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أهدي هذا البحث اجلايعي إىل:
أيب الورًن  :اكحاج خازن أةنوي طاهر
عسى هللا أن يرمحو يف الدنيا واآلخرة ويعطيو طوال العمر والصحة دائما
أيي احملبوبة  :اكحاوة ليليس خملصة
عسى هللا أن يرمحها يف الدنيا واآلخرة اليت ربتٍت مند صغاري
وبدون رضاىا حبها ما وجدت النجاح
إخواين األشقاء :
عبد هللا كفى به ,والفني زين العاشقني ,حممد يوي الفياد
اللهم يرمحمهم يف الدنيا واآلخرة واجعلهم من الناجحُت يف ادلستقبل

ج

شور وتقدير
الرحيم
الرمحن ّ
بسم هللا ّ
وشق األرض شقا ،ورزقهم خَتات،
فصب ادلاء صباّ ،
احلمد هلل الذي أنعم على العباد ّ
و أطعمهم فاكهة وأبا ،أمحده سبحانو وأشكره على نعامو اليت التع ّد وال حتصى ،وأشهد أن ال
إلو إال هللا وحده ال شريك لو القائل وحتبون ادلال حبا مجا ،أما بعد.
وجل على نعمو القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهيت من البحث
أشكر شكرا إىل هللا ّ
عز ّ
اجلامعي بادلوضوع " تطوير املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية
بالتطبيق يف املدسةة الااووية اسإةمايية اكحوويية وووداو جلي ياناو " .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 هللا سبحانو وتعاىل حىت يتسٌت جلميع األشياء اجليدة اليت حتصل
على مكافأة من هللا سبحانو وتعاىل .وتوجيو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث اجلامعي
منذ بداية فكرة الباحث حىت االنتهائي منو.

د

 .5مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم
اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 .6فضيلة أستاذ حممد حسنان ادلاجسًت ،رئيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
جوندانج جلي -ماالنج.
 .7مجيع الطلبة الصف احلادي عشر بقسم الديٍت الثاين يف مدرسة الثانوية اإلسالمية
احلكومية جوندانج جلي -ماالنج.
 .8مجيع أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية  4114جبامعة موالنا مالك إبراىيم
اإلسالمية احلكومية ماالنج.
عسى هللا 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 هللا خَتا كثَتا أحسن اجلزاء.

ماالنج 45 ،يونيو 4114
 توقيع صاحب اإلقرار

 خوارزمي عبد الكرمي
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رقم التسجيل14131121 :

يستخلص البحث
الورًن ،خواسزيي عبد .4114 .تطوير ادلعجم ادلوضوعي ادلساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية بالتطبيق يف ادلدرسة
الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي 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 ،الوحدة اجلزئية للغة العربية
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندنج جلي من ادلسسسات الًتبوية اإلسالمية التسمية اليت جتعل اللغة
العربية كواحدة من الدراسة األفضلية .استعمل مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندنج جلي بكتابُت يف التعليم اللغة
العربية يعٍت كتاب الدراسي على منهج  4111والوحدة اجلزئية .ليفهم ادلعٌت اللغة يف الوحدة اجلزئية حيتاجون الطالب
ادلعجم كوسائل ادلساعد ،ولكن ال حيملون الطالب ادلعجم يف ساعة الدراسة بأي سبب كان .ليسهلون الطالب فهم
الدرس اللغة العربيةيف الوحدة اجلزئية ،بذلك حيتاجون ادلعجم ادلوضوعي ادلساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية.
قدم الباحث أسئلة البحث ( )1كيف تطوير ادلعجم ادلوضوعي ادلساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية؟ ( )4ما
ادلواصفات ادلعجم ادلوضوعي ادلساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية ؟ ( )1ما مدى فعالية ادلعجم ادلوضوعي ادلساعد
على الوحدة اجلزئية للغة العربية بالتطبيق يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج ؟ .وبأىداف
البحث )1( :للحصول على معرفة تطوير ادلعجم ادلوضوعي ادلساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية ( )4للحصول على
معرفة ادلواصفات ادلعجم ادلوضوعي ادلساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية ( )1للحصول على معرفة مدى فعالية ادلعجم
ادلوضوعي ادلساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية بالتطبيق يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج.
استخدم الباحث منهج البحث والتطوير مبدخل الكيفي الوصفي و الكمي الوصفي .بأداوة مجع البيانات ادلالحظة،
وادلقابلة ،واالستبانة .ىذا البحث التطويري جيري على منط ( ADDIEحتليل ،تصميم ،تطوير ،تطبيق ،تقومي) ،بتحكيم من
اخلرباء احملتوى و التصميم.
واإلجابة من ىذا البحث يعٍت ( )1تطوير ادلعجم الذي اجرأه الباحث يقوم باخلطوات :مجع ادلصادر ،مجع
ادلضمون ،كتابة ادلواد ،ترمجة ادلواد ،تصمم الكتاب من ترتيب ادلواد اىل الطبع )4( .ادلعجم ادلطور مركب بناء على نظام
معجم ادلعٌت أو معجم ادلوضوعي ويرتب ادلفردات حسب حروف اذلجائية .تتكون ادلواد يف ىذا ادلعجم من مخسة ادلواد
من الوحدة اجلزئية لفصل الدراسي الوتر ولفصل الدراسي الشفع .ىذا ادلعجم حيتوي على  15436مفردات األساسي،
 144ادلفردات الزيادة ،و  64حمفوظات )1( .فعالية ىذا ادلعجم ادلوضوعي يف مساعدة وحدة جزئية جيدة بدليل  :بناء
حتكيم خرباء احملتوى حصل على  % 64مبعيار موافق بشدة ،ومن خرباء التصميم حصل على % 61مبعيار موافق.
جبانب ذالك ،فعل الباحث التجربة ادلبدائية والتجربة وادليدانية .التجربة ادلبدائية يعٍت للمدرسة حصل على %111
وللطلبة ( 14شخصا) حصل على % 52مبعيار موافق .أما التجربة ادليدانية للمدرس و للطلبة ( 41شخصا) حصل
على % 71،5مبعيار موافق بشدة.
و

ABSTRACT

Karim, Khowarimi Abdul, 2016. The development of Thematic Dictionary as Supporting
Arabic Module in Islamic Senior High School of Gondanglegi Malang. Thesis. Arabic
Education Department. Teaching Science and Education Faculty. Maulana Malik
Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. HR. Taufiqurrahman. M.A
Key words: Arabic Module and Dictionary
As a well-known as Islamic institution, Islamic Senior High School of Gondanglegi
Malang created Arabic language as one of the priority lesson. In learning Arabic, Islamic Senior
High School of Gondanglegi uses two textbooks; Arabic textbook based on curriculum 2013
and Arabic module. To understand the meaning of Arabic language written in module, the
students need dictionary as the supporting media. In a matter of fact, in every Arabic lesson, the
students never bring the dictionary because of various reasons. Therefore, to make the student
easier to understand Arabic, they need a thematic dictionary that supports the Arabic module.
The research question of this research is (1) How does the process of developing
thematic dictionary as the supporting Arabic module? (2) What are the characteristics of
thematic dictionary as the supporting Arabic module? (3) How is the effectiveness of using
thematic dictionary as the supporting Arabic module in MAN Gondanglegi? From the research
question above, the aim of this research is (1) to know the process of developing thematic
dictionary as the supporting Arabic module (2) to know characteristics of thematic dictionary as
the supporting Arabic module (3) to know the effectiveness of using thematic dictionary as the
supporting Arabic module in Islamic Senior High School of Gondanglegi.
To attain the aim of the research, the researcher used kind of research and development
with comparing the qualitative and quantitative approach. The data collection that used in this
research is observation, interview, and questioner. The design product that used in this research
is ADDIE Model (Analysis – Design – Development - Implementation- Evaluation) with the
validation of the product to the master of content and the master of design.
The result of this research shows (1) the process of developing this dictionary was done
by collecting the data, collecting the references, writing the vocabulary, translating the
vocabulary, and designing the dictionary until printing process. (2) The characteristics of this
dictionary are language dictionary, thematic, arranged base on Hijaiyah Letter. It consists of
five chapter that written in module in odd and even semester. This dictionary consists of 1.658
main vocabularies, 166 additional vocabularies, and 86 mahfudzat. (3) The effectiveness of this
dictionary proven to help the students in using this module based on the result of validity test or
from the expert one. The result from the master of content test attained the 86% percentage that
belongs to very proper criteria. And the result from the master of design test attained the 80%
percentage that belongs to proper criteria. Besides, the researcher also carried out the limited
trial test and field test. The limited trial test toward the teacher (1 person) attained 100 %
percentage, while field test belongs to the teacher and the student (21 person) attained 90,7%
percentage that belongs to very good criteria.
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ABSTRAK

Karim, Khowarizmi Abdul. 2016. Pengembangan Kamus tematik penunjang modul bahasa
Arab di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Gondanglegi Malang. Skripsi. Jurusan
Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. HR. Taufiqurrachman, M.A.
Kata Kunci : Kamus, Modul bahasa Arab
Sebagai lembaga pendidikan Islam ternama Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
Gondanglegi Malang menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu pelajaran prioritas. Dalam
pembelajaran bahasa Arab MAN Gondanglegi memakai 2 buku paket yaitu buku paket bahasa
Arab kurikulum 2013 dan modul bahasa Arab. Untuk dapat memahami makna bahasa Arab yg
terdapat pada modul, para siswa memerlukan kamus sebagai media penunjang. Akan tetapi pada
setiap jam pelajaran bahasa Arab para siswa tidak pernah membawa kamus dengan berbagai
sebab. Maka dari itu untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran bahasa Arab yang
terdapat pada modul dibutuhkanlah kamus tematik penunjang modul bahasa Arab.
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah proses
pengembangan kamus tematik penunjang modul bahasa Arab? (2) Apa karakteristik kamus
tematik penunjang modul bahasa Arab di MAN Gondanglegi? (3) sejauh mana efektivitas
penggunaan kamus tematik penunjang modul bahasa Arab di MAN Gondanglegi. Dari rumusan
masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : (1) mengetahui cara
pengembangan kamus tematik penunjang modul bahasa Arab (2) mengetahui karakteristik dari
kamus tematik penunjang modul bahasa Arab (3) mengetahui efektivitas penggunaan kamus
tematik penunjang modul bahasa Arab di MAN Gondanglegi.Untuk mencapai tujuan di atas,
maka peneliti menggunakan jenis penelitian Research and Devlopment dengan pendekatan
deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, wawancara, angket. Desain produk yang digunakan adalah model ADDIE (Analisis –
Desain – Pengembangan – Implementasi – Evaluasi), dengan validasi produk kepada Ahli isi
dan Ahli desain.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) proses pengembangan kamus ini adalah
dengan pengumpulan data, pengumpulan referensi, penulisan kosa kata, penerjemahan kosa
kata, mendesain kamus sampai pada proses percetakan. (2) karakter kamus ini adalah kamus
bahasa, tematik, di susun berdasarkan huruf hijaiyyah. Terdiri dari 5 bab yg terdapat pada
modul semester genap dan semester ganjil. Kamus ini terdiri dari 1.658 kosa kata inti, 166 kosa
kata tambahan, dan 86 mahfudzat. (3) efektivitas kamus ini terbukti membantu penggunaan
modul berdasarkan: Hasil Validasi atau Uji Ahli, hasil Uji Ahli Isi mencapai prosentase 86%
yang berada pada kriteria sangat layak. Dan hasil uji Ahli Desain mencapai prosentase 80%
yang berada pada kriteria layak. Selain itu peneliti juga melakukan uji coba terbatas dan uji coba
lapangan. Uji coba terbatas terhadap guru (1 orang) dengan prosentase 100% , dan siswa (12
orang) dengan prosentase 74% yang berada pada kriteria layak. Sedangkan uji coba lapangan
terhadap guru dan siswa (21 orang) mencapai prosentase 90,7% yang berada pada kriteria
sangat layak.
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الفصل األول
اإلطار العام
أ .خلفية البحث
ة ا–ا•لة ،وłfة
ا–ة ا–˙ة ا–Ł2 7– łف ا)
اوادأł،أاأاداة–حاłZأŁوئاmوء،وآ–ة ض–وأحصا–،و
1
و˙ةا–حŁأئ[اواداłjأةا–ا•لة.
اjة .و]أßإ ذ– ا–ة ا–وة
ا–ة ا–واة –ة ا–وآن و–ة
–حأو? oأل اº,ح3أدةł.أ اmووف ،أن ا–ة ا–وئة
ا–ة ا,ج3أ–ة ن
–¨“ ا–ة ا– Vج¨حقلأ ا–وب  .9اßحأر ا–ة ا–وئة ? ˙أ؟و ا–اد.
 ?¨‡Zدا؟وة اmأرف ا–Pأßة ? ضو•لر  œا–ة ا–وئة "
ل ن
جح Pا–ة ا–وئةإ Dل•ا Zأا–ةا–¨أة fأ ˙اء•œدذZأ
أو لد ا–أ[ .أ “6أة إ Dأ ßا أن جح Pأ7أ إ•لى ا–أت
2
وº
حłر ا–ة ا–وئة أداة –ع7أرة ا˙ة ,ل
ا– ? łوºحأ اkأ6و.
افو
اZا ^د ¨,ح Yأ•لwأ , œ
احيج ا˙م وا–ة ا–وئة احي‡أ
أ˙م¨,ح œ Yا–ة ا–وئة)أ –ة ا–وآنا–وł,Iأأنا–ة ا–وئة
,ج¨حœYا˙م ß),ا–ني•Łأوßوأ•Uأ2اع“–ةأmة.
وºل ا “Wءة ا) اmحعلة أmة ن ا–ة ئوارأ ا–و iر? , 319 0 º
اج3أ
ل
م2 .اع“ ا–ة ا–وئة ج¨حقلم ?
193
7
جر”  18د¨Pł
1
2

،ر6أ

–Łو :ص 7
داا )
(ئZوت ر
: ،
اmو‡?ا–ةا–وئةtأو2وأ
–أºةوا؟Œجلر˘ا–ةا–وئة–Zا–أ[ .،أ(إ¨¨:راتاłmةا˙ة–Wئة
łpدأا ،

رأة2003
وا–موا– ،

)ص10 :
1

ا–أ ? mحo Uأ,ت اkأة اºح3أدد ,و˙أ˙أ ,وذأأ ,و2عأ ,وZª
3

ذا–.

وآفووجنو _¨łة اأدئ،
ن
–وئةئلري
إن اأدئ ج ا–ة ا ل
) إأء ا)و–ة)و–دت ر؟¨ة) 2 ،دºة ) 3،وا• أو جلرج) 4 ،
:و 1
4
ا–ة ا–وئةة ا–لو–ة ا–رأßة bحي
‡اßإ ا–لا ) 5 ،اlأم وا)˙أ˙ة.
5

أ2و–ة: ،وا–أما–،<3ا–أما–ح،Sا–أماmص.
ا–ة ا–وئة ا–ة ا)‡اة ßلو ،[¨ßو –ح –ة أ‡اة œt
لو–ةا––VلأأPلدœ
ةłXة–œةأ‡اة .
^أ‡ةإDو
 ،لورس
ا ? [ł¨mا–أ,Cر œ Zا [ł¨mاßلو [¨ßواء ،و
ا¨mأل ا–ني { œأن ج¨حإ ا–أس
ا–حإ ئة وئة ‡ = .أء ا–˙أ؟
وفأ2ة ا)أد{[ )‡  Łا– œ Xmة أ‡اة واmص  .واmص
حأب  7أ Pلد Ł œودات ا–ة ووßة ئو•أ و ج Z¨Łأßأ
6
اm
ان نجاmادوجاةجوجاأفأ2أاأ•ووفاnصأ؟او 6 .
وا•لة œ
ا–رأßة ا˙,ة اkة ‡ßلاßس j
لر˙ة
ذ–œفل łºة ا,حłأد
ا¨˙mأت ا–حłةاmرة ? أß,س  ،وح¶7
اmاد
وا•لة œ
حºŁة ˙أس إ˙ة دروس ا–ة ا–وئة
"أ"ł ،لر˙ة
ا–رأßة ا˙,ة اkة
¨حى ا–ح ? لر˙ة
ا‡اأرة و درس ?
‡ßلاßس ، j
3

4

3إ6أة فأرج و “ºا–لرا˙ ا–¨łة
• Uجو اmلر˙ة ل

فأ2ة(اةا–›Pساlأص–حا–ةا–وئة‡أة›,
,
)ªوا
łºويا–وئة ض
Łحأحاnلىو ر, ß
) :صذ
2012 Œß,
أ–إئواا˙ةاkةأ ,
أ˙˘جا–ةا)‡اة–لوراتا–WئةاmرŁة (‡.أةاأم
لœ
łألإئوائلريوrلوح رßا– ,
)ه :ص 4
‡أوج 1407
,
łpلئ˙œدا˙ةßıلو¨ßأ:
5

Abdullah Ghali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, (Akademia
,2012) hlm : 20
6
H.R. Taufiqurahman MA, Leksikologi bahasa arab,( Malang : UIN Malang Press, 2008) hlm :
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–لروس ا–ة ا–وئة.

? ا–حلر˘ وا– ح دروس ا–ة ا–وئة

أ–إ

و

¨ح łحإ أسا–ةا–وئة أم 2013و و•لة‡ي؟ة .
ن
أ•لأحألاmادا–حłةاmاة ا–¨Vحقلاأ
ا–•لةاjي؟ة
? łة ا–ح  .و ا–•لة اjي؟ة pحدت “ –ح‡  ،واحواف وج¨ص
ح ºا–اة
اmأم ا–ب  ،وnأ ا–Łة  łłا–حإ ا)˙أ˙ة ^د
ا–•لة اjي؟ة ا–ة ا–وئة ا– Vا˙حł
ئ ¨ح.
–حاmاد ا–حłة
ا–•لة اjي؟ة “˙
ا–رأßة ا˙,ة اkة ‡ßلاßس  jو
? لر˙ة
? 3,
حأب ” “AL-HIKMAHا–ß Vوأ AKIK PUSAKA Sragen
و•لة‡ي؟ةºلحجf[ł7اŁmوداتوا–اأرات,واmادا˙حłأة,واkار,
ا˙حłأع أرة ا–وا ,ءة
,
اmأدة ا–واءة ,و fا)˙ءة  œأرة ا–م ,أرة
أرةا–حأئة.
ا–رأßة ا˙,ة ا kة ‡ßلاßس إ˙حł
 ,ا–ني y ,د ا˙حłأل ا–•لة اjي؟ةłأد ا–حłة

? أداء ج ,łلر˙ة
اmس ا–ح2013

ل ر˙ة
حأد ي ا ßلو ¨ ßأ إD
 mس  º .ل  Øو اb
ا –ح ن ? ذ – ا
¨ح łا–•لة اjي؟ة و¨ح łا–حإ ا–لرا˙ ‘س ا–ح 2013ا–ني
أ و‡ل ? ا–•لة اjي؟ة .و–łœأ ºأل ا˙حأذة
oح ي “ –حłوœأوا – ¨ا ل ł
جو˙ق أ
ل رس ? ا – ل را ˙ة ا – ة ا – وئة أ
¨وة و
ك ا kصة و ا – ¨ا إ ح

)

لر˙ة ا–رأßة ا˙,ة اkة ‡ßلاßس  ? jا˙حłحإ ا–•لة
اjي؟ة Y ,ن ر؟˘ اmلر˙ة ˙أئأ – ا–ل ا ا–•لة اjي؟ة ونا–
نا–حنCلحإا–لرس‘س. 2013
?ا–3اkأديو
أmلرسا–نيºلرس?ا–لرسا–ةا–وئة

ا–رأßة ا˙,ة اkة ‡ßلاßس m jلة
ئ¨ ا–ل Yا–رأ ? Hلر˙ة
حو œو أ˙اع ،ا–اأ•د ¨Łحىوة ا–اة وا–أ–اأت ? ا–لرس –ة

3

ا–وئة ،

أرةا–م  ،أرة ا–واءة ،

إأ  œأرة ا˙حłأع ،

أو أرة ا–م ،

ا–fWة.لا–اأ•د¨حى
وح?ºالا–عوا–3وفو
ن–و¨حى
ا–وªأ
ºلراتا–ب?أراتا–ةو ?¨حىاmاحلئ ،
إا–اأ•د–
?¨xاmلر˙ةا–رأßةØ .فنا–اأ•داmرأل لأ
ºل ن
ا–1ا–نيو‡ل?ا–•لةاjي؟ة ،جواأ
˙ووا•لœ
ºواءة
º ? ›Zªواءةا–1ا–و .:لأ إا–اأ•د ا– – ‡Wا–1ا–واءة
ن–و
“2ت ?جوfة ا–، 1
ا– Vو‡ل ? و•لة ‡ي؟ة  ،أن جواأ
وو
أ ن
لأ Øو ا–اأ•د إ– ‡أئة ا)˙ءة ا–اردة ? و•لة اjي؟ة ،
 ,نو Xاłjة –اوئة ?ا– 1وا–¨ا–.
“–3إ )
اjي؟ة nأ  fاWmدأت  ، ?6ئ‡د fاWmدأت
ا–•لة
¨ألة ا–ب و {– œب  Łو وف  Xو2 ,ئة ?جوfة
يم
ئل  •,ا–اأ•د
– ،و حئ“ 2ئة ? جوfة ا– 1اkأ.E
ا– 1ا–وئة
 œلئ أ˙اأب 2ئة ا–ب ? جوfة و– Łا–) 1ن ,جح اŁmودات ?
ورœZا–łأت?ا–,1حإ
جوfةاŁmودات ا)˙أ˙ة ?و•لة‡ي؟ة ،
اŁmودات ?
Łودات .و–˘  9ئن– ا)˙اأب  ،ج¨إجوfة
اm
? fجوfة
وو  Zª ، Łوجإ ? إلاد جوجإ
6
و•لة اjي؟ة ? •أ–ة ا–6Łة ،
ا–ب ? ^د اXm
ن–حاmو‡ –ح¨
 ،ن– œr Zª
اŁmودات
جوfة
ا–łة ا–وئة ا– Vو‡ل ? ا– 1أو ¨ ,ح m“ iص ا¨mأل ?
6.
ا–رأßة ا˙,ة
لأ و “ºا–لرا˙ درس ا–ة ا–وئة ? لر˙ة
اkة ‡ßلاßس ,jر œ Zا–ب ا–ن– œل اmص ,أرو ,
 łyا–أس أو اmصł.أ وأ أن اmص
وزأ أذ  œا–حإ اmلارس افو ،

4

أئ Œئحأب  ª,9وا
“–ر Zª œłرفk 1ص ا–أ–إ .

–ب

لر˙ة

ا–رأßة ا˙,ة اk

ة ‡ßلاßس j

ا–ن ˘– œل

¨حZوإ Dاmحاة اmلر˙ة .و–œأك ة أفوى ا–V
ن
اmص ا–وئة
ا–لرة ا–اعد œ
–˘ –ل
أرو  œا–ب
و
وا–اأ•د ،
)ن–ص– سووة?^دا–łة–.أ–إ
اŁmودات ? اmص ،
 Ł Zªوة ^د اŁmودات ? اmص.
ا–ني أدر ا– ة ا–وئة ،
وة ذ– أرو أ‡ ا–وئة ? اmحاة واmص ‡Zªية  ،ا–ني
وXا–عةœا–łةا–V
Xا–3وة ،
جZ¨Łا–وحXا–łة  ،و
•ZªUأ˙اة–łاحل؟[.وئن–ا)˙اأب ,زمإلاداmص
اعدا–أ–إ ،
ا¨mأل –¨أل ا–أ–إ  Łا–لرس ? و•لة اjي؟ة فŁŁة ا–زن  ،و
.
Łوداج
‡نائة  ،و˙ة–اعد
وذأ
? إلاد اmص ا –وح اŁmودات ئاأ˙ة جأ˙إ ئłذج ء
وفŁة ا–رأةx.إأن جحœł7اmص اŁmودات وا–اأرات ا–اردة ?
ا–حن ،
و˙  œا) 7إذا أن اŁmودات ? اmص “f
ا–أ–إ .ن
حأب
–˘ئح¨¨
جأ˙إجوجإا6mع?ا–حإا–•لةاjي؟ةœا–ب ،
ا)]لة) .ن جوجإ اŁmودات ئحأ˙إ ج¨¨ ا–لروس ا•أ› أ˙ ا7n
7
–بœج¨¨ا)]أدةأوافو.
ل ا–اأ•د اmص ا–ني أßت ¨mألة
اmواد اmص ا¨mأل
ا–ب ? إxأد  Xا–ة اßلو¨أ  œا–łة ا–ة ا–وئة ا– Vو‡ل ?
و•لة ‡ي؟ة – 3Łا–لرا˙ ا–رأ 3– Hاkأدي و .ونا اmصنا–
)ن –¨“اZة و وز ßفŁŁة ،ئ‡ أœr U• ، Œß
‘ “iص اjإ ،
¨وو ? وg “ºأ .اmص
.لف و ا–ب ر
–ب أن ، ły
ا¨mأل –“ “fححأئ أ˙إ“ب ? و•لة ‡ي؟ة ،وإلاد اŁmودات
7

Abdullah Ghali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, (Akademia
,2012) hlm : XVI

5

˙3ف  “fجأ˙إ ^ووف صأ؟ة ،
?– œ 3

وpحدت ?

اmصxı3أزةو ˙–ة?^داŁmودات ،
اŁmو داتا–نيأراد.

–3,إا–أ–إ?إxأد

ئن–أرادا–اأ•د إ‡واء نا ا–اعد

 œا6mع " تطوير املعجم

املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية ابلتطبيق يف املدرةة
الثانوية اإلةالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج".
ب .أةئلة البحث
ا¨mألا–•لةاjي؟ة –ةا–وئة ؟
اm
جواmص 6
.1
ا¨mألا–•لةاjي؟ة –ةا–وئة ؟
اm
 . 2أاmاŁ2أت اmص 6
ا¨mأل ا–•لة اjي؟ة –ة ا–وئة
اm
أ لى أ–ة اmص 6
.3
لر˙ةا–رأßةا˙ةاkة‡ßلاßسjأß,س ؟
اm
“–حا? Œ
ج .أهداف البحث
–ع 3وة
ل

.1

اm
جو اmص 6

ا¨mأل ا–•لة اjي؟ة

–ةا–وئة .
.2

–ع 3وة اŁ2أت
ل

اm
اmص 6

ا¨mأل ا–•لة

اjي؟ة –ةا–وئة .
–ع 3وة لى أ–ة
ل
.3
اm
اjي؟ة –ةا–وئة “–حا? Œ
jأß,س .

6

ا¨mأل ا–•لة
اm
اmص 6
لر˙ةا–رأßةا˙ةاkة‡ßلاßس

د .أمهية البحث
إ ح ن ناا –ا ع د – ا –Łا ؟ ل رZة  ،ن ا –Łا ؟ لج د إ Dو‡ ح [  ،أ :
و‡ ةا – 7وة و و‡ ا –ح ا ة  .أ )وºW– Dة وج ح لم أ ر فا –ح ن وا
mح
 mأ تا  jل لة
ا–ةا–وئةفأ2ةد را ˙ةج ا – ةا – وئة )ßح ح  œł7ا
و اmحة ئح ا–ة ا–وئ ة فأ2ة –حواŁmودات اjللة  .و œا–أ•ة
ا–حاة،و‡ œن اا–اعدأنŁل:
 ł – .1ح
– Łحع¨[ ßة
–¨أل ا ? mج أدة ا–لرا˙ة .نا ا–اعد ل
ا?m
.2

ا–ح.

ن–ح
–ح¨ ا–حن ? ^د اŁmودات اjللة أو ¨أل ? ج ا–ة

ا .
–وئة
ł– .3لر˙ة
–و أ ،وأت إ6أة –حعلŁة ج–ł3حا–ة ا–وئةأو
ا–لروسا)فوى.
– .4اأ•د
إذااmلرسا?Œkا¨mحاأل.
¨حقلماmلف–حا–ةا–وئة ن
ه .حدود البحث
 .1اkلودا6mة
bلد ا–اأ•د ا6mع
اm
–ة ا–وئة “–حا? Œ
أß,س

ا¨mأل ا–•لة اjي؟ة
اm
جو اmص 6
لر˙ة ا–رأßة ا˙ة اkة ‡ßلاßس j

 ،اmواد –¨– Xة ا–ب – Łو•لة ‡ي؟ة درس ا–ة ا–وئة

7

“˙حأب ”“AL-HIKMAH

ا–ßVوأ  AKIK PUSAKA Sragenا–3Ł

ا–لرا˙ا–جووا–3Łا–لرا˙ا–، Łف23أx ıأدا–łأتا–3اة
?اmصا–و.:
ا¨mأل ا–•لة
اm
جو اmص 6
فن ا–اأ•د 6أت
.أ:
اjي؟ة –ةا–وئة
دار ا–اأدة  ،أC
ا–ح¨ت ا–أة وا‡حłأة ،

آأل اmوا[ ،ا–3عة ،
ا–¨أ•ة.
اkلوداmأßة
.2
 mلر˙ة
–  łة ا –ا ع د ا – ا – ن ى  łة ا –اأ • د  ،عح لدج ? ا
ج¨
ا–رأßة ا˙,ة اkة ‡ßلاßس  2 jح اkأد ي وئ ¨ ا – لY
ا–ني  22ح ب .
ا–رأ، H
.3اkلودا–يأßة
nن łة ا–اعد ? ا–¨ة
• œد اkلود ا–يأßةb ،لدت ا–اأ•د
ا–لرا˙ة – 2015

. 2016م

و .حتديد املصطلحات
ت ا¨mحقلة ? 6ع ن ا–اعد وłأ

لف ا–اأ•د ج ¶6ا3mعأ
:
 . 1اmص

ا–حأب ا–ني łłxأت –ة أ وو•أ و ¶6أأ و وجاأ
وج ج¨łة نا ا–ع  œا–حإ صłأ إأ )ß
ئ [ .ن

8

•ووف اmص (اkووف اnصأ؟ة) و إأ ºل أزإ.أم أو

وجإ

.أم
łªوإ .
łªص‘Xيالأ œض
ض،
.2

8

ا–•لةاjي؟ة
•ية ا–ح ا–نا< ا– Vجح¨˙ œ Œة فPة ا–ح وحł3
حلا –¨أل ا–ب ?  Œbألاف ا–ح .ا–•لة اjي؟ة
łة ا–ح ?6ع [ ا–ني ح ł3حلا ،وح واaأأ
–¨حłا–بإرحأدا˙,حłأل–łلرس.

– . 3ا ¨ا–لY
أ) اmلر˙ة

ا–رأßة ئ¨ ا–ل Yاmلر˙ة ا– Vأص
ا–زارة ا–لة اłjرة اßلو¨ßة ˘˙ .اmلر˙ة ا–رأßة ئ¨
ئو نأ ج ا ¨mا–نيأن ا{أن وا–حى وا–م
ا–ل Yض
ا–ح–‡ .وأن نج ºأدرة ا–حا–“ 2ة ا–وئة وا–ة

.
اsية
–أß
ب) ا) ˙أسا ن
–أßا–łوة  2ا–أم
 )1ا ن
)2

8

)3

łو
اgلqحأر ،

œا–أما––Yح.

1989

ا–أم ا– kصłرة اßلو¨ßة vوة  29ا–أم
اmحا˙ة
.
œ 1909ا–ح
ºوارات ا–زارة ا–لة fرة اßلو¨ßة vوة  73ا–أم
ºœ 1978أماmلر˙ةا–رأßةا–›Pسا–حق.13

2أةاmصاkلد

(أCا –،حإ3و
9

1989

)م .ص 19

º )4

وارات ا–زارة ا–لة fرة اßلو¨ßة vوة  371ا–أم

رأßة
œ 193اmلر˙ةا– .
9
ز .الدراةات السابقة
3عة ا–¨أßة2015 ،
.1

 ،جواmص ا¨mأل ا–حأباmلر˙

? ئو›س ا–حق 13ا–لm “ Yلر˙ة ا–رأßة ا˙,ة اkة
‡ßلاßس  jأß,س .ألاف ا–اعد ? نا ا–اعد ) 1 ( :
–ع 3وة جو اmص ا¨mأل ا–حأب اmلر˙ ?
ل
m“Yلر˙ةا–رأßةا˙ة اkة‡ßلاßس
ا–›Pس ا–حق 13ا–ل
–ع 3وة ف3أ؟ 1اmص ا¨mأل
) ل
 jأß,س ( 2
ا–حأباmلر˙?ئو›سا–حق13ا–لm“Yلر˙ةا–رأßةا˙,ة
ß,س س نا ا–اعد ا–اعد ا–حو
اkة ‡ßلاßس  jأ .
جو‘لفŁ
ئو فات ? .
? ج Borg and Gall
ا‡mل‡لا و,؟‡ Œلا
وا–ß .łحأ؟سناا–اعد أناmص ر
˙,حłأ– ? ج ا–ة ا–وئة “ حłأم ا–حأت واWºا•أت ا– V
أاPlاءواmلرسوا–ب.
6ع
 œا–لرا˙ة ا–¨أئة اmنرة ا˙حأع –حق 1أن ا–Łوق ئ[ اm
ا¨mأل ا–•لة اjي؟ة –ة ا–وئة
اm
جو اmص 6
لر˙ة ا–رأßة ا˙ة اkة ‡ßلاßس  jأß,س
اm
“–حا? Œ
?6عحأب ا)˙أس ،إذا ا–اأ•رةا–¨أئة–حأباmلرس
) 1( Y
؟ة ا–ة ا–وئة اjيء ا ل)وو اjيء ا–رأ) 2 ( .H
أأوا–اأ•د – •لة اjي
ئو فات ? جو
أن ا–اأ•رة ا–¨أئة ? ج Borg and Gall
 ) 3أن
جو (
_¨łة فات ? .
و أأ ا–اأ•د ? ج ADDIE

10

ا–اأ•رة ا–¨أئة ‘لف  Łوا– łوأأ ا–اأ•د ‘لف Ł
و

–Ł2
ا–Ł2وا–łا .
œا–لرا˙ةا–¨أئةاmنرةا˙حأع–حق1أنا¨mأواةئ[ا6mع
جواmصا¨mألا–حأباmلر˙?ئو›سا–حق13ا–لY
“ mلر˙ة ا–رأßة ا˙,ة اkة ‡ßلاßس  jأß,س ‘6ع

ا¨mأل ا–•لة اjي؟ة –ة ا–وئة
اm
جو اmص 6
لر˙ة ا–رأßة ا˙ة اkة ‡ßلاßس  jأß,س
اm
“–حا? Œ
)?6عا–اعد?Yلر˙ةا–رأßةا˙,ةاkة
1 (Y
‡ßلاßس  jأß,س ? ئو›س ا–حق 13ا–ل ? ) 2 ( .Yألاف
ا–اعدY
.2

mوةجواmصا¨mأل.

[ ˙أدة ، 2014 ،إلاد  ºأس اWmادأت –حأب ا–وئة ئ[
إلاد ºأس
–ع 3وة
ل
.ل ألاف ا–اعد) 1 ( :
–ع3وة ف3أ؟1
ل
اWmادأت–حأبا–وئةئ[ل( ) 2
–ع 3أرآء
ل
)3
ºأس اWmادأت –حأب ا–وئة ئ[ ل (
ا–ب ? ا–›Pس اlأص –ح ا–ة ا–وئة º œأس اWmادأت
–حأب ا–وئة ئ[ .ل لف نا ا–اعد “˙حقلام لفŁ
 .łوص س ا–اعد وا–Research and Development ( ł

 ،نإإلادºأساWmادأت–حأب
. )Methodeأأßحأ؟سناا–اعد
)  bاkأ‡أت واmت) 2 ( ،
1 ( œW
ئ[ ل إ
ا–وئة
 ) 3إلاد وحأئة ºأس اWmادأت ( ) 4
جº ł3أس اWmادأت (
ج (  ) 5ج3ل .Œوف3أ؟º 1أس اWmادأت –حأب ا–وئة ئ[
) نا ا–أس ßع ºأسŁ2 ) 2 6 ،عأت،
ل 1

11

bحي Łودة وا•لةo ،ية“Wmادأت وا–3رة واmرأل3،

) نا–

) ا–أس ء–“rأ؟łة اŁmوداتº ) 5 ،أ؟łة
?و•لات حŁوق4 ،
¨حقل[?ا˙حقلامناا–أس .أأ أرآء ا–اة
اŁmودات –¨–ة
œناºأساWmادأت‡ل‡لا.
6ع
 œا–لرا˙ة ا–¨أئة اmنرة ا˙حأع –حق 1أن ا–Łوق ئ[ اm
‘6ع جواmص
إلادºأساWmادأت–حأبا–وئةئ[ل
ا mلر˙ة
ا¨mأل ا–•لة اjي؟ة –ة ا–وئة “–حا? Œ
اm
6
) ?6ع
ا–رأßة ا˙ة اkة ‡ßلاßس  jأß,س 1 ( Y
إذا ا–اأ•رة ا–¨أئة –حأب ا–وئة ئ[ ل أأ
حأب ا)˙أس ،
؟ة ا–ة ا–وئة اjيء ا ل)وواjيء ا–رأœ ) 2 ( . H
ا–اأ•د –•لة اjي
ا6mع ا–اعد ،إذا ا–اأ•رة ا–¨أئة "إلاد ºأس اWmدأت " وأأ
أن ا–اأ•رة ا–¨أئة ‘لفŁ
)3
ا–اأ•د "جو اmص ا¨mأل" (
وأأ ا–اأ•د ‘لف Łا– Ł2وا– łا–œ) 4 ( .Ł2
وا–ł
إذا ا–اأ•رة ا–¨أئة ? ‡أة  ›,أ– إئوا
ا6mع ا–اعد ،
أأ ا–اأ•د ? لر˙ة ا–رأßة ا˙,ة
ا˙ة اkة أß,س و
اkة‡ßلاßسjأß,س .
و œا–لرا˙ةا–¨أئةاmنرةا˙حأع–حق1أ نا¨mأواةئ[ا6mع
إلادºأساWmادأت–حأبا–وئةئ[ل‘6ع جواmص
ا mلر˙ة
ا¨mأل ا–•لة اjي؟ة –ة ا–وئة “–حا? Œ
اm
6
ص‘ س
ا–رأßة ا˙ة اkة ‡ßلاßس  jأß,س Y
ا–اعدوا–Research and Development Methodeł
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.3

إ ßرد<2014 ،
) 1 (:

 ،جو اmص ا¨mأل –حأب ا–وئة ئ[ ل

? ا–›Pس اlأص –ح ا–ة ا–وئة .ألاف ا–اعد ? نا ا–اعد
جواmصا¨mأل–حأبا–وئةئ[
–ع3وة
ل
لىأ–ةنا
ل?ا–›Pساlأص–حا–ةا–وئة ( m) 2وة
اmس نا ا–اعد ا–اعد ا–حو ? ج Borg
اmص .ر

‘لف Łوا–ß . łحأ؟س نا
ئو فات ? جو
and Gall
‡ل ‡لا و,؟‡ Œلا ˙,حłأ– ? ج
اm
ا–اعد أن اmص ر
 Vأ اPlاء واmلرس
ا–ة ا–وئة “ حłأم ا–حأت واWºا•أت ا–
وا–ب.
 œا–لرا˙ة ا–¨أئة اmنرة ا˙حأع –حق 1أن ا–Łوق ئ[ ا6mع
جو اmص ا¨mأل –حأب ا–وئة ئ[ ل ? ا–›Pس اlأص
ا¨mألا–•لة
اm
جواmص 6
–حا–ةا–وئة‘6ع
لر˙ة ا–رأßة ا˙ة اkة
اjي؟ة –ة ا–وئة “–حا? Œاm
) ?6عحأب ا)˙أس ،إذا ا–اأ•رة
‡ßلاßس  jأß,س 1 ( Y
ا–¨أئة–حأبا–وئةئ[لأأا–اأ•د–•لةاjي ؟ةا–ةا–وئة
)إذاا–اأ•رة سناا–اعد ا–اعد
اjيءا ل)وو اjيءا–رأ2 (.H
ئو فات ? جو وأأ
ا–حو ? ج Borg and Gall
 ) 3أن ا–اأ•رةا–¨أئة
ا–اأ•د ? ج ¨ł_ ADDIEة فات ( .
‘لف  Łوا– łوأأ ا–اأ•د ‘لف  Łا– Ł2وا–ł
ا–œ) 4 (.Ł2ا6mعا–اعد  ،إذاا–اأ•رةا–¨أئة?‡أة›,
ا˙ةاkةأß,سو أأا–اأ•د?لر˙ةا–رأßة
أ–إئوا
ا˙,ة اkة ‡ßلاßس  jأß,س œ ) 5 ( .ا)لاف ا–اع د ،
نأا–اأ•رةا–¨أئةnأأل[وأأا–اأ•د–ذذةألاف?ا–اعد .
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و

œا–لرا˙ةا–¨أئةاmنرةا˙حأع–حق1أنا¨mأواةئ[ا6mع

جو اmص ا¨mأل –حأب ا–وئة ئ[ ل ? ا–›Pس اlأص
ا¨mأل
اm
جو اmص 6
–ح ا–ة ا–وئة ‘6ع جو
لر˙ة ا–رأßة ا˙ة
ا–•لة اjي؟ة –ة ا–وئة “–حا? Œاm
س ا–اعد وا–ł
 Yص‘
اkة ‡ßلاßس  jأß,س
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الفصل الثاين
اإلطار النظري
أ .املعجم
 .1علم املعاجم
وقد استقبل – حديثا – علم املفردات ( )Lexicologyمن علم
1
الداللة ( ,)Semantiqueيف احباث علم اللغة ,واصبح شعبة قائمة بنفسها.
علم املعاجم النظري ( )Lexicologyهو ذلك الفرع من علم املعاجم الذي
يدرس معىن املعجمي ( )Lexical meaningويرى علماء املعجم أن هذه
الدراسة أتيت يف مقدمة األمور اليت يهتم هبا املعجمي ألن كثريا من قرارهتا
توقف سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة على فهمه  -لطبيعة هذا املعىن
2
والطريقة اليت يتعامل هبا معه يف املعجم.
 .2تعريف املعجم
ميمي || كتاب اللغة وما يعرفونه ابلقاموس.
املعجم  :مصدر ّ
واصله من أعجم الكالم أو الكتاب أي أزال عجمته وإهبامه وفسره ||
3
حروف املعجم  :احلروف اهلجائية
املعجم هو فرع من العلم اللغة الذي يتعلم املفردات لشرح معىن,
ويضيع الغموض معناه ,وكذلك تعلم املفردات عن طريق ترتيب وتصنيف
يناسب مع القواعد وترتيب حمدد .وكذالك يعرف املعجم ابسم "الكتاب
 1توفيق حممد شاهدين ,علم اللغة العام ,ط ( 1 :عابدين  :مكتبة وهبة )1980 ,ص 165:
 2حامي خليل ,علم املعاجم عند أمحد فارس شدايق (اإلسكندارية ,دار املعرفة ,دون سنة) ص18 :
 3املنجد يف اللغة واألعالم (دار املشرق ,بريوت  .الطبعة احلادية واألربعون  )2005م .ص 489 :
15

الذي جيمع مفردات اللغة وشرح معناها ،إما من خالل املرتادفات،
واملتضادات ,ومن خالل سياق اجلملة ،أو من خالل شرح الكلمة
4
املشتق له".
الكتاب الذي جيمع كلمات لغة ما ويشرحها ويوضح معناها
ويرتبها بشكل معني .وتكون تسمية هذا النوع من الكتب معجما إما
ألنه مرتب على حروف املعجم (احلروف اهلجائية) وإما قد أزيل إهبام أو
5
غموض منه ،فهو معجم مبعىن مزال ما فيه من غموض وإهبام.
كتاب يضم أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسري
معانيها على ان تكون املواد مرتبة ترتيبا خاصا اما على حروف اهلجائي
او املوضوعي .كتاب حيتوي على كلمات منتقاة ترتب عادة ترتيبا
هجائيا مع شرح ملعانيها و معلومات اخرى ذات عالقة هبا سواء اعطيت
6
تلك الشروح و املعلومات ابللغة ذاهتا ام بلغة أخرى
قال ابن جين  7أصل مادة معجم من ( ع ج م) ووقعت
(عجم) يف كالم العرب لتدل عن اإلهبام واإلخفاء وضد البيان
واألفصاح .وقال آل يسني  " 8املعجم ابملفهوم احلديث يعين كتااب مرتبا
ترتيبا خاصا يضم أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة ابلشرح والتفسري.
وقد ظهر املصطلح يف أواخر القرن الرابع اهلجري " ،اما ما قبل ذالك
فكان يطلق عليه اسم كتاب مثل كتاب العني.
4

Abdullah Ghali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab (Akademia
,2012), hlm : 27

 5امحد خمتار عمر ،صناعة املعجم احلديث (عامل الكتب ،مصر 1998م) ص19 .

H.R. Taufiqurahman, Leksikologi bahasa Arab (Malang : UIN Malang Press, 2008 ) hlm : 131

 7أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي ,سر صناعة اإلعراب (دا الكتب العلمية بريوت ,لبنان  2000م) ص :
40
 8حممد حسني آل يسني ,الدراسات اللغوية عند العرب ( دون السنة ) ص222 :
16

6

وعرف إميل يعقوب أن املعجم هو كتاب يضم أكرب عدد من
مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسري معانيها على أن تكون املواد مرتبة
ترتيبا خاصا ,إما على حروف اهلجاء أو املوضوع 9.واما املعجم الكامل
 عند عطار  -فهو الذي يضم كل كلمة يف اللغة مصحوبة بشرح10
معناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبني مواضع استعماهلا.
وقد استخدمت كلمة (معجم) يف وقت متؤخر للداللة على
كتاب ترتب فيه املعلومات بطريقة معينة ,من قبل علماء احلديث أوال,
قبل أن يستخدمها علماء اللغة .وجيمع لفظ (معجم) على معاجم
11
ومعجمات.
وقد استعمل بعض اللغويني كلمة قاموس على املعجم لتقومي
صفة له ,وأصل معناها البحر أو احمليط أو أبعد نقطة فيهما .ومثل هذه
الصفات للمعجم أصبحت عنواانت عند بعض املؤلفني القدماء ,فقد
أطلق الصاحب بن عباد على معجمه اسم احملكم أو احمليط األعظم و
أطلق الفريوز آابدي ( 816ه) على معجمه اسم القاموس احمليط.

12

 .3أمهية املعجم و فوائده
عرف كمال جربي

13

أبن من فوائد املعجم اللغوي مايلي :

 9إميل يعقوب ,املعاجم اللغوية العربية ( بريوت – لباانن  :دار العلوم للماليني 1985ه) ص9 :
 10أمحد عبد الغفور عطار  .مقدمة الصحاح( .دار العلوم للماليني :بريوت – لباانن  ) 1979ص38 :
 11عبد الوارث مربوك سعيد ,اللسان العريب ,مقالة معجم والقاموس ( دار النشر للجامعات ) ص 3 :

 12سيف املصطفى ,اللغة العربية ومشكالت تعليمها( ,مطبع جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية
مباالنق 2014 ,م ) ص55 :
 13كمال جربي و آخرون ,اللغة العربية للطالب اجلامعي ( كلية األداب جامعة العلوم التطبيقية عمان  :األردن ,

 ) 1995ص88 :

17

 )1الكشف عن معاين األلفاظ الغامضة
 )2معرفة أصل اللفظ واشتقاقته
 )3ضبط اللفظة ضبحا صحيحا
 )4احملافظة على سالمة اللغة
 .4نشأة املعجم العريب
عرف كمال جربي
مراحل ,وهي :

14

أبن نشأة املعجم العريب تنقسم على ثالثة

 )1املرحلة األوىل  :نشط الرواة والعلماء يف القرن األول و الثاين
اهلجريني يف مجيع اللغة من أفواه العرب بقصد تدوينها وحفظها
من اخلطأ .وانربي بعضهم يضع الكتب يف تفسري الغريب دون
ترتيب ,ومن أهم األمثلة على ذلك كتاب النوارد يف اللغة أليب
زيد األنصاري ,وفيه أورد املؤلف نصوصا شعرية و نثرية تتميز
بغريب ألفظها فشرحها وعلق عليها .بدأت فكرة املعجم عند
العرب بعد نزول القرآن الكرمي ودخول غري العرب يف اإلسالم
واستعصاء بعض مفردات القرآن على الكثري منهم .مما استدعى
شرح غريب القرآن و احلديث ولغة العرب عموما .وكانت أوىل
الرسائل املعجمية يف القرآن الكرمي تنتسب لعبد هللا بن عباس
(ت 68 .ه 678 ,م) ,مث توالت الرسائل يف هذا اجملال ومنها
غريب القرآن أليب سعيد أابن بن تغلب املعروف ابجلريري (ت.
 141ه758 ,م) ,تفسري غريب القرآن أليب عبد هللا مالك بن
أنس بن مالك (ت 179 .ه 795 ,م).
Ibid

18
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 )2املرحلة الثانية  :وهي مرحلة تدوين ألفاظ اللغة مرتبت يف رسائل
مرتقة صغرية مبنية على حرف من احلروف أو معىن من املعاين,
ومثلها  :كتاب املطر أليب زيد األنصاري وكتاب اجليم أليب عمر
الشيباين و كتاب املثلثات لقطريب وهو يف ما جيوز لفظ بعض
احلروف بثالث حركات مثل يوسف واألربعاء ابلباء املثلثة.
 )3املرحلة الثالة  :هي مرحلة معاجم العامة ,وأوهلا معجم العني
للخليل بن أمحد الفراهيدي (ت 175 .ه ) وميثل مدرسة
األوىل يف ترتيب املعاجم ،فقد رتب معجمه حسب خمارج
احلروف ورأى أن العني هو أعمقها خمرجا فسمي الكتاب ابسم
هذا احلرف.
 .5أنواع املعاجم

15

تنوع املعاجم بتنوع أهدافها ومناهجها ومن حيث مادهتا حبسب العموم
واخلصوص ،وفيما يلي :
 )1املعاجم حبسب اهلدف
تعين بذالك تصنيف املعاجم حبسب ما حيتاجه الدارس  :أهو
يبحث عن معىن لفظ معني أو معرفة لفظ مناسب ملعىن ما يرديه
وهي تنقسم بدورها إىل ثالثة أنواع وهي :
 -1معاجم األلفاظ مثل معجم الصحاح والقاموس احمليط

15

سيف املصطفى ,اللغة العربية ومشكالت تعليمها (مطبع جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية

مباالنق  2014م ) ص59 :
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 -2معاجم املعاين مثل معجم املخصص البن سيده
األندلسي.
 -3معاجم األبنية مثل معجم ديوان العرب أليب إبراهيم
الفارايب.
 )2املعاجم حبسب املنهج
ختتلف املعاجم ابختالف ترتيب مفرداته وهناك أكثر من طريقة
لرتتيب املفردات ,وللمعاجم العربية أربعة طرق رئيسة يف ترتيب
املفردات وهي:
 -1املعاجم الصوتية التقليبية حيث يتم ترتيب املفردات
حبسب خمارج األصوات ،فاملفردات اليت حتتوي على
أعمق صوت تذكر أوال ،مث األقل عمقا وهكذا ومن
األمثلة عليها معجم العني للخليل بن أمحد.
 -2املعاجم األلفبائية التقليبية مثل سابقاهتا ولكن لكل
صوت يتم ترتيب حروفه هجائيا وليس ابلضرورة صوتيا
فإذا تشابه حرفان يف الصوت يتم ترتيبهما هجائيا ،ومن
األمثلة على هذا النوع من املعاجم معجم اجلمهرة يف
علم اللغة البن دريد.
 -3املعاجم األلفبائية حبسب األواخر وتسمى معاجم القافية
ويتم ترتيب املفردات هبا حسب الرتتيب اهلجائي ولكن
ابتداائ من احلرف األخري للمفردة فالكلمات اليت تنتهي
حبر اهلمزه يتم االبتداء هبا .ومن األمثلة على هذا النوع
معجم لسان العرب.
20

 -4املعاجم األلفبائية حبسب األوائل وهي معاجم اليت ترتب
مفرداهتا هجائيا وحبسب أول حرف من الكلمة ويتم
وضع الكلمات اليت تبدأ بنفسي احلرف يف ابب حيمل
نفس احلرف ومنأشهر املعاجم اليت تتبع هذه الطريقة
معجم أساس البالغة للزخمشري.
 )3املعاجم حبسب املتخصصة
هي املعاجم اليت توجه اهتمامها اىل فئة معينة من الباحثني.
فتقتصر على تسجيل املفردات اليت تفي حباجاهتم اخلاصة مثل
املعاجم الطبية والعلمية واهلندسية و اجلغرفية.
 )4املعاجم حبسب وحدة اللغة وتعددها
هذه املعاجم حبسب تسميتها تنقسم إىل قسمني ومها :
 -1معاجم أحادية اللغة وهي املعاجم اليت تقتصر يف مهمتها
على اإلنشغال أبلفاظ لغة واحدة معينة ،ومعاين هذه
األلفاظ ،كما هو احلال يف مجيع املعاجم العربية القدمية
منها واحلديثة.
 -2معاجم متعددة اللغة وهي املعاجم اليت تشتمل على
مفردات لغة معينة وتقوم برتتيبها حبسب املنهج املتبع يف
هذه الغة مث يتم ذكر ما يقابلها يف لغة أخرى وتسمى
ثنائية اللغة أو يف لغتني وتسمى ثالثية اللغة كما هو
احلال يف القواميس احلديثة ،ومن أشهر األمثلة على
معاجم متعددة اللغة كتاب املورد.
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 .6ترتيب املعجم
اعتماد يف ترتيب املعجم التايل :

16

 -1رتب مواد املعجم أو اجلذور اليت يشتمل عليها يف أبواب بعدد
حروف اهلجائية ,حسب حرفها األول ،مث رتبت مواد كل ابب وفقا
للحرف الثاين فالثالث .واعتمد يف ذلك تسلسل احلروف اهلجائية
(األلفباء) وهو التايل  :أ ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ ،د ،ذ ،ر ،ز،
س ،ش ،ص ،ض ،ط ،ظ ،ع ،غ ،ف ،ق ،ك ،ل ،م ،ن ،و ،ه،
ي.
 -2ادرج فعل الثالثي اجملرد حسب الرتتيب التايل  :فَ َع َل ،فَ ُع َل ،فَعِ َل،
مث تلته األفعال الثالثية املزيدة  :املزيد حبرف ،فاملزيد حبرفني ،فاملزيدة
بثالثة أحرف .وأدرجت على التوايل األفعال املزيدة ابلتضعيف.
فاملزيدة ابأللف ،مث املزيدة ابهلمزة .أما الرابععي اجملرد فأدرج حسب
تسلسل أحرفه ،مث تاله املزيد حبرف فحرفني.
 -3رتب األمساء املعربة من مصادر ومشتقات وغريها حسب تسلسل
حرفها األول ،فحروفها األخرى ،كما رتبت األمساء املبنيية واحلروف
حسب تسلسل أحرفها أيضا.
 -4أدرجت مصادر األفعال اجملردة واملزيدة مع أفعاهلا ،مث ذكرت
منفردة ،زايدة يف اإليضاح أو تبياان ملعانيها ،كما ذكر مع الفعل
الثالثي اجملرد اسم فاعله أو الصفة املشبهة به واسم مفعولة أحياان.

 16مجاعة من الكبار اللغويني العرب ,املعجم العريب األساسي( .املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ,بدون

السنة)
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 -5مل يضمن املعجم مجيع أوزان األفعال واملشتقات واملصادر واجلموع،
بل اقتصر على املشهور الشائع منها.
عندما يكون للكلمة أكثر من معىن ،تدرج املعاين املتعددة مرقمة
ابلتسلسل.
ب .الوحدة اجلزئية.
 .1تعريف الوحدة اجلزئية.
الوحدة اجلزئية هي أحد من منهج عملية التعليم الصغري ،ابلتفصيل كما
يلي:17
 )1األهداف التعليمية اليت ستنجاز
 )2املوضوع الذي جيعل األصول يف عملية التعليم
 )3أساس مواد التعليم اليت ستعلم
 )4املكانة والوظيفة عن الوحدة اجلزئية يف وحدة املنهج األوسع
 )5دور املدرس يف عملية التعليم
 )6األدوات واملصدر اليت ستستعمل
 )7عملية التعليم اليت البد أن يعمل الطالب متتابعا
 )8ورقة الوظيفة اليت ال بد أن ميتلئ الطالب
 )9التقومي اليت سيقدم
الوحدة اجلزئية هي حزمة التعليم الذايت اليت تتعلق من سلسلة
خربة التعليم ويتصمم منتقدا ليساعد الطالب يف حتقيق أهداف التعليم.
الوحدة اجلزئية هي عملية التعليم يف موضوع معني الذي يتصمم منتقدا،
ومشتغيال واجتاهيا ليستعمل الطالب مع إرشاد االستعمال للمدرس.
B. Suryosubroto, Sistem pengajaran dengan modul (PT. BINA AKSARA) hlm : 17
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17

الوحدة اجلزئية هي بيان من وحدة التعليم مع اهداف التعليم ،االختبار
القبلي يف عملية التعليم الذي ميكن الطالب لينال الكفاءات اليت مل
18
ويقوم كفاءته ليعاير نتيجة التعليم.
تستويل يف االختبار القبليّ ،
 .2خصائص التعليم ابلوحدة اجلزئية
التعليم ابلوحدة اجلزئية له خصائص كما يلي:
 -1الوحدة اجلزئية البد أن يعطي االستعالمات و يعطي االرشادات
الستعماله وعملية اليت ستعمل الطالب ،كيف عملها وأي
مصدار التعليم الذي سيستعمل
 -2الوحدة اجلزئية هي عملية التعليم الذايت ،إذن الوحدة اجلزئية
حماولة لتتضمن اختالف خصائص الطالب .الوحدة اجلزئية البد
أن( :أ) ميكن الطالب أن يرفع كفاءته يف التعليم (ب) ميكن
الطالب أن يعايركفاءته يف التعليم (ج) يرتّكز الطالب يف أهداف
التعليم حمددة.
 -3خربة التعليم يف الوحدة اجلزئية تتألف ليساعد الطالب أن حيقق
فعاال .وميكن الطالب ليعمل عملية
أهداف التعليم انتقاءايو ّ
فعايية ،ال يقرأ وال يسمع فقط بل أكثر منهما .الوحدة
التعليم ّ
اجلزئية تعطي الفرصة ليلعب ( )role playingاملناقشة واحملاكاة.
 -4تقدم مواد التعليم منطّمة ومنتقية حىت يستطيع الطالب أن
يعرف مىت هو يبدأ ومىت هو خيتتم الوحدة اجلزئية ،وال يعطي
األسئلة اليت احملرية.

18
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 -5متلك الوحدة اجلزئية التقنية ليعاير حصول أهداف التعليم ليعطي
التعليقات يف حتقيق مشولية التعليم .هذا املعيارميثل متام الوحدة
اجلزئية.
 .3املكوانت يف عملية التعليم ابلوحدة اجلزئية

19

عملية التعليم ابلوحدة اجلزئية هلا املكوانت كما يلي:
 -1ورقة عملية الطالب
 -2ورقة الوظيفة
 -3ورقة األسئلة
 -4ورقة األجوبة
 -5مفاتح األجوبة
ذلك املكوانت مغلفة يف شكل الوحدة اجلزئية كما يلي:
 -1املقدمة  ،يف هذا الباب يتكون من وصف العام ،مثل مواد
التعليم ،املعلومات ،املهارة وامللوك اليت ستحقيق بعد عملية
التعليم ،والقدرة األول الذي البد أن ميلك لتلك الوحدة اجلزئية.
 -2أهداف التعليم .يف هذا الباب يتكون من أهداف التعليم اخلاصة
الذي ال بد أن يتحقق لكل الطالب بعد أن يتعلم ابلوحدة
اجلزئية .ويف هذا الباب يتكون من أهداف التعليم األخري
واألحوال للوضول أهداف التعليم.
 -3االختبار القبلي .هذا االختبار يستعمل ليعني موقف الطالب
وتعريف القدرة األوىل ليعني كيف يبدأ التعليم.

Ibid, hlm : 149
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 -4خربة التعليم .هذا الباب يتكون من تفاصل مواد التعليم لكل
أهداف التعليم اخلاصة ،كما بعض مادة التعليم والتقييم التكويين
كا ملتبادل حول أهداف التعليم اليت ستحقق.
 -5مصدر التعليم .هذا الباب يتكون من مصادر التعليم اليت
تستطيع أن يستعمل الكالب يف عملية التعليم .البد ملؤلّف
يقرر مصدر التعليم ،حىت اليشعر الطالب
الوحدة اجلزئية أن ّ
الصعبة ليحصلها.
 -6االختبار األخري .أدوات هذا االختبار األخري متساواي ابالختبار
االول.
 .4صفة اخلاص الوحدة اجلزئية

20

 -1الوحدة اجلزئية هي أصغر وأكمل وحدة التعليم
 -2الوحدة اجلزئية تتكون من سلسلة عملية التعليم اليت يؤلّف
منظّمة
 -3الوحدة اجلزئية تتكون من أهداف التعليم اليت وضعت بوضوح
ومنظّمة
 -4الوحدة اجلزئية ميكن الطالب يف التعليم الذايت
 -5الوحدة اجلزئية هي حتقيق اعرتاف اختالف الطالب و حتقيق
التعليم الفردية
 .5الغرض واألهداف

21

الغرض واألهداف من الوحدة اجلزئية يف عملية التعليم هو:
B. Suryosubroto, Sistem pengajaran dengan modul ( PT. BINA AKSARA) hlm : 17
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ابفعالية
 -1أهداف التعليم يستطيع أن يتح ّقق ّ
-2
-3
-4
-5

يستطيع الطالب ليشارك عملية التعليم مناسبا بقدرهتم
يستطيع الطالب أن يتعلم بنفسه
يستطيع الطالب أن يقيّم ويعرف نتاءج تعليم نفسه ابملستدامة
يصبح الطالب مركز عملية التعليم

 -6يرتفع قدرة الطالب ابلتقومي الذي ينفيد يف كل أخري الوحدة
اجلزئية
 -7ترتتّب الوحدة اجلزئية بناء على مفاهم” “ mastery learning
بد على الطالب يستويل مواد التعليم
املفاهم الذي يؤّكد أن ال ّ
يف تلك الوحدة اجلزئية.

 .6اإلمتياز و اإلقتصار التعلم ابلوحدة اجلزئية

22

بعض اإلمتياز التعلم بنظام الوحدة اجلزئية ميكن التعبري على النحو التايل:
 -1الرتكيز على املهارات الفردية للمتعلمني ،ألن يف حقيقتهم أهنم
لديهم القدرة ليفعل بنفسه والسيما مسؤولية عن أفعاهلا.
 -2وجود مراقبة على نتائج التعلم من خالل استخدام معيار
الكفائة يف كل وحدة جزئية ينبغي حتقق من املتعلمني.
 -3عالقة املناهج الدراسية تدل على األهداف وكيفية حتقيق ,كي
املتعلمني ميكن أن يعرف العالقة بني التعلم والنتائج اليت ميكن
احلصول عليها.
وابإلضافة إىل املزااي ،الوحدة اجلزئية هلا اإلقتصار التالية :

22
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 -1إعداد الوحدة اجلزئية اجليدة تتطلب خبربة معينة .جناح أو فشل
الوحدة اجلزئية يتعمد على تكوينها .الوحدة اجلزئية قد حتتوي
على أهداف ووسائل أداة القياسي ،ولكن اخلربة التعلم اليت وجد
فيه اليكتب بشكل جيد وكاملة .هذه الوحدة اجلزئية فأكرب
ميكن سوف يرفض من املتعلمني أو اكثر من االشديد جيب
املتعلمني أن يتشاور مع امليسر ،وهذا احلال ابلطبع ينحرف من
اخلصائص الرئيسية عن النظام الوحدة اجلزئية.
 -2ومن الصعب ليعني عملية اجلدول والتخرج مث أحوج إىل اإلدارة
التعليمية ختتلف عن التعلم التقليدي ،ألن كل طالب يكمل
الوحدة اجلزئية يف وقت خمتلفة اعتمادا على سرعة وقدرة كل
منها.
 -3إقرار التعلم كمصدر التعلم على شكل عام بكفاية غال ،ألن كل
طالب يبحث بنفسها ,خيتلف مع التعلم التقليدي ،مصادر
التعلم مثل األدوات البصرية ميكن استخدامها مجاعة يف التعلم.
ج .تعليم اللغة العربية.

 .1مفهوم تعليم اللغة العربية
وعند رشدي أمحد طعيمة ،التعليم هو أنه عملية إعادة بناء اخلربة
23
الىت يكتسب املتعلم بواسطتها املعرفة واملهارات واإلجتاهات والقيم.
وعند دوكتور حممد على السمان أن التعليم هو إيصال املعلم
العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ بطريقة قومية وهي طريقة اإلقتصادية الىت

 23رشدي أمحد طعيمة  .تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه( .إيسيسكو  :منشورات املنظمة

االإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة .)1989 .ص 45
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توفر لكل من املعلم واملتعلم الوقت واجلهد ىف سبيل احلصول على العلم
واملعرفة.

24

وعند حممد رشدى خاطر ومصطفى رسالن ،أن التعليم موقف
يتميز ابلتفاعل بني الطرفني رئيسني :مرسل وهو املعلم ،مستقبل وهو
التلميذ .ويسعى املعلم خالل هذا املوقف ويف ظل توافر شروط معينة،

ويف ضوء شروط أهداف تعليمية حمددة إىل مساعدة التلميذ على أن
يكتسب جمموعة إىل املعارف واإلجتاهات ،واملهارات ،والىت تؤدى بدورها
25
الىت تعديل سلوكه ،وتعمل على منوه منوا شامال متكامال.
وإن تعليم اللغة العربية هي تعليم لغة أجنبية يعىن أن يكون الفرد
قادرا على استحدام لغة غري لغته األوىل الىت تعلمها ىف صغره أو كما
يطلق عليها اللغة األم ،أي قادرا على فهم رموزها عندما يستمع إليها،
ومتمكنا من ممارستها كالما وقراءة وكتابة.
 .2أهداف تعليم اللغة العربية
يعرف أهداف تعليم اللغة العربية أبهداف تعليمها .يف املعىن
الضيق ،إن أهداف تعليم اللغة العربية هي أهداف تعليم اللغة العربية الىت
ميلكها بشخصها .وأما أهداف تعليم اللغة العربية يف النظرية لبناء قدرة
املهارة اللغوية.
وأما أهداف تعليم اللغة العربية األخرى يعىن :
 )1للمعلم هو ليكون اللغة العربية سهلة لفهمها وإلتقاهنا.
24حممد على السمان .التوجيه ىف تعليم اللغة العربية( .القاهرة :دار املعارف  .)1987ص 12
25حممد رشدى خاطر ومصطفى رسالن .تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية( .القاهرة :دار الثاقفة والنثر

والتوزيع .)2000:ص11 :

29

 )2للطلبة هي تستطيع أن تتقن اللغة العربية.

26

إن عملية التعليم حباجة ماسة إىل األهداف الىت حتدد وتركز
األنشطة إىل ماختطط .فأهدف تعليم اللغة العربية هي:
 )1تدريب التاالميذ على القراءة الفصيحة ابتداء تعريف التالميذ يف صف
األوىل على تطق الكلمة أو اجلملة بطريقة صحيحة.
 )2تدريب املتعلمني من خالل القراءة أو بعدها ابتداء من السنة األوىل
على جتريد أشكال احلروف احملتلفة.
 )3أن ميارس الطالب اللغة العربية ابالطريقة الىت ميارس هبا الناطقون هذه
اللغة ،أو بصورة تعليم اللغة العربية من ذلك
 )4أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم خبصائص اإلنسان العريب
والبيئة الىت يعيش فيها واجملتمع الذى يتعامل معه.
اعتمادا على البيان املذكور ،إن أهداف تعليم اللغة العربية هي
يتعرف الطلبة على الثقافة العربية .والطلبة تستطيعون أن تتقنوا اللغة
العربية والطلبة تستطيعون أن يفهموا وتستخدموا اللغة العربية يف أنشطة
اليومية.
 .3تعليم املهارات اللغوية
إن تعليم اللغة العربية ألربع مهارات لغوية أساسية ،وهي:

أ .تعليم مهارة االستماع

أ) مفهوم مهارة االستماع
عند عبد اجمليد السيد أمحد منشور أن اإلستماع هو عملية
إنصات إيل الرموز املنطوقة مث تفسريها.

27

اإلستماع هو عملية إنسانية
26

Bisri Mustofa & Abdul Hamid. Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab.( Malang: UIN
Maliki Pers, 2011) Hal : 5

30

واعية مدبرة لغرض معني هو اكتساب املعرفة ،تستقل فيها األذن أصوات
الناس يف اجملتمع يف خمتلف خاالت التواصل وخباصة املقصود ،وحتلل
فيها األصوات اىل ظااهرها املنطوق ،وابطنها املعنوى وتشتق معانيها مما
لدى الفرد من معارف سابقة وسياقة التحدث واملوقف الذي جيرى فيه
28
التحدث.
يقصد ابالستماع االنتباه وحسن اإلصغاء إىل شيئ مسموع،
وهو يشمل إدراك الرموز اللغوية املنطوقة ،وفهم مدلوهلا ،وحتديد الوظيفة
االتصالية املتضمنة يف الرموز أو الكالم املنطوق ،وتفاعل اخلربات احملمولة
يف هذه الرموز مع خربات املستمع و قيمه و معايريه ،و نقد هذه
اخلربات وتقوميها وحماكمتها ،واحلكم عليها يف ضوء املعايري املوضوعية
املناسبة لذلك29.مهارة اإلستماع هو قدرة الشخص لفهم اللغة اليت
مسعها.
ب) أمهية االستماع
ومما يدلنا على أن لسإستماع أمهية كبرية يف حياتنا ما ورد ذكره يف
القران الكرمي وقد أوىل هذه املهارات ما تستحقه من أمهية حيث يقدمها
الس ْم َع
وجل غلى البصر يف اآلايت اليت تراد فيها ذكرمها معا " إِ َّن َّ
هللا عز ّ
ك َكا َن َعْنهُ َم ْس ُؤْؤالً"( .آية  ،36اإلسراء)
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُكلٌّ أُولئِ َ
َوالْبَ َ

27

Wahab R. & Mamluatul H. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang :
UIN Press, 2011). Hal: 84

28راتب قاسم وحممد فؤاد احلوامدة .أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيقية( .عمان .دار املسرية للنثر
والتوزيع .)2003:ص93 :
29نور هادي ،املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا ( ،ماالنح :مطبعة جامعة مالك )2011 ،ص:

.28

31

ويعد فن االستماع يف مقدمة فنون اللغة من حيث األمهية،
وتكمن تلك األمهية يف أنه األ كثر توظيفا قياسا بفنون اللغة األخرى،
على النحو الذي دلت عليه بعض الدراسة ،حيث أكدت دراسة رانكني
سنة ( )1926أن االستماع هو أكثر أساليب االتصال شيوعا
واستخداما ،وال غرو يف ذلك فاللغة بنت احملاكاة ،واالستماع رافدها
األصيل ،ومن هنا ندرك قيمة االستماع ونعرف ملاذا كان العرب يبعثون
أبناءهم إىل البادية ليستمعوا إىل اللغة من مظاهنا الصحيحة ومعينها
الصايف -خالية من اخلطأ ،سليمة من اللحن ،فهم يتعاملون -منذ نعومة
أظفارهم -مع اللغة استماعا من خالل توظيف حاسة السمع قبل أن
30

يتعاملوا معها قراءة من خالل توظيف حاسة البصر.
االستماع هو املهارة املهمة ألهنا أكثر أساليب االتصال شيوعا
واستخداما ،واالستماع رافدها األصيل ،ومن هنا ندرك قيمة االستماع
ونعرف ملاذا كان العرب يبعثون أبناءهم إىل البادية ليستمعوا إىل اللغة من
مظاهنا الصحيحة ومعينها الصايف -خالية من اخلطأ.
ج) أهداف تعليم االستماع
عند نور هادي لعل من أهم ما هندف إليه من تدريس االستماع
31
ما يلي:
 )1تنمية قدرة املتعلم على اإلنصات واالنتباه ملا يستمع إليه
 )2غرس االجتاهات املوجبة لدى املتعلم حنو االستماع ابعتباره أحد أهم
فنون اللغة.
30نور هادي ،املراجع .ص30-29 :
31نور هادي ،املراجع .ص34-33 :
32

 )3تنمية قدرة املتعلم على متابعة مادة االستماع.
 )4تنمية قدرة املتعلم على استنتاج األفكار الرئيسة يف مادة االستماع
والتمييز بينها وبني األفكار الفرعية.
وعند راتب قاسم وحممد فؤاد ،إن أهداف تدريس االستماع ما
32
يلي:
)1
)2
)3
)4

أن يتعلم التلميذ كيف يستمع إىل التوجيهات
أن يتعلم كيف يستمع بفهم إىل املناقشات
أن يقدر اجلمال يف اللغة ويف الشعر.
أن يكتسب القدرة على معرفة غرض املتكلم.

 )5أن يكتسب القدرة على حتليل هذه األفكار وتدابريها مث إعادة
صياغتها.
 )6أن يكتسب القدرة على تقومي املسموع واحلكم إليه.
 )7أن يقدم تلخيصا شفواي للمادة املسموعة.
اعتمادا على البيان املذكور إن أهداف اإلستماع هي تنمية قدرة
املتعلم على املعلمومة الشفوية أوكالم الشخص اليت مسعها.
ب .تعليم مهارة الكالم
أ) تعريف مهارة الكالم
الكالم هو قدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة دات أثر
ىف حيات اإلنسان .ففيها تعبري عن نفسه وقضاءحلاجته وتدعيم
ملكانته بني الناس.

32راتب قاسم وحممد فؤاد احلوامدة .املراجع .ص100-99:
33

الكالم هو ما يصدر على اإلنسان ليعربه عن شيئ له داللة ىف
33

ذهن املتكلم والسامع ،ألن سر الكالم وروحه ىف إفادة املعىن.
الكالم هو عملية تبدأ صوتية وتنتهى إبمتام عملية اتصال مع
34
متحدث من أبناء اللغة يف موقف إجتماعى.
مهارة الكالم هي قدرة الشخص لتوزيع املعلومة اللشفهية
وحتدث مع األخرى ابللغة العربية احلسنة والفسيحة.
ب) أهداف تعليم مهارة الكالم
35

هناك أهداف عامة لتعليم احلديث ميكن أن نعرض ألمهها فيما

يلى:
 )1أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم
املختلفة
 )2أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة
 )3أن يدرك الفرق ىف النطق بني احلركات القصرية والطويلة
 )4أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة ىف
العربية خاصة ىف لغة الكالم.
 )5أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه
وقدرته ،وان يستخدم هذه الثروة ىف إمتام عمليات اتصال عصرية.
ومهارة الكالم هلا األهداف املهمة يف تعليم اللغة العربية .وهتدف مهارة
36
الكالم إىل حتقيق ما يلي:
33إبراهيم حممد عطا .تدريس اللغة العربية( .القاهرة .مركز مكتب للنشر  .)2006ص149
 34حممد كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة .طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا( .الرابط :مطبعة املعارف
اجلديدة .)2003 ،ص127 :
35حممد كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة .املراجع .ص130 :
34

 )1تعود التالميذ إجادة النطق ،وطالقة اللسان ،ومتثل املعاىن.
 )2تعود التالميذ التفكري املنطى ،وترتيب األفكار ،وربط بعضها
البعض.
 )3دعم تفاوت طبقات الكالم يف اللسان العريب ،حبسب تفاوت
الداللة علي تلك اليكيات.
 )4دفع املتعلم إىل ممارسة التخليل واإلبتكار.
اعتمادا علي البيان السابق أن مهارة الكالم هلل دور مهم يف
تعليم اللغة العربية وهي متىن معلومات الطلبة وثروهتم اللغوية تعود الطلبة
التفكري املنطى ،وترتيب األفكار ،وربط بعضها البعض.
ج .تعليم مهارة القراءة
أ) مفهوم مهارة القراءة
القراءة هي ينظر ويفهم حمتوايت من ما يكتب ابلنطق أويف
القلب ويلفظ ما يكتب .إذا القراءة تضم من املهارتني ،وهي :معرفة
الرموز املكتوبة فيها ومفهوم حمتويتها.
عند جبسون أن القراءة عملية اتصال واستجابة لرموز مكتوبة
وترمجها إىل كالم وفهم معناها 37.القراءة عملية عقلية إنفعالية دافعية
تشمل تفسري الرموز والرسوم الىت يتلقها القارئ عن طريق عينيه ،وفهم
املعاىن ،واربط بني اخلربةالسابقة هذه املعاىن واإلستنتاج والنقد واحلكم
38
والتذوق وحل املشكالت.

36إبرهيم حممد عطاء .املراجع .ص 153-152 :

37حممد حبيب هللا .أسس القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبيقية(.عمان :دار عمار .)2000 ،ص11:

 38حسن سحاته .تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقية( .القاهرة :الدار املصرية اللبنانية  .)1993ص105:
35

أن القراءة عملية عقلية تشتمل تفسري الرموز اتى يتلقها القارئ
عن طريق عينه ،وتتطلب هذه العملية فهم املعاىن ،كما أهنا تتطلب الربط
بني اخلربة الشخصية واملعاىن وتوظيف تلك املعاىن يف حل املشكالت
اليت تعرض اإلنسان 39.وإن مهارة القراءة هي قدرة الشخص لفهم النص
وحتليله وينفض املشكالت فيها.
ب) أمهية القراءة
إن القراءة هي مفتاح العلم ،ويكفينا دليال على ذلك أهنا أول
ِ
ك
ماأمر به الرسول وأول ماأنزل عليه كما قال تعاىل (:اقْ َرأ ِاب ْس ِم َربِّ َ
الَّذي خلَق ( )1خلَق ِ
ك األَ ْكَر ُام ( )3ا
األ نْ َسا َن ِم ْن َعلَ ْق ( )2إِقْ َرأْ َو ُربُّ َ
َ َ
ْ َ َ
لّ ْذ ي علَّم ِاب لْ َقلَم ( )4علَم ِ
اال نْ َسا َن َما َملْ يَ ْعلَ ْم ( . ))5آية ،5-1
َ
ْ
ََ
العلق.
أن القراءة متكن اإلنسان من التعلم بنفسه واالطالع على مجيع ما
يريد معرفته من دون اإلستعانة أبحد يف كثري من األحيان40.وأما أمهية
القراءة األخرى فهي كما تلى:
 )1أن القراءة هي أوىل املهارات الثالث الىت جيمع اجملتمع اإلنسان على
حق الفرد ىف تعليمها

 )2أن الرتبية مستمرة ،والتعلم مدى احليات ،والتعلم الذاتى شعارات ال
تتحقق ىف حيات اإلنسان إال إذا كان قادرا على القراءة.
 )3أن القراءة الواسعة شر للثقافة الواسعة .إن ما جينيه الدارس األجنىب
من خالل قراءة املواد العربية أعظم مما جينيه من خالل أي مهارة
أخرى.
39نور هادي ،املراجع .ص62-61 :

 40عبد هللا ابن جار هللا .أمهية القراءة وفوائدها .ص6-5 :
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 )4إن القراءة هي املهارة الىت تبقى مع الدارس عندما يرتك البلد العريب
الذي يتعلم فيه اللغة.
اعتمادا على البيان السابق ،لقرائة أمهية ألهنا متكن اإلنسان من
التعلم بنفسه واالطالع على مجيع ما يريد معرفته من دون اإلستعانة
أبحد يف كثري من األحيان.
د .تعليم مهارة الكتابة
أ) مفهوم مهارة الكتابة
أن الكتابة مهارة بسيطة ترتكز يف القدرة على رسم احلروف والكلمات
رمسا صحيحا طبقا ملا اتفق عليه أصحاهبا من أشكال هلذه احلروف
41
والكلمات.
مهارة الكتابة هي الكفاءة الشرح أوإخراج الرأي من جهة املقتصدة
42
مثل كتابة الكلمة حىت إىل جهة املركبة مثل اإلنشاء.
ب) أمهّية الكتابة
الكتابة وسيلة من وسائل اإلنصال الىت بواسطها ميكن للتلميذ أن يعرب
عن أفكاره ،وأن يقف على أفكاره غريه ،وأن يربز ما لديه من مفهومات
ومشاعر ،ويسجل مايود تسجيله من حوادث ووقائع .وكثريا مايكون اخلطأ
الكتاىب ىف اإلمالء ،أو ىف عرض الفكرة سببا ىف قلب معىن ،وعدم وضوح
الفكرة ،ومن مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية مهمة ىف التعليم على اعتبار

41حممد كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة .املراجع .ص201 :
Chaidar. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: Rosdakarya, 2011). Hal:151
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42

أهنا عنصر أساسى من عناصر الثقافة  ،وضرورة اجتماعية لنقل األفكار
43

والتعبري عنها ،والوقوف على أفكار الغري واإلملام هبا.
ويقرر أمهية الكتابة إبن خلدون ىف مقدته ،فريى أهنا من مجلة الصنائع
املدنية املشائية ،فهي ضرورة إجتماعية اصطنعها اإلنسان ،لذالك تكون
انبعة يف منوها وتطورها لتقدم العمران ،وهبا يتميز اإلنسان عن احليوان
44

وتتأدى األغراض.
ويف السنة الشريفة اهتم رسول املعلم األول ابلكتابة ،وندب ايل
تعليمها ،فأمر بعض صحابيه أن يعلم صبيان املسلمني ابملدينة ابلكتابة بعد
هجرة إليها ،كما جعل فداء األسري من كفار قريش يف غزوة بدر الكربى
تعليم عشرة من صبيان املسلمني القراءة.
إذا ،مهارة الكتابة هي املهارة املهمة .ألن الكتابة وسيلة اإلنصال الىت
بواسطها ميكن للتلميذ أن يعرب عن أفكاره ،وأن يقف على أفكاره غريه ،وأن
يربز ما لديه من مفهومات ومشاعر وسيلة اإلنصال الىت بواسطها لتكلم مع
األخرى.

 43حسن سحاته  .املراجع السابق .ص.310 :

 44حممد رشدى خاطر ومصطفى رسالن .املراجع .ص209 :
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الفصل الثالث
منهجية البحث
أ .مدخل البحث ومنهجية
إ ّن املدخل االستخدام يف هذا البحث هو املدخل الكيفي الوصفي
والكمي الوصفي ومنهجه هو البحث والتطوير .و هذه الطريقة هي طريقة
البحث املستخدمة للحصول على نتائج معني وجتربة فعالة 1.والبحث
والتطوير هو عملية أو خطوات لتطوير النتائج اجلديد أو امتام النتائج
2
املوجود.
ب .منوذج التطوير
منوذج التطوير هو أساس لتطوير النتائج الذي حصله .منوذج التطوير
املشهور يف تصميم التعليم هو منوذج ( ADDIEحتليل – تصميم  -تطوير –
تطبيق – تقومي).
ج .إجراءات التطوير
استخدم الباحث يف تصميم هذا املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة
اجلزئية للغة العربية منوذج  .ADDIEوذلك ألنّه يتضمن خطوات تفصيلية
بوضوح وبدون تعقيد .وقال صيلتون ) (Sheltonوسلثكمن أن هذا النموذج

1

Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009).
Hal.297
2
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan , Cet Ke-V (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2009), hlm. 164.

39

لتصميم املواد التعليمية الىت توفر عملية منظمة .واستخدام هذا النموذج
مناسب لتعليم وجها لوجه يف عرفة الصف.

3

التحليل
التقويم

التصميم

التطوير

التطبيق

وفيما يلي بيان لكل خطوة من اخلطوات اخلمسة:
 .1حتليل احلاجات واملشكالت
التحليل هو اإلجزاء األول الذى يلزم على املصمم بقيام به .و هو
التحليل التمهيدية أو حتليل متطلبات وحاجة الطلبة.
 .2تصميم
هو حتديد املشكلة على حسب حتليل متطلبات الطلبة مثل أهداف
التدريس والكفاايت األساسية واسرتاجتيات التدريس وأنواع التقومي .مث
صم منوذج املواد الدراسة اعتماد على نتائج حتليل متطلبات الطلبة .تتم
يف هذه املرحلة الطراز املبدئ.

Dewi salma prawiladilaga. Prinsip desain pembelajaran. Jakarta: kencana,2008.hal 12
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 .3تطوير
يف هذه املرحلة هي يطور الوسائل التعليمية املناسبة بتصميم اليت جعلته.
 .4تطبيق
طور يف املكان احلقيق هو يف
يف هذه املرحلة يطبق تصميم وطريقة اليت ّ
الفصل .املواد الذي يبلغ ان يناسب بطريقة أو منوذج جديد الذي يطور.
بعد تطبيق الطريقة مث يعمل التقومي األول.
 .5تقومي
عملية التقومي ميكن أن حيدث يف كل املراحل األربع املذكور أعاله،
يسمى هذا التقومي ابلتقومي التكوين أل ّن الغرض منه حتتاج إىل املراجعة،

على سبيل املثال ،يف مرحلة التصميم ،رمبا يتعني علينا أحد أشكال
اتقومي التكويين بغية توفري مالحظات اخلرباء كمدخالت للمواد املصمم.

د .أدوات مجع البياانت
أهم أدوات مجع البياانت املطلوبة ,وهي
استخدم الباحث يف هذ البحث ّ
كما يلى :
 .1املالحظة

هي وسيلة يستخدمها االنسان العادي يف اكتسابه خلرباته
ومعلوماته حيث جنمع خربات من خالل ما نشاهده أن نسمع عنه،
ولكن الباحث حني يالحظ فإنّه يتبع منهجا معيّنا جيعل من مالحظاته
اساس ملعرفة واعية أفهم دقيق لظاهرة معينة.4

 4ذوقان عبيدات .1997،البحث العلمي .دار السلمة للنشر و التوزيع .الرياض .ص149 :
41

 .2املقابلة
هي حمادثة موجهة بني الباحث والشخص أخرين هبذف الوصول إىل
حقيقة أو موقف معني ،يسعى الباحث للتعريف عليه من أجل حتقيق
5
أهداف الدراسة.
تعترب املقابلة استبياان شفواي يقوم من خالله الباحث جبمع معلومات
وبياانت شفوية من املفحوص يف املقابلة .
واملقابلة أداة هامة للحصول على املعلومات من خالل مصادرها
البشرية ،وإذا كان الباحث شخصا مدراب ومؤهال فانّه ستحصل على
معلومات هامة .تفوق يف أمهيتها ما ميكن أن حنصل عليه من خالل
استخدام أدوات أخرى مثل املالحضة أو االستبيان ،ذلك أل ّن املقابلة
متكن الباحث من دراسة وفهم التعبريات النفسية ملفحوص واالطالع
على مدى انفعاله وأتثره ابملعلومات اليت يقدمها .فاملقابلة كأداة حبث
تتطلب ختطيطا واعدا ادا مسبقا ،كما تتطلب أتهيال وتدريبا خاصا.
يتطلب استخدام املقابلة كأداة حبث أن يكون الباحث قادرا
على استخدام تقنيات خاصة إبجراء املقابالت تتعلق بعضها ابالعداد
للمقابلة مثل اختيار املفحوصني واعداد املكان املناسب وتوفري الوقت
املناسب ،واعداد األسئلة الالزمة ،ويتعلق بعضها ابلتدريب التجرييب على
اجراء املقابلة وتوجيه األسئلة وإقامة اجلو اإلنساين اآلمن للمقابلة ،كما
يتعلق بعضها بتسجيل املعلومات اليت حيصل عليها الباحث ،وفحصها
بتأن ودقة للتأكد من سالمتها ،ويف ما يلي توضيح لبعض هذه التقنيات.

 5رجاء وحيد دويدي .2000 ،البحث العلمي .دار الفكر املعاصر .لبنان .ص 323 :
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يتطلب االعداد للمقابلة حتديد أهداف املقابلة واملعلومات الىت
يريد الباحث احلصول عليها من املصادر البشرية القادرة على أعطاء
املعلومات املطلوبة .ويتم األعداد للمقابلة وفق اخلطوات التالية :
 )1حتديد اهلداف املقابلة :
هتدف املقابلة أساس اىل احلصول على معلومات وبياانت وراء
ضرورية لإلجابة عن أسئلة الدراسة أو حلل مشكلة الدراسة.
والباحث هنا عليه أن حتدد أهداف املقابلة.
 )2حتديد األفراد الذين سيقابلهم الباحث:
حيدد الباحث اجملتمع األصل الدراسة ،وختتار من هذا اجملتمع
عينة ممثلة حتقق له أغراض دراسته ،وتشرتط ان تتوفر عند أفراد
هذه العينة الرغبة يف اعطاء املعلومات املطلوبة والتعاون مع
الباحث يف هذا اجملال ،ذلك آل ّن عدم توفر هذه الرغبة قد حترم
الباحث من احلصول على املعلومات املناسبة.
 )3حتديد أسئلة املقابلة :
سبق القول أبن املقابلة العلمية حتتاج إىل إعداد مسبق ويتطلب
هذا ألعداد أن تكون الباحث مهيئا لطرح األسئلة الالزمة
للحصول على املعلومات املطلوبة حبيث تتوفر يف هذه األسئلة
املزااي العلمية مثل الوضوح ،املوضعية ،التحديد ،كما حتدد
الباحث طريقة توجيه األسئلة وترتيببها.
 .3االستبانة
يعترب االستبيان أو اإلستقصاء أداة مالئمة للحصول على
معلومات وبياانت وحقائق مرتبطة بواقع معني ،ويقدم االستبيان بشكل
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عدد من األسئلة يطلب االجابة عنها من قبل عدد من األفراد املعنيني
مبوضوع االستبيان.
أوال – خطوات تصميم االستبيان
مير بناء االستبيان أو تصميمه ابملراحل التالية :
 -1حتديد حدف االستبيان يف ضوء أهداف الدراسة ويف ضوء صياغة
مشكلة البحث الرئيسة .وقد مر معنا يف الفصل اخلاص خبطة
البحث طريقة حتديد املشكلة وصياغتها بشكل سؤال واضح.
 -2حتويل السؤال املذكور يف الفقرة السابقة اىل جمموعة من األسئلة
الفرعية حيث يرتبط كل سؤال فرعي جبانب من جوانب مشكلة
البحث .
 -3وضع عدد من األسئلة املتعلقة بكل موضوع من موضوعات
االستبيان.
اثنيا  -أشكال االستبيان
ميكن بناء أو صياغة االستبيان وفق األشكال التالية :
 -1االستبيان املغلق
وهو االستبيان الذى يطلب من املفحوص اختيار اإلجاابت
الصحيحة من جمموعة من اإلجابت مثل نعم ،ال ،أو كثريا  ،قليال
،اندرا .مثال " :هل تشعر ان مناهج كليات اجملتمع تساعدك على
اكتساب مهارات علمية؟ كثريا ،قليال ،اندرا.
إن االستبيان املغلق يساعد الباحث يف احلصول على معلومات
وبياانت اكثر مما يساعده على معرفة العوامل والدوافع واألسباب،
ولكن هلذا الشكل ميزة واضحة وهي سهولة إجابة األسئلته حيث
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الل يتطلب ذلك وقتا طويال من املفنوص أو ال يطلب من
املفحوص أن يكتب شيئا من عنده .
 -2االستبيان املفتوح
وهو االستبيان الذى يرتك للمفحوص حرية التعبري عن ارائه
ابلتفصيل مما يساعد الباحث على التعرف إىل األسباب والعوامل
والدوافع الىت تؤثّر على األراء واحلقائق  ،ولكن يؤحذ على هذا
الشكل ان املفحوصني ال يتحمسون عادة للكتابة عن أرائهم
بشكال مفصل وال ميتلكون الوقت الكاىف لإلجابة عن أسئلة
تتطلب منهم جهدا ،كما أن الباحث جيد صعوبة يف دراسة
اجاابت املفحوصني وتصنيفها بشكل يساعده لالفادة منها.
ه .مصادر البياانت
يتكون مصادر البياانت يف هذا البحث من املصادر الرئيسية واملصادر
الفرعية .وهي كما يلي :
 .1مصادر الرئيسية هي البياانت املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة
اجلزئية للغة العربية والبياانت عن الدوافع التدريس التالميذ بعد تطبيق
تطوير املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية
ابلتطبيق املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج
 .2مصادر الفرعية هي الكتب واملراجع اليت تتعلق ابلبحث وحتليل املصادر
الرئيسية وغريها.
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و .أسلوب حتليل البياانت
بعد ما مجعت الباحث البياانت من نتائج املعجم املوضوعي املساعد
على الوحدة اجلزئية للغة العربية ،إستخدم الباحث أسلوابن لتحليل البياانت،
مها حتليل الوصفى الكيفى وحتليل الوصفى الكمي :
 .1التحليل الوصفى الكيفى

إستخدم الباحث هذا التحليل لتقدمي البياانت على صورة وصفية من
حيث املعلومات واحلقائق املوجودة عن تطوير املعجم املساعد .وهذا
األسلوب إستخدمه الباحث حتليال من مقابلة إىل مدرس اللغة
العربية والطلبة للفصل احلادي عشر بقسم الديين مبدرسة
الثانويةاإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج.

 .2التحليل الوصفى الكمي

حتلل الباحث البياانت من اإلستبانة للخرباء والتالميذ أبسلوب
اإلحصاىل الوصفي ) (Descriptive Analysis Statisticوأسلوب
حتليل البياانت يستخدم لتحليل البياانت الكيفية نتيجة الصحة
أبسلوب احلساب قيمة املعدل .وفائدة احلساب ملعرفة قيمة ألخرية
6
الىت هلا العالقة  .أسلوب التحليل ابلرموز مبا يلى:

ΣSkor
= قيمة
x 100%
ΣSkor Total

6

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi), ( Jakarta : Bumi Aksara,
1999) hal :313
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ونتيجة البياانت حتلل ابستخدام مقايس اللياقة ليكريت "  "Likertيف
اجلدول اآليت:
معاير اللياقة بناء على املقياص ليكريت""Skala Likert
اجلدول ()1. 3

الفصيلة

القيمة

موافق بشدة

 > %86نتيجة ≥ % 100

موافق

 > %68نتيجة ≥ %83

حمايد

 > %52نتيجة ≥ %68

غري موافق

 > %36نتيجة ≥ %52

غري موافق بشدة

 > %20نتيجة ≥ %36

البيان من جدول معاير اللياقة :
 )1إذا املنتج التجريىب وصل إىل الدرجة يف املائة بني %83
نتيجة ≥ ،%100فهو من الفصيلة " موافق بشدة ".
 )2إذا املنتج التجريىب وصل إىل الدرجة يف املائة بني %68
نتيجة ≥ ،% 83فهو من الفصيلة " موافق ".
 )3إذا املنتج التجريىب وصل إىل الدرجة يف املائة بني % 52
نتيجة ≥  ،% 68فهو من الفصيلة " حمايد ".
 )4إذا املنتج التجريىب وصل إىل الدرجة يف املائة بني %36
نتيجة ≥ ،% 52فهو من الفصيلة " غري موافق ".
 )5إذا املنتج التجريىب وصل إىل الدرجة يف املائة بني% 20
نتيجة ≥ ،% 36فهو من الفصيلة " غري موافق بشدة ".
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الفصل الرابع
عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها
املبحث األول  :حملة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج.
أ .نبدة اترخية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج.
أتسس مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي -ماالنج يف التاريخ
 12ماريس  .1985هذه املدرسة هي الفرع من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
ماالنج اثين – ابتو .أول مكاهنا يف القرية بنجاراجا جوندانج جلي .و مؤسس هذه
املدرسة ،هم:
 .1الشيخ احلاج درويس سعيد
 .2صلحان
 .3الشيخ احلاج مرشد ألفي
 .4ابن جزري
 .5احلاج عبد العزيز
 .6احلاج سراج
 .7صلحن صاحل ،واملدرسون يف السنة األول
انتقلت املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج إىل القرية فواتت
لور جوندانج جلي ماالنج يف السنة  .1991خالل هذا املوقف املدرسة الذي خدم
كرئيس املدرسة هو:
 .1الشيخ احلاج مرشد ألفي

سنة دراسية 1990 -1985
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 .2الشيخ احلاج سيد عبد الرمحن

سنة دراسية 1991 -1990

 .3الشيخ احلاج جميد رضوان
 .4الشيخ احلاج أمحد نور هاد
 .5الشيخ احلاج ميسنو فضل
 .6الشيخ احلاج سبكري املاجيسرت

سنة دراسية 1996 -1992
سنة دراسية 2001 -1996
سنة دراسية 2006 -2001
سنة دراسية 2009-2006

سنة دراسية 2014 -2009
 .7الشيخ احلاج أمحد نورهاد
سنة دراسية  -2014حىت اآلن
 .8احلاج حممد حسنان املاجيسرت
واهلدف من أتسس هذه املدرسة هو الستعداد املاهرون والعاملون و الذكيون مث
استعداد التالميذ النتقال إىل املرحلة العالية.
ب .موقع اجلغريف
تقع هذه املدرسة يف الشارع فواتت لور جوندانج جلي ،و الدائرة جوندانج
جلي يف املدينة ماالنج -جاوى الشرقية ،هذه الطدرسة قريب من السوق جوندانج
جلي واملشتشفى و حمطة غاز.
ج .الرؤية املدرسة
"حتقيق املدرسة احلنني للمجتمع اليت تستطيع أن تعليم التالميذ أصبح
املتقيون والذكيون واملاهرون ابملدخل العاطفة والعشائري واألسوة ابلبيئة النظيفة
واجلميلة".
د .الرسالة املدرسة
 .1تزويد العربة عن الدين اإلسالم مبمارسة صالة اجلمعة و العبادات.
 .2يعمل األنشطة التعليمية واإلرشد بتنظم و فعال لوجود املنجز.
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 .3ي تعمل األنشطة غري تعليمي املناسب ابلتنمية على إجناز الطالب وتدريب
املهارات.
 .4حيث على الطالب لينتقل إىل الرتبية العالية أو رايدة األعمال.
 .5إرسال الطالب الشرتاك املسابقات.
 .6حيث على الطالب ملمارسة القرأة الكتب وإنتارنيت لزايدة العلم واملعلومات.
ه.

هدف تعليم اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي

ماالنج

كان تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج
جلي ماالنج شيئا مهما جدا ألن تستطيع أن تنمي املهارات اللغوية األجنبية عند
الطالب ،و كان الطالب يدرسون اللغة العربية أربع حصات يف األسبوع ،وأما
اهلدف تعليم اللغة العربية كما يلي:
 .1لتنمية كفاءة الطالب يف اتصال ابللغة العربية إما شفواي أو حتريراي ،وتنمية
أربع مهارات اللغوية وهي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.
 .2لتنمية كفاءة الطالب يف قراءة الكتب الرتاث لتسهيل يف فهم العلوم
الدين.
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املبحث الثاين  :إجراءات تطوير املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة
اعتمد الباحث على خطوات كما رآه  ADDIEيف تطوير املعجم املوضوعي
املساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج
جلي ماالنج .سار الباحث يف هذا البحث على خطوات اآلتية :
أ .حتليل احلاجات و املشكالت
البحث متعمدة ابملشكالت ،والبحث التطويري جيري على حتليل احلاجات .إذا
استخدم الباحث منوذج التطوير  ADDIEفيلزم أن حيلل ثالثة أقسام يف حتليل
احلاجات و املشكالت ،وهي حتليل عن الطالب ،حتليل عن التعليم ،حتليل الوسائل
يف التعليم.

 .1نتائج املالحظة
استخدم الباحث طريقة املالحظة غري مباشرة إبعطاء األسئلة إىل طرف
الثالث يعين األستاذة ميسرة املاجستري .قام الباحث مبالحظة تعليم اللغة
العربية يف الصف احلادي عشر بقسم الديين الثاين :
 )1حال الطالب الصف احلادي عشر بقسم الديين الثاين يف مدرسة الثانوية
اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج يف درس اللغة العربية.
 )2عملية التعليم درس اللغة العربية الصف احلادي عشر بقسم الديين الثاين
يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج.
 )3وسائل التعليم درس اللغة العربية الصف احلادي عشر بقسم الديين الثاين
يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج.
ومن ثالثة النقطة يف الفوق وجد الباحث البياانت اآلتية :
 )1أن الطالب الصف احلادي عشر بقسم الديين الثاين يف مدرسة الثانوية
اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج يف درس اللغة العربية يشعرون
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متشبع و ليس لديهم احلماسة ألن أكثر منهم ليس لديهم خلفية يف تعلم
اللغة العربية من الطبقة قبلها.
 )2الطالب يشعرون الصعوبة لفهم املعىن أو الرتمجة النص اللغة العربية الذي
وجد يف الكتاب الوحدة اجلزئية اللغة العربية.
 )3أن عملية تعليم درس اللغة العربية الصف احلادي عشر بقسم الديين
الثاين يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج جيري
بعد كل طالب يصلي صالة الظهر أو يف الساعة احلادية عشرة متاما ،يف
هذه الوقت حال منهم يف حالة التعب والكسل .
 )4أن وسائل التعليم درس اللغة العربية الصف احلادي عشر بقسم الديين
الثاين يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج قد
كفى لتنمية كفائة اللغة ،ولكن ليس فيه املعجم املساعد لكتاب الدرس
اللغة العربية أو للوحدة اجلزئية اللغة العربية.
 )5أكثر الطالب اليعرف الطريقة ليبحث املفردات يف املعجم الكبري ليرتجم
الكلمة اليت وجدت يف النص الكتاب الدرس.
 )6الطالب اليريد أن حيمل املعجم يف وقت الدراس؛ ألن املعجم مماثل
بكتاب غليظ و ثقيل.
 )7أكثر اخلطيئات يف مجع املفردات الذي وجد يف الوحدة اجلزئية اللغة
العربية؛ وكذالك املفردات يف كتاب الوحدة اجلزئية اللغة العربية فقط قليل
حىت كل طالب ال يعتمد على املفردات اليت وجدت يف الوحدة اجلزئية
اللغة العربية.
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 .2نتائج املقابلة
قدم الباحث املقابلة مع املدرس اللغة العربية يف الصف احلادي عشر
بقسم الديين الثاين يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي
ماالنج األستاذة ميسرة املاجستري يف يوم اجلمة يف التاريخ احلادي عشر من
مارس سنة  2016م ،ويف يوم الثالاثء يف التاريخ الثالث من مايو سنة
 2016م .وأهداف من عملية املقابلة هذا البحث يعين ليقوي البياانت
الذي يناله الباحث يف املالحظة.
فحصل الباحث على املعلومات والنتائج أن الطالب حيتاجون إىل تطوير
املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية.
بعد اكتشف الباحث املشكالت يف الصف احلادي عشر بقسم الديين
الثاين يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج يف درس
اللغة العربية من املقابلة واملالحظة ،فهناك احلاجات الظاهرة ،منها :
 )1تطوير املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية للعام
الدراسي الوتر والعام الدراسي الشفع للصف احلادي عشر بقسم الديين
الثاين.
 )2ابملعجم املساعد يشعر الطالب السهل يف تعليم اللغة العربيية ،خاصة يف
مادة التدريس.
 )3مناسب املعىن املفردات بني املعجم املساعد مع الوحدة اجلرئية املستعملة.
 )4املعجم املركب على أساس املوضوعات ,ويرتب على ترتيب احلروف
اهلجائية حسب املوضوعه.
 )5وجه املعجم يعين معجم اجليب ،لكي يشعرون الطالب السهل يف محله.
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أراد الباحث تطوير املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة
العربية ,فاإلقرتاحات املوجودة من البياانت منها :
 )1جيعل الغالف يف املعجم ملوان ،لكي جيلب القراء الرغب يف إستعماله .
 )2يعطى إرشادات إستخدام املعجم لسهولة طلب يف حبث املفردات.
 )3يستعمل الورقة  Art paperللمعجم .
 )4يعطى الصورة لكل أول الوحدة (ورقة احلدودية).
 )5يكرب مقياس احلروف لسهولة القراءة.
 )6يكتب املفردات من كل موضوع.
 )7مكتوبة املفردات ابخلط sakkal majalla
 )8يوضح املفردات ويعطى احلركات الواضحة لكل املفردات.
ب.تصميم
 .1موصفات املعجم
أراد الباحث أن أقوم بتطوير املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة
اجلزئية للغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج
يعين للصف احلادي عشر بقسم الديين الثاين حىت أن يكون تعليم اللغة العربية
أحسن وأسهل مما سبق .وبذلك خيصص الباحث املعجم املوضوعي املساعد
على الوحدة اجلزئية للغة العربية وهي يف اجلزء األول واجلزء الثاين يف الدرس اللغة
العربية .
تتكون املواد يف هذا املعجم من مخسة املواد ،يعين ماداتن من الوحدة
اجلزئية اللغة العربية للفصل الدراسي الوتر :
 )1آمال املراهقني
 )2احلياة الصحية
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و للفصل الدراسي الشفع :
 )1التسهيالت العامة واإلجتماعية
 )2دار العبادة
 )3معامل السياحة

 .2جنس املعجم

أن هذا املعجم من املعجمات للناطقني بلغة الشرح ،عن قصد بيان معىن
الكمة ملتكلمني األجنبية أي ملستعمل لغة اهلدف .املثال املعجم هو " العربية
 اإلندونيسية" ،اإلندونيسيون كمتكلمني األجنبية .يف هذه احلالة ،كانتاللغة العربية هي لغة اهلدف ،وأما اللغة اإلندونيسية هي لغة الشرح.
وقد ظهر من إستخدام اللغة أن هذا املعجم من معجم ثنائية اللغات.
و يتكون من اللغتني هي اللغة العربية واللغة اإلندونيسية .و منظورا من شكله
أن هذا املعجم من معجم اجليب لكي يستطيع أن حيمله الطالب إىل أي مكان
بسهولة .ويستخدم هذا املعجم يتعلق مبوضوع يف كتاب اللغة العربية.
ونظر إىل ترتيب الكلمات ،أن هذا املعجم من نوع الرتتيب حبسب
املوضوعات ،ولكن يف كل املوضوع يرتب الكلمة ترتيبا أجبداي.
 .3مجع املصادر
مصادر يف تطوير املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة
العربية يتكون من نوعني :
 )1مصادر األساسي
يعين الوحدة اجلزئية اللغة العربية  HIKMAHاجلزء األول و اجلزء
الثاين للصف احلادي عشر ملدرسة الثانوية.
 )2مصادر الدعم
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املصادر لبحث املعىن املفردات أو املراجع األخر ،يعين املعجم العصر
(عريب  -إندونيسي) ،املعجم املفيد (إندونيسي  -عريب) ،املعاين
(انرتنيت) ،و كتاب مذكرة اللغة العربية.
ج .تطوير
يف هذه املرحلة ،بني الباحث عن عملية تطوير املعجم املوضوعي املساعد
على الوحدة اجلزئية للغة العربية ,وهي من تصميم الغالف (الغالف األمامي،
الغالف الوسطي ،والغالف اخللفي) ،وجوه املعجم ،املواد املعجمية ،عرض نتائج
التصديق من اخلرباء (اخلبري احملتوى و اخلبري التصميم) ،و إصالحات املنتج.
 .1تصميم الغالف

يف تصميم الغالف هذا املعجم ,الباحث

يستعمل ”“Corel Draw x7

و اللون األساسي غالف هذا املعجم يعين اللون اإلختالط بني األبيض
و األزرق وكذالك الكتابة ابللون األسود .يفتح هذا املعجم من األمين.
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أ) الغالف األمامي
أصمم الباحث الغالف األمامي بلون األساسي اإلختالط بني
األبيض و األزرق .وهناك الكلمة "املعجم الطاهري" ،وهو اإلسم من
هذا املعجم املساعد .والكلمة "املعجم الطاهري" مكتوبة ابللون أسود،
ومكتوبة ابجلنس  MCS Shafa E_U 3Dوابملقياس . 39,6ptوجنبه
هناك النمرة الروماوية " " XIيعين دليل على أن هذا املعجم خمصوصة
للصف احلادي عشر ،وهذه النمرة مكتوبة ابللون األساسي هذا املعجم
وهو اإلختالط بني األبيض واألزرق اليت تكتب على سطر الغليط بلون
األسود .مث يف وسط الغالف األمامي هناك الكلمة
ابللون األسود ،مكتوبة ابجلنس  simplified arabic fixedوابملقياس
 ،51,9ptوهذه الكلمة مكتوبة يف إلتواء صور .الصور اليت وجد يف
اإللتواء وهي الصورة يدل على معىن املعجم والتعليم ،كمثل القلم،
والكتاب ،واملسطرة ،واملصباح ،واملنظر ،والكوب .وكل الصورة مكتوبة
ابللون األسود .مث حتت الصور هناك الكلمة – “ARAB
” INDONESIAابللون األسود ،ومكتوبة ابجلنس segoe print
وابملقياس  .47,3ptوحتته هناك الكلمة “KAMUS PENUNJANG
” PEMBELAJARAN MODUL BAHASA ARABابللون
األسود ،ومكتوبة ابجلنس  simplified arabic fixedوابملقياس
 35,7ptو  . 31,8ptوذلك الكلمة مكتوبة يف الصندوق السطر ابللون
األسود .وحتته هناك اإلسم املؤلف Khowarizmi Abdul Karim
ابللون األسود ،ومكتوبة ابجلنس  simplified arabic fixedوابملقياس
.15,06pt
”“KAMUS
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ب) الغالف الوسطى
أصمم الباحث الغالف الوسطى ابللون األساسي اإلختالط بني
األبيض واألزرق .ويف األمين واأليسر هناك السطر الغليط .ووسطه كتابة
الكلمة "املعجم الطاهري" ابللون األسود ،مكتوبة ابجلنس sakkal
 majallaوابملقياس .27,5pt
ت) الغالف اخللفي
أصمم الباحث الغالف اخللفي ابللون األساسي اإلختالط بني
األبيض واألزرق .ويف األيسر كتب الباحث املراد عن هذا املعجم،
مكتوبة ابللغة اإلندونيسييا وابجلنس
وابملقياس  .14ptمث يف األيسر كتابة "املعجم الطاهري" ابللون األسود،
مكتوبة ابجلنس  MCS Shafa E_U 3Dوابملقياس  .46,1ptوحتته
كتابة "املعجم املساعد لكتاب الوحدة اجلزئية اللغة العربية" ابللون
simplified arabic fixed

األسود ،مكتوبة ابجلنس  Arabic transparentوابملقياس .42,8pt
 .2تصميم املضمون
يصمم الباحث ورقة احلدودية يف كل بداية املوضوع الدراسي لكي يسهل
الطالب لبحث املفردات يف كل موضوعه .يف تصميم ورقة احلدودية هذا
املعجم ،الباحث يستعمل  .Microsoft Word 2010بلون األساسي
األزرق و األبيض ،مث هناك الصورة املناسبة مع كل املوضوع .وكذلك كتابة
املوضوع بلون األسود ابجلنس  MCS Hijon S_Uابملقياس املالئم.
ويصمم الباحث مضمون املعجم كذلك ابستعمال Microsoft
 ،Word 2010بلون األساسي األبيض .يكتب موضوع الدراسي يف فوق
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كل الصفحة ابجلنس  MCS alhada S_Uبلون األسود ،و ابملقياس .14
مث املفردات اللغة العربية مكتوبة بلون األسود ،ابجلنس
وابملقياس  .14مث املعىن اللغة اإلندونيسييا مكتوبة ابجلنس Sakkal
 Majallaابملقياس  .16وكل املفردات مكتوبة يف السطر األبيض واألزرق.
ويف سفلية الصفحة األمين يكتب الباحث "املعجم املساعد لكتاب الوحدة
Sakkal Majalla

اجلزئية اللغة العربية" ابجلنس  Andalusابملقياس  .14ويف سفلية الصفحة
األيسر هناك رقم الفحة بلون األسود ومكتوبة يف املربع األمحر.

 .3وجوه املعجم
يتكون هذا املعجم من الغالف (الغالف األمامي ،والغالف الوسطي،
والغالف اخللفي) ،واملقدمة ،ودليل إستخدام املعجم ،واملواد املعجمية (آمال
املراهقني ،احلياة الصحية ،التسهيالت العامة واإلجتماعية ،دار العبادة ،معامل
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السياحة) ،مث املفردات الزايدة (املهنة ،وأعضاء اإلنسان) ،وبيان السرية
املؤلف.
 .4املواد املعجمية
يرتكب هذا املعجم من املادة الدراسية اليت وجدت يف الوحدة اجلزئية
اللغة العربيية للصف احلادي عشر ،من الفصل الدراسي الوتر والفصل
الدراسي الشفع .واملفردات يف كل موضوع يرتكب على أساس احلروف
اهلجائية ( ا ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،ح ،د ،ذ ،ر ،ز ،س ،ش ،ص ،ض،
ط ،ظ ،ع ،غ ،ف ،ق ،ك ،ل ،م ،ن ،ه ،و ،ي ) وحيتوي هذا املعجم
على  1,658مفردات ،ابلتفصيل اآليت :
أ -املفردات من حرف األلف حىت الياء ( ا – ي )
اجلدول ()1 .4
رقم

احلروف

املفردات

1

األلف ( ا )

308

2

الباء ( ب )

60

3

التاء ( ت)

106

4

الثاء ( ث)

4

5

اجليم ( ج)

50

6

احلاء ( ح)

52

7

اخلاء ( خ)

19

8

الدال ( د)

38

9

الذال ( ذ)

13

60

10

الراء ( ر)

51

11

الزاء ( ز)

21

12

السني( س)

79

13

الشني( ش)

55

14

الصاد ( ص)

38

15

الضاد ( ض)

7

16

الطاء ( ط)

48

17

الظاء ( ظ)

4

18

العني ( ع)

90

19

الغني ( غ)

26

20

الفاء ( ف)

36

21

القاف (ق)

70

22

الكاف ( ك)

65

23

الالم ( ل)

21

24

امليم ( م)

248

25

النون ( ن)

72

26

اهلاء ( ه)

14

27

الواو ( و)

53

28

الياء ( ي)

10

اجلملة
ب -مجلة املفردات يف كل املوضوع

61

1,658

اجلدول ()2 .4
رقم

املوضوع

املفردات

1

آمال املراهقني

395

2

احلياة الصحية

314

3

التسهيالت العامة واإلجتماعية

294

4

دار العبادة

281

5

معامل السياحة

374

اجلملة

1,658

ت -الزايدة (املفردات و احملفوظات)
اجلدول ()3 .4
رقم

املادة

املفردات

1

املهنة

69

2

أعضاء اإلنسان

97

3

احملفوظات

86

 .5عرض نتائج التصديق من اخلرباء
اكتساب هذه البياانت من نوعني ،البياانت الكيفية والبياانت
الكمية .البياانت تكتسب من مرحلتني ،مرحلة التصديق والتجريبة .البياانت
الكمية تكتسب من االستبانة بناء على املقياس .“Semantic
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” Defferensialأما البياانت الكيفية تكتسب من التعليقات واإلقرتاحات
املوجودة إما من خرباء التصديق أو من التجربة احملدودة  /املبدئية.
مقياس النتيجة أو اإلجابة من االستبانة

1

اجلدول ()4 .4

مقياس النتيجة أو اإلجابة من اإلستبانة
1

2

3

4

5

ضعيف

مقبول

جيد

جيد جدا

ممتاز

يف هذه املرحلة ،صنع الباحث االستبانة خلبريان ،األول يعين خلبري
احملتوى والثاين خلبري التصميم يف تطوير املعجم .االستبانة خلبري احملتوى يعطي
النتيجة من قسم احملتوى املعجم ،معيار املعجم ،وأنواع املعجم .و االستبانة
خلبري التصميم يعطي النتيجة من تصميم املعجم ،بياين املعجم ،وجوه املعجم،
وجسد املعجم.
أ) التصديق من خبري احملتوى
أخرت الباحث الدكتور شيف املصطفى املاجسرت كخبري احملتوى ليعطي
النتيجة عن احملتوى املعجم املساعد لكتاب الوحدة اجلزئية اللغة العربية يف
اإلستبانة .والبياانت من اإلستبانة مكتوبة يف اجلدول اآليت :

 1امحد عودة عبد المجيد ,مفاهم تقويم والقياس واألداء  ,الحلقة العلمية قياس األداء في العمل األمني (رياض  :كلية التدريب قسم
البرامج التدريبة  )2013ص11 .
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 .1قسم احملتوى املعجم
اجلدول ()5 .4
رقم

مؤشر

5 4 3 2 1

إستخدام أو تصنيف املفردات تتألف
1
على أساس املوضوعات



 2الئق املفردات ابملعىن



 3املفردات املقدمات الكاملة ابملوضوع



املعجم جمهز ابملفردات الزائدة عن املهنة
4
وأعضاء اإلنسان



 .2معيار املعجم
رقم

مؤشر

5 4 3 2 1

 1اكتمال احملتوى املعجم



 2اختصار املعجم



 3تبصر يف إيضاح املعجم



 4سهول البيان يف تقدمي البياانت



 .3أنواع املعجم
رقم

مؤشر

5 4 3 2 1

تركيب املعجم يقدم على أساس
1
املوضوعات
 2من انحية املواد من املعجم اخلاص
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 3استخدام املفردات الئق ابملوضوع



 4معىن املفردات الئق ابملوضوع



 5جنس املعجم يسهل يف حبث املفردات



نتيجة من خبري احملتوى
اجلدول ()6. 4
رقم

مقياس النتيجة أو اإلجابة

الرمز
(النتيجة  xجمموع اإلجابة)

جمموع

.1

ضعيف

1x0

0

.2

مقبول

2x0

0

.3

جيد

3x0

0

.4

جيد جدا

4x9

36

.5

ممتاز

5x4

20

جمموع

56

 النتيجة األعلى = جمموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األعلى
( 65 = 5 × 13النتيجة األعلى)
 النتيجة األقلى = جمموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األقلى
( 13 = 1 × 13النتيجة األقلى)
 النتيجة األخري =
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× 𝟏𝟎𝟎%

النتيجةجمموع املقياس

∑

النتيجةاألعلى ∑

× 𝟏𝟎𝟎 % = 𝟖𝟔 %

= قيمة

𝟔𝟓
𝟓𝟔

بناء على احلساب السابق ،فاملالحظة اليت يؤديها خبري احملتوى أبكمله

حصل على  . %86فهذا دليل على أن النتيجة من املعيار موافق بشدة.

ومن اإلستبانة السابقة وجد الباحث اإلقرتاحات والتعليقات إلصالحات
املنتج أبن يكون أحسن .مبا يلي :
 .1يرجى اإلهتمام بصحة املعىن
 .2يرجى اإلهتمام بصحة الكتابة والشكل
 .3يرجى الزايدة بكتابة احملفوظات لتنمية شخصية التالميذ وسلوكهم.
ب) التصديق من خبري التصميم
أخرت الباحث الدكتور شهداء املاجسرت كخبري التصميم وليعطي النتيجة
عن تصميم املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية يف
اإلستبانة .والبياانت من اإلستبانة مكتوبة يف اجلدول اآليت :
 .1تصميم املعجم
رقم

اجلدول ()7 .4
مؤشر

 1تصميم املعجم جيذب رغبة الطلبة
 2كتابة املعجم واضح و سهل يف القراءة
66

5 4 3 2 1





 3جذب الغالف
 .2بياين املعجم
رقم

مؤشر

5 4 3 2 1

 1استخدام اخلط



 2ختطيط وترتيب خطي



 3تصويرة ،رسوم ختطيطية ،والصورة



 4تركيب األلوان



 .3وجوه املعجم
رقم

مؤشر

5 4 3 2 1

 1املفردات غري مآلن



 2احملتوايت أو اجلداول مستقيم



 3صح يف ترتيب األجباد ومستقيم



 4التخطيط والصورة اشتمل على معىن



 .4جسد املعجم
رقم

مؤشر

5 4 3 2 1

حجم املعجم الئق وسهل للمستوى
1
الثانوية



 2طبعة واضحة



 3كتابة دقيقة
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 4جودة األحجام قوية



 5املعجم سهل يف فتحه



نتيجة من خبري التصميم
اجلدول()8 .4
رقم

مقياس النتيجة أو اإلجابة

الرمز

جمموع

(النتيجة  xجمموع اإلجابة)
.1

ضعيف

1x0

0

.2

مقبول

2x0

0

.3

جيد

3x1

3

.4

جيد جدا

4 x 14

56

.5

ممتاز

5x1

5

جمموع

65

 النتيجة األعلى = جمموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األعلى
( 80 = 5 × 16النتيجة األعلى)
 النتيجة األقلى = جمموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األقلى
( 16 = 1 × 16النتيجة األقلى)
 النتيجة األخري =
× 𝟏𝟎𝟎%

النتيجةجمموع املقياس
النتيجةاألعلى ∑
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∑

= قيمة

× 𝟏𝟎𝟎 % = 𝟖𝟎 %

𝟒𝟔
𝟎𝟖

بناء على احلساب السابق ،فاملالحظة اليت يؤديها خبري التصميم أبكمله

حصل على  . %80فهذا دليل على أن النتيجة من املعيار موافق.

ومن االستبانة السابقة وجد الباحث اإلقرتاحات والتعليقات إلصالحات
املنتج أبن يكون أحسن .مبا يلي :
 .1ال تعطي إسم املعجم ب"املعجم الطاهري" بل ال بد على الباحث
ليعطي اإلسم املعجم الذي يسدد مباشرة إىل املعجم املوضوعي املساعد
على الوحدة اجلزئية للغة العربية.
 .2يرجى ليعطي اللون املناسب مع الطالب يف مدرسة الثانوية
 .3يرجى لوضع أول كل املوضوع يف صفحة األيسر
 .4يرجى ليجعل املعجم بصيغ املعجم اجليب
 .6إصالحات املنتج
صحح الباحث تطوير املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية
للغة العربية ابلتطبيق يف الصف احلادي عشر مبدرسة الثانوية بعد أن حتصل
الباحث اإلقرتاحات واإلضافات واملداخالت من اخلبري يف جمال احملتوى
املعجم واخلبري يف جمال التصميم املعجم .وذلك التصحيح كما يلي:
أ) إصالحات من اخلبري احملتوى
 )1الكتابة و املعىن
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اجلدول ()9 .4
املوضوع
Kata pengantar

آمال املراهقني

اخلطاء

الصواب

Kami cantumkan

Dicantumkan

إحتصار

إختصار

أعمال اليومية

األعمال اليومية

انس ج إنسان

أُانس

ساق-يسوق

memimpin,
mengendalikan

دار ج دور

دار ج أدوار

دراجة النارية

الدراجة النارية

عاداة

عادة

مرضى

مريض ج مرضى

تسهيالت
اإلجتماعية

تسهيالت إجتماعية

تسهيالت العامة

تسهيالت عامة

خط العريب

خط عريب

ركاب

راكب ج ركاب

سائق ج سائقون

سائق ج سواق

وزارة ج وزراء

وزارة ج وزرات

إهتم-هبتم

إهتم-هبتم (ب)

آية القرآننية

آية قرآننية

حقق-حيقق

Merealisasikan

Mengirim

الصحة

التسهيالت العامة
و اإلجتماعية

دار العبادة

Perayaan

حفال
Menghasilkan
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Perayaan

رايضة

رايضيات

سفراء

سفري ج سفراء

Musafir

Duta besar

طب

علم الطب

مراسلة

Korespondensi

Surat, komunikasi

مطار الدويل
Bandara udara
negara

مقر

مطار دويل
Bandara internasional
Tempat

Pusat

مكتبة جتارية

مكتب جتاري

نظم

نظام

إهتم-يهتم

إهتم-يهتم

اثمن

Kedelapan

Delapan

عاشر
معامل السياحة

Kesepuluh

Sepuluh

عطلة الدراسية

عطلة دراسية

كرة القدم

كرة القدم

مر-مير

مر-مير (على)

هندوكية

هندوسية

املرافق العامة

مرافق عامة
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 )2زايدة احملفوظات
زاد الباحث احملفوظات ملعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة
العربية يف موضوع األخري من املعجم كما يف اإلقرتاحات اخلبري احملتوى.
هذه احملفوظات حيتوي على  86حمفوظات.
وهي كما يلي :

72

ب) إصالحات من اخلبري التصميم
 )1تصميم الغالف

 -1الغالف األمامي
استخدم الباحث لون األزرق كلون األساسي هذا املعجم ،وزاد
الباحث احللية النقش بلون اإلختالط بني األمسر واألبيض .ويف
فوق األيسر هناك النمرة الروماوية " " XIوهذه النمرة مكتوبة
ابللون األبيض اليت تكتب على سطر الغليط بلون األسود ،وجنبه
الكلمة ” “Madrasah aliyahبلون األسود ،مكتوبة ابجلنس
 20th century fontوابملقياس  .16ptمث يف وسط الغالف
األمامي هناك الكلمة ” “KAMUSابللون األمحر ،مكتوبة
ابجلنس  anderson four featherوابملقياس  ،57ptوحتته هناك
73

الكتابة ” “penunjangابللون األسود ومكتوبة ابجلنس

augusta

وابملقياس  ،24ptوحتته الكلمة
” Arabابللون األسود ومكتوبة ابجلنس 20th century font
وابملقياس  .24ptوكل الكلمة آنفا مكتوبة يف إلتواء صور .وكل
الصورة مكتوبة ابللون األمسر .مث حتت الصور هناك الكلمة
pelajaran bahasa

“modul

” “ARAB – INDONESIAابللون األسود ،ومكتوبة
ابجلنس  abatonITC TTوابملقياس  .24ptويف حتت األمين هناك
اإلسم املؤلف  Khowarizmi Abdul Karimابللون األسود،
ومكتوبة ابجلنس  script MT boldوابملقياس . 16pt
 -2الغالف الوسطى
بدل الباحث الغالف الوسطى يعين ابللون األبيض .ويف األمين
واأليسر هناك السطر الغليط بلون األسود األلفية .ووسطه كتابة
الكلمة "املعجم املساعد لكتاب الوحدة اجلزئية اللغة العربية" ابللون
األسود ،مكتوبة ابجلنس  MCS Abha S_Iوابملقياس .27pt
 -3الغالف اخللفي
بدل الباحث الغالف اخللفي يعين ابللون األساسي األزرق .ويف
التحت والفوق من الغالف اخللفي هناك السطر الغليط بلون
األسود األلفية .وحتته كتابة "املعجم" بلون األمحر وابجلنس MCS
 Hijon SU 3dوابملقياس  ،90ptوحتته هناك الكلمة "املعجم
املساعد لكتاب الوحدة اجلزئية اللغة العربية" بلون األسود وابجلنس
 MCS Abha S_Iوابملقياس .36ptوحتته كتب الباحث يف املربع
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بلون األمسر ،يعين آية القرآن "إان جعلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون"
ابجلنس  MCS Rika S_Iوابملقياس  ،24ptمث كتب الباحث
يف حتته املراد عن هذا املعجم خمتصرا من املعجم قبله ،مكتوبة
ابللغة اإلندونيسييا بلون األسود وابجلنس  script MT boldو
 Times new romanابملقياس  .17ptويف حتت األمين هناك الرمز
من اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج و الرمز
من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي.
ت.تطبيق
 .1االستبانة من املدرسة
قدم الباحث ليعطي النتائج اإلستبانة إىل املدرسة اللغة العربية للصف
احلادي عشر بقسم الديين الثاين يعين األستاذة ميسرة املاجستري يف التاريخ
 10من مايو سنة  2016م.
اجلدول ()10 .4
رقم
1

1

املؤشرات
تسهيل املدرس لتعليم املادة اللغة العربية
خاصة يف تعليم املفردات

حتفيز الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة
2
املفردات
3

اسخدام وتصنيف املفردات يرتب حبسب
املوضوع

 4مالئمة بني مفردات ومعناها

2

4 3

5
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 5مالئمة بني مفردات واملادة يف كتاب التعليمي



 6تصميم املعجم مثرية رغبة الطالب



 7حجم املعجم مناسب ووفقا ملستوى املدرسة



 8إكمال املعجم ابملفردات الزائدة



نتيجة االستبانة من املدرسة اللغة العربية للصف احلادي عشر بقسم الديين الثاين
اجلدول ()11 .4
رقم

مقياس النتيجة أو اإلجابة

الرمز

جمموع

(النتيجة  xجمموع اإلجابة)
.1

ضعيف

1x0

0

.2

مقبول

2x0

0

.3

جيد

3x0

0

.4

جيد جدا

4x0

0

.5

ممتاز

5x8

40

جمموع

40

 النتيجة األعلى = جمموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األعلى
( 40 = 5 × 8النتيجة األعلى)
 النتيجة األقلى = جمموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األقلى
( 8 = 1 × 8النتيجة األقلى)

 النتيجة األخري =
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× 𝟏𝟎𝟎%

النتيجةجمموع املقياس
النتيجةاألعلى ∑

× 𝟏𝟎𝟎 % = 𝟏𝟎𝟎 %

∑

= قيمة

𝟎𝟒
𝟎𝟒

بناء على احلساب السابق ،فاملالحظة اليت يؤديها املدرسة اللغة العربية
للصف احلادي عشر بقسم الديين الثاين أبكمله حصل على  . %100فهذا

دليل على أن النتيجة من املعيار موافق بشدة.

وهناك املداخالت من املدرسة اللغة العربية للصف احلادي عشر يعين
األستاذة ميسرة املاجستري :
أن املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية قد مناسب.
وأحسن إذا كان الباحث يكمل املعجم ابملرادف واملضاد وكذلك العبارات.
 .2نتائج االستبانة من الطالب
قدم الباحث ليعطي النتائج االستبانة إىل الطالب صف احلادي عشر بقسم
الديين الثاين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج.
وهذه االستبانة يقسم إىل قسمني يعين استبانة الطالب يف التجربة املبدائية
واستبانة الطالب يف التجربة اامليدانية .االستبانة الطالب يف التجربة املبدائية
يف التاريخ  3من مايو سنة  ،2016و االستبانة الطالب يف التجربة امليدانية
يف التاريخ  10من مايو سنة  2016م.
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استبانة الطالب يف التجربة املبدائية والتجربة امليدانية
اجلدول ()12 .4
رقم
1

1

املؤشرات

2

3

5 4

تسهيل املدرس لتعليم املادة اللغة العربية
خاصة يف تعليم املفردات

حتفيز الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة
2
املفردات
3

اسخدام وتصنيف املفردات يرتب حبسب
املوضوع

 4مالئمة بني مفردات ومعناها
 5مالئمة بني مفردات واملادة يف كتاب التعليمي
 6تصميم املعجم مثرية رغبة الطالب
 7حجم املعجم مناسب ووفقا ملستوى املدرسة
 8إكمال املعجم ابملفردات الزائدة
 )1عرض نتائج التجربة املبدائية
يف هذه البياانت من االستبانة للطالب يف التجربة املبدائية أخذ
الباحث نصف من أعضاء الفصل احلادي عشر بقسم الديين الديين
الثاين يعين  12طالب.
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إجابة ونتيجة استبانة الطالب و يف التجربة املبدائية
اجلدول ()13 .4
اجمليب

نتيجة

جمموع

1

2

3

4

5

6

7

8

1

4

5

4

4

4

4

5

5

35

2

4

3

4

5

4

3

5

4

32

3

3

3

3

3

3

2

4

4

25

4

3

2

4

3

3

2

4

4

25

5

4

4

4

5

5

4

5

4

35

6

3

3

3

3

3

3

3

3

24

7

5

3

4

4

5

2

5

5

33

8

4

3

4

4

5

3

4

3

30

9

4

3

4

4

5

3

4

3

30

10

3

2

3

4

3

2

3

3

23

11

5

3

3

5

4

5

5

3

33

12

4

4

4

4

4

3

4

4

31

جمموع
 النتيجة األعلى = جمموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األعلى × جمموع
املستجيبني
( 480 = 8 × 5 × 12النتيجة األعلى)
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356

 النتيجة األقلى = جمموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األقلى× جمموع
املستجيبني
( 60 = 8 × 1 × 12النتيجة األقلى)
 النتيجة األخري =
× 𝟏𝟎𝟎%

النتيجةجمموع املقياس
النتيجةاألعلى ∑

× 𝟏𝟎𝟎 % = 𝟕𝟒, 𝟏 %

∑

= قيمة

𝟔𝟓𝟑
𝟎𝟖𝟒

 بناء على احلساب السابق ،فاملالحظة اليت يؤديها التجربة املبدائية أبكمله
حصل على . % 74,1إذا انسب جبدول معيار اللياقة ،فهذا النتيجة من
املعيار موافق.
 )2عرض نتائج التجربة امليدانية
يف هذه البياانت من االستبانة للطالب يف التجربة امليدانية أخذ
الباحث كل من أعضاء الفصل احلادي عشر بقسم الديين الثاين يعين
 21طالب ،وكذلك واحدة من املدرسة اللغة العربية يف هذا الفصل.
إجابة ونتيجة استبانة الطالب واملدرسة يف التجربة امليدانية
اجلدول ()14 .4
نتيجة

اجمليب
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جمموع

8

7

6

5

4

3

2

1

40

5

5

5

5

5

5

5

5

1

24

4

3

2

3

3

4

2

3

2

37

5

5

5

5

5

4

4

4

3

35

4

5

4

4

5

5

4

4

4

33

3

4

5

4

4

5

3

5

5

34

5

4

5

4

4

4

3

5

6

33

5

4

4

4

4

4

3

5

7

33

5

5

4

4

4

4

2

5

8

31

4

4

3

4

4

4

4

4

9

32

4

5

5

4

4

3

3

4

10

28

3

4

3

4

4

3

3

4

11

27

4

4

3

4

4

3

2

3

12

33

4

5

4

4

4

4

4

4

13

28

4

5

4

3

3

3

3

3

14

32

5

3

3

4

5

5

3

4

15

34

4

5

4

4

5

5

3

4

16

31

4

5

3

4

4

4

3

4

17

30

4

5

3

4

3

4

3

4

18

32

4

4

5

4

4

3

4

4

19

31

4

4

5

4

3

3

4

4

20

34

4

5

3

5

4

4

4

5

21

34

4

5

3

5

4

4

4

5

22
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799

جمموع
 النتيجة األعلى = جمموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األعلى × جمموع
املستجيبني
( 880 = 8 × 5 × 22النتيجة األعلى)
 النتيجة األقلى = جمموع األسئلة  xالنتيجة مقياس األقلى× جمموع
املستجيبني

( 176 = 8 × 1 × 22النتيجة األقلى)
 النتيجة األخري =
× 𝟏𝟎𝟎%

النتيجةجمموع املقياس
النتيجةاألعلى ∑

× 𝟏𝟎𝟎 % = 𝟗𝟎, 𝟕 %

∑

= قيمة

𝟗𝟗𝟕
𝟎𝟖𝟒

بناء على احلساب السابق ،فاملالحظة اليت يؤديها التجربة امليدانية

أبكمله حصل على  .% 90,7إذا انسب جبدول معيار اللياقة ،فهذا النتيجة
من املعيار موافق بشدة.
ث.تقومي

يف هذه املرحلة سأحلل الباحث عن كل عملية التطبيق .كذلك إثبات
فرضية البحث أن املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية
ابلتطبيق يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية جوندانج جلي ماالنج موافق
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بشدة للصف احلادي عشر بقسم الديين الثاين يف فهم املعىن الوحدة اجلزئية
اعتمدا على البياانت الصحيحة.
 .1بعد قدم الباحث ليعطي النتائج االستبانة إىل مدرسة اللغة العربية
للصف احلادي عشر بقسم يعين األستاذة ميسرة املاجستري ،فحصل
أبكمله على نتيجة . %100فالنتيجة من املعيار يعين موافق
بشدة.
 .2االستبانة للطالب يقسم إىل قسمني يعين استبانة نصف النموذج يف
التجربة املبدائية واالستبانة كل النموذج يف التجربة امليدانية .بناء على
احلساب السابق ،فاملالحظة اليت يؤديها التجربة املبدائية بعدد 12
طالب أبكمله حصل على . % 74إذا انسب جبدول معيار
اللياقة ،فهذا النتيجة من املعيار موافق.

 .3ويف التجربة امليدانية أخذ الباحث كل النموذج يعين بعدد 22
أشخاص .فاملالحظة اليت يؤديها التجربة امليدانية أبكمله حصل على

. % 90,7إذا انسب جبدول معيار اللياقة ،فهذا النتيجة من

املعيار موافق بشدة.
بعد إنتهاء لكل عملية التجربة فحصل الباحث أن املعجم املوضوعي
املساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية ابلتطبيق يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
احلكومية جوندانج جلي ماالنج للصف احلادي عشر بقسم الديين الثاين يتأكد
بصاحل ،جييب املشكالت ،ويناسب احلاجات الطالب واملدرس ،يعين :
 .1لديهم املعجم املساعد لكتاب الوحدة اجلزئية اللغة العربية
 .2لديهم املعجم الصغري ،حىت يكون السهلة يف محله
 .3يشعرون السهلة يف حبث املفردات
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الفصل اخلامس
خالصة نتائج البحث و املقرتحات
أ .خالصة نتائج البحث
بعد انتهاء من اجراء حبث العلمي عن تطوير املعجم املوضوعي املساعد
على الوحدة اجلزئية للغة العربية ابلتطبيق يف املدسةة الاانوية اسإةمامية اكحوومية
جوندانج جلي ماالنج للصف اكحادي عشر بقسم الديين الااين ،فحصل الباحث
على اسإةتنتاج األخري كما يلي:
 .1تطوير املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية.
هذا البحث التطويري جيري على منط  ADDIEوأما تطوير املعجم الذي
اجرأه الباحث يقوم ابخلطوات  :مجع املصادس ،مجع املضمون ،كتابة املواد،
ترمجة املواد ،تصمم الوتاب من ترتيب املواد اىل الطبع.
 .2مواصفات املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية.
املعجم املطوس مركب بناء على نظام معجم املعىن أو معجم املوضوعي ويرتب
املفردات حسب حروف اهلجائية .تتوون املواد يف هذا املعجم من مخسة
املواد ,يعين ماداتن من الوحدة اجلزئية للفصل الدساةي الوتر وثماثة املواد من
الفصل الدساةي الشفع .هذا املعجم حيتوي على  1,658مفردات
األةاةي 166 ,املفردات الزايدة ,و  86حمفوظات.
 .3فعالية املعجم املوضوعي املساعد على الوحدة اجلزئية للغة العربية.
فعالية هذا املعجم يف مساعدة الوحدة اجلزئية جيدة بدليل :
التصديق من اخلرباء:
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 )1من خبري احملتوى أبكمله حصل على . % 86فنتيجة من املعياس موافق
بشدة.
 )2من خبري التصميم أبكمله حصل على . %80فنتيجة من املعياس
موافق.
نتائج االستبانة :
 )1نتائج االةتبانة من املدسةة اللغة العربية للصف اكحادي عشر بقسم
الديين الااين يعين األةتاذة ميسرة املاجستري ،فحصل أبكمله على نتيجة
. %100فنتيجة من املعياس يعين موافق بشدة.

 )2يف التجربة املبدائية أبكمله حصل على  % 74فنتيجة من املعياس
موافق.
 )3يف التجربة امليدانية أبكمله حصل على  . % 90,7فنتيجة من املعياس
موافق بشدة.
ب .مقرتحات البحث
انطماقا من نتائج البحث يرى الباحث ضروسية تقدمي املقرتحات ،واسإقرتاحات
من الباحث فيما يلي :
 .1إن هذا البحث حيتاج اىل اسإةتمراس ،فعلى الباحث اآلخر أن يقوم ابلبحث
لتحسينه وتعميقه

 .2يرجى للمدسس اللغة العربية أن يستفيدو بنتائج هذا البحث املفيد يف تعليم
اللغة العربية
 .3سجى الباحث أن يوون هذا البحث مرجعا من املراجع لوتاب البحث
العلمي املتعلقة هبذا املوضوع.
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