحات العربية وأيضا من
خالل ادلعجم ويتعلم طالب اللغة العربية بتعليم الذايت.
من الدراسة السابقة ادلذكورة استطاع للتلخيص أن الفرق بنب ادلوضوع "إعداد
"ادلعرب" لطلبة قسم تعليم اللغة العربية " مبوضوع حبثي" إعداد ادلعجم
ادلعجم ّ
ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية
تاسيكمادو -ماالنج " ىو من شكل ادلعجم إذا الباحث السابقة إعداد ادلعجم
ادلعرب و أنا الباحث إعداد ادلعجم ادلساعد و البحث السابق استطاع منهج التجرييب
ّ
والوصفي ،ويف حبثي استطاع مدخل الكيفي وطريقة الوصفي ومنهج التطويري.

9

إيلي نوريايت ( )2014بعنوان" :تطوير ادلعجم ادلساعد لكتاب العربية بني يديك يف
ّ .3
الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية" .البحث اجلامعي .قسم تعليم اللغة العربية .
كلية علوم الًتبية والتعليم .جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
أىداف البحث ىو دلعرفة تطوير ادلعجم لكتاب العربية بني يديك يف الربنامج اخلاص
لتعليم اللغة العربية بسهولة الطالب يف تعليمها بإنتاج ادلنتج .ومنهج ىذا البحث
باستخدام التطويري يف تكييف  Borg and Gall.بعشر خطوات يف تطويره.
وخصائص ادلعجم ادلنتج ىو ادلعجم ادلوضوعي الذي شرح الكلمات أو ادلفردات
مبوضوع معني ويصنع بًتتيب األلفبائي اخلاص.
من الدراسة السابقة ادلذكورة استطاع للتلخيص أن الفرق بني ادلوضوع "تطوير
ادلعجم ادلساعد لكتاب العربية بني يديك يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية"
مبوضوع حبثي " إعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية
ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج" ىو من ادلفعول على الكتاب ادلختلف.

ي .أصالة البحث
ىذه ىي ما يساوي ويفارق ىذا البحث بالبحث السابق:
رقم

البحث

الفرق

أصلي البحث

.1

عني ادلرضية ( )2014بعنوان :
"إعداد معجم ادلساعد على تعليم
اللغة العربية يف ادلرحلة ادلتوسطة
)حبث تطويري يف ادلدرسة ادلتوسطة
اإلسالمية احلكومية كيفوه بارو
بوجونيغورو وادلدرسة ادلتوسطة

من الدراسة السابقة
ادلذكورة استطاع
للتلخيص أن الفرق
بني ادلوضوع "إعداد
ادلعجم ادلساعد على
تعليم اللغة العربية

ىو من ادلفعول على
الكتاب ادلختلف.
ىذا البحث فيو
بكتاب
ادلواد
الطالب اللغة العربية
ادلنهج
مبدخل

11

اإلسالمية احلكومية موديل بابات
المنجان( .حبث جامعي .كلية
علوم الًتبية والتعليم يف قسم تعليم
اللغة العربية جبامعة موالنا مالك
إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .
أىداف البحث ىو إلنتاج ادلعجم
اخلاص دلساعدة الطلبة يف فهم
ادلادة التعليمية ولتنمية كفاءة
اللغوية األخرى .ومنهج ىذا
البحث ىو ادلنهج الوصفي،
لوصف مايتعلق بإعداد ادلعجم
ادلساعد على تعليم اللغة العربية يف
ادلرحلة ادلتوسطة .ومدخلو ىو

يف مرحلة ادلتوسطة "
حبثي
مبوضوع
ادلعجم
"إعداد
ادلساعد لكتاب
الصف
الطالب
اخلامس يف ادلدرسة
ادلبتدئني
ىداية
اإلبتدائية
تاسيكمادو-
ماالنج" ىو من
على
ادلفعول
الكتاب ادلختلف.

 .2013تأليف ىذا
كتاب الطالب ىي
من وزارة لشؤون
الدينية بإندونيسيا
يف السنة .2015

ادلدخل الكيفي ونوعو البحث
والتطويري .وخصائص ادلعجم
ادلنتج ىو ادلعجم ادلوضوعي الذي
شرح الكلمات أو ادلفردات مبوضوع
معني ويصنع بًتتيب األلفبائي
اخلاص.
.2

هبرين بديا ( )2014بعنوان :من الدراسة السابقة  .1ىو من شكل
ادلعرب" لطلبة قسم ادلذكورة استطاع
ادلعجم إذا
"إعداد ادلعجم" ّ
تعليم اللغة العربية" .البحث للتلخيص أن الفرق
الباحث السابقة

11

اجلامعي .قسم تعليم اللغة العربية .
كلية علوم الًتبية والتعليم .جامعة
موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج .أىداف البحث
ىو للحصول معلومات تتعلق
ادلعرب اللغة العربية
بالكلمة ّ
ادلعرب ومجعها
ادلكتوبة يف معجم ّ
الباحث بنظام النطق ،وللحصول
وصفا عاما عن استجابة طلبة تعليم
اللغة العربية باستخدام ادلعجم
ادلعرب" من قبل االستخدام،
" ّ
واحلاجة ،وردم ادلعجم الطالب
ولتطوير الكفاءة اللغوية شفوية
وحتريرية .ومنهج ىذا البحث
باستخدام التجرييب .ونتائج ىذا
ادلعرب
البحث ىي إنتاج ادلعجم ّ
لطلبة قسم تعليم اللغة العربية،
ووصف استجابة الطلبة كمرجع يف
تطوير كفاءة الطلبة يف ناحية
التمكن من الكلمة ادلصطلحات
العربية وأيضا من خالل ادلعجم
ويتعلم طالب اللغة العربية بتعليم
الذايت.

بنب ادلوضوع "إعداد
"ادلعرب"
ادلعجم
ّ
لطلبة قسم تعليم
اللغة العربية "
مبوضوع حبثي"
 .2نو ع ىذا
ادلعجم
إعداد
ىو
ادلعجم
ادلساعد لكتاب
ادلعجم
الصف
الطالب
ادلوضوعي الذي
اخلامس يف ادلدرسة
شرح الكلمات
ادلبتدئني
ىداية
ادلفردات
أو
اإلبتدائية
مبوضوع معني
تاسيكمادو-
ويصنع بًتتيب
ماالنج " ىو من
األلفبائي اخلاص
شكل ادلعجم إذا
(لكل الوحدة أو
الباحث السابقة
من
الدرس
إعداد ادلعجم
كتاب الطالب
دلعرب و أنا
العربية
اللغة
ا ّ
الباحث إعداد
مبدخل ادلنهج
ادلعجم ادلساعد و
2013يف
البحث السابق
الصف
استطاع منهج
اخلامس).
التجرييب والوصفي،
ويف حبثي استطاع

12

إعداد ادلعجم
ادلعرب و أنا
ّ
الباحث إعداد
ادلعجم ادلساعد

الكيفي
مدخل
وطريقة الوصفي
ومنهج التطويري.
.3

إيلي نوريايت ( )2014بعنوان:
ّ
"تطوير ادلعجم ادلساعد لكتاب
العربية بني يديك يف الربنامج
اخلاص لتعليم اللغة العربية".
البحث اجلامعي .قسم تعليم اللغة
العربية .كلية علوم الًتبية والتعليم.
جامعة موالنا مالك إبراىيم
اإلسالمية احلكومية ماالنج.
أىداف البحث ىو دلعرفة تطوير

من الدراسة السابقة
ادلذكورة استطاع
للتلخيص أن الفرق
بني ادلوضوع "تطوير
ادلساعد
ادلعجم
لكتاب العربية بني
يديك يف الربنامج
اخلاص لتعليم اللغة
العربية" مبوضوع

ادلعجم لكتاب العربية بني يديك يف
الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية
بسهولة الطالب يف تعليمها بإنتاج
ادلنتج .ومنهج ىذا البحث
باستخدام التطويري يف تكييف
 Borg and Gall.بعشر خطوات يف
تطويره .وخصائص ادلعجم ادلنتج
ىو ادلعجم ادلوضوعي الذي شرح
الكلمات أو ادلفردات مبوضوع
معني ويصنع بًتتيب األلفبائي

حبثي " إعداد الدينية بإندونيسيا
ادلساعد يف السنة 2015
ادلعجم
الطالب
لكتاب
الصف اخلامس يف
ىداية
ادلدرسة
ادلبتدئني اإلبتدائية
تاسيكمادو-
ماالنج" ىو من
على
ادلفعول
الكتاب ادلختلف.
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ىو من ادلفعول على
الكتاب ادلختلف.
ىذا البحث فيو
بكتاب
ادلواد
الطالب اللغة العربية
ادلنهج
مبدخل
 .2013تأليف ىذا
كتاب الطالب ىي
من وزارة لشؤون

اخلاص.

14

الفصل الثاني
اإلطار النظري
المبحث األول  :إعداد المطور التعليمية/صناعة المعجم
يف مصطلحات علم اللغة احلديث ،ىناؾ فرؽ بُت علم ادلفردات أك علم األلفاظ
( (Lexicologyكإعداد ادلعجم/الصناعة ادلعجمية ( .(Lexicographyفادلصطلح األكؿ
يشَت إىل دراسة ادلفردات كمعانيها يف لغة كاحدة أك يف عدد من اللغات .كيهتم علم
ادلفردات من حيث األساس باشتقاؽ األلفاظ ،كأبنيتها ،كداللتها ادلعنوية كاإلىرابية،
كالتعابَت االصطالحية ،كادلًتادفات ،كتعدد ادلعاين .اما الصناعة ادلعجمية فتشتمل على
خطوات أساسية مخس ىي :مجع ادلعلومات كاحلقائق،كاختيار ادلداخل ،كترتيبها طبقا
لنظاـ معُت ،ككتابة ادلواد ،مث نشر النتائج النهائي .كىذا النتاج ىو ادلعجم الذم ديكن
تعريفو على أنو كتاب حيتول على كلمات منتقاة ،ترتب عادة ترتيبا ىجائيا ،مع شرح
دلعانيها كمعلومات أخرل ذات عالقة هبا ،سواء أعطيت تلك الشركح كادلعلومات باللغة
ذاهتا أـ بلغة أخرل 1.كبذالك فمن اجللي أف الصناعة ادلعجمية تعتمد على علم ادلفردات
كلكنهما ليست شيئا كاحدا 2.كىو الفرع التطبيقي لعلم ادلعاجم كيدرس فن صناعة
ادلعجم كتأليفو من حيث طرؽ ترتيب ادلفردات كاختيار ادلداخل كاعداد التعاريف
كالشركح للكلمات داخل ادلعجم كالصور كالنماذج ادلصاحبة للشركح كغَت ذلك من
3
العلميات الفنية حىت يتم إخراج ادلعجم يف صورتو النهائية.

C.L. Barnhart, The American Collage Dictionary, (New York: Random House, 1996), hlm 49

 2علي القاسي ،علم اللغة كصناعة ادلعجم) ،جامعة ادللك سعود ، )1991 ،ص 3

Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (UIN-Malang Press, 2008), hlm 15.
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1

3

المبحث الثاني  :كتاب التعليم والمعجم
أ -الكتاب التعليمي
 .1مفهوـ الكتاب التعليمي
أف الكتاب التعليمي عنصرا أساسيا يف عملية التعليم كالتعلّم لتحقيق األىداؼ
4
الىت تريد ربقيقها ،باإلضافة إىل ادلكونات األخرل من أنشطة كطرؽ التدريس.
كالكتاب التعليمي احدل مصادر التعليم كالتعلّم الذم يساعد على النجاح عملية
التعليمية .كيساعد الكتاب التعليمي مساعدة كبَتة على األساتيذ كالطلبة يف عملية
التعليم كالتعلّم خصوصا يف تعليم اللغة العربية .ىناؾ التعريفات الكثَتا عن الكتاب
التعليمي ،كمنها:
 )1قاؿ فانُت (" : )1995ادلواد التعليمي الىت بنظا دلركب الىت تستخدـ طلبة
كأساتيذ يف عملية التعليم".5
 )2قاؿ زلمد كامل الناقة كرشدؿ أمحد طعيمة" :الكتاب الذم يشتمل على رلموعة
من ادلعلومات األساسية الىت تتوخى ربقيق أىداؼ تربوية زلددة سلفا) معرفية أك
6
كجدانية أك ربركية(".
 .2موقع الكتاب التعليمي يف عملية التعليمية
أىم ادلواد التعليمية ،إذا فإ ّف ادلربُّت يوصوف
كما عرفنا بأ ّف الكتاب التعليمي يع ّد ّ
بالعناية بإعداد .كال سيّما تلك ادلواد الىت تعٌت بتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا .
4حسن جعفر اخلليفة ،مرجع سابق ،ص 1
 5رشيد أمحد طعيمة ،ادلراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل( ،مكة :جامعة أـ القرل ،بدكف
السنة)  ،ص 139-241

6

 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media,
(Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 71.

51

الرمحن بن إبراىيم
كمن موقع الكتاب التعليمي يف العملية التعليمية كما قد شرح بعبد ّ
الفوزاؼ: 7
" )1الكتاب ادلدرسي مؤلف تعليمي يقد ادلفاىيم اخلوىرية لعلم ما ،أك تقنية ما
يتطلبها الربنامج التعليمي يف شكل ميسر"
" )2ىو عمل تعليمي ،تعرض فيو عناصر منظمة دلادة علمية معطاة كتابيا كمناسبة
لوضعية بيداغوجية زلددة لكي يستوعبها ادلتعلم"
" )3ىو أداة مطبوعة كمنظمة كموجهة لالستعماؿ يف صَتكرة تعلم كتكوين متفق
عليو"
تأسيسا على ما سبق ،عرفنا أف الكتاب التعليمي ىو مصدر من مصادر
التعليم كالتعلم الذم يهاكف عملية التعليمية ،كإف كيفية كفعالية الكتاب
التعليمي يؤثر كثَتا يف تيسَت عملية التعليم .كيعترب إعداد الكتاب التعليمي
كاختيارىن أصعب األمور الىت تواجو ادلسؤكلُت عن الربامج التعليمية ،كذلك ألف
أيا من العمليتُت حيتاج رلموعة من ادلعاير كالضوابط كالشركط كادلواصفات الىت
بدكهنا أصبح كلتامها عملية غَت علمية.
 .3أمهية الكتاب التعليمي
كإذا كاف الكتاب التعليمي لو أمهيتو يف العملية التعليمية فهو أحد
مكوناهتا كلو فوائده للدارس كادلعلم ،فهو من جانب آخر لو أضراره كمساكئو
على الدارس كاذباىاتو كمن مث فهو سالح ذك حدين ،بقدر ما يفيد ،فهو أحيانا
قد يضر إذا مل يعد إعدادا جيدا كإذا مل يتم اختياره كفق مبادئ كأسس منشودة،

 7عبد الغفور بوصايوف كعادؿ أركداـ ،عرض حوؿ النهج اجلغرايف( ،ادلركز الًتبوم اجلهوم بطنجة ،)2009 ،ص
2
51

ك كفق أىداؼ ينشدىا اجملتمع كالدين اإلسالمي ،كمن ىنا تظهر قيمة إعداد
8
الكتب التعليمية ،خاصة لتعليم العربية للناطقُت بغَتىا.
ب -المعجم

 .1مفهوـ ادلعجم
ادلعجم أك القاموس ىو كتاب حيتول على كلمات منتقاة ،ترتب عادة
ترتيبا ىجائيا،مع شرح دلعانيها كمعلومات أخرل ذات عالقة هبا ،سواء
9
أعطيت تلك الشركح كادلعلومات باللغة ذاهتا أـ بلغة أخرل.
كما كتبو عبد الداًن يف كتابو ادلعجم ىو" النظرية اللغوية يف الًتاث
العريب "،إف اللغوين قد قرركا بأف ادلعجم قائمة دبفردات اللغة أك مورفيماهتا"،
أك بتعبَت بلومفيلد" ادلخزكؼ الكيلي دلورفيمات اللغة" (الداًن،
10
.)2006:246
أما يقوؿ أمحد عبد الغفور أطهر ادلعجم ىو كتاب يضم أكرب عدد من
مفردات اللغة مقركنة بشرحها كتفسَت معانيها على أف تكوف ادلواد مرتبة
ترتيبا خاصا ،إما على حركؼ اذلعجاء أك ادلوضوع.11
12

 .2أنواع ادلعجم
أ .ادلعاجم حبسب اذلدؼ.

8أبو الفتح رضواف كآخركف ،الكتاب ادلدرسي) ،القاىرة :مكتبة األجنلو ادلصرية،)1992،ص 73
 9علي القامسي ،ادلراجع السابق ،ص 3

10

Taufiqurrochman, “Dirosah Mu’jamiyah: Nasy’atuha Wa Nadzariyyatuha Wa Madaarisuh”,
LINGUA JURNAL ILMU BAHASA DAN SASTRA, Volume 6 Nomor 2, (Agustus 2011), hlm
217.
11
Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, Op.cit., hlm 131.

 12زكي قاسم ،ادلعجم العريب ،حبوث ادلادة كادلنهج كالتطبيق (رياض ،بدكف سنة)  ،ص 52-26
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كتعٍت بذلك تصنيف ادلعاجم حبسب ما حيتاجو الدارس :فهناؾ من
يبحث عن معٌت لفظ معُت أك معرفة لفظ مناسب دلعٌت ما يريده كتنقسم بدكرىا
إىل ثالثة أنواع ىي:
 )1معاجم األلفاظ مثل معجم الصحاح ك القاموس احمليط.
 )2معاجم ادلعاين مثل معجم ادلخصص البن سيده.
 )3معاجم األبنية مثل معجم ديواف األدب أليب إبراىيم الفارايب.
ب .ادلعاجم حبسب ادلنهج.

زبتلف ادلعاجم باختالؼ ترتيب مفرداهتا كىناؾ أكثر من طريقة لًتتيب
ادلفردات ،كللمعاجم العربية أربعة طرؽ رئيسية يف ترتيب ادلفردات كىي:
 )1ادلعاجم الصوتية التقليبية حيث يتم ترتيب ادلفردات حبسب سلارج
األصوات ،فادلفردات اليت ربتوم على أعمق صوت تذكر أكالن ،مث

األقل عمقان كىكذا كمن األمثلة عليها معجم العُت للخليل بن
أمحد.
 )2ادلعاجم األلفبائية التقليدية مثل سابقاهتا كلكن لكل صوت يتم
ترتيب حركفو ىجائيان كليس بالضركرة صوتيان فإذا تشابو حرفاف يف
الصوت يتم ترتيبهما ىجائيان ،كمن األمثلة على ىذا النوع من
ادلعاجم معجم اجلمهرة يف علم اللغة البن دريد.
 )3ادلعاجم األلفبائية حبسب األكاخر كتسمى معاجم القافية كيتم ترتيب
ادلفردات هبا حسب الًتتيب اذلجائي كلكن ابتداء من احلرؼ األخَت
للمفردة فالكلمات اليت تنتهي حبرؼ اذلمزة يتم االبتداء هبا .كمن

األمثلة على ىذا النوع معجم لساف العرب .
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 )4ادلعاجم األلفبائية حبسب األكائل كىي ادلعاجم اليت ترتب مفرداهتا
ىجائيا كحبسب أكؿ حرؼ من الكلمة كيتم كضع الكلمات اليت
تبدأ بنفس احلرؼ يف باب حيمل نفس احلرؼ كمن أشهر ادلعاجم
اليت تتبع ىذه الطريقة معجم أساس البالغة للزسلشرم.
ك قاؿ الدكتور إميل يعقوب أف ادلعجم تسعة أنواع: 13
 )1ادلعجم اللغوم  :ادلعجم اخلاص يف حبث األلفاظ أك الكلمات من إحدل
اللغات كحلق ادلعجم باستخداـ الكلمة ادلقصودة .نظم ىذا ادلعجم حسب
النظاـ ادلعُت لتيسَت مستخدـ ادلعجم .ىذا ادلعجم أحادية اللغة .عادة،
تفسَت معٌت الكلمة يف ادلًتادفات أك معٌت الكلمة .ادلثاؿ  :معجم "ادلنجد"
(العربية – العربية) .ىذا ادلعجم يشرح ألفاظ اللغة ككيفية كركدىا يف
14
االستعماؿ كتكوف الكلمة كادلعٌت بنفس اللغة.
 )2معجم الًتمجة  :يسمى دبعجم ادلزدكجة (خلط) أك معجم ثنائية اللغة الذم
فيو لغتُت إلجياد النقاط يف ادلعٌت من ادلفردات .يف ىذا ادلعجم ،يبُت معٌت
ادلناسب باللغة الدكلية أك لغة مستخدـ ادلعجم.
الكلمات الغريبة بادلًتادفات َ
يف نظاـ ىذا ادلعجم ،حيتاج استطاعة ادلنظم استطاعا كامال يف رلاؿ علم
الًتمجة .كجبانب ذلك ،على ادلنظم أف يستويل على اللغتُت ادلستخدمة جيدا.
ىذا ادلعجم للوصوؿ إىل معاين الكلمة األجنبية أك لغرض الًتمجة من اللغة
األجنبية إىل اللغة القومية .ىذا ادلعجم دلتعلمي اللغة الثانية .ينبغي أف يكوف
ادلعٌت ذا عمومية سبكن الطلبة استخدامو يف موقف متعددة.
 )3ادلعجم ادلوضوعي  :يسمى بادلعجم ادلوضوعي ألف الكلمة يف ىذا ادلعجم
على نظاـ ادلوضوعي حسب ادلوضوع ادلعُت الذم لو معٌت يف نفس اجملاؿ.
Imel Ya’qub, Al-Ma’ajim Al-Lughawiyah (Bairut: Dar al-Ilm lil Malayin, 1981), hlm. 15-20

14جودات جقمقجي .ادلعاجم اللغوية .الرياض :جامعة ادللك سعود كلية اللغات كالًتمجة1428 .ق .ص 22
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للمعجم ادلوضوعي ،قسم ادلنظم الكلمات يف نفس ادلعٌت إىل ادلوضوع
ادلعُت .ادلثاؿ معجم ادلخصص بكتابة علي ابن إمساعيل (1066-1007
ـ) من أندلوس ادلشهور بابن سدة.
 )4معجم االشتقاؽ  :يسمى دبعجم اإليتمولوجي .ىو ادلعجم الذم يبحث يف
أصوؿ الكلمة حىت يكوف ادلعجم االشتقاقي لو كظيفة إلعطاء ادلعلومات عن
أصوؿ اللفظ أك الكلمة.
 )5ادلعجم التطورم أك ادلعجم التأصيلي  :ىو ادلعجم ادلًتكز يف تاريخ تطور
ادلعٌت من الكلمة ال اللفظ .ادلعجم التطورم يعطي ادلعلومات عن توسيع
ادلعٌت ،كتغيَته ،كأسباب تغيَته كغَته .ككذلك ىذا ادلعجم يدلنا أف كانت
15
الكلمة عربية األصل أـ تركية أـ فارسية.
 . )6ادلعجم التخصصي  :ىو ادلعجم الذم فيو الكلمات يف رلاؿ كاحد معُت.
مثل ادلعجم الطيب ،ادلعجم ادلوسيقي ،ادلعجم احليواين ،كغَته .ىذا ادلعجم
يشرح كل لفظ أك مصطلح حسب استعماؿ أىلو كادلتخصصُت بو لو .ادلثاؿ
من ىذا ادلعجم معجم "التذكرة" الذم ألفو داكد األنطقي الضرير .ىذا
ادلعجم يضمن الكلمات ادلتعلقة باألمساء النباتات كاحلشرات.
 )7ادلعجم ادلعلومايت  :ىو ادلعجم الذم يضمن مجيع األشياء مثل تاريخ
استخداـ اللغة ،كالزعيمُت كغَتىا .كاآلف ،ادلعجم ادلعلومايت مشهور
بادلوصوعة اليت تشرح الكلمة ليس من ادلعٌت كتغَتىا ،بل ىي تضمن األشياء
األخرم خارج ادلعٌت ادلعجمي ،مثل  :تاريخ ،كالسَتة الذاتية ،كاخلريطة،
كتاريخ ترتيب الوقائع/احلرب ،كغَتىم.

 15ادلرجع نفسو ،ص23 .
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 )8ادلعجم ادلصور  :ىو ادلعجم الذم يشرح معاين الكلمات بالصور أكثر من
االصطالحات القطعية .ادلثاؿ من ىذا ادلعجم "ادلنجد" دبؤلف لويس
ادلؤلوؼ.
 )9معجم الكتاب  :ىذا ادلعجم لفهم ادلعٌت من ادلفردات ادلضموف يف الكتاب.
عامة ،الكتاب الذم لو معجم الكتاب كتب دراسية .ادلثاؿ معجم العربية
بُت يديك.
أما أنواع ادلعجم بنسبة إىل استخداـ اللغة ثالثة أنواع ،ىم معجم أحادية
اللغة كمعجم ثنائية اللغة كمعجم متعددة اللغة .يف ىذا البحث ،طور
الباجث معجم ثنائية اللغة مها اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية.

 .3معيار ادلعجم
عبارة "لن يكوف معجما كامال" كىكذا عبارة كثَتا ما مسعت بُت اللغويُت،
كليس ادلقصود من عبارة للتنديد كادلعاجم ادلكونة ذلا ،كلكن تبقى ادلعلومات ادلقدمة
دائما من تطور اللغة يف اجملتمع .مرتبة حبيث أف مصطلح ىو معجم كامل من ادلفردات
اجلديدة يف اجملتمع .رأم شهاب الدين ىناؾ أربعة شركط جيب الوفاء هبا من أجل جعل
ادلعجم ادلثايل ،ادلعجم ىو جيد كيفي دبعايَت سباما  ,أربعة معايَت ىي معجم ادلثاؿ: 16
معايَت اكتماؿ معجم ادلثايل يتضمن عدة أشياء :ىناؾ رموز
بسيطة اليت توضح كيفية نطق الكلمات ،كاستخداـ تعريف
اكتمال
) (completenessجيدة كسهلة ،كالعرض من أبسط مث يليو صيغة من الحق أبسط
إىل أكثرىا تعقيدا ،كطريقة عرض التعابَت كادلصطلحات اليت
Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang Press. 2008), hlm. 142.

00

16

تستخدـ الًتددات العالية جدا.
إيجاز

)(concision
دقة
)(accurate

سهولة الشرح
(able

)understanding

األكلية إىل
ترتيب ادلفردات من العاـ إىل اخلاص أك من األشياء ّ
األشياء الثانوية.
الدقة ترتبط بادلوضوعي .لنيل ذلك ،فادلعجم اجليد غالبا يرافقو
الصور كالرسومات ،كالرسوـ التوضيحية ،كاألمثلة على ذلك .
نتائج البحوث التجريبية تؤكد أف الناس أصبحوا أكثر قدرة على
فهم األشياء ادللموسة .على سبيل ادلثاؿ مع مساعدة من الصور
كالصور من األشياء اليت ىي رلردة ادلشركح بالكالـ.
ادلعلومات ادلقدمة ببساطة حبيث ديكن للقراء فهم ادلعٌت بسهولة.
لتسهيل فهم الوسائل اليت يشيع استخدامها كاصفات مثل
السهاـ ،كإعطاء اللوف الذم يربز على جزء مهم ،ك كضع صورة
متوازنة كاستخداـ األرقاـ.

 .4كظيفة ادلعجم
اإلنساف مع أنو يف متفوؽ العلم كادلعرفة ،فهو ال يستطيع أف حيفظ كل الكلمة
من لغتو ىو .لذلك ،أحيانا ىو اليعرؼ معٌت كلمة ما بدقة ككضوح .كىنا ،ظهر كظيفة
ادلعجم كمرجع للبحث عن معٌت الكلمة أك اللفظ .فلمتعلمي اللغة الثانية فإهنم حباجة إىل
ادلعاجم ثنائية اللغة أك أكثر .كمن أىم كظائف ادلعجم:
 )1ذكر ادلعٌت أم يشرح ادلعٌت .اىتم ادلعجم إىل معٌت الصرؼ كمعٌت النحو كربط ادلعٌت
17

كضعف ادلعٌت كتقدًن ادلعٌت من النواحي كأسلوب شرح ادلعٌت.
 )2الرسم اإلمالئي أك اذلجاء .معجم العريب اليلزـ إىل احتياج القاعدة الصوتية لبياف
الكلمة.
Ibid., hlm. 144
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 )3التأصيل االشتقاقي .على سبيل ادلثاؿ كلمة سيئة من اشتقاؽ فعل "ساء" كالكلمة
"ساعة" من اشتقاؽ فعل "ساع".
 )4ادلعلومات الصرفية كالنحوية ،شرح أشكاؿ صرفية كشرح عن فعل اجملرد ،مذكر
كمؤنث كعن مجع التكثَت كفعل الالزـ كعن أمهية علم الصرؼ كنظاـ لطلب الكلمة.
 )5معلومات االستعماؿ ،اىتماـ ادلعجم:
أ .مفردات قددية كمفردات حديثة
ب .يف مستول العاـ ،يفرؽ مؤلف بُت الكلمة العامة كالكلمة األجنبية
ج .ثقافة كاجتماعية
د .زبصص ،عالقة الكلمة بالكلمة األخرل
ه .إقليم االستخداـ
 )6ادلعلومات ادلوسوعية
 )7بياف النطق ،بعض اللغات ادلختلفة ذلا عبارة ككتابة يف اإلمالء مثل اللغة اإلجنليزية
كاللغة الفارنسية ذلا فرؽ بُت عبارة ككتابة .كلذلك ،حيتاج ادلعجم يعطى ادلعلومات
عن مفردات ادلكتوبة كادلنطوقة .مثل كلمة  signبزيادة .n
 .5نظاـ تصنيف ادلعجم
كاف نظاماف يف تصنيف ادلعاجم للغة العربية الذم يستخدمو ادلعجمي.)1 :
نظاـ ادلعٌت (ادلعجم ادلعاين) ك  .)2نظاـ األلفاظ (ادلعجم األلفاظي).
أ -نظاـ ادلعٌت
ادلعجم هبذا النظاـ صنفو ادلعجمي بأف يرتب الكلمة يف ادلعجم بًتتيب
ادلعٌت أك مجع ادلفردات دبعٌت يف نفس اجملاؿ (موضوعي) .كبكلمة أخرل ،أف
تقسيم الكلمة يف ادلعاجم ادلعانية يًتكز يف جهة ادلعٌت ادلتعلق بادلوضوع الذم
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عينو ادلعجمي .على سبيل ادلثاؿ "ادلعجم الغريب" بكتابة أبو عبيد القاسم ابن
سالـ ( 244-150ق).
ب -نظاـ األلفاظ (معجم األلفاظ)
نظاـ األلفاظ ىو أف ينظم ادلعجمي معجمو بًتتيب األلفاظ (فهرس) من
ادلفردات ،ليس بنظر إىل معٌت الكلمة .أصبح ىذا ادلعجم مشهورا منذ عرفو
خليل ابن أمحد الفراىدم ألكؿ مرة دبعجم "العُت".
يف تاريخ تطور صناعة ادلعجم للغة العربية مخسة نظم اليت استخدمها
ادلعجمي للغة العربية يف تصنيف ادلعاجم األلفاظ ،ىم  :نظاـ صويت ،نظاـ
األلفبائي اخلاص ،نظاـ القافية ،نظاـ األلفبائي العاـ كنظاـ النطقي .يف ىذا
البحث ،يستخدـ الباحث نظاـ األلفبائي العاـ.
 )1خلفية نظاـ األلفبائي العاـ
ىذا النظاـ يصنف ادلعجم بًتتيب األحرؼ اذلجائي ادلعركؼ حىت اآلف ،من
حرؼ "ألف (مهزة)" حىت "الياء" .يف ادلعجم هبذا النظاـ ،كجب جلميع الكلمات أف
ذبرد بإيعادىا إىل أصل الكلمة .إذا كاف قد كجد أصل الكلمة فعلينا أف نشَت إىل
نفس احلركؼ يف احلرؼ األكؿ يف تلك الكلمة .ادلثاؿ "استغفر" يكوف بعد التجريد
"غفر" .مث كلمة "غفر" يشَت إىل حرؼ "غ" دلعرفة معٌت كلمة "استغفر" ألف يف
ذلك ،معٌت "غفر" كتغيَت الكلمة ككذلك زيادة األحرؼ قد يكوف يف نفس الشرح.
ىذا ما يفرؽ ىذا النظاـ بنظاـ األلفبائي اخلاص.
ىذا النظاـ يسمى بنظاـ أكائل األصوؿ أك النظاـ الذم يرجع إىل أصل الكلمة.
األصل من ىذا النظاـ يف احلقيقة قد ألفو علماء احلديث مثل إماـ خبارم يف
صحيحو ،ابن قتيبة يف كتابو-غريب احلديث أك الشيباين يف معجمو-اجليم .كلكن،
نظاـ تصنيف الكلمة مل يقرره اللغويوف ألف أكلئك ادلؤلفات مل يكن يف ادلعجم اللغوم
كامال.
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قالت اخلرباء أف نظاـ األلفبائي العاـ يف علم صناعة ادلعجم قد كاف عرفو
الزسلشرم ( 1143-1074ـ) .يف مؤلفتو أساس البالغة .كلكن ،بعض اخلرباء يركف
أف أكؿ شخص الذم يصنع ادلعجم بنظاـ األلفبائي العاـ ىو أبو ادلعاىل زلمد ابن
سبيم الربمكي (ت .)1008 .كيف ىذين الرأيُت ،عرفنا أف أكؿ من جيد نظاـ األلفبائي
العاـ ىو الربمكي مث كملو الزسلشرم.
 )2أسس معجم األلفبائي العاـ
ادلعجم بنظاـ األلفبائي العاـ من آخر التطور نظاـ تصنيف معجم اللغة العربية.
يعترب ىذا النظاـ أسهل من نظم اآلخر .األساس األساسي يف معجم األلفبائي العاـ
أساس التجريد .كأما األسس اآلخر مثل تقليب الكلمة ،تقسيم البناء اليستخدـ يف
معجم األلفبائي العاـ.

 .6ترتيب ادلعجم.
18
اعتماد يف ترتيب ادلعجم التايل:
 )1رتبت مواد ادلعجم أك اجلذكر اليت يشتمل عليها يف أبواب بعدد حركؼ اذلجاء،
حسب حرفها األكؿ  ،مث رتبت مواد كل باب كفقا للحرؼ الثاين فالثالث .
كاعتمد يف ذلك تسلسل احلركؼ اذلجائية (األلفاباء) كىو التايل  :أ ،ب ،ت،
ث ،ج ،ح ،خ ،د ،ذ ،ر ،ز ،س ،ش ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ؼ ،ؽ ،ؾ ،ؿ ،ـ،
ف ،ك ،ق ،م.
 )2ادرج الفعل الثالثي اجملرد حسب الًتتيب التايل  :فَػ َع َل ،فَػعُ َل ،فَعِ َل ،مث تلتو
األفعاؿ الثالثية ادلزيدة  :ادلزيدة حبرؼ ،فادلزيدة حبرفُت ،فادلزيدة بثالثة أحرؼ.

 18مجاعة من الكبار اللغو ين العرب ،ادلعجم العرب األساسي( .ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلوـ ،بدكف
السنة) ص 211
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كأدرجت على التوايل األفعاؿ ادلزيدة بالتضعيف .فادلزيدة باأللف ،مث ادلزيدة
باذلمزة .أما الرباعي اجملرد فأدرج حسب تسلسل أحرفو ،مث تاله ادلزيد حبرؼ
حرفُت.
 )3رتبت األمساء ادلعربة من مصادر كمشتقات كغَتىا حسب تسلسل حرفها
األكؿ ،فحركفها األخرل ،كما رتبت األمساء ادلبنية كاحلركؼ حسب تسلسل
أحرفها أيضا.
 )4أدرجت مصادر األفعاؿ اجملردة كادلزيدة مع أفعاذلا ،مث ذكرت منفردة ،زيادة يف
اإليضاح أك تبيانا دلعانيها ،كما ذكر مع الفعل الثالثي اجملرد اسم فاعلو أك
الصفة ادلشبهو بو كاسم مفعولة أحيانا.
 )5مل يضمن ادلعجم مجيع أكزاؼ األفعاؿ كادلشتقات كادلصادر كاجلموع ،بل اقتصر
على ادلشهور الشائع منها .عنمدما يكوف للكلمة أكثر من معٌت ،تدرج ادلعاىن
ادلتعددة مرقمةبالتسلسل.
 .7عناصر ادلعجم.
ندرج فيما يأيت رلموعة من ادلعايَت اليت ديكن ربكيمها يف تصنيف ادلعجمات
الثنائية اللغة ،كتقوديها (أم احلكم على مدل جودهتا) .كتسلط ىذه ادلعايَت الضوء
19
كيكوف ادلعجم الكامل على ثالثة جوانب أساسية ىي:
أ -ادلقدمات
 )1كتبُت مقدمة ادلعجم ادلعلومات اآلتية:
 .1الغرض من ادلعجم
 .2مصادر ادلعجم
 19علي القاسي ،علم اللغة كصناعة ادلعجم) ،جامعة ادللك سعود ، )1991 ،ص .167-169
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 .3ادلنهج الذم اتبع يف تصنيف ادلعجم
 .4النظرية النحوية اليت يرتكز عليها ادلعجم
 .5ادلدل ،أـ ادلفردات اليت يتناكذلا ادلعجم ،كادلعاين ادلختلفة لكل مدخل.
 .6أنواع ادلعلومات اليت يقدمها ادلعجم.
 )2تاريخ اللغة ،أم ىناؾ مقدمة يف تاريخ اللغة األجنبية ،كتطويرىا ،كصالهتا
باللغات األخرل.
 )3نظاـ اللغة األجنبية الصويت ،أم ىناؾ عرض منظم لفونيمات اللغة األجنبية
كالتوزيع التكاملي أللفوتاهتا ،كىناؾ دليل يبُت نظاـ األصوات كالرموز اليت
تبناىا ادلعجم ،كىناؾ أيضا مفتاح لطريقة التلفظ يزكد القارئ دبثلُت أك ثالثة
لكل رمز من األمثلة ادلعركفة لديو.
 )4حنو اللغة األجنبية ،أم يشتمل حنو اللغة األجنبية ادلوجز يف مقدمة ادلعجم
على عرض منظم ادلفردات إىل أقساـ كأنواع كتبُت العالقات اليت تقوًن بينها.
 )5اخلط ،ربتول مقدمة ادلعجم على خالصة خلط اللغة األجنبية أك نظامها
الكتايب ،كقواعد اإلمالء كاستثناءهتا.
 )6دليل استعماؿ ادلعجم ،ىناؾ دليل جيد يساعد القارئ على كيفية استعماؿ
ادلعجم كيبُت مجع ادلختصرات ،كالرموز ادلعجمية ادلستعملة فيو.
ب -صلب ادلعجم
 )1الشكل
 )2ادلدخل
 )3ادلعلومات الصوتية
 )4ادلعلومات
 )5ادلعلومات ادلتعلقة بالداللة
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 )6االستعماؿ
 )7األمثلة التوضيحية
 )8الشواىد الصوتية
 )9ادلعلومات االشتقاقية التارخيية )االيتومولوجية(
ج -ادلالحق
أم ىناؾ مالحق تزكد القارئ بادلعلومات اليت يبحث عنها كاليت تتعلق حبضارة اللغة
األجنبية مثل:
 )1نظاـ الوحدات النقدية (النقود(
 )2األكزاف كادلقاييس
 )3نظاـ درجات احلرارة
 )4لوائح بادلؤسسات الًتبوية كالسياسية الكربل
 )5اخلرائط  . . . . .إخل

01

الفصل الثالث
منهجية البحث
أ -مدخل البحث ومنهجه
مدخل البحث الذي يستخدم الباحث إلعداد ادلعجم ىو ادلدخل
الكيفي ،ألن يف ىذا البحث يصف انتقاليا وسيطور بعد الباحث يف ميدان
البحث 1،ادلدخل الكيفي كثريا ما حياول أن حياول أن يعطى زيادة العلوم يف
الوصفي تفصيليا عن الوقوع الطبيعي الذي مل يوصف كامال يف األديب .و
طريقة البحث الذي يستخدم الباحث ىو الوصفي ،والوصفي ىو البحث الذي
حياول أن يصف الظاىرة ،والواقعة واحلادثة اليت تصري اآلن -2والتقوديي -وجتربة
النتاج .و أما منهج الذي يستخدم الباحث يف ىذا البحث ىو ادلنهج التطويري
) (Research And Developmentو يستخدم الباحث لالحتياجات ىو ادلدخل
الكمي دلقياس فعالية ادلعجم ادلطور.
ب -مجتمع البحث وعينته
رلتمع ىذا البحث ىو مجع الطالب فصل الصف اخلامس يف ادلدرسة
ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج منهج الدراسي  2113العام
الدراسي  2116-2115م بعدد  22الطلبة.

1

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta 2010), hlm 283.
2
Trianto, Pengantar penelitian pendidikan bagi pengembangan profesi pendidikan & tenaga
kependidikan, (Jakarta: kencana, 2010), hlm 197.
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ج -أدوات البحث
أ .ادلالحظة
ادلالحظة ىي إحدى الطرق اليت تستخدمها الناس يف اكتساب اخلربة
وادلعرفة على أساس ما رأوا ومسعوا .اختار الباحث هبذه ادلالحظة غاليا
3
واألسلوب مجع البيانات ادلتعلقة بالسلوك.
ب .ادلقابلة

ىي األداة األخرى اليت ديكن استخدامها جلمع البيانات ىو
ادلبادئ التوجيهية أو دليل ادلقابلة .يف حبث اخلاص ،أنشطة ادلقابلة ىي
إحدى من إجراءات مجع البيانات .رأى أريكنتو ( ،)2115تسمى
ادلقابلة باالستبيان عن طريق الفم ،وىو احلوار الذي أجراه ادلقابل
للحصول على معلوماتو .األداة ادلستخدمة يف مجع البيانات عن طريقة
القابلة ىي دليل ادلقابلة 4.ادلقابلة ىي عملية للحول على ادلعلومات
ألغراض البحث بطريقة السؤال واجلواب ,والشخص الذي جيري ادلقابلة
مع مشاركي اإلجابة وجها لوجو باستخدام األداة اليت تسمى بدليل
ادلقابلة.

ج .الوثائق

ىي من ادلصطلحات العلمية واحلديثة ولو عدة معرفات :أنو
شكل من أشكال العمل الببليوغرايف الذي يستخدم وسائل وأدوات

متعددة تقليدية مثل تصتيف والفهرسة ،واحلديثة مثل الكشافات
وادلستخلصات وادلقاالت الببليوغرايف ،أو أن التوثيق ىو حييل نقل
Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007) , hlm 125.
Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) ,hlm 94.
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3
4

وجيميع ويصنيف الوثائق واستعماالهتا .5الوثائق ىي طلب ادلعلومات أو
احلقائق من ادلكتوب وىي طلب البيانات عن األشياء يف صور الكتابة
والنسخة والكتب واجلريدة وغري ذلك 6.ومن بيانات البحث اليت ينشأ
يف الوثقة يشتمل على :أ) كتاب الطالب الصف اخلامس منهج
الدراسي ، 2113ب) ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو-
ماالنق.
د .االستبانة
ىي أداة للحصول على حقائق وجتميع البيانات عن الظروف
واألساليب القائمة بالفعل .وتعدد االستبانة على إعداد رلموعة من
األسئلة ترسل لعدد كبري نسيبا من أفراد اجملتمع .واالستبانة اليت تستخدم
الباحث تتكون من قسمني .القسم األول ىو أدوات مجع البيانات
الكيفية وىي االستبانة ،أما القسم الثاين ىو أدوات مجع البيانات
الكيفية وىي الورقة ديأل هبا االقًتاح والتعليق من اخلرباء أو التصديق.
د -مصادر البيانات
أ .كتاب الطالب الصف اخلامس ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية
تاسيكمادو -ماالنج منهج الدراسي .2113
ب .األساتيذ و الطالب يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو-
ماالنج.
 5رجاء وحيد دويدري ،البحث الغلمي أساسيتو النظرية وممارستو العلمية( ،بريوت :دار الفقو ،)2111 ،ص
375

6

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), hlm 223.
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ه -مراحل التطوير

يف ىذا البحث استخدام النظري من  Borg and Gallكما البيان اآليت:7
 )1حتليل احلاجات وادلشكالت
ينطلق البحث إىل حتليل احلاجات وادلشكالت .احلاجات ىي أي شيئ
إذا عمل ما يف إعطائو ألن ديلك النتيجة الزيادة.
 )2مجع البيانات
بعد أن نعرف احلاجات وادلشكالت ،فاخلطوة بعدىا ىي إىل
حنتاج مجع ادلعلومات أو البيانات اليت تستطيع االستعمال كادلادة
لتحطيط النتاج ادلعني وحتتاج استطاعها أن تعلو ادلسألة.
 )3تصميم ادلنتج
حيصل اإلنتاج يف البحث التطويري متنوع .يف رلال الًتبية,
حيصل اإلنتاج بالبحث التطويري حيتاج إىل تنمية اإلنتاجية الًتبوية ،وىي
ىناك ادلتخرجون الكثرون ،والكيفيون ،ومتصلون باإلحتاج.
 )4التحكيم من اخلرباء) األول(
وىي عملية للقدر أخطة اإلنتاج ،يف ىذا احلال طريقة التعليم
معقوال سوف أثر من قبل أو ال .التحكيم من اخلرباء أي صحيحة
التصميم بالطريقة حضور العامل الذي ديلك اخلربة لقدر اإلنتاج اجلديد
الذي خيطط.
Sugiyono, op.cit., hlm 408.
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 )5اإلصالحات األوىل
بعد تصميم النتاج والتحكيم من اخلرباء ،فسوف نعرف الضعف .بذلك
نستطيع أن ننقصو بإصالح التصميم.
 )6التجربة ادلبدئية
يف رلال الًتبية ،تصميم النتاج يستطيع أن جيرب مباشرة بعد
التحكيم من اخلرباء واإلصالحات .تؤدي التجربة ادلبدئية تظاىر
باستخدام طريقة التعليم .وبعد تظاىر باستخدام طريقة التعليم ،فيجربو
إىل اجملموعة احملدودة.
 )7اإلصالحات الثانية
إذا التجربة ادلبدئية يف اجملموعة احملدودة مل تؤثر جيدا ،فعلينا أن نؤدي
إصالحات النتاج .تؤدي ىذه اإلصالحات ،إذا يف االستعمال يف
ادلؤسسة التعليمية األوسع النقصان والضعف .حىت يستطيع أن يؤدي
لتكميل وصناعة النتاج اجلديد مرات.
 )8التجربة ادليدانية
بعد التجربة النتاج ناجحة ،فنستمر بتطبيق النتاج يف ادلؤسسة
التعليمية الواسعة .جبانب ذلك جيب علينا أن نقدر النقصان الظاىر
إلصالحات االستمرار .ترشد خطوات البحث التطويري يف رسم البيان
8
اآليت:
Ibid., hlm 298-310.
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8

جمع البيانات

تحليل الحاجات
والمشكالت

تصميم المنتج

التصديق
االنتاج/الخبراء
(األول)

التجربة المبدئية

اإلصالحات
األول

اإلصالحات
الثانية

التجربة الميدانية

و -أسلوب تحليل البيانات
 .1البيانات الكيفية
حلل الباحث البيانات من الوثائق وادلقابلة وكذالك إعداد ادلعجم
ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية
تاسيكمادو -ماالنق منهج الدراسي  2113يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني
اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنق بأسلوب الوصفي ).(Descriptive Analysis
 .2البيانات الكمية
حلل الباحث البيانات من االستبانة للخرباء والتالميذ بأسلوب
اإلحصائى الوصفي ).(Descriptive Analysis Statistic
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وأسلوب حتليل البيانات يستخدم لتحليل البيانات الكيفية
النتيجة الصحة بأسلوب احلساب قيمة ادلعدل .وفائدة احلساب دلعرفة
فائزة القيمة األخرية اليت ذلا العالقة .أسلوب التحليل بالرموز مبا يلي:9
∑
∑

قيمة

ونتيجة البيانات حتلل باستخدام مقايس اللياقة ليكريت ” “Likertيف
اجلدول اآليت:11
مقايس اللياقة بناء على المقياس

ليكيرت”Skala Likert”11

الفصيلة

القيمة

موافق بشدة

 < %84نتيجة ≥ %111

موافق

 < %68نتيجة ≥ %83

زلايد

 < %53نتيجة ≥ %67

9

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara,
1999), hlm 313.
10
Ibid, hlm 314.

 11أمحد عودة عبد اجمليد ،مفاىيم التقومي والقياس واألداء .احللقة العلمية قياس األداء يف العمل األمين،
(رياض :كلية التدريب قسم الربامج التدريبية ،)2113 ،ص 11
03

غري موافق

 < %36نتيجة ≥ %52

غري موافق بشدة

 < %21نتيجة ≥ %36

البيان من جدول مقايس اللياقة ليكيرت ”:“Likert
 )1إذا ادلنتج التجريب وصل إىل الدرجة يف ادلائة بني  < %83نتيجة ≥ ,%111
فهو من الفصيلة" موافق بشدة" .
 )2إذا ادلنتج التجريب وصل إىل الدرجة يف ادلائة بني  < %68نتيجة ≥ ,% 83
فهو من الفصيلة" موافق" .
 )3إذا ادلنتج التجريب وصل إىل الدرجة يف ادلائة بني  < %52نتيجة ≥ ,% 67
فهو من الفصيلة" زلايد" .
 )4إذا ادلنتج التجريب وصل إىل الدرجة يف ادلائة بني  < %36نتيجة ≥ ,%52
فهو من الفصيلة" غري موافق" .
 )5إذا ادلنتج التجريب وصل إىل الدرجة يف ادلائة بني  < %21نتيجة ≥ ,%36
فهو من الفصيلة" غري موافق بشدة" .
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الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها
قبل نبحث عن عرض البيانات كحتليلها يف األكؿ ىذا الباب أنا سأحبث عن
ىوية ادلدرسة ،منها :
:
 )1اسم ادلدرسة
ادلدرسة يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادك -ماالنج.
 :األىلية
 )2حالة ادلدرسة
5344447535 :
 )3رقم اذلاتف
:
 )4عنواف ادلدرسة
شارع الكياىي احلاج يوسف  474تاسيكمادك -لوككوارك -ماالنج
65443 :
 )5الرمز الربيدم
4989 :
 )6سنة التأسيس
 :يف الصباح
 )7الوقت الفعلي للتعلم
 :أ ()A
 )8نتيجة اإلعتماد
 :نينيس كيدايانيت ادلاجسًت
 )9إسم رئيس ادلدرسة
 :نور ليال
 )11إسم مدبر ادلعهد
 :نور ليال
 )11إسم مدرس اللغة العربية
22 :
 )12رلموع الطلبة الصف اخلامس
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قد مجع الباحث ىذه البيانات بأنواع أساليب كىي ادلالحظة كادلقابلة كاإلستبانة
كالوثائق .كلسهولة توجيو عرض البيانات فقاـ الباحث بعرضها مناسبا خبطوات البحث
التطوير ،منها:
أ -تطوير المعجم
 -1تحليل الحاجات والمشكالت
البحث متعمد بادلشكالت ،كالبحث التطويرم جبرم على حتليل احلاجات .قاـ
ادلالحظة كادلقابلة كاإلستبانة كالوثائق يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادك-
ماالنج خصوصا يف الصف اخلامس .كاكتشف الباحث ادلشكالت ادلتنوعة كاحلاجات
الظاىرة منها:
 )1كبادلعجم ادلساعد يشعر بادلعاكنة يف تعليم اللغة العربية
مهمة جدا ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس (ادلنهج
 )2كبذلك ّ
 )2543يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادك -ماالنج العاـ الدراسي
 2546-2545ـ.
 )3مناسبة ادلفردات بُت ادلعجم كالكتاب
 )4ادلعجم ادلركب من الوحدة أك الباب الدارس أسهل للطالب من ادلعجم ادلركب من
األلفباعي
 -2جمع البيانات
يريد الباحث أف إعداد ادلعجم ادلساعد من كتاب العربية لكتاب الطالب الصف
اخلامس (ادلنهج  )2543يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادك -ماالنج
العاـ الدراسي  2546-2545ـ بسهولة لطالب يف تعليم اللغة العربية.
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فاالقًتاحات ادلوجودة من البيانات إلعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف
اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادك -ماالنج منها:
ملونا ،لكي جيلب القراء الرغب
 )1أف جيعل الغالؼ )الصورة كالكتابة( يف ادلعجم ّ
يف استعمالو.
 )2أف يعطي إرشادات استخداـ ادلعجم لسهولة طلب ادلفردات.
 )3أف يستعمل الورقة  Hvs A5دلواد ادلعجم ألف رحيص كالواضح لشكل ادلعجم
اجليب.
 )4أف يعطى الصورة لكل أكؿ الوحدة (كرقة الفصيلة).
يكرب مقياس احلركؼ لسهولة القراءة.
 )5أف ّ
 )6مكتوبة ادلفردات باخلط النسخ العرب )(Traditional Arabic
يوضح ادلفردات كيعطي احلركات الواضحة لكل ادلفردات.
 )7أف ّ
 )8أف يكتب ادلفردات يف ادلعجم مناسبة بالكتاب ادلستعمل.
 )9أف يزيد الغناء لؤلطفاؿ يف ادلعجم.
 )11أف يرتب ادلفردات كل الوحدة كيرتب ادلفردات من األلفباعي.
 -3تصميم المنتج
أراد الباحث أف تقوـ بإعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس
يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادك -ماالنج حىت أف يكوف تعليم اللغة
العربية أحسن كأسهل مما سبق .ك إعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف
اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادك -ماالنج ليكونو أسهل
كأحسن ،دبا يلي:
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 )1جنس المعجم
قد ظهر من ىذ ادلعجم أف ىذا ادلعجم من ادلعجمات للناطقُت بلغة
الشرح ،عن قصد بياف معٌت الكلمة دلتكلمُت األجنبية أم دلستعمل لغة اذلدؼ.
ادلثاؿ ادلعجم ىو " العربية – اإلندكنيسية" ،اإلندكنيسيوف كمتكلمُت األجنبية.
يف ىذه احلالة ،كانت اللغة العربية ىي لغة اذلدؼ أما اللغة اإلندكنيسية ىي لغة
الشرح.
كقد ظهر من استخداـ اللغة أف ىذا ادلعجم من معجم ثنائية اللغة .
كيتكوف من لغتُت ىي اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية .كمنظورا من ناحية شكلو
أف ىذا ادلعجم من معجم اجليب ألنو حيتول على مثانية مائة مفردة حىت مثانية
مائة كمخسوف مفردة ،بقصد لكي يستطيع أف حيملو الطالب إىل أم مكاف
بالسهولة.
استخداـ ىذا ادلعجم بنظاـ ادلعٌت .كترتيب بأسلوب ادلفردات بناء على
ادلعٌت أك ادلفردات الذم أقدـ ناحية ادلعٌت الذم يتعلق بادلوضوع ادلقرر .كلذالك
لطلب ادلعٌت الكلمة بادلوضوع،ادلثاؿ " :أمحر ،أزرؽ ،أصفر ،أسود" فسوؼ جند
الكلمات يف موضوع "األلواف".

04

 )2تصميم الغالف
استعماؿ ىذا ادلعجم استعماال بالتطبيق ” “Corel Draw X6لتصميم ىذا ادلعجم .
كاللوف األساس من ىذا ادلعجم ىو أزرؽ مساكم ك أزرؽ.

أ .الغالؼ األمامي
يستخدـ اللوف األساسي ىو أزرؽ مساكم ك أزرؽ .ككذلك
إدماج الصورة الولد مع ادلعجم ك البنت مع مناظر يف خلفو .الكلمة
” “Kamus Bahasa Arabمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس
 “Penunjang Buku Siswa Bahasa Arab Kurikulum 2013” ،مكتوبة
باستخداـ اجلنس كادلقياس “Untuk ، Bernard MT Conderserd 15Pt

Batavia 40Pt

04

”) MADRASAH IBTIDAIYAH (MIمكتوبة باستخداـ اجلنس
كادلقياس  “Kelas” ، Arial Black 17Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس
كادلقياس  “5” ، Arial Black 34Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس
 “Bonus”، Batavia 82Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس Batavia
 “Lagu-lagu anak dalam B.Arab” ، 21Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس
كادلقياس  “Ahmad Fakhril Aziz” ، Arial 10Ptمكتوبة باستخداـ
اجلنس كادلقياس .Arial Rounded 16Pt

ب .الغالؼ الداخلي
يستخدـ اللوف األساسي ىو أسود ك أبيض .ككذلك إدماج
الصورة الولد مع ادلعجم ك البنت مع مناظر يف خلفو .الكلمة “Kamus
08

”Bahasa Arab

مكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس

Batavia 40Pt

”“Penunjang Buku Siswa Bahasa Arab Kurikulum 2013

باستخداـ اجلنس كادلقياس

مكتوبة

،

“Untuk ، Bernard MT Conderserd 15Pt

”) MADRASAH IBTIDAIYAH (MIمكتوبة باستخداـ اجلنس
كادلقياس  “Kelas” ، Arial Black 17Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس
كادلقياس  “5” ، Arial Black 34Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس
 “Bonus”، Batavia 82Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس Batavia
 “Lagu-lagu anak dalam B.Arab” ، 21Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس
كادلقياس  “Ahmad Fakhril Aziz” ، Arial 10Ptمكتوبة باستخداـ
اجلنس كادلقياس .Arial Rounded 16Pt

00

ج .الغالؼ اخللفي
يستخدـ اللوف األساسي ىو أزرؽ .ككذلك إدماج الصورة الولد مع
الشبورة .الكلمة” “Kamus Bahasa Arabمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس
“Penunjang Buku Siswa Bahasa Arab Kurikulum 2013 ، Arial Black 24Pt
” Untuk MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) Kelas 5مكتوبة باستخداـ اجلنس
كادلقياس  “2016”، Arial Rounded 12Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس
“Kamus
ini
hadir
dalam
، Arial Rounded 12Pt
Madrassah

rangka..............................................................untuk

”) Ibtidaiyah Kela 5 (Limaمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس .Times New

Roman 14Pt

 )3تصميم كرقة الفصيلة (الدرس األكؿ حىت الدرس الثامن)

04

يستخدـ اللوف األساسي ىو أخضر .ككذلك إدماج الصورة معلق عن
الصورة الدراس قبلو .الكلمة "الدرس األكؿ )حىت الدرس الثامن(" مكتوبة
باستخداـ اجلنس كادلقياس  ، Traditional Arabic 34Ptالكلمة "يف غرفة اجللوس
(عن ادلوضوع حىت الدرس الثامن)" مكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس
.Traditional Arabic 34Pt
 )4وجوه المعجم
يتكوف ىذا ادلعجم من الغالؼ ،الغالؼ الداخلي ،صفحة ادلوضوع
(السَتة الداتية من ادلألف ،اإلسم كتاب ادلساعد ،ك ادلراجع) ،كادلقدمة،
كإرشاذات استخداـ ادلعجم ،كاحملتويات ،كزيادة الغناء لؤلطفاؿ يف خلف
ادلعجم.
 )5المواد المعجمية
أف يًتكب ىذا ادلعجم من ادلوضوع يف الكتاب الطالب الصف اخلامس
(ادلنهج  )2543يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادك -ماالنج العاـ
الدراسي  2546-2545ـ .كادلفردات يف ادلوضوع يًتكب من حرؼ األلف
حىت الياء ،بناء على ترتيب احلرؼ اذلجائية )ا ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ ،د ،ذ،
ر ،ز ،س ،ش ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،غ ،ؼ ،ؽ  ،ؾ ،ؿ ،ـ ،ف ،ك ،ق ،م)
كحيتول ىذا ادلعجم على الدرس األكؿ حىت الدرس الثامن ،بالتفضيل اآليت :
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أ -ادلفردات من الدرس األكؿ حىت الدرس الثامن
الجدول األول ()1
المفردات من الدرس األول إلى الدرس الثامن

الرقم

الدرس

المفردات

.1

الدرس األول

116

.2

الدرس الثانى

111

.3

الدرس الثالث

109

.4

الدرس الرابع

116

.5

الدرس الخامس

94

.6

الدرس السادس

127

.7

الدرس السابع

135

.8

الدرس الثامن

154

مجموع
ب -زيادة الغناء لؤلطفاؿ

962

الجدول الثانى ()2
زيادة الغناء لألطفال

الرقم

الغناء

المعنى

.1

ايت
س بَالبمونَ م
مخَم ب
َحيَّا نػبغَ يٍت َم نعا

Balonku ada lima

.3

أبنمظبمر َحديمػ َق ميت

.2

04

Ayo bernyanyi
bersama
Lihat kebunku

.4
.5
.6

ت
َى َذا بَػمي ه
أمَألَلم َوا بف
الطَّ َع باـ

مجموع

Ini Rumah
Warna-warna
Makanan

( )6ستة الغناء

الباحث يزيد الغناء لؤلطفاؿ ألف يف الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت
اإلبتدائية تاسيكمادك -ماالنج ،الطالب يستعملوف الغناء لؤلطفاؿ بالغة العربية يف
دراستهم كل اليوـ .ىذا الغناء إستعماؿ يف الصف اخلامس العاـ الدراسي -2545
 2546ـ ،لسهولة دراستهم ألف معلق بادلوضوع يف كتاب الطالب الصف اخلامس
(ادلنهج .)2543

ب -عرض نتائج التصديق من الخبراء وإصالحات المنتج
اكتساب ىذه البيانات من نوعُت ،البيانات الكيفية كالبيانات الكمية .البيانات
تكتسب من مرحلتُت ،مرحلة التصديق كالتجريبة .البيانات الكمية تكتسب من االستبانة
بناء على ادلقياس” .“Semantic Defferensialأما البيانات الكيفية تكتسب من التعليقات
كاإلقًتاحات ادلوجودة إما من خرباء التصديق أك من التجربة احملدكدة  /ادلبدئية.
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الجدول الثالث ()3
مقياس النتيجة أو اإلجابة من االستبانة

1

مقياس النتيجة أو اإلجابة
1

2

3

4

5

ضعيف

مقبوؿ

جيد

جيد جدا

ممتاز

كىذا الفرصة ىي فرصتُت أم األكؿ خلرباء احملتول كالثاىن خلرباء التصميم على
تطوير ادلعجم ،يف ىذه اإلستبانة خرباء احملتول يعطى النتيجة من قسم شغل ادلعجم،
معايَت ادلعجم ،كأنواع ادلعجم .ككذالك خرباء التصميم يعطى النتيجة من تصميم ادلعجم،
بياين ادلعجم ،كجوه ادلعجم ،كجسد ادلعجم.
 )1التصديق من خبراء المحتوى
اخلبَت األكؿ ىي األستاذة الدكتور احلاجة دكم محيدة ادلاجسًت كىي خبَت احملتول ذلذا
ادلعجم .كالبيانات من االستبانة مكتوبة يف اجلدكاؿ اآلتى:

 1أمحد عودة عبد اجمليد ،مفاىيم التقوًن كالقياس كاألداء .احللقة العلمية قياس األداء يف العمل األمٍت،
(رياض :كلية التدريب قسم الربامج التدريبية ،)2543 ،ص 6
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الجدول الرابع ()4
اإلستبانة واإلجابة من خبراء المحتوى
 .1قسم شغل ادلعجم

رقم

1

مؤشر

2

3

.4

تتألف تصنيف ادلفردات على
ادلوضوع

✓

.2

الئق ادلفردات بادلعٌت

✓

.3

ادلفردات ادلقدمات الكامالت
بادلوضوع

✓

.4

ادلعجم رلهز الغناء لؤلطفاؿ معلق
بادلوضوع

4

5

✓

 .2معايَت ادلعجم

رقم

1

مؤشر

2

3

.4

اكتماؿ زلتول ادلعجم

✓

.2

اختصار ادلعجم

✓

.3

ذقة ملخص ادلعجم

.4

سهوؿ البياف يف تقدًن
استعماالت

✓
✓
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4

5

 .3أنواع ادلعجم

رقم

1

مؤشر

2

3

.4

يتكوف ادلعجم معرض دلوضوع

✓

.2

ادلواد من العجم اخلاص

✓

.3

استخداـ ادلفردات الئق بادلوضوع

✓

.4

كل معٌت ادلفردات الئق بادلوضوع

✓

.5

جنس ادلعجم يسهل يف البحوث
ادلفردات

4

5

✓

الجدول الخامس ()5
نتيجة االستبانة من خبراء المحتوى
رقم

مقياس النتيجة أو اإلجابة

الرمز

.1

ضعيف

1x0

0

.2

مقبوؿ

2x2

4

.3

جيد

3 x 10

30

.4

جيد جدا

4x1

4

.5

ممتاز

5x0

0

(النتيجة  Xمجموع اإلجابة)

مجموع

38

44

 النتيجة األعلى = مجموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األعلى
( 65 = 5 × 13النتيجة األعلى)
 النتيجة األقلى = مجموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األقلى
( 13 = 1 × 13النتيجة األقلى)
 النتيجة األخير =
مجموع النتيجة المقياس

∑

النتيجةاألعلى ∑

قيمة

 بناء على احلساب السابق ،فادلالحظة اليت يؤديها خرباء احملتول بأكملو حصل على 58
 . %إذا ناسب جدكؿ مقايس اللياقة ليكَتت ” ،“Likertفهذه النتيجة من ادلعيار
محايد.

 كمن االستبانة السابقة كجد الباحث التعليقات كاالقًتاحات إلصالحات ادلنتج بأف يكوف
أحسن .دبا يلي:
صحة الكتابة.
 .1يف قسم شغل ادلعجم يرجى اإلىتماـ ّ
 .2يف قسم شغل ادلعجم يرجى اإلىتماـ معلق بادلوضوع يف كتاب الطالب الصف
اخلامس (ادلنهج .)2543
 .3يف قسم معايَت ادلعجم يرجى اإلىتماـ مقياس احلركؼ أك خط ادلفردات أكرب من
قبلو،ك يرجى اإلىتماـ جنس احلركؼ أحسن من قبلو.
 .4يف قسم أنواع ادلعجم يرجى اإلىتماـ سهوؿ البياف يف تقدًن استعماالت أك ادلواد.
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 )2التصديق من خبراء التصميم
اخلبَت الثاين ىو األستاذ احلاج أمحد م ّكي حسن ادلاجسًت كىو خبَت التصميم ذلذا ادلعجم .
كالبيانات من االستبانة مكتوبة يف اجلدكاؿ اآلتى:

الجدول السادس ()6
االستبانة ك اإلجابة من خرباء التصميم
 .1تصميم ادلعجم

رقم

1

مؤشر

.4

اسًتعى تصميم ادلعجم الطلبة

.2

كتابة يف ادلعجم الواضح كسهل
للقرائة

.3

جذب الغالؼ

2

3

4

5
✓

✓
✓

 .2رسومات ادلعجم

رقم

1

مؤشر

2

3

4

5

.4

استخداـ اخلط

.2

ختطيط ك تصميم

✓

.3

الرسوـ التوضيحية كالرسومات

✓

✓

كالصور
.4

تركيبات األلواف

✓
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 .3كجوه ادلعجم

رقم

1

مؤشر

2

3

4

5

.4

ادلفردات غَت مآلف

.2

تقدًن كل احملتول أك اجلدكؿ
متناسق

✓

.3

الًتقيم صحيح ك متناسق

✓

.4

اخلرائط كصور ذات مغزل

✓

✓

 .4جسد ادلعجم

رقم

1

مؤشر

2

3

4

5

.4

حجم القاموس الئق ك السهل
دلستول ادلدرسة

✓

.2

طباعة كاضحة

✓

.3

كتابة دقيقة

✓

.4

رللد قوية اجلودة

✓

.5

ادلعجم سهل للفتوح

✓
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الجدول السابع ()7
نتيجة االستبانة من خبراء التصميم
رقم

مقياس النتيجة أو اإلجابة

الرمز

مجموع

(النتيجة  Xمجموع اإلجابة)
.1

ضعيف

1x0

0

.2

مقبوؿ

2x0

0

.3

جيد

3x0

0

.4

جيد جدا

4x6

24

.5

ممتاز

5 x 10

50
74

 النتيجة األعلى = مجموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األعلى
( 80 = 5 × 16النتيجة األعلى)
 النتيجة األقلى = مجموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األقلى
( 16 = 1 × 16النتيجة األقلى)
 النتيجة األخير =
مجموع النتيجة المقياس
النتيجةاألعلى ∑
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∑

قيمة

 بناء على احلساب السابق ،فادلالحظة اليت يؤديها خرباء التصميم بأكملو حصل على
 . % 93إذا ناسب جدكؿ مقايس اللياقة ليكَتت ” ،“Likertفهذه النتيجة من ادلعيار
موافق بش ّدة.

 كمن االستبانة السابقة كجد الباحث التعليقات كاالقًتاحات إلصالحات ادلنتج بأف يكوف
أحسن .دبا يلي:
 .1يف قسم تصميم ادلعجم يرجى اإلىتماـ زيادة رمز ادلنهج  2543ك رمز كزارة
لشؤكف الدينية بإندكنيسيا يف السنة .2545
 .2يف قسم تصميم ادلعجم يرجى اإلىتماـ شكل اخلط يف غالؼ اخللفي.
 .3يف قسم تصميم ادلعجم يرجى اإلىتماـ زيادة الغالؼ الداخلي مع اإلسم الطالب ك
عنوانو.
 .4يف قسم رسومات ادلعجم يرجى اإلىتماـ األلواف يف كرقة احلدكدية (الدرس األكؿ حىت
الدرس الثامن) لكي متناسق باأللواف األسس غالؼ ادلعجم.
 )3إصالحات المنتج
بناء على االستبانة ،كالتعليقات كاالقًتاحات من خرباء احملتول ك خرباء التصميم
 .فإصالحات ادلنتج دبا يلي:
 .1تصميم الغالؼ
أ .الغالؼ األمامي
يستخدـ اللوف األساسي ىو أزرؽ مساكم ك أزرؽ .ككذلك إدماج الصورة الولد مع
ادلعجم ك البنت مع مناظر يف خلفو .الكلمة” “Kamus Bahasa Arabمكتوبة باستخداـ
اجلنس كادلقياس “Penunjang Buku Siswa Bahasa Arab Kurikulum ، Batavia 40Pt
” 2013مكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس “Untuk ، Bernard MT Conderserd 15Pt
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”) MADRASAH IBTIDAIYAH (MIمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس
 “Kelas” ، 17Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس  “5” ، Arial Black 34Ptمكتوبة
باستخداـ اجلنس كادلقياس  “Bonus”، Batavia 82Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس
 “Lagu-lagu anak dalam Bahasa Arab” ، Batavia 21Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس
كادلقياس  “Ahmad Fakhril Aziz” ، Arial 10Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس
Arial Black

.Arial Black 16Pt

كزيادة رمز ادلنهج  2543ك رمز كزارة لشؤكف الدينية بإندكنيسيا يف السنة
 ،2545الكلمة ” “Direktorat Pendidikan Madrasah......................2015مكتوبة
باستخداـ اجلنس كادلقياس .Arial Black 12Pt
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ب .الغالؼ اخللفي
يستخدـ اللوف األساسي ىو أزرؽ .ككذلك إدماج الصورة الولد مع الشبورة.
الكلمة” “Kamus Bahasa Arabمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس ، Arial Black 24Pt
“Penunjang Buku Siswa Bahasa Arab Kurikulum 2013 Untuk MADRASAH

” IBTIDAIYAH (MI) Kelas 5مكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس
 “2016”، 12Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس ، Arial Rounded 12Pt

Arial Rounded

rangka..............................................................untuk

dalam

“Kamus

hadir

ini

”) Madrassah Ibtidaiyah Kela 5 (Limaمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس .Arial
Black 16Pt

ج .الغالؼ الداخلي
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يستخدـ اللوف األساسي ىو أسود ك أبيض .ككذلك إدماج الصورة الولد مع
ادلعجم ك البنت مع مناظر يف خلفو .الكلمة” “Kamus Bahasa Arabمكتوبة باستخداـ
اجلنس كادلقياس “Penunjang Buku Siswa Bahasa Arab Kurikulum ، Batavia 40Pt
” 2013مكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس “Untuk ، Bernard MT Conderserd 15Pt
”) MADRASAH IBTIDAIYAH (MIمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس Arial Black
 “Kelas” ، 17Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس  “5” ، Arial Black 34Ptمكتوبة
باستخداـ اجلنس كادلقياس  “Bonus”، Batavia 82Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس
 “Lagu-lagu anak dalam Bahasa Arab” ، Batavia 21Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس
كادلقياس  “Ahmad Fakhril Aziz” ، Arial 10Ptمكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس
.Arial Black 16Pt

كزيادة رمز ادلنهج  2543ك رمز كزارة لشؤكف الدينية بإندكنيسيا يف السنة
 ،2545الكلمة ” “Direktorat Pendidikan Madrasah......................2015مكتوبة
باستخداـ اجلنس كادلقياس  .Arial Black 12Ptزيادة الغالؼ الداخلي مع اإلسم
الطالب ك عنوانو “Nama, Alamat” ،مكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس .Arial 12Pt

43

د .تصميم كرقة الفصيلة (الدرس األكؿ حىت الدرس الثامن)

يستخدـ اللوف األساسي ىو أزرؽ .ككذلك إدماج الصورة معلق عن الصورة
الدراس قبلو .الكلمة "الدرس األكؿ )حىت الدرس الثامن(" مكتوبة باستخداـ اجلنس
كادلقياس  ، Sakkal Majalla 34Ptالكلمة "يف غرفة اجللوس (عن ادلوضوع حىت الدرس
الثامن)" مكتوبة باستخداـ اجلنس كادلقياس . Sakkal Majalla 34Pt
 .2كجوه ادلعجم
يتكوف ىذا ادلعجم من الغالؼ ،الغالؼ الداخلي ،صفحة ادلوضوع (السَتة
الداتية من ادلألف ،اإلسم كتاب ادلساعد ،ك ادلراجع) ،كادلقدمة ،كإرشاذات استخداـ
ادلعجم ،كاحملتويات ،كزيادة الغناء لؤلطفاؿ يف خلف ادلعجم.
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 .3ادلواد ادلعجمية
يًتكب ىذا ادلعجم من ادلوضوع يف الكتاب الطالب الصف اخلامس (ادلنهج
 )2543يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادك -ماالنج العاـ الدراسي
 2546-2545ـ .كادلفردات يف ادلوضوع يًتكب من حرؼ األلف حىت الياء ،بناء على
ترتيب احلرؼ اذلجائية )ا ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ ،د ،ذ ،ر ،ز ،س ،ش ،ص ،ض،
ط ،ظ ،ع ،غ ،ؼ ،ؽ  ،ؾ ،ؿ ،ـ ،ف ،ك ،ق ،م) كحيتول ىذا ادلعجم على الدرس
األكؿ حىت الدرس الثامن.
ج -عرض نتائج التجربة المبدائية  /المحمودة

 .1البيانات من االستبانة للمدرس و الطلبة
الجدول الثامن ()8
نتيجة االستبانة للمدرس و الطلبة

رقم

إسم

نتيجة اإلجابة

مجموع

نتيجة

النتيجة

اإلجمالية

.1

ىداية

3 5 3 5 4 5 4 4

33

4.4

.2

جنول

4 4 3 5 5 5 4 3

33

4.4

.3

يوجا

5 5 5 5 5 5 4 5

39

4.8

.4

رزكي

5 4 4 5 5 5 4 5

36

4.5

.5

عريف

4 5 4 5 5 4 4 5

36

4.5

.6

فرح

4 4 4 5 5 5 4 3

34

4.25

.7

مرعا

4 4 4 5 5 5 4 3

34

4.25

المستجيبين 8 7 6 5 4 3 2 1
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.8

مَتندا

5 5 5 5 5 5 4 5

39

4.8

.9

أرلنجا

5 5 4 5 5 5 4 5

34

4.25

.10

رحيم

4 5 5 5 5 5 5 5

39

4.8

.11

سوريا

5 5 4 5 5 4 5 5

38

4.75

 .12أستاذة نور 5 4 5 5 5 4 4 5
ليال

37

4.6

مجموع

432

4.5

 النتيجة األعلى = مجموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األعلى × مجموع المستجيبين
( 480 = 12 ×5 × 8النتيجة األعلى)
 النتيجة األقلى = مجموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األقلى× مجموع المستجيبين
( 96 = 12 ×1 × 8النتيجة األقلى)
 النتيجة األخير =
النتيجةمجموع المقياس
النتيجةاألعلى ∑

∑

قيمة

 بناء على احلساب السابق ،فادلالحظة اليت يؤديها التجربة المبدائية  /المحمودة بأكملو
حصل على  . % .9إذا ناسب جدكؿ مقايس اللياقة ليكَتت ” ،“Likertفهذه النتيجة

من ادلعيار موافق بش ّدة.
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 كمن االستبانة السابقة كجد الباحث التعليقات كاالقًتاحات إلصالحات ادلنتج الثانية بأف
يكوف أحسن .دبا يلي:
 .1من مثن ادلعجم لكي يكوف أرحص من قبلو.
 .2من جنس كرقة ادلعجم لكي يكوف أحسن من قبلو (إستعماؿ كرقةاجليدة  Hvs A5ليس
إستعماؿ كرقة غَت شفاؼ ”.)”Buram

د -عرض نتائج التجربة الميدانية
 .1البيانات من االستبانة للمدرس و الطلبة

الجدول التاسع ()9
نتيجة االستبانة للمدرس و الطلبة ()2
رقم

إسم

نتيجة اإلجابة

المستجيبي 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ن

0

مجموع
النتيجة

نتيجة
اإلجمال
ية

.1

أستاذ
أمحدحسن

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

55

5

.2

أستاذة نور 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4
ليال

43

4.3

.3

أيو

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

49

4.9

.4

جنول

5 5 5 5 3 5 5 5 4 5

47

4.7

.5

ثالثا

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

49

4.9

48

.6

فابرم

4 3 5 4 5 5 4 5 5 4

44

4.4

.7

ىادم

4 5 4 5 5 5 5 5 5 5

48

4.8

.8

فردكس

5 5 5 5 5 5 3 5 5 5

48

4.8

.9

ىايف

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

55

5

10

نور اليلي

4 4 5 3 4 3 4 5 4 4

45

4

.
11

رحيم

5 5 4 4 4 5 5 5 5 5

47

4.7

.
12

أرلنجا

4 5 4 5 5 5 4 4 5 4

45

4.5

.
13

فاراؿ

5 4 5 4 5 5 5 4 4 5

46

4.6

.
14

يوجا

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

55

5

.
15

عريف

4 4 5 5 5 4 5 5 5 4

46

4.6

.
16

ديياه

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5

49

4.9

.
17

ىداية

4 5 4 5 3 4 4 5 4 5

43

4.3

.
18

فارح

4 5 4 5 3 4 5 4 4 4

42

4.2

.
19

زىرة

4 5 4 5 4 5 4 3 4 5
40

43

4.3

.
20

رزكي

4 5 5 5 5 4 5 5 4 4

46

4.6

.
21

صالح

4 5 5 5 5 5 5 4 4 4

46

4.6

.
22

ماحلاف

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

55

5

.
102.1 102

مجموع

1

 النتيجة األعلى = مجموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األعلى × مجموع المستجيبين
( 1100 = 22 ×5 × 10النتيجة األعلى)
 النتيجة األقلى = مجموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األقلى× مجموع المستجيبين
( 220 = 22 ×1 × 10النتيجة األقلى)
 النتيجة األخير =
النتيجةمجموع المقياس
النتيجةاألعلى ∑

44

∑

قيمة

 بناء على احلساب السابق ،فادلالحظة اليت يؤديها التجربة المبدائية بأكملو حصل على
 . % 93إذا ناسب جدكؿ مقايس اللياقة ليكَتت ” ،“Likertفهذه النتيجة من ادلعيار
موافق بش ّدة.

 كمن االستبانة السابقة ليست كجد الباحث التعليقات كاالقًتاحات إلصالحات ادلنتج

الثانية ك إستعداد إلنتاج النهائي أو إلنتاج الجماعي.

ه -اإلنتاج النهائي أو اإلنتاج الجماعي

بعد اإلصالحات الثانية ك التجربة ادليدانية ،قد حصل الباحث إنتاج النهائي مث
إستعداد إلنتاج اجلماعي .من اإلنتاج ادلعجم ادلساعد لكتاب الطالب الصف اخلامس
(ادلنهج  )2543يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادك -ماالنج العاـ
الدراسي  2546-2545ـ ،قد طلب ادلدبّر ادلدرسة  45اإلنتاج ادلعجم ادلساعد
لكتاب الطالب الصف اخلامس (ادلنهج  )2543يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية

44

تاسيكمادك -ماالنج العاـ الدراسي  2546-2545ـ للمكتبة ادلدرسة ك إلستعماؿ
يف إمتحاف األخَت ادلدرسة يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئُت اإلبتدائية تاسيكمادك -ماالنج.
ىذا ادلعجم يستطيع أف يستخدـ يف أم ادلدرسة بإندكنيسية اليت تستخدـ دبدخل
ادلنهج  2543ك تأليف من كزارة لشؤكف الدينية بإندكنيسيا يف السنة  2545أيضا.
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الفصل الخامس
الخاتمة
أ -نتائج البحث
بعد انتهاء من إجراء البحث العلمي عن إعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب
الطالب الصف اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو-
ماالنج ،فحصل الباحث على االستنتاج األخري .أما ادلعجم ادلطور الباحث
مبواصفات ادلنتج اآليت:
 .1ادلعجم ادلطور مركب بناء على نظام معجم ادلعٌت أو معجم ادلوضوعي
وترتيب ادلفردة باحلروف اذلجائية من األلف حىت الياء.
 .2ادلعجم ادلركب من الوحدة أو الباب الدارس لكتاب الطالب الصف
اخلامس (ادلنهج  )3102يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية
تاسيكمادو -ماالنق العام الدراسي  3102-3102م.
 .3وأسلوب طلبها من ادلوضوع يف الكتاب الطالب الصف اخلامس (ادلنهج
 )3102مث أول احلرف ادلفردات.
 .4وحيتوى ىذا ادلعجم على الدرس األول حىت الدرس الثامن  223مفردة.
 .5وزيادة الغناء لألطفال يف خلف ادلعجم  2 :الغناء لألطفال.
 .6استطاع استعمالو ليست يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية
تاسيكمادو -ماالنج فقط لكن ىذا ادلعجم يستطيع أن يستخدم يف أي
ادلدرسة بإندونيسية اليت تستخدم مبدخل ادلنهج  3102و تأليف من
وزارة لشؤون الدينية بإندونيسيا يف السنة  3102أيضا.
 )1أما التصديق من اخلرباء حصل إىل نتيجة مبا يلي :
86

أ .خرباء احملتوى بأكملو حصل على  % 25إذا ناسب
جبدول معيار اللياقة ليكريت  ، “Likertفهذه النتيجة من
ادلعيار محايد.

ب .خرباء التصميم بأكملو حصل على  % 22إذا ناسب

جبدول معيار اللياقة ليكريت  ، “Likertفهذه النتيجة من

ادلعيار موافق بش ّدة.

 )2التجربة ادلبدائية  /احملدودة
أ .بأكملو حصل على  . % 21إذا ناسب جبدول معيار
اللياقة ليكريت  ، “Likertفهذه النتيجة من ادلعيار

موافق بش ّدة.

 )3التجربة ادليدانية
أ .بأكملو حصل على  . % 22إذا ناسب جبدول معيار
اللياقة ليكريت  ، “Likertفهذه النتيجة من ادلعيار

موافق بش ّدة.

ىذا احلال يدل على أن ادلعجم ادلصنع موافق بش ّدة باستعمالو
يف تعليم اللغة العربية باىتمام التعليقات واالقًتاحات الاليت يعطيها
اخلرباء وادلدرس والطلبة.
 )4اإلنتاج النهائي أو اإلنتاج اجلماعي
أ .قد طلب ادلدبّر ادلدرسة  02اإلنتاج ادلعجم ادلساعد لكتاب
الطالب الصف اخلامس (ادلنهج  )3102يف ادلدرسة ىداية
ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج العام الدراسي
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 3102-3102م للمكتبة ادلدرسة و إلستعمال يف إمتحان
األخري.
ب -مقترحات البحث
من البيانات عن نتائج البحث السابقة ،رجى الباحث ىذا ادلعجم ادلساعد
يستطيع أن يساعد ويسهل الطالب يف اشًتاك تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ىداية
ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج باىتمام الكتاب الطالب ،منهجو و
اإلسًتاتيجية ادلناسبة.
وكادلراجع دلعلم الذي يرد أن يعد ادلعجم ادلساعد اخلاص لكتاب الطالب الصف
اخلامس يف ادلدرسة ىداية ادلبتدئني اإلبتدائية تاسيكمادو -ماالنج .ويستطيع ادلعلم
أن يهتم وينفع ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية يف أي وقت ومكان يف تعليم اللغة
العربية بأحسن ماميكن.
و رجى الباحث للباحثني اآلخرين أن حيسنوا ىذا البحث .ادلثال :جيعل
ادلعجم بادللونة ،أو جيعل ادلعجم بأكثر اللغة ،أو من الصف أو مستوى ادلدرسية
اآلخر ،أوميكن بصناعة ادلعجم من كتاب اآلخر وغري ذالك .عسى اهلل يعطى
التوفيق والنجاج إيل وكلكم.

07

المراجع
من الكتب العربي

حسن جعفر اخلليفة  . 1002.مدخل إىل ادلناهج وطرق التدريس .مكتبة
الرشد ناشرون.

حممد صالح الدين علي جماوز  . 1020.الرتبية اإلسالمية أسسه وتطبيقاته
الرتبوية .القلة قويت.
فخر الدين قباوة  . 2111 .ادلهرات اللغوية وعربية اللسان .دار افكر.

رشيد امحد طعيمة  . 2191.تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجة
وأساليب .جامعة أم القرى.
حممد سليمان ياقوت  . 2114.فقه اللغة وعلم اللغة نصوص ودراسات.
دار ادلعرفة اجلامعة.
علي القامسي  . 2112.علم اللغة وصناعة ادلعجم .رياض  :عمادة الشؤون
ادلكتبات.

رشيد أمحد طعيمة .بدون السنة .ادلراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني
بلغات أخرى .مكة :جامعة أم القرى.

زكي قاسم .بدون سنة .ادلعجم العريب ,حبوث ادلادة وادلنهج والتطبيق.
رياض.

رجاء وحيد دويدري  . 100.البحق الغلمي أساسيته النظرية وممارسته
العلمية .بريوت :دار الفكر.
جودات جقمقجي2319 .ه .ادلعاجم اللغوية .الرياض :جامعة ادللك سعود
كلية اللغات والرتمجة.
أمحد عودة عبد اجمليد .1022.مفاهيم التقومي والقياس واألداء .احللقة العلمية قياس
األداء يف العمل األمين .رياض :كلية التدريب قسم الربامج التدريبية.
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