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 استهالل
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 

ٌر لَُّكْم َوَعَسى  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُىَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعَسى َأن َتْكَرُىوْا َشْيئاً َوُىَو َخي ْ

 ُتُِبُّوْا َشْيئاً َوُىَو َشرٌّ لَُّكْم َوالّلُو يَ ْعَلُم َوأَنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ  َأنْ 

 (ٕٙٔ)البقرة:  

“ Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan 

bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik 

bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik 

bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” 

(Al-Baqarah : ٕٔٙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ىداءاإل

 

 أىدي ىذا البحث إلى :

 

 أحمد يتيم مأمون و الحاجة فارحةالحاج والدّي المحبوبين 

 أختي األكبر وزوجو

 أخي الكبير وزوجتو

 أختي االكبيرة وزوجو

 في سبيل اهللإخوتي وأخواتي 

 في كلية علوم التربية والتعليم األحباء يوصديقاتئي أصدقا

 

 

 كل من بذل جهده في نشر اللغة العربيةو 

  



 كلمة الشكر والتقدير
 

  عّلم اإلنسان ما مل يعلم. والصالة والسالم على زلمد ينبوع  احلمد هلل الذي عّلم بالقلم
 و احلكم   وعلى آلو وصحبو الربرة الكرام  العلوم 

وبعون اهلل قد متت كتابة ىذه الرسالة العلمية لنيل درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية 
  وعلى ىذا براىيم اإلسالمية احلكومية ماالصلإامعة موالنا مال  باجلعلوم الًتبية والتعليم كلي   ة يف  

 لكل من تساعدين يف كتابة ىذه الرسالة، وىم :أقدم ىنا أمجل الشكر والتقدير 
مساحة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راىارجو، كمدير جامعة موالنا مال  إبراىيم  .ٔ

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 مساحة األستاذ الدكتور احلاج نور علي ادلاجستَت، كعميد كلية علوم الًتبية والتعليم .ٕ

 ّتامعة موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
امعة مساحة األستاذة شللؤة احلسنة ادلاجستَت، كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية ّت .ٖ

 .موالنا مال  ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
توفيق الرمحن ادلاجستَت، كادلشرف الذي أفاد الباحث  راضاحلاج مساحة األستاذ  .ٗ

ا و عمليا ووجو خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية البحث علمي
 حىت هنايتو.

 يف كلية علوم الًتبية والتعليم.مجيع إخواين وأخوايت طلبة قسم تعليم اللغة العربية  .٘
وذلم مٍت جزاء الشكر واإلحًتام على ادلساعدة الثمينة ولعلهم مبا فعلوه  

ى اهلل رليب السائلُت ومنو اجلزاء أدعو ريب أن مقبولون ومبا كسبوه مرضيون وعل
 يكون ذل  الصحائف أعماذلم الصاحلة اجلارية ثواهبا، إن شاء اهلل.

  
 
 
 

 م ٕٙٔٓمايو  ٕٗماالنج،     



 الباحث    
 

 لُت عاشقة    
 ٖٕٔٔٓ٘ٔٔرقم القيد:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة الشؤون الدينية            



 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج            
 التربية والتعليمكلية علوم                 

 
 تقرير المشرف
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
السالم على رسول اهلل و بعد، إن ىذا البحث التكميلي الذي كتبو احلمد هلل والصالة و  
 :ةالباحث
 : لُت عاشقة  اسم

 ٖٕٔٔٓ٘ٔٔ:   رقم التسجيل
الفصل       تطويري يفْتث ) تعليم اللغة العربية ادلساعد لكتابعجم ادل تطوير:   موضوع البحث

 ) دار النور باسوروانالثانوية الثاين للمدرسة       
قد نظرنا وأدخلنا بعض التصحيحات واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل ادلطلوب  

كلية الستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة و احلصول على درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية  
 م ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓيف عام الدراسي  علوم الًتبية والتعليم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتوو 
  

 م ٕٙٔٓ مايو ٕٗنج،  ماال
 المشرف

 
 

 توفيق الرحمن راضالحاج الدكتور 
 ٜٛٔٔٓٚٚٔ ٕٕٖٕٓٓٔٔٓٓرقم التوظيف : 

 وزارة الشؤون الدينية            



 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج            
 التربية والتعليمكلية علوم                 

 
 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 

 
   إ ى حررتكم ىذا البحث اجلامعي الذي قدمت الباحثة :ًنتقد
 : لُت عاشقة  اسم

 ٖٕٔٔٓ٘ٔٔ:   رقم التسجيل
تطويري يف الفصل      ْتث ) تعليم اللغة العربية ادلساعد لكتابعجم ادل : تطوير موضوع البحث 

 ) الثاين للمدرسة الثانوية دار النور باسوروان      
وأدخلنا قيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على  ،وقد نظرنا فيو حق النظر

( يف قسم S1شكل ادلطلوب الستفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )
التعليم جامعة موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية احلكومية التعليم اللغة العربية كلية العلوم الًتبية و 

 م  ٕٙٔٓ /ٕ٘ٔٓماالنج للعام الدراسي 
 
 

   ٕٙٔٓ مايو ٕٗ ،ماالنج                              
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الدكتورة مملوءة الحسنة الماجستير
 ٕٖٕٕٖٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٚٔرقم التوظيف :               

 
 وزارة الشؤون الدينية            



 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج            
 التربية والتعليمكلية علوم                 

 
 التعليمقرير عميد كلية العلوم التربية و ت

 
   إ ى حررتكم ىذا البحث اجلامعي الذي قدمت الباحثة :ًنتقد
 : لُت عاشقة  اسم

 ٖٕٔٔٓ٘ٔٔ:   رقم التسجيل
تطويري يف الفصل      ْتث ) تعليم اللغة العربية ادلساعد لكتابعجم ادل : تطوير موضوع البحث 

 ) الثاين للمدرسة الثانوية دار النور باسوروان     
وأدخلنا قيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون  ،وقد نظرنا فيو حق النظر

( Sٔعلى شكل ادلطلوب الستفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )
التعليم جامعة موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية ة العربية كلية العلوم الًتبية و يف قسم التعليم اللغ

 م  ٕٙٔٓ /ٕ٘ٔٓي احلكومية ماالنج للعام الدراس
 

   ٕٙٔٓ مايو ٕٗماالنج،                          
 عميد كلية علوم التربية والتعليم

 
 

 الدكتور نور علي الماجستير
ٕٖٜٜٖٜٓٓٔٓٛٔٓٗٓ٘ٙٔرقم التوظيف :           

 
 

 إقرار الطالب



 
 و :تالذي كتب علميتشهد ىذه الورقة أن البحث ال

 
 : لُت عاشقة االسم 
 ٖٕٔٔٓ٘ٔٔ:  رقم القيد
 : فمكاسان العنوان
 

 (S1)أقرر بأن ىذا البحث الذي قدمت ليوفر شروط النجاح للحصول على درجة سرجانا 
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم يف جامعة موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية 

عليم اللغة العربية )ْتث تطويري يف احلكومية ماالنج، ُتت ادلوضوع : إعداد معجم ادلساعد لكتاب ت
. حررتو و كتبتو بنفسي وما زورتو من إبداع غَتي و تأليف ) ادلدرسة الثانوية دار النور باسوروان

 اآلخر  
و إذا ادعى أحد استقباال أنو من تأليفو و تبُت أنو فعال ليس من ْتثى فأنا مسؤولية على 

نة ادلناقشة يف قسم  تعليم اللغة العربية كلية علوم ذل  و لن تكون ادلسؤولية على ادلشرف من جل
 الًتبية والتعليم  ّتامعة موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 
 م ٕٙٔٓمايو  ٕٗماالنج،      
 الباحثة     

 
 لُت عاشقة     
 ٖٕٔٔٓ٘ٔٔرقم القيد :      

 

 
 وزارة الشؤون الدينية        

 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج جامعة             



 كلية علوم التربية والتعليم       
 

 تقرير لجنة المناقشة 
  الذي قدمتو: امعياجللقد متت مناقشة ىذا البحث 

 االسم     : لُت عاشقة
 ٖٕٔٔٓ٘ٔٔرقم القيد  : 
      الثاين  تطويري يف الفصل: تطوير ادلعجم ادلساعد لكتاب تعليم اللغة العربية )ْتث  عنوان     

 ) للمدرسة الثانوية دار النور باسوروان

( يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم ٔ-Sوقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا )
 سالمية احلكومية ماالنج.الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مال  إبراىيم اإل

 رللس ادلناقشة:
 الرئيسة   شللؤة احلسنة ادلاجستَت  ةالدكتور  .ٔ

 التوقيع : ...................   ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔرقم التوظيف: 
 ادلناقش                       ادلاجستَت يديعبد الوىاب رشالدكتور احلاج  .ٕ

 يع : ...................                                                             التوق   ٕٖٕٕٖٜٓٓٔٓٓٓٓٓٓٔٚٔرقم التوظيف: 
 ادلشرف     توفيق الرمحن ادلاجستَت راضاحلاج  الدكتور .ٖ

 التوقيع : .................. ٕٕٖٕٜٓٓٔٔٓٓٛٔٔٓٚٚٔرقم التوظيف: 
 
 
 
 
 ٕٙٔٓيونيو  ٜاالنج، م
 عميد كلية علوم الًتبية والتعليم     
 



 
 احلاج نور علي ادلاجستَتالدكتور 

 ٕٖٜٜٖٜٓٓٔٓٛٔٓٗٓ٘ٙٔرقم التوظيف :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستخلص 
 

عجم ادلساعد على أساس ادلوضوعي لتنمية كفاءة الطلبة يف فهم ادل تطوير. ٕٙٔٓ لُت عاشقة،
العربية. كلية علوم الًتبية والتعليم. جامعة ادلقروء. البحث التكميلي، قسم تعليم اللغة 



توفيق  راضاحلاج الدكتور ادلشرف:  موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 .ادلاجستَت  الرمحن

 المساعد معجمال تطوير المعجم،: الكلمة األساسية
 

من حيث اللغوية وغَت كان  يف تعليم اللغة العربية، ال تزال ىناك العديد من ادلشكلة، سواء 
وذل  ألن اللغة العربية ىي لغة أجنبية أو لغة اليت تأيت من البيئة اخلارجية، ومن إحدى  .اللغوية

ويف ىذا البحث، تركز  الطريقة حلل ىذه ادلشكلة، فهي باستخدام ادلعجم يف عملية التدريس.
ن أن ُتسن كفاءة الطلبة يف فهم الباحثة عن تطوير ادلعجم وتوفَت حل للنظر على أن ىذا ادلعجم ميك

وإعداد ىذا ادلعجم ىو من  زلاولة إلنشاء وتطوير ادلعجم بشكل صحيح ويهدف ليغٍت ثروة  ادلقروء.
 الطلبة يف زيادة ادلفردات.

عجم ادلساعد لكتاب تعليم اللغة العربية لفصل الثاين يف ادلكيف تطوير أسئلة البحث ىي  و 
م ادلطور لًتقية كفاءة الطلبة يف جكيف فعالية استخدام ادلعو ؟ باسوروانادلدرسة الثانوية "دار النور" 

عجم ادلساعد لكتاب تعليم اللغة العربية ادلمعرفة تطوير أىداف ىذا البحث ىو وأما  فهم ادلقروء؟
فعالية استخدام معرفة عجم ادلساعد. و ادللفصل الثاين يف ادلدرسة الثانوية "دار النور" باسوروان بإنتاج 

إعداد ادلعجم يف ىذا البحث ىو ْتث تطويري،  و  م ادلطور لًتقية كفاءة الطلبة يف فهم ادلقروء.جدلعا
وىي تبدأ من ُتليل احلاجات وادلشكالت ومجع البيانات وتصميم ادلنتج  متر بثمانية مراحل،

 الثانية. والتحكيم من اخلبَت و اإلصالحات األو ى والتجربة األو ى واإلصالحات الثانية والتجربة
 ورلتمع من ىذا البحث ػلتوي على الطلبة الفصل الثاين يف ادلدرسة الثانوية دار النور باسوروان يف

 . أما أدوات البحث ىي ادلالحظة وادلقابلة و االستبانة واالختبار.ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ عام الدراسي
إتتاج ادلعجم ادلساعد لكتاب تعليم اللغة العربية لفصل الثاين  ىي تقدًن نتائج ىذا البحث 

للمرحلة الثانوية. وبناء على تقوًن اخلبَت على أن ىذا ادلعجم ادلطور ػلصل على نتيجة جيد جدا، 
ٝ  من استبانة ٜٗٝ  من خبَت اللغة واحملتوى و ٘،ٕٜٝ من خبَت التصميم و ٓٛعلى نسبة وىي 

انة الطلبة. وىذا ادلعجم فعال الستخدام الطلبة لتنمية كفاءهتم يف فهم ٝ  من استبٗ،ٜ٘ادلدرس و 
ونتائج اإلختبار يدل على أن استخدام ادلعجم ادلطور لتنمية كفاءة الطلبة يف فهم ادلقروء  ادلقروء.
 فعال.
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 In the case of arabic language teaching, there are problems both of linguistic and non-

linguistic term. This is caused by the Arabic language a kind of foreign language or a 

language that comes from the outside, then once to solve it by using of dictionary in the 

teaching process. In this study, researchers focused on the case of composing a dictionary to 

be developed and provided a solution considering the dictionary can improve students ability 

in reading comprehension. The composing of dictionary is researcher effort creating and 

developing a dictionary properly and objective to enlarge students vocabulary as a 

vocabulary. 

 The problem of this research “how the development of  Arabic dictionary tools for 

11
th

 grade of Senior High School and how the effectiveness of developed dictionary to 

improve student ability in reading comprehension? This study objective to produce an Arab-

Indonesian dictionary product as a supporting tools of textbooks use in Senior High School of  

Darun Nur Pasuruan and determine the effectiveness of developed dictionary to improve 

student ability in reading comprehension. This research is a development research. The 

method of this research refers to Borg and Gall method, which is prepared by eight-step 

development, the analysis of needs and problems, data collection, product design, validation 

design, product revision,trial a small scale, product revision, trial a large scale. The 

population of this research included students of 11
th 

grade in Darun Nur  Senior High School 

Pasuruan throgh academic year 6115/ 6116. Data collection methods used by observation, 

interviews, questionnaires and tests, using descriptive data analysis changing with 

quantitative and qualitative data. 

 The result of this research is already successfully developed an Arab-Indonesian 

dictionary as a supporting tools of Arabic Textbook. In the assesment of the experts, this 

dictionary has Very Good quality with 01 % based on design expert, 56.5 % based on 

language and content expert, 549 based on the teachers and 55.49 based on student. 
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Dalam pengajaran bahasa Arab, masih banyak ditemukan probematika baik dari segi 

linguistik maupun non linguistik. Hal ini disebabkan karena bahasa Arab merupakan bahasa 

asing atau bahasa yang berasal dari luar, sehingga untuk mengatasi hal tersebut,salah satunya 

dengan penggunaan kamus dalam proses pengajarannya. Pada penelitian ini peneliti 

memfokuskan penelitian pada masalah penyusunan kamus untuk dikembangkan dan 

memberikan solusi dengan pertimbangan bahwa kamus ini dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam pemahaman membaca. penyusunan kamus ini merupakan usaha peneliti untuk 

membuat dan mengembangkan kamus sebagaimana mestinya dan bertujuan untuk membantu 

siswa menambah kosa kata sebagai perbendaharaan kata. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan kamus bantu 

bahasa Arab untuk siswa kelas XI MA dan bagaimana bagaimanakah efektifitas penggunaan 

kamus yang dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman membaca siswa? Penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk menghasilkan sebuah produk yaitu kamus bantu Arab-Indonesia 

sebagai penunjang penggunaan buku ajar di MA Darun Nur Pasuruan dan mengetahui 

efektifitas penggunaan kamus yang dikembangkan dalam mengembangkan kemampuan 

siswa dalam pemahaman membaca. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini mengacu pada prosedur penelitian Borg and Gall, 

yaitu disusun dengan delapan langkah pengembangan, yaitu Analisis kebutuhan dan masalah, 

pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi produk, ujicoba skala kecil, revisi 

produk, ujicoba skala besar. Populasi dari penelitian ini meliputi siswa kelas XI MA Darun 

Nur Pasuruan tahun ajaran 6115/6116. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara, angket dan tes, dengan menggunakan 

analisis data deskriptif dengan mengubah data kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian ini yaitu telah dikembangkan kamus bantu Arab-Indonesia sebagai 

penunjang buku Ajar bahasa Arab. Berdasarkan penilaian para ahli, kamus ini memiliki 

kualitas yang sangat baik, dengan porsentase 019 berdasarkan penilaian ahli desain, 56,59 

berdasarkan penilaian ahli bahasa dan isi, 549 berdasarkan penilaian guru dan 55,4 % 

berdasarkan penilaian siswa. Dan Hasil uji coba menunjukkan bahwa penggunaan kamus 

bantu bahasa Arab sangatlah efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pemahaman membaca. 
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 الباب األول
 اإلطار العام
 

 :  أساسيات البحث المبحث األول
 خلفية البحث .أ 

تعليم اللغة العربية ال يزال فيها من مشكالت سلتلفة، سواء كانت من حيث اللغوية 
وحلل على ىذه ادلشكلة، ػلتاج على مناىج ادلالئمة  اليت تشمل ادلواد  .ٔوغَت اللغوية

ويف تطويره أن عملية تعليم  .وطريقة التعليم اجليدة حىت التقييمالتعليمية، ووسائل اإلعالم، 
اللغة العربية يف إندونيسيا متنوعة جدا، وكذل  تطبيق ادلناىج فيها. ىذا تعتمد على أىداف 
تعليم اللغة العربية يف كل وكالة. وبتطويره، كثَت من ادلواد ادلرجعية ادلستعمل كادلواد التعليمية، 

ليمية باعتبارىا اللغة العربية كتمهيده، وكتب اللغة العربية باستخدام اللغة مثل ادلواد التع
اإلندونيسية . وىذا غلعل كل كتاب لو مزاياه وعيوبو عند تطبيقو على ادلتعلمُت. و بتحليل 
اإلحتياجات للغة األجنبية، فأصبح ادلعجم شيئا مهما دلساعدة الطلبة يف الفصول الدراسية 

 ليم.أثناء عملية التع
كل تعليم اللغة األجنبية ال ميكن فصلو من ادلعجم. ادلعجم ىو كتاب مرجعي  

. للشخص الذي يتعلم اللغة األجنبية، يكون ادلعجم مفيدا جدا  ٕموارد الدراسة كمصادر
إن الدارس ألية لغة وىو يف ادلراحل  .ٖكدعم كفائتو يف ادلفردات وكادلصادر وتوجيو التعليم

معجم، بل غلب أن غلد ما ػلتاج إليو من أمثلة ومفردات لإلجابة على األو ى الػلتاج إ ى 
األسئلة اللغوية اليت قد تدور يف ذىنو فهو ػلتاج إ ى كتب جيدة ومعلم ماىر مهتم بتلميذه ، 
لكن عندما يصل الدارس إ ى مرحلة قراءة النصوص وإ ى زلاوالتو األو ى يف األنشاء فإن 

اب ادلفردات ىو ادلعجم، ألن ادلعجم ىو رفيق طالب العلوم الوسيلة ادلساعدة لو يف اكتس
 اللغوية يف مجيع مراحل دراستو .
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ال ش  أن ادلعجم ىو أداة مهمة جدا من أدوات تعليم أية لغة، لذل  ػلتاج ادلتعلم 
إ ى معاجم متعددة حىت يستطيع اكتساب ادلفردات واستخدامها بشكل يليق يف سياقها 

امل مع نوع آخر من الطلبة اللذين يتعلمون اللغة العربية من غَت ادلعجمي، لكن ىنا نتع
 : ٗالناطقُت هبا، فالبد أن يعتمد ادلعجم ادلستخدم على اسس منها

الدراسة الوصفية والتقابلية أثناء وضع ادلعجم وذل  مبعاونة ادلختصُت للغة العربية  (ٔ
 . ولغة مستعمل ادلعجم

ُت يف دراسة اللغة العربية، وذل  حسب ترتيب مداخل ادلعجم ادلخصص للمتقدم  (ٕ
 . الًتتيب اجلذري

 . وضع وصف دقيق يف عملية استخدام ادلعجم اللغوي  (ٖ
  . استخدام اللغة العربية الفصحى يف ادلعجم  (ٗ
 استخدام الصور والرسوم اإليراحية الىت تشَت ا ى ادلعٌت. (٘
 احلرارية والثقافية.اختيار ادلفردات ذات الطبيعة احلوارية والقريبة من ادلفاىيم  (ٙ

فادلعجم مهما كان جيدا ال ميكن أن يقوم مقام ادلدرس والكتاب أو الوسائل 
فاذلدف ادلرجو من ادلعجم ىو اإلرشاد  . التعليمية الالزمة لتدريس لغة ما من اللغات األجنبية

إ ى دالالت ادلفردات ومعانيها حيث تعد الًتمجة ادلفرداتية عملية تعويض أي يعوض عن 
 عناصر اجلملة أو ادلقطع يف لغة من اللغات بعناصر شبو مرادفة ىي لغة أخرى.

استخدام ادلعجم يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة اليت سيتم البحث ىي احلد األدىن، 
باإلضافة إ ى ادلكتبة كغرفة مصادر التعلم أقل قدرة على تلبية احتياجات الطالب من 

لكتاب اللغة العربية  ادلساعد  عجمادلرأت الباحثة أن تطوير ادلعجم. ومن ىذه األفكار، ف
 .مهم جدا لدعم استخدام كتاب اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية "دار النور" باسوروان

 
 أسئلة البحث .ب 

 على ادلشاكل ادلذكورة، وكان أسئلة البحث يف ىذه الدراسة ىي كما يلي : اعتماد
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دلدرسة يف اكتاب تعليم اللغة العربية لفصل الثاين لادلعجم ادلساعد كيف تطوير  (ٔ
 الثانوية "دار النور" باسوروان؟

 ؟مهارة القراءةلًتقية كفاءة الطلبة يف  ادلعجم ادلطوركيف فعالية استخدام  (ٕ
 

 أىداف البحث .ج 
 اعتماد على أسئلة البحث، وكان أىداف البحث ىي :

لكتاب تعليم اللغة العربية لفصل الثاين يف ادلدرسة ادلعجم ادلساعد معرفة تطوير  (ٔ
 الثانوية "دار النور" باسوروان.

 .مهارة القراءةكفاءة الطلبة يف ًتقية  ل ادلعجم ادلطورفعالية استخدام معرفة  (ٕ
 

 فروض البحث .د 
لكتاب تعليم اللغة العربية لفصل الثاين يف ادلدرسة الثانوية "دار  ادلساعد ادلعجمإن  (ٔ

 وضعت بنجاح. باسوروانالنور" 
 لفصل الثاين يف ادلدرسة الثانويةاللغة العربية  تعليم لكتاب ادلعجم ادلطورإّن استخدام  (ٕ

 .مهارة القراءة فعاللًتقية كفاءة الطلبة يف  دار النور
 

 أىمية البحث .ه 
رأت الباحثة أن ىذا البحث ذو فوائد كثَتة لدى الباحثة و معلمي اللغة العربية 

الذي يتعلمون اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا و شلن يقرأ ىذا البحث العلمي من والتالميذ 
 زلِت اللغة العربية إما من ناحية التطبيقية أو النظرية.

من ناحية التطبيقية، يرجى ىذا البحث العلمي يكون مفيدا يف ُتسُت تعليم اللغة 
مدارس اللغة العرية من ىذا البحث  العربية و تعلمها لغَت الناطقُت هبا. و يرجى أن تستفيد
 العلمي حىت يكون تعليم اللغة العربية تعليما جيدا.



من ناحية النظرية، يرجى ىذا البحث العلمي يكون مفيدا و يعطي ادلعلومات اجليدة 
يف كيفية تصميم ادلعجم اجليدة و اجلذابة حىت وصل على تعليم اللغة العربية الفعال. و يرجى 

 العلوم وادلعارف خاصة يف عملية تعليم اللغة العربية. أن يزيد خزائن
 

 حدود البحث .و 
لكتاب ادلعجم ادلساعد اعتماد على أىداف البحث السابقة اليت تركز على تطوير 

اللغة العربية للمدرسة الثانوية مبعهد "دار النور" باسوروان، وقد بُت الباحثة حدود ىذا 
 :  البحث العلمي كما يلي

 :  احلدود ادلوضوعية   .ٔ
للمدرسة الثانوية مبعهد "دار ادلعجم ادلساعد وحددت الباحثة ادلوضوع على تطوير 

يعد حسب ادلوضوع ادلوجودة يف الكتاب وػلدد  ادلعجم ىذا والنور" باسوروان. 
 األىداف لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة.

 :  احلدود الزمانية .ٕ
 م ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالعام الدراسي 

 :  احلدود ادلكانية .ٖ
 يف فصل الثاين للمدرسة الثانوية "دار النور" باسوروان.

 
 تحديد المصطلحات .ز 

وقد حددت الباحثة ادلصطلحات ذلذا البحث لتجتنب سوء التفاىم على تفسَتات 
 سلتلفة ذلاذا ادلوضوع، وىي كما يلي :

 يف مهارة القراءة. كفاءة الطلبةلًتقية  ادلعجم ادلساعد ىذا البحث يركز على تطوير  .ٔ
معجم ىو كتاب يرم أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسَت معانيها على  .ٕ

 .٘أن تكون ادلواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما على حروف اذلجاء أو ادلوضوع
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 الدراسة السابقة .ح 
 الدراسات السابقة اليت وجدىا الباحثة ىي شلا يلي :

، ُتت ادلوضوع "تطوير ادلعجم ٕ٘ٔٓزلمودة ، سنة البحث الذي كتبو بنيت أروم  .ٔ
ادلوضوعي ادلساعد على كتاب "ماىر اللغة العربة" لفصل العاشر اخلاص الديٍت. وأسئلة 

( كيف تطوير ادلعجم ادلوضوعي ادلساعد على كتاب "ماىر ٔالبحث ذلذا البحث ىي ّ 
م ادلوضوعي ادلساعد ( ما مواصفات ادلعجٕاللغة العربة" لفصل العاشر اخلاص الديٍت، 

( ماصالحية ادلعجم ٖعلى كتاب "ماىر اللغة العربة" لفصل العاشر اخلاص الديٍت، 
ادلوضوعي ادلساعد على كتاب "ماىر اللغة العربة" لفصل العاشر اخلاص الديٍت. أّما 

ونتائج   Borg and Gall  الطريقة ادلستخدمة ذلذا البحث يعٍت ْتث تطويري بتكييف ظلوذ
جيد جّدا و الئق جدا باسعمالو يف تعليم اللغة  ادلعجم ادلطورىذا البحث ىي أن 

 العربية.
 –البحث الذي كتبو نور فطري ىداينيت ُتت ادلوضوع تطوير معجم اجليب العريب  .ٕ

اإلندونيسي لدعم استخدام كتاب العربية بُت يدي  اجلزء الثاين مبدرسة أيب بكر العالية 
تكاملة. ) ْتث تطويري يف ادلدرسة الثانوية أبو بكر جكياكرتا (. و أىداف اإلسالمية ادل

اإلندونيسي لدعم  –ىذا البحث ىي ُتصيل النتاج على شكل معجم اجليب العريب 
استخدام كتاب العربية بُت يدي  اجلزء الثاين مبدرسة أيب بكر العالية اإلسالمية ادلتكاملة. 

البحث يعٍت دون اإلختبار بأدوات البحث يف شكل  وأما طريقة مجع البيانات يف ىذا
( لقد ٔورقة التقييم وورقة التحقق من صحة وورقة اإلستجابات. ونتائج ىذا البحث ىي 

لكتاب العربية بُت يدي  اجلزء الثاين مبدرسة أيب بكر العالية ادلعجم ادلساعد متت تطوير 
ن خرباء اإلعالم وخرباء اللغة ومدرس ( اعتماد على تقيم اخلرباء مٕاإلسالمية ادلتكاملة، 

( استاجبة ادلعلمُت على ىذا يف اختبار ٖاللغة العربية فهذا ادلعجم ذو نوعية جيدة جّدا، 
 ادليدان على النطاق الصغَت يعٍت موافق وأما على النطاق الكبَت موافق جّدا.

ادلساعد ادلعجم ، ُتت ادلوضوع "اعداد ٕٗٔٓالبحث الذي كتبو عُت ادلرضية، سنة  .ٖ
على تعليم اللغة العربية يف ادلرحلة ادلتوسطة )ْتث تطويري يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
احلكومية كيفوه بارو(ز ومدخل البحث ذلذا البحث يعٍت ادلدخل الكيفي. ونتائج البحث 



( ُتكيم من ٖ( عملية إلعداد ادلعجم ٕ( مجع ادلفردات ٔىي اخلطوات إلعداده ىي : 
 ( التجربة الثانية.ٙ( التجربة األو ى ٘( اإلصالحات ٗاخلربراء 

، ُتت ادلوضوع إعداد ادلعجم "ادلعّرب"  لطلبة ٕ٘ٔٓالبحث الذي كتبو ْترين ، سنة  .ٗ
( كيف إعداد ادلعجم ٔقسم تعليم اللغة العربية. وأسئلة البحث ذلذا البحث ىي ّ 

بة استخدام ذل  ادلعجم ( ما ىي استجإ"ادلعّرب"  لطلبة قسم تعليم اللغة العربية، 
"ادلعّرب" عند طلبة قسم تعليم اللغة العربية. أّما الطريقة ادلستخدمة ذلذا البحث يعٍت 

إتتاج ادلعجم ادلعّرب لطلبة قسم تعليم اللغة  ونتائج ىذا البحث ىي ْتث تطويري.
العربية، ووصف استجابة الطلبة كمرجع يف تطوير كفاءة الطلبة يف ناحية التمكن من 
الكلمة ادلصطلحات العربية وأيرا من خالل ادلعجم و يتعلم طالب اللغة العربية بتعليم 

 الذايت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 
 : تطوير المعجم المبحث األول

 مفهوم علم المعجم وصناعة المعجم .أ 
يف مصطلحات علم اللغة احلديث، ىناك فرق بُت علم ادلفردات أو علم   

فادلصطلح األول يشَت إ ى  Lexicography. والصناعة ادلعجمية Lexicologyاأللفاظ
دراسة ادلفرجات ومعانيها يف لغة واحدة أو يف عدد من اللغات. ويهتم علم ادلفردات من 
حيث األساس باشتقاق األلفاظ، وأبنيتها، ودالالهتا ادلعنوية واإلعرابية، والتعابَت 

 ٙوادلًتادفات، وتعدد ادلعاين.االصطالحية، 
أما الصناعة ادلعجمية فتشتمل على خطوات أساسية مخس ىي: مجع   

ادلعلومات واحلقائق، واختيار ادلداخل، وترتيبها طبقا لنظام معُت، وكتابة ادلواد، مث نشر 
النتاج النهائي، وىذا النتاج ىو ادلعجم أو القاموس الذي ميكن تعريفو على أنو"كتاب 

ي على كلمات منتقاة، ترتب عادة ترتيبا ىجائيا، مع شرح دلعانيها ومعلومات أخرى ػلتو 
 .ٚذات عالقة هبا، سواء أعطيت تل  الشروح وادلعلومات باللغة ذاهتا

 
 جممفهوم المع .ب 

إن كلمة "معجم" يف كالم العرب تتكون من )ع، ج، م( وىي ضد البيان   
فإذا أدخلنا اذلمزة على الفعل "عجم" فصار "أعجم" اكتسب معٌت جديدا  ٛواإلفصاح.

من زيادة اذلمزة وىي تفيد السلب والنفي واإلزالة. وعلى ىا تصَت معٌت "أعجم" : إزالة 
العمة أوالغموص أواإلهبام. ومن ىنا أطلق على نقطاحلروف لفظ "اإلعجام" ألنو يزيل ما 

أن لفظ : "معجم" يعد اسم ادلفعول من الفعل :  يكفيها من غموض. وقد فهم من ىذا
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 ٘.  )السعودي: جامعة ادلل  سعود(، ص علي القاسمي، علم اللغة وصناعة المعجم،   

 ٚادلرجع السابق، ص.   ٚ
8
 305( ص. 1995محمد سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة نصوص ودراسات، )دار المعرفة الجامعة،   



"أعجم" وػلتمل من جهة أخرى أن يكون من نفس الفعل، ويكون معناه اإلعجام 
 ٜأوالعجمة والغمض.

ويف معنا أخر، معجم ىو كتاب ػلتوي على كلمات منتقاة، ترتب عادة   
ء أعطيت تل  ترتيبا ىجائيا، مع شرح دلعانيها ومعلومات أخرى ذات عالقة هبا، سوا

 ٓٔالشروح وادلعلومات باللغة ذاهتا أم بلغة أخرى.
أما مفهوم ادلعجم اصطالحا، كما قال زلمد سليمان ياقوت من مادة   

BritannicaDictionary Encyclopedi  يعٍت عبارة عن كتاب ػلتوي رلموعة من مفردات
ت، أوالصور....( مع اللغة مرتبا ترتيبا أّتديا، أو يف نظام آخر زلدد )نظام ادلوضوعا

شرح دلعانيها، وعادة ما يذكر ادلعلومات اخلاصة هبا يف اللغة نفسها، أو فب لغات 
أخرى، باإلضافة إ ى ذل  فإن القواميس وخاصة الكبَتة منها، تتعرض لطريقة نطق 

 ٔٔالكلمات، واشتقاقها، وادلًتادفات، واإلصطالحات مع ذكر الشواىد التوػلية.
دلعجم من كلمة "عجم" فنعود إ ى كلمة "عريب وعجمي" ولقد عرفنا أن ا  

ىذان كلمتان مفرقان أوفيهما ضد على بينهما، فإظلا وقعت يف كالم العرب لإلهبام 
واإلخفاء ، وضد البيان واإلفصاح. مث دلاذا لنعرف معٌت الكلمات أواأللفاظ، نراجع إ ى 

نقصد بادلعجم ىنا إلزالة افبهام ادلعجم؟ أليس ادلعجم مكان اإلهبام واإلخفاء؟ ال، ألّن 
وإلخفاء، فادلعجم من وزن "أفعل" يعٍت يدل على النافية وال إثباتا. فادلعجم ىو الشيئ 
الذي ينفي أويزيل العجم أو اإلهبام أواإلخفاء من نفس العجمي. فلذل  يطابق معٌت 

 لغة. مبعٌت ادلعجم اصطالحا ادلعجم
 
 أنواع المعجم .ج 

 ينقسم ادلعجم من حيث استخدام اللغة إ ى ثالثة أقسام، وىي : 
 معجم أحادية اللغة (أ 
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 164(، ص. 1998أ حمد مختار عمر، البحث اللغوي مع دراسة لفظية التأثير، )القاهرة : عالم الكتب،   

  ٖعلي القامسي، علم اللغة وصناعة ادلعجم، )السعودي: جامعة ادلل  سعود(، ص.   ٓٔ 
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 305( ص. 1995محمد سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، )دار المعرفة الجامعة،   



استخدم ىذا ادلعجم إاّل بلغة واحدة، أيادلفردات وشرح معانيها من   
اللغة الواحدة. ىذا ادلعجم لو فرق صارح مبعجم ثنائية اللغة اليت أسست 

عربية( ادلعجم -)عربيةمبرادف األلفاظ ادلستعملة، ادلثال القاموس "منجد" 
 الواجز وغَت ذل .

 معجم ثنائية اللغة (ب 
استخدم ىذا ادلعجم بلغتُت أيادلفردات يف القاموس تًتجم أوتعرف   

عربية( -إ ى اللغة األخرى، يسمى بالقاموس الًتمجة. ادلثال : ادلواد )إصلليزية
  .إندونيسيا( وزلمود يونوس واالسيوطي والبصري وغَت ذل-وادلنور )عربية

 معجم متعددة اللغة (ج 
-استخدم ىذادلعجم على األقل ثالثة لغات، مثل معجم ماليو  
 .ٖٕٓٓإصلليزية ليوأين بون جان  -صُت
 

 ورأى بوسيفنسُت بأن ادلعجم من حيث شكلو وحجمو يفرق غلى ثالثة أنواع :
 وينقسم ادلعجم من حيث شكلو وحجمو يفرق غلى ثالثة أنواع :

 معجم اجليب (أ 
مفردة، وغالبا شكلو صغَت كاجليب  ٓٓٓ٘ٔ-ٓٓٓ٘ػلتوي على  ادلعجم اليت

 ميكن أن ػلملو إ ى أي مكان.
 معجم الوجيز (ب 

 مفردة ٖٓٓٓٓادلعجم الذي ينقص من 
 معجم الوسيط (ج 

 مفردة ٓٓٓٓٙ-ٖٓٓٓ٘ادلعجم الذي ػلتوي على 
 معجم الكبَت (د 

 مفرد ٓٓٓٓٙادلعجم الذي ػلتوي أكثر 
 



 ٕٔور اميل يعقوب نقسم على مثانية، وىي:أنواع ادلعجم أو القاموس عند الدكت
 القاموس اللغوية .ٔ
القاموس اللغوية ىو يشرح ألفاظ اللغة، وكيفية ورودىا يف االستعمال بعد أن          

ترهتا زفق ظلط معُت من الًتتيب لكن يسهل على الباحث العود إليها دلعرفة ما استغلق 
 من معانيها.

 القاموس الًتمجة .ٕ
الًتمجة ىو غلمع ألفاظ لغة أجنبية لتشرحها واحدا فواحدا، وذال  القاموس        

مايعادلو يف ادلعٌت من ألفاظ اللغة القومية وتعبَتىا. وىذا  -بوضع امام كل لفظ أجنيب
 النوع ىو أقدام القواميس.

 القاموس ادلوضوعية .ٖ
ا. هموضوعالقاموس ادلوضوعية ىو ترتيب األلفاظ اللغوية حسب معانيها أو         

مثل: " ادلخصص" إلبن سيد األندلوسي، وىو غلمع األلفاظ حسب معانيها ال حسب 
 لفظها.

 القاموس اإلشتقاقية .ٗ
القاموس اإلشتقاقية ىو الذي يبحث يف أصول ألفاظ اللغة، فتدلنا إن كانت       

 الكلمات األصل أم فارسية أم يونانية.
 القاموس التطورية .٘

ذي يهتم بالباحث عن أصل معٌت اللفظ ال لفظ نفسو، القاموس التطورية ىو ال      
 مث تتبع مراحل ىذا ادلعٌت عرب العصور.

 القاموس التخصصية .ٙ
فن معُت ومصطلحاتو، مث  القاموس التخصصية ىو الذي غلمع ألفاظ علم أو

 يشرح كل لفظ أو مصطلح
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 (Opcit. Hlm 110-118)  02-11( ص. 1891اميل يعقوب، املعاجم اللغوية العربية. )بيرت: دار العلم للماليين،   



 وظيفة المعجم .د 
 ٖٔيلي: من ناحية وظيفة ادلعجم بصفة كتاب يهدف لشرح ادلعٌت، كما 

و كثَت ادلعٌت و تقدًن  شرح ادلعٌت ال زللة يهتّم إ ى صرف و ضلو و ربط ادلعٌت .ٔ
 ادلعٌت من النواحي و أسلوب لشرح ادلعٌت.

بيان النطق، بعض اللغات ادلختلفة ذلا عبارة و كتابة يف اإلمالء مثل اللغة  .ٕ
ج كاتب اإلصلليزية و اللغة الفرنسية ذلا فرق بُت عبارة و كتابة، ولذل  ػلتا 

 signادلعجم لقطع ادلفردات ادلكتوبة من ادلفردات ادلنطوقة، مثل الكلمة 
 وغَتىا. ghبزيادة  boughtو الكلمة  nبزيادة 

 ال يلزم أن ػلتاج القاعدة الصوتية لبيان الكلمةادلعجم ادلساعد بيان اذلجاء،  .ٖ
تأصيل  اإلشتقاق، مثل الكلمة سيئة من إشتقاق فعل "ساء" و الكلمة  .ٗ

 (etimologi)ساعة من إشتقاق فعل ساع. و أيرا معجم يبُت أصل الكلمة 

، و (computer)من الكلمة األصلية أو الكلمة ادلعرّبة كما ادلثال كمبوتَت 
 .(jazz music)"جاز" 

أشكال صرفية و شرح عن فعل إعطاء ادلعلومات الصرفية و النحوية، شرح  .٘
اجملرد ، و شرح عن ادلذكر و ادلؤنث و شرح عن مجع التكسَت و شرح عن 

 فعل الزم و شرح عن أعلية علم الصرف و نظام لطلب الكلمة
 إعطاء ادلعلومات عن استخدام الكلمة، اىتمام ادلعجم : .ٙ

 مفردات قدمية و مفردات حديثة (أ 
 ة العامة و الكلمة األجنبيةيف مستوى العام، يفرق مؤلف بُت الكلم (ب 
 ثقافة و إجتماعية (ج 
 ختصص ، عالقة الكلمة بالكلمة األخرى (د 
 إقليم اإلستخدام (ه 
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 Ibid  hal ٔٗٗ 



 المعجمنظام  .ه 
يف نظام ادلعجم أسلوبان اليت يستخدمو ادلعجمون. وعلا نظام ادلعٌت أي  

 :  ٗٔالقاموس ادلعاين ونظام اللفظ أي القاموس األلفاظ
 نظام ادلعٌت )القاموس ادلعاين( .ٔ

نظام ادلعٌت )القاموس ادلعاين( ىو أسلوب ترتيب ادلفردات بناء على 
ادلعٌت أوادلفردات الذي أقدم ناحية ادلعٌت الذي يتعلق بادلوضوع ادلقرر. ادلثال 
 من كلمة : ادلنهج وادلواد التعليمية والتعليم، ىم يدخلون إ ى موضوع الًتبية.

 نظام اللفظ )القاموس األلفاظ( .ٕ
لقاموس األلفاظ( ىو أسلوب ترتيب ادلفردات بناء على نظام اللفظ )ا

األلفاظ من ادلفردات اجملموعة، وليست من معٌت الكلمة. ىناك مخسة أساليب 
 من نظام القاموس األلفاظ، كما يلي :

 نظام الصويت (أ 
يًتكب ىذا النظام من ادلفردات بناء على ترتيب احلروف اليت تظهر 

من كلمة : "لعب" ترع ىذه الكلمة يف  من سلارج حروف اذلجائية. ادلثال
 حرف العُت. ألهنا أول احلروف من حرف الالم أوالباء يف سلارج احلروف.

 نظام ألفبائي اخلاص (ب 
يًتكب ىذ النظام من ادلفردات بناء على ترتيب حروف اذلجائية يعٍت 
من حرف األلف إ ى حرف الياء. رآه أسهل وأشهر يف اجملتمع من نظام 

يًتكب من سلارج احلروف الذي يشهره أىل علم التجويد الصويت الذي 
فحسب. يًتكب نظام األلفبائي اخلاص من أبواب اخلاصة، كًتتيب البناء مث 

 ترتيب احلروف مث تقليب الكلمة. 
 نظام القافية (ج 

يًتكب ىذا النظام من ادلفردات بناء على ترتيب حروف األخَت من 
النظام من األبواب والفصول. ادلثال الكلمة، كالقافية من الشعر. يتكون ىذا 

                                                           
14

 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, UIN Malang Press : 2008. Hal : 213-276 



من الكلمة اليت تًتكب من الباب : كلمة "وقع" ننظر إ ى حرف األخَت 
فنستطيع أن صلدىا يف باب العُت. وأما ادلثال من الكلمة اليت تًتكب من 
الفصل "برع"، نستطيع أن صلدىا يف باب العُت يف فصل الباء أي تؤخذ من 

 أول احلروف.
 لعامنظام ألفبائي ا (د 

يًتكب ىذا النظام من ادلفردات بناء على ترتيب حروف اذلجائية يعن 
من حرف األلف إ ى حرف الياء. نظام األلفبائي العام موضوع من ناحية 
أصول الكلمة، يسمى ىذا النظام بنظام أواعل األصول. ادلثال من الكلمة 

مة من  "استغاثة"، غلب علينا أن يهتم أصول كلمتها بالتجريد، فهي الكل
 كلمة "غاث" فسنجد معٌت كلمة "استغاثة" يف حرف الغُت.

 نظام النطقي (ه 
يًتكب ىذا النظام من ادلفردات بناء على ترتيب حروف اذلجائية  

يعٍت من حرف األلف إ ى حرف الياء. وطلب ادلعٌت بناء على حرفاألول 
بدون ادلنطوق، والكلمة اليت تطلب مباشرة استطاع ادلعروف يف ماّدة ادلعجم 

 من الكلمة "كتاب" فسوف صلدىا يف ادلثال ٘ٔأن يعيد إ ى أصل الكلمة.
 حرف الكاف.

 
 تقويم المعجم . و

ندرج فيها يأيت رلموعة من ادلعايَت اليت ميكن ُتكيمها يف تصنيف ادلعجمات 
اللثنئية اللغة، وتقوميها )أي احلكمعلى مدى جودهتا(. وتسلط ىذه ادلعايَت الروء 

 ٙٔالكامل على ثالثة جوانب أساسية ىي :ويكون ادلعجم 
 ادلقدمات  .ٔ
 تية :وتبُت مقدمة ادلعجم ادلعلومات اآل (ٔ
 الغرض من ادلعجم. أ 
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 مصادر ادلعجم. ب 
 ادلنهج الذي اتبع يف تصنيف ادلعجم. ج 
 النظرية النحوية اليت يرتكز عليها ادلعجم. د 
 .ادلدى، أي ادلفردات اليت يتناوذلا ادلعجم، وادلعانيادلختلفة لكل مدخل ه 
 أنواع ادلعلومات اليت يقدمها ادلعجم.  و 
تاريخ اللغة، أي ىناك مقدمة يف تاريخ اللغة األجنبية وتطورىا وصالهتا باللغات  (ٕ

 األخرى.
نظام اللغة األجنبية الصويت، أي ىناك عرض منظم لفونيمات اللغة األجنبية والتوزيع  (ٖ

اليت تبناىا ادلعجم،  التكاملي أللفوناهتا، وىناك دليل يبُت نظام ألصوات والرموز
وىناك أيرا مفتاح لطريقة التلفظ يزود القارئ مبثلُت أوثالثة لكل رمز من األمثلة 

 ادلعروفة لديو.
ضلو اللغة األجنبية، أي يشتمل ضلو اللغة األجنبية ادلوجز يف مقدمة ادلعجم على  (ٗ

غة عرض منظم ادلفردات الصفري صوالترعيف، وىناك خالصة للنظام النحوي يف الل
 األجنبية ْتيث تصنف ادلفردات إ ى أقسام وأنواع وتبُت العالقات اليت تقوم بينها.

اخلط، ُتتوي مقدمة ادلعم على خالصة خلط اللغة األجنبية أونظامها الكتايب،  (٘
 وقواعد اإلمالء واستثناءاهتا.

دليل استعمال ادلعجم، ىناك دليل ججيد يساعد القارئ على كيفية استعمال  (ٙ
 بُت مجيع ادلختصرات والرموز ادلعجمية ادلستعملة فيو.ادلعجم وي
والباحثة تطور ألة البحث من تل  عناصر التقوًن السابقة. ولكن ليس مجيعو  

 بل يأخذ الباحثة بعض منهم.
 

 المبحث الثاني : أساس الموضوعي
ويف ىذا البحث التطوير اختارت الباحثة تطوير ادلعجم على أساس ادلوضوعي 

اللغة العربية ادلستعمل يف ادلدرسة الىت سيتم البحث، ويستعمل يف تل   تعليم لكتاب
بنظام النطق ألن كل كلمة من اللغة النطقية على احلرف . ٖٕٔٓادلدرسة يعٍت ادلنهج 



 لرجوع للمستخدمُت أو للمؤلفُت كدليل احلرف األول كلمة واحدة  فقط ، األول من
 الياء. إ ى األلف منذ بشكل عام ًتتيب اذلجائيةب الكلمة إ ى موقع

   
 2513مفهوم المنهج الدراسي  .أ 

يعٍت ادلنهج تطوير من ادلناىج الدراسية السابقة. وادلنهج  ٖٕٔٓادلنهج الدراسي  
ىو ادلنهج الذي مت تطويره لتحسُت وُتقيق التوازن بُت القدرة على ادلهارات  ٖٕٔٓالدراسي 

 مثل موقف وادلهارات وادلعرفة.
 

 2513المنهج الدراسي أىداف  .ب 
ىو تطوير قدرات الطالب من أجل أن تصيح  ٖٕٔٓأىداف ادلنهج الدراسي  

اإلميان واخلوف من اهلل سبحانو وتعا ى، النبيل وادلعرفة والفريلة وخالقة وقادرة ومستقلة 
 ٚٔويصبحون مواطئُت يف دولة دميقراطية ومسؤولية.

 : ٛٔيعٍت ٖٕٔٓعند فريلة، أىداف ادلنهج 
جودة التعليم بالتوازن كفاءة بُت قدرة ادلهارات بطريقة كفاءة السلوك وادلهارة  ُتسُت .ٔ

 وادلعلومات.
لتخفيف كل ادلعلمُت يف إعطاء ادلواد و يف اعداد إدارة التعليم، ألن احلكومة  قد  .ٕ

 يعد مجيع مكونات ادلنهج مع الكراسات ادلستخدمة عند التعليم.
 

 2513مبادئ المنهج الدراسي  .ج 
 مبادئ ادلنهج عشرة أنواع، وىي :أما   
 ادلنهج ىو الطريقة واخلطة لعملية الًتبية. .ٔ
بد استوليها سة احلكومة يعٍت الكفاءة اليت القدرة الكفاءة ادلتخرج كما أرادت سيا .ٕ

 سنوات. ٕٔالتالميذ بعد عملية التعليم قدر 
 تطوير كفاءةاألساسية روحاين واجتماعي ومعريف ومهاري. .ٖ
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 يستويل على أربع الكفاءة مناسبا بالكفاءة األساسية. على التالميذ أن .ٗ
 ادلنهج لو فرصة غالبة لدى التالميذ على ترقية الكفاءة مناسبا برغبتهم. .٘
 أن التالميذ يكون دور مهم وعملي عند التعلم. .ٙ
 تطوير ادلنهج من جهة الثقافة والفنون والتكنولوجيا. .ٚ
 تمع.ال بد من ادلنهج يكون متصل باحتياج احلياة اجمل .ٛ
 يقصد اجملتمع إ ى عملية التطوير والتعويد التالميذ طول حياتو. .ٜ
 يقصد ادلنهج باىتمام عن أعلية دولة لبناء احلياة اجملتمع وحياة الوطٍت. .ٓٔ

 طريقة أو عملية اليت ال بد غايتوكما أن التعريف السابق، تقتصر بأن ادلنهج يعٍت  
ادلادة اليت ال بد استيالئو حسب ظلو التالميذ ليحصل على األىداف ادلعينة أو بعض 

 مراحلهم.
 

 2513مقومات المنهج الدراسي  .د 
تتكون من الكفاءة األساسية والكفاءة الرئيسية.  ٖٕٔٓمقومات ادلنهج الدراسي  

 والكفاءة األساسية وأنواعها كما يلي :
 مالحظة .ٔ
 أسئلة .ٕ
 فكرة .ٖ
 جتربة .ٗ
 مواصلة .٘

 والكفاءة الرئيسية، وأنواعها كما يلي :
 للجانب الروحاين. (KI-1) ٔ –الكفاءة الرئيسية  .ٔ
 للجانب اإلجتماعي. (KI-6) ٕ –الكفاءة الرئيسية  .ٕ
 للجانب ادلعريف. (KI-3) ٖ –الكفاءة الرئيسية  .ٖ
 للجانب ادلهاري. (KI-4) ٗ –الكفاءة الرئيسية  .ٗ

  



 2513ؤشرات المنهج الدراسي م .ه 
 :ٜٔادلئشرات، يعٍت  ٛٔتتكون من  ٖٕٔٓأما مؤشرات ادلنهج الدراسي  
 تقليد ادلباشر بصوت الكلمة والعبارة واجلملة العربية ادلسموعة .ٔ
 إظهار الكتابة مناسب بصوت الكلمة والعبارة واجلملة العربية ادلسموعة. .ٕ
 تعريض صوت الكلمة والعبارة واجلملة العربية ادلسموعة. .ٖ
 مناسبة بصوت الكلمة والعبارة واجلملة العربية ادلسموعة.إظهار الصورة  .ٗ
 تعبَت عن عرض احملاضرة ادلسموعة دلرة عديدة. .٘
 تقليد ادلثل من التعبَت البسيط. .ٙ
 عقد احملاورة مناسبة بادلثل التعبَت ادلربرلة الصحيحة. .ٚ
 قراءة احلرف والكلمة والعبارة واجلملة العربية بالتنغيم وادلخرج الصحيح. .ٛ
 معٌت ادلفردات يف النص. تعيُت .ٜ
 ترمجة العبارة واجلملة العربية يف النص. .ٓٔ
 استخدام ادلفردات يف سياق اجلملة.  .ٔٔ
 تعريض التعبَت البسيط إلظهار السؤال واجلواب يف احملاورة إما بالنص أو بغَت النص. .ٕٔ
 تعبَت ادلوضوع ادلدروس بالتعبَت البسيط الصحيح واجليد دلرة عديدة. .ٖٔ
 النص.تعيُت موضوع  .ٗٔ
 تعبَت عرض النص دلرة عديدة. .٘ٔ
 تلخيص النص باللغة العربية. .ٙٔ
 كتابة ادلفردة واحلملة اإلعالمي عن ادلوضوع ادلناسب بادلثل الصحيح. .ٚٔ
 ترتيب اجلملة بتصميم معُت مناسب بادلوضوع وتركيب النص الصحيح. .ٛٔ

 
 2513خطوات  تعليم اللغة العربية على ضوء المنهج  .و 

وىي لغة األمة العرب القدمية العهد  ٕٓاللغات السامية،اللغة العربية ىي إحدى  
الشائعة الذكر اليت تسكن اجلزيرة ادلنسوبة إليها يف الطرف الغريب من أسيا. ظهور ىذا ادلنهج 
                                                           
19

 http://madrasah.kemenag.go.id/bahan_pembelajaran.php 
20

 2، ص. 2004قسم منهج الدراسي، تاريخ األدب العربي، فونوروكو : مطبعة دار السالم،   



ُتت سياسة من احلكومة عن تكميل ادلنهج اجلديد. وتل  يؤثر إ ى مجيع ادلدارس يف 
ذلدف أن ػلصل التعليم على حسب با ٕٔ.ٖٕٔٓإندونيسيا خصوصا ادلستخدمة ادلنهج 

الغرض ادلخطوطة. للمنهج الدراسي الكفاءة األساسية األربعة، يعٍت : الروحاين واجتماعي 
ومعريفي وامهاري. ىذه كلها مشتمل على الدروس ادلسرور واجلذابة وادلدافعة والتفاعلية لدى 

 التالميذ دلعيار التعليم.
يل إ ى الكفاءة الشمولية متكون على رلال ىو ادلنهج الذي مي ٖٕٔٓمنهج الدراسي  

ادلعريفية والوجدانية والنفس احلركية اليت متكنهم من اإلتصال باللغة العربية خصوصا، ألن 
بعض اجملال ادلتفرقة بعادهتم اليومية. وكذال  ينتج ىذا ادلنهج على التالميذ اجملددنية وادلنتجية 

 مطابقا هبذا الزمان.
 

 القراءةالمبحث الثالث : 
 الكفاءةمفهوم  .أ 

الكفاءة يف ادلعجم الوجيز يف مادة )كفى( كفو الشيئ يكفيو كفاية : استغٌت  
بو عن غَته، فهو كاف. فالكفاية ىي اإلكتفاء واإلستغناء. وقد جاء يف احلديث 

 الشريف : " من قرأ اآليتُت من آخر سورة البقرة كفتاه أي أغناه.
ومفهوم الكفاية اللغوي يقصد بو الشيئ الذي ال غٌت عنو ويكفي عما سواه  

وكلمة كفاية تعٍت اإلستغناء. وكلمة كفاءة يف اللغة اإلصلليزية تعٍت ادلهارة والقدرة 
والصالحية. وىي عند مهيمن رلموعة من أنشطة الذكاء ذات مسؤولية كبَتة تلزم 

كفي ألداء الوظائف يف رلال معُت من ألي إنسان أي ميلكها حىت يصبح صاحلا وي
رلالت احلياة. ويتمم فقال : " إن ىذا الذكاء ال بد أن يتمثل يف وجود ادلهارة 
والدقة والنجاح عند ُتصيل العمل، وأن ادلسؤولية ال بد أن تتمثل يف صلحية العمل 
ون ومكافأة مع وجهة النظر العلمية والتكنولوجية واألخالقية، مبعٌت أن العمل يك

 صحيحا من وجهة النظر العلمي والتكنولوجي واألخالقي. 
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وأما ماك أحسن، فيعرف الكفايات بأهنا ادلعارف وادلهارات والقدرات اليت  
يكتسبها الفرد لتصبح جزءا من سلوكو، األمر الذي ميكنو من أداء سلةكيات مرضية 

ات األغراض التعليمية يف اجملاالت ادلعرفية واإلنفعالية واحلركية، وتبُت ىذه الكفاي
 للربنامج الذي يقوم الفرد بدراستو، وتكتب يف صورة أىداف زلددة ػلب ُتقيقها.

ومن ىذا النظرية ختلص الباحثة أن الكفاءة ىي القدرة اليت متلكها كل  
اإلنسان وهبا يستطيع اإلنسان ليفعل كل شيئ تريد. والكفاءة أيرا ىي أحد من 

 ادلوجودة لكل اإلنسان.ادلزية اإلنسانية الطبيعة 
 

 مفهوم القراءة .ب 
القراءة ىي ُتويل النظام اللغوي من الرموظ الرئية )احلروف( إ ى مدلو التو.  

وىذا يعٍت أن مفهوم القراءة ليس إجادة نطق احلروف، وإال أل صبح معظم العرب 
 ٕٕغليدون اللغةالفارسية واألردية ألهنم يستطيعون قراءة حروفها.

مصدرا أساسيا لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، وىي وتعد القراءة  
 -مهارة ُتتاج إ ى تدريبات خاصة ومتنوعة، وينبغي أن تقدم القراءة للطالب ادلبتدئ

بالتدرج، انطالقا من مستوى احلرف، -الذي مل يسبق لو تعلم اللغة العربية منقبل
لبا( مث اجلملة ادلركبة مث قراءة فالكلمة، فاجلملة البسيطة )مبتدأ وخرب/ فعل وفاعل غا

 الفقرة، مث قراءة النصوص الطويلة.
يف ادلرحلة األو ى من تعليم مهارة القراءة، البد أن نرع يف حسباننا بعض  

الصعوبات ادلتوقعة اليت قد يواجهها الطالب. ويف ىذه ادلرحلة ترتبط صعوبات 
بُت الصعوبات ادلتوقعة يف ىذا  القراءة بتعلم األصوات خاصة يف القراءة اجلهرية. ومن

اجملال عدم التمييز بُت احلركات الطويلة والقصَتة، وكذل  احلروف اليت ترد أحيانا 
  صوائت وأخرى صوامت.
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وكان مفهوم القراءة زلصورا يف دائرة ضيقة، حدودىا اإلدراك البصري للرموز  
ألداء. وتغَت ىذا ادلفهوم ادلكتوبة وتعرفها والنطق هبا وكان القارئ اجليد ىو السليم ا
  ٖٕنتيجة للبحوث الًتبوية، وصارت القراءة عملية فكرية عقلية.

مث تطور ىذادلفهوم بأن أضيف إليو عنصر آخر ىو تفاعل القارئ مع النص  
ادلقروء تفاعال غلعلو يرضى أو يسخط أو يعجب أو يشتاق أو يسر أو ػلزن أو ضلو 

تفاعل معو. وأخَتا انتقل مفهوم القراءة إ ى ذل  شلا يكون نتيجة نقد ادلقروء وال
استخدام ما يفهمو القارئ وما يستخلصو شلا يقرأ يف مواجهة ادلشكالت واإلنتفاع بو 

  ٕٗيف ادلواقف احليوية.
ويبدو من تطور ىذه ادلفاىم حرص الًتبية على أن تكون القراءة عملية  

د أن تكون ىناك كتابة مثمرة، تؤدي وظيفة ىامة يف احلياة. ويف القراءة ال ب
)نصوص( حىت تكون ىناك القراءة. وقد كانت الكتابة زلاولة من اإلنسان لتسجيل 
اللغة أو مبعٌت أصح أصوات اللغة يف رموز معينة حىت ميكن الرجوع إليها واإلعتماد 
عليها. وال ش  أن القراءة مهارة أساسية يف تعليم اللغة األجنبية، وبالذات دلن أراد 

ع على تراث األمة اليت يتعلم لغتها، ويقرأ ما ينشر هبا من كتب وصحف أن يطل
 ورلالت والرجوع إ ى ادلراجع.

 
 مستويات القراءة .ج 

 ٕ٘ىناك مستويان للقراءة : 
 مستوى آيل: ويترمن عددا من ادلراحل: -ٔ
الربط بُت الرموز ادلكتوبة )احلروف وعالمات الًتقيم( وما يقابلها من  (أ 

 اذلجاء(.أصوات )مرحلة 
 إدراك بداية وهناية ادلفردات واجلمل واألفكار ادلتكاملة. (ب 
 الوصول لسرعة قراءة مناسبة حسب األغراض. (ج 
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يف القراءة اجلهرية، دقة النطق ومتثيل ادلعٌت تبعا لعالمات الًتقيم، ومعاين  (د 
 النص.

واستبناط( كتبت خطأ، ومع  -جتيمع-بعميلة -الحظ: الكلمات )والذىنية (ه 
لقراء يقرؤوهنا صحيحة دون أن ينتبهوا إ ى اخلطأ ادلطبعي ذل  فأغلب ا

فيها، ألهنم ال يقرؤون هتجيا، وإظلا يقرؤون صورا للكلمات. يف مرحلة 
متقدمة من القراءة يلتقط العقل الكلمات على شكل صور وليس على 

 شكل حروف.
 ٕٙادلستوى العقلي: وىو اذلجف من القراءة، ويشمل: -ٕ

 لمات واجلمل.فهم ادلعٌت الداليل للك (أ 
القدرة على استخراج معاين الكلمات من داخل النص، أو من خارجو )  (ب 

 عن طريق ادلعاجم مثال...(
 ُتديد ادلعٌت العام واألفكار الرئيسة. (ج 
 فهم ادلعٌت ادلباشر القريب وادلعٌت غَت ادلباشر البعيد لرسالة الكاتب. (د 
 زلاكمة احملتوى (ه 

 
 أنواع القراءة .د 

 ٕٚ: والقراءة تعليميا نوعان
 ادلكثفة  القراءة .ٔ

وتنمي ‘ القراءة ادلكثفة تنمي قدرات الطالب على الفهم التفصيلي دلا يقرؤه 
قدرتو على القراءة اجلهرية، وإجادة نطق األصوات والكلمات، وكذل  السرعة، 

 وفهم معاين الكلمات والتعبَتات.
 والقراءة ادلكثفة نوعان:

 القراءة الصامتة/ السرية (أ 
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الصامتة يوجو ادلعلم الطالب إ ى أن يقرؤوا بأعينهم فقط، يف القراءة   
مث يناقشهم للوصول إ ى معاين ادلفردات، والفهم العام )والفهم الرمٍت يف 

ءة، مع ادلرحلة ادلتقدمة(. كما ػلرص ادلعلم على تدريب طالبو على سرعة القرا
احلروف  االىتمام بفهم ما يقرؤون. وكذل  يف القراءة الصامتة يدرك القارئ

والكلمات والنصوص ادلقرؤء ويفهمها بدون أن غلهر النطق. وعلى ىذا النحو، 
يقرأ التلميذ ادلوضوع يف صمت مث يعاود التفكَت فيو لتبُت مدى ما فهمو منو. 
واألساس النفسي ذلذه الطريقة ىو الربط بُت الكلمات أي أن القراءة الصامتة 

 ا.شلا يستبعد عنصر التصويت استبعادا تام
أن يف القراءة الصامتة ختفف عن القارئ كثَتا من أعباء القراءة 
اجلهرية، كالروابط اللغوية، وضوابط سلارج احلروف، وذلا نصيب أوفر يف حياة 

  القارئ وترتب عليها لتقوية عرالت العُت.
 القراءة اجلهرية (ب 

 أما القراءة اجلهرية فيبدأ هبا الطالب بعد القراءة السرية، وبعد أن  
ػلققوا اذلدف األساس من القراءة، وىو فهم ادلقروء، يقرأ الطالب جهرا 
ليحققوا اذلدف األساس من القراءة اجلهرية، وىو صحة القراءة، وينبغي أن 
ػلاكي التالميذ ظلوذجا مثاليا، قد يكون بصوت ادلعلم، أو من شريط )إن 

وتية حادلا وجد(. درب التالميذ على النطق الصحيح، وعاًف ادلشكالت الص
تظهر لديهم، وغلب أن تراعي األداء ادلعرب، ووجو انتباىهم إ ى خطأ القراءة 
ذات الوتَتة الواحدة، اليت ال ترع ادلعاين يف اعتبارىا، وشجع الطالب بعد 

 فهمهم للجمل أو النصوص غلى القراءة السريعة.
القراءة اجلهرية، يدرك القارئ احلروف والكلمات والكلمات أو   
نصوص ادلقروء ويفهمها وغلهر النطق عند القراءة. والقراءة اجلهرية تيسر ال

للمعلم الكشف عن األخطاء اليت يقع فيها التالميذ يف النطق، وبالتايل يعطي 
لو فرصة عالجها. غالبا تعلم القراءة اجلهرية تناسب للتالميذ يف ادلرحلة 

ق بالسليم مع زلافظة على اإلبتدائية ألن التالميذ فيها يدرب بأن تعاود النط



سلارج احلروف وجترب التالميذ أن ينطق باللهجة اجليدة. وبالقراءة اجلهرية، 
 يستطيع ادلعلم أن يكشف األخطاء وعيوب نطق التالميذ. 

ولكن القراءة اجلهرية فيها كثَت من اللحظات الثبات والشكل، 
لقراءة الصامتة. وكذل  وقفها أطول. وذلذا فإن القراءة اجلهرية أبطأ من ا

والقراءة اجلهرية تستدعى تفسَت  ادلقروء للمستمعُت. والقراءة اجلهرية تتطلب 
 مهارات للصوت، واإللقاء واإلحساس بادلزاج وادلشاعر اليت قصدىا الكاتب.

 
اذلدف األساسي من القراءة ىو فهم ادلقروء، ولتحقيق ىذا اذلدف البد من أ ن   

جد وقت بعد فهم ادلقروء، ضلول القراءة إ ى جهرية، لنحقق اذلدف تكون القراءة سرية، فإذا و 
 الثاين، وىو صحة القراءة.

وإذا اختل عند ادلعلم ىذا التوازن بُت األىداف، فسيحول القراءة إ ى جهرية يف   
أغلب الدرش فيحقق اذلدف الثاين ويريع اذلدف األساس. فإجادة النطق لو عنصر 

 عراب لو عنصر الًتاكيب ػلققو.األصوات ػلققو، وإجادة اإل
 

 ٕٛالقراءة ادلوسعة .ٕ
أما القراءة ادلوسعة فتعتمد على قراءة نصوص طويلة، ويطالعها الطالب خارج  

الصف بتوجيو من ادلعلم، وتناقش أىم أفكارىا داخل الصف، لتعميق الفهم، وبذا 
 .تأخذ القراءة ادلوسعة بيد الطالب، ليعتمد على نفسو

 مسات كل من النوعُت:وباختصار ىذه   
 قراءة مكثفة:

 يدرسها الطالب يف الصف. ( أ
 عادة التكون نصوصها طويلة. ( ب
 غلب على القارئ أن يفهم النص فهما دقيقا.ج(
 ػليط بدالالت مفرداتو، ويعرف ترا كيبو، وغليد قراءتو.د(
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 تقرأ سرا و جهرا.ه(
 و( ىناك ُتكم دقيق مبا ُتويو من مفردات وتراكيب.

 متدرجة بدءا من معرفة الرموز الكتابية وانتهاء بقراءة النصوص الطويلة نسبيا.ز(تكون 
 موادىا ونصوصها مصطنعة.ح(
 ينبغي للمعلم أن يعرف اجلديد فيها من ادلفردات والًتاكيب ليتم الًتكيز عليو.ط(
 

 قراءة موسعة:
 يقرؤىا الطالب عادة خارج الصف بتوجيو من ادلعلم. ( أ
 ارىا داخل الصف.يتم مناقشة أىم أفك ( ب
 ال يلزم فهم مجيع مفرداهتا وتراكيبها، ويكتفى بالفهم العام ذلا. ج(

 د( تقرأ سرا غالبا.
 ه( نصوصها طويلة غالبا.

 موادىا ونصوصها أصلية، أو أصلية معدلة غالبا.و(
وكان أنواع القراءة اليت ستبحث الباحثة يعٍت عن كفاءة الطلبة يف الفهم ادلقروء. 

 وىذا من نوع القراءة ادلكثفة. 
 

 القراءة المكثفة مراحل .ه 
 ٜٕللقراءة ادلكثفة ثالث مراحل ىي : 
 ما قبل القراءة .ٔ

و يف ىذه ادلرحلة، يتم التمهيد لدرس القراءة اجلديد، بطريقتُت :   
مناقشة الصور ادلصاحبة للنص، والثانية : إجابة الطالب ألسئلة )فكر األو ى : 

 يف اإلجابة عن األسئلة التالية( اليت تسبق النص.
 القراءة الصامتة .ٕ
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حيث يقوم الطالب بقراءة النص سرا دون صوت، بغرض الفهم   
 واإلستيعاب.

 ما بعد القراءة .ٖ
وادلفردات، باإلضافة وفيها يقوم الطالب ػلل تدريبات اإلستيعاب     

 لقراءة الطالب اجلهرية للنص.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث



 منهجية البحث
 

 :  منهجية البحث المبحث األول
 منهجية البحث .أ 

البحث الذي تستخدم الباحثة ىو ْتث تطويري. وإن مدخل البحث ادلستخدمة 
لكتاب اللغة ادلعجم ادلساعد بإنتاج ذلذا البحث ىو ادلدخل الكيفي والكمي، وىو البحث 
 العربية لفصل الثاين ادلدرسة الثانوية مبعهد دار النور.

 
 عينتو و أسلوب اختيارىامجتمع البحث و  .ب 

فمجتمع البحث يف ىذا البحث ىو طالب فصل الثاين يف ادلدرسة الثانوية مبعهد 
 Simple)واستخدم الباحث أسلوب أخذ عينو طالبا.  ٘ٔدار النور باسوروان. أما عينتو ىو 

Random Sampling). 
 

 أدوات جمع البيانات .ج 
 أدوات مجع البيانات اليت استخدامها الباحث ىي :

 ادلالحظة -ٔ
ذل  ألهنا تسهم ، وسيلة ىامة من وسائل مجع البياناتادلالحظة ىي 

ادلعلومات من خالل ما  إسهاما اساسيا ىف البحث، وهبا ميكن للباحث اكتساب
تشاىده أو تسمع عنو، ولكن الباحث حيث يالحظ فإنو يتبع منهجا معينا غلعل 

وادلالحظة  ٖٓمن مالحظاتو أساسا دلعرفة واعية أو فهم دقيق لظاىرة معينة.
ستخدمها الباحث يف ىذا البحث ىي جلمع البيانات من احلاجات وادلشكلة يف ي

فصل الثاين للمدرسة الثانوية ، وجلمع البيانات دلعرفة  عملية تعليم اللغة العربية يف
 فعالية ادلنتج يف تعليم اللغة العربية.  

 االستبانة -ٕ
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االستبانة ىي أسلوب مجع البيانات عن طريق طرح األسئلة ادلكتوبة 
. وتستخدمها الباحثة دلعرفة تقوًن اخلرباء وإستجابات ٖٔلتجيب اجمليب بالكتابة
  دلساعدة تعليم اللغة العربية.عجم ادلساعد ادلالطلبة على تصميم 

 ادلقابلة. -ٖ
ادلقابلة ىي أخذ البيانات بوسيلة ادلستجيب وادلخربين عن األخبار 
احملتاجة. وتقوم الباحثة ادلقابلة مع ادلدرس اللغة العربية جلمع ادلعلومات عن حالة 

 روان.الطلبة ورغبتهم يف تعلم اللغة العربية يف معهد "دار النور" باسو 
 اإلختبار -ٗ

ج اصغاء ا جوبة أو كل سؤال ُتتاج إ ى األختبار ىو كل سؤال ُتتاإل
يف ىذا البحث جلمع البيانات  ةستخدمها الباحثت. واالختبار ةليقيس كفاءة الطلب

يف ادلرحلة ادلتقدمة باختبار ترمجة اللغة العربية باللغة  ةمن نتائج اختبار الطلب
 اإلندونيسيا.

اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي ليقارن كفاءة  استخدمت الباحثة
 الطلبة يف فهم ادلقروء قبل استعمال ادلعجم وبعده.

 
 مصادر البيانات .د 

إن مصادر البيانات الذي يستخدمها الباحث يف  ىذا البحث والتطويري نوعان، 
االقًتاحات العامة علا البيانات الكيفية والبيانات الكمية، والبيانات الكيفية ىي التعليقات و 

للمنتج من اخلرباء والبيانات للمنتج مأخوذة من كتب اللغة العربية و كتب علم ادلعاجم مثل 
منهج ادلعجم، وأما البيانات الكمية ىي من نتائج اإلستبانة من طالب فصل الثاين يف 

 ادلدرسة الثانوية مبعهد "دار النور" باسوروان.
 
 

 اسلوب تحليل البيانات .ه 
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 البيانات الكيفية -ٔ
لكتاب ادلعجم ادلساعد ُتلل الباحثة البيانات من ادلالحظة و ادلقابلة و كذل  تصميم 

 .(Descriptive Analysis)اللغة العربية لفصل الثاين ادلدرسة الثانوية 
 البيانات الكمية -ٕ

ُتلل الباحثة البيانات من االستبانة للخرباء و الطلبة باألسلوب اإلحصائي الوصفي 
(Descriptive Analysis Statistic).  

وتستخدم الباحثة الرموز لتحليل ادلعلومات الكمية. وللحصول على البحث الصحيح، 
 ٕٖتستخدم الباحثة الرموز دلعرفة نتائج اإلستبانة من تصديق ادلواد و احملتوى، كمايلي :

 
   ∑
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 البيان :
P      القيمة ادلؤوية لكل رقم = 
  ∑  = رلموعة قيمة إجابة ادلخرب لكل سؤال من األسئلة   
 = رلموعة قيمة اإلجابة    ∑ 

يف جدول  Skalalikert  سكاال ليكرتمقياس ونتيجة البيانات ُتلل باستخدام مقياس 
 ٖٖاأليت :
 
 
 
 
 
 

 معيار نتيجة االستبانة
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 استبانة اللغة و احملتوى
 الدرجة النتيجة رقم
 الئق جدا  %ٓٓٔ <% < نتيجة ٗٛ ٔ
 الئق  %ٗٛ <% < نتيجة ٛٙ ٕ
 الئق كاف %ٛٙ <% < نتيجة ٕ٘ ٖ
 نقصان الئق %ٕ٘ <% < نتيجة ٖٙ ٗ
 غَت الئق %ٖٙ <% < نتيجة ٕٓ ٘

 
يستخدم الباحث لتحليل البيانات من نتيجة االختبار. ُتليل ىذه البيانات اليت ُتصل 

 ادلعجم ادلطورعليها الباحث من نتيجة جتربة إنتاج التطوير يف االختبار، دلعرفة فعالية استخدام 
 ٘ٚ. وتكون ىذه الوسيلة فعالة إذا حصل النتيجة على األقل رحلة الثانويةمفصل الثاين يف ال طلبةلل

 ادلعجم ادلطورمن مجيع الطالب، وػلقق أن التعليم يف قدرات اللغة و كفاءاهتم باستخدام إنتاج 
 .فصل الثاين يف ادلرحلة الثانويةال لبةللط

 ٖٗأما ادلعيار لنتائج االختبار يف ىذا البحث كما يف اجلدول اآليت : 

 لنتائج االختبار ادلعيار

 الدرجة النتيجة رقم

 شلتاز  ٓٓٔ -  ٔٛ ٔ

 جيد جدا  ٓٛ -  ٔٙ ٕ

 جيد  ٓٙ -  ٔٗ ٖ

 مقبول  ٓٗ -  ٕٔ ٗ

                                                           
34

 Suharsimi Arikunro, Metode Penelitian. (Badung : Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 157 



 ناقص  ٕٓ -  ٓ ٘

 
 لنتائج االختبار الدرجة ادلعدلة ادلعيار

 
 
 
 

 
 مراحل تطوير المعجم  - و

لكتاب اللغة العربية للطلبة الفصل الثاين ادلعجم ادلساعد استخدمت الباحثة مراحل تصميم 
 ادلدرسة الثانوية على اخلطوات التالية :

 ُتليل احلاجات وادلشكلة. .ٔ
رأت الباحثة أن تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلعُت ذلا مشكلة، فبدأت ىذا 

، احلاجة ىي كل شئ ػلتاجو الطالب يف تعلم البحث بتحليل اإلحتياجات وادلشاكل
اللغة العربية. وادلشكلة ىي العوامل ادلثبطة لتعليم اللغة العربية ادلوجودة يف ادلدرسة ادلعُت. 
ػلدث يف تل  ادلرحلة ُتتاج إ ى وسائل تعليم اللغة العربية خاصة ليغٍت ادلفردات والعامة 

ادلعجم إعداد اصرىا. لذل  حاول الباحث لتنمية كفاءة اللغوية يف مهارة اللغة و عن
، وىذا من احدى لكتاب اللغة العربية للطلبة الفصل الثاين ادلدرسة الثانويةادلساعد 

 . العوامل ادلساعد لتنمية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة
 مجع البيانات. .ٕ

 ثانية ىي مجع البيانات اليت ميكن استخدامها كمواد لتخطيط ادلنتاجلاخلطوة ا
ويف ىذا البحث حاولت الباحثة مجع ادلفردات  ٖ٘معُت ليتفّوق على ادلشكلة ادلوجودة.

وْتث معٌت ادلفردات  الثانوية دلرحلةادلوجودة يف كتاب اللغة العربية للطلبة الفصل الثاين 
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 % ٓٓٔ x رلموعة الدراجةالدرجة ادلعدلة : 
 رلموعة الطالب   



يف ادلعجم األخر كمصادر إلعداد ىذا ادلعجم ليصل إ ى ادلعٌت ادلالئم بكتاب تعليم اللغة 
 . دلستخدمالعربية ا

 تصميم أو إعداد ادلنتاج. .ٖ
اخلطوة الثالثة ىي تصميم أو اإلعداد ادلنتاج التطوير، ويف ىذا البحث يعٍت 

 لكتاب اللغة العربية للطلبة الفصل الثاين ادلدرسة الثانوية.ادلعجم ادلساعد تصميم 
 التحكيم من اخلبَت. .ٗ

، وىو عملية لتقييم وبعد تصميم أو اإلعداد ادلنتاج يعٍت التحكيم من اخلرباء
  ٖٙادلناسبة والفعالية للمنتاج التطوير.

 اإلصالحات األو ى. .٘
تصديق وتصحيح منتاج التطوير، بناء على مداخالت واقًتاحات من اخلرباء حىت 

 كامال.ادلعجم ادلساعد  أن يكون تصميم 
 التجربة األو ى. .ٙ

 تطوير مبقياس زلدود.يف ىذه اخلطوة ىي التجربة ادلبدئية يعٌت عملية جتربة منتاج ال
 اإلصالحات الثانية. .ٚ

تصديق وتصحيح منتاج التطوير، بناء على النقصو ورأي صعوبة ورغبة من 
 ادلستخدم يف التجربة ادلبدئية.

 التجربة الثانية. .ٛ
 ربة منتاج التطوير مبقياس الواسع.يعٌت عملية جت لثانيةيف ىذه ادلرحلة ىي التجربة ال

 
 
 
 
 

 الباب الرابع
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 هاالبيانات وتحليلعرض 
 

 المبحث األول : لمحة عن المدرسة الثانوية دار النور باسوروان
 تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية دار النور باسوروان .أ 

، وىو من ٕٛٓٓيوليو ٚٔقامت مدرسة الثانوية دار النور باسوروان يف التاريخ     
أحد رعاية مؤسسة دار النور الرومي. تقع ىف قرية ْتجنًتي  سوغيكولون باسوروان. وتقع 
ادلدرسة ىف مكان جّيد،  تقع ىف وسط دائرة باسوروان قرب معهد سيدوغَتي وأفرل ىذه 

نبها ادلسجد. ادلسجد موقعو جانب حجرة الطلبة، وال يزال إال  ادلدرسة تقع يف ادلعهد وجا
 فيو أنشطة الدينية والًتبية طوال يوم منذ صباح حىت الليل ألن تقام فيو قيام الليل مجاعة.

لقد متر تعليم اللغة العربية فيها ولكن كثَت من الطلبة الذي يشعر بالصعوبة يف     
غة العربية بسبب قلة وسائل التعليم لًتقي كفاءة لغتهم، فهمها وليس معهم الغَتة لتعليم الل

ومهما كان ذل  لكن ىناك بعض الطلبة الذي ليهم الغَتة لتعلم اللغة العربية، وىناك تزويد 
ادلفردات كل يوم عند ادلساء، ولكن تابع ىذا الربنامج زلدد بالطلبة الذي يسكن يف 

د تعليم اللغة العربية. لذال  أرادت الباحثة ادلعهد، والذي ال يسكن فيو يشعر بالصعوبة عن
 ليساعدىم يف تعليم اللغة العربية.ادلعجم ادلساعد بتطوير 

 
 ىوية المدرسة .ب 

 ادلدرسة الثانوية دار النور :  اسم ادلدرسة  
 : روكم، سوغي كلون، ْتجنًتي ، باسروان.  عنوان ادلدرسة  
 (ٖٖٗٓ)ٜٖٕٙٙٗ:    رقم اذلاتف  
 ٔٚٔٚٙ:   الرمز الربيدي  
  ٜٕٓٓ:   سنة التأسيس  
 ٘ٗ.ٖٔ – ٘ٗ.ٙ:    الوقت الفعلي للتعلم  
 مجيلة النعمة  :  رئيس ادلدرسة 

 الرؤية والرسالة وأىداف المدرسة .ج 



 الرؤية .ٔ
 إعطاء األولوية للتحقيق واإلميان والتقوى وحسن اخللق. 

 الرسالة .ٕ
 :ثبتت ادلدرسة ادلؤشرات على النحو التايل ولتحقيق تل  الرؤية،   
 تطبيق التعليم والتقييم والتوجيو الفعال والكفاءة وادلمتعة. (أ 
 تنمية ادلواىب ومصاٌف الطالب يف رلال األكادميية وغَت األكادميية. (ب 
ُتسُت مهارات االتصال من الطالب يف اللغات األجنبية، وىي اللغة اإلصلليزية  (ج 

 واللغةالعربية.
 بأنشطة دينية كما الكتاتيب الثقافية. القيام (د 
 أىداف ادلدرسة .ٖ

 أما أىداف ادلؤسسة، كما يلي : 
 تطبيق نظام التعليم مثَتة لالىتمام وادلريح. (أ 
االستفادة ادلثلى من إمكانيات الطالب الكمون الذايت الذي مل تتطور  (ب 

 وُتيينها إ ى أقصى حد، سواء كان من جهة األكادميية وغَت األكادميية.
 تزويد الطالب مع قدرة نظرية العمليةوالتطبيق من أجل تطوير. (ج 
 وميكن للطالب التواصل والتفاعل بشكل جيد يف حياهتم اليومية. (د 
 تشكيل الطالب الذين لديهم ادلعرفة واخلوف من اهلل. (ه 

 
    لكتاب تعليم اللغة العربية لفصل الثاني لمعجم المساعداالمبحث الثاني : إجراءات تطوير 

 دار النورلمرحلة الثانوية ل   
تعليم اللغة  لكتابادلعجم ادلساعد إن اذلدف من تطوير ىذا ادلعجم ىو إلنتاج      

. وقد قامت الباحثة البيانات بأنواع لفصل الثاين للمدرسة الثانوية دار النور باسوروانالعربية 
لى فهم عملية عرض األساليب، وىي ادلالحظة وادلقابلة واإلستبانة والوثائق. ولسهولة ع

 البيانات فقامت الباحثة باخلطوات التايل :   
 تحليل الحاجات والمشكالت .أ 



رأت الباحثة أن تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلعُت ذلا مشكلة، فبدأت ىذا البحث 
ُتتاج إ ى وسائل  الثانويةوخصوصا يف مرحلة بادلالحظة وادلقابلة دلعرفت اإلحتياجات وادلشاكل، 

، لغوية يف مهارة اللغة وعناصرىاليم اللغة العربية خاصة ليغٍت ادلفردات والعامة لتنمية كفاءة التع
إعداد لذل  حاول الباحث ومن بعض وسائل التعليم احملتاج فيها وىي وجود ادلعجم ادلساعد. ف

 لكتاب اللغة العربية للطلبة الفصل الثاين ادلدرسة الثانوية. ادلعجم ادلساعد 
 ادلالحظةنتائج  .ٔ

وقامت الباحثة ىذه ادلالحظة يف الفصل الثاين الثانوي مبعهد دار النور باسوروان. 
 واكتشف الباحث ظواىر ادلشكالت ادلتعددة منها:

 بدرس اللغة العربية. ونال يهتم أكثر الطلبة (أ 
 نقصان الطرق ووسائل التعليم يف تعليم اللغة العربية. (ب 
 لتنمية كفائتهم يف تعليم اللغة العربية.ادلعجم ادلساعد ليس ألكثر الطالبات  (ج 
وعند إعطاء ادلدرس الوظيفة ىن يشعرن بالكسالن ألن ليس ىناك ادلعجم كوسيلة لدعم   (د 

 كفائتهن يف فهم نصوص العربية.
بناء على ادلالحظة السابق، فادلشكلة لدى الطلبة ىي اىتمام الطلبة يف تعليم اللغة  

كفاءهتم يف تعليم اللغة العربية قليل، وخصوصا يف قراءهتا وىذا بسبب بعض العربية قليل ألن  
 وسائل تعليم اللغة العربية غَت كاف.

 نتائج ادلقابلة .ٕ
قامت الباحثة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية يف فصل الثاين ادلرحلة الثانوية وكذل  

يم اللغة العربية. وجتري مع بعض الطالبات يف نفس الفصل عن ادلشكالت واحلاجات يف تعل
 . فحصلت الباحثة على ادلعلومات، كما يلي :ٕٙٔٓ أبريل ٕ سبتىذه ادلقابلة يف يوم ال

 .ٖٔللغة العربية مبنهج الدراسية يدرس الطلبة اللغة العربية باستخدام كتاب ا (أ 
 أكثر الطالبات ال يفهمن ادلفردات ادلوجودة يف الكتاب. (ب 
ادلساعد  ادلعجم ىناك  ، منها ليساللغة العربية قليلتعليم بعض عوامل ادلساعد لأن  (ج 

 .لبةللط
 ادلعجم لتنمية كفائتهم يف تعلم اللغة العربية.  إ ى ػلتج الطلبة كان (د 



، فنتائج ادلقابلة وىي ػلتاج الطلبة غلى ادلعجم ادلساعد لتنمية  السابقعلومات بناء على ادل
 لم اللغة العربية بوجود ادلعجم ادلساعد.كفاءهتم يف تعليم اللغة العربية ولتشجيعهم يف تع

وعلى األحسن بزيادة احملفوظات أو ادلعلومات األخر عن اللغة العربية لتزيد ثروة مفردات 
 اللطلبة.

 
 جمع البيانات .ب 

بعد عرفت الباحثة البيانات عن ادلشكالت واحلاجات ادلوجودة يف عملية تعليم اللغة 
كتاب اللغة العربية حىت لادلعجم ادلساعد العربية من ادلالحظة وادلقابلة، فأرادت الباحثة تطوير 

باحثة تكون عملية تعليم اللغة العربية يف فصل الثاين ادلرحلة الثانوية فعاال وسهوال. مث اختارت ال
نوع ادلعجم وىو معجم ادلوضوعي، ألن ىذا النوع يستطيع أن غلعل عملية تعليم اللغة العربية 

 فعاال ألنو يستطيع أن يسهل الطلبة يف ْتث معٌت ادلفردات.
وبعد مجعت الباحثة البيانات، فجمعت الباحثة ادلفردات ادلوجودة يف كتاب اللغة 

ين ادلرحلة الثانوية، وأخذت الباحثة ادلفردات الصعوبة من يف فصل الثأٖالعربية مبنهج الدراسية 
 الدرس األول إ ى الدرس الثامن.

لدعم تعليم ادلعجم ادلساعد ومن نتائج ادلقابلة السابقة، فهناك اإلقًتاحات لتطوير 
 اللغة العربية، وىي :

ت إعطاء الصورة يف غالف ادلعجم لدفع رغبة الطالبات يف استعمال ادلعجم حىت صار  .ٔ
 الطالبات ػلبون تعليم اللغة العربية.

 إعطاء ارشادات استعمال ادلعجم لتسهيل الطالبات يف ْتث ادلفردات الصعبة. .ٕ
 إعطاء الصورة ادلناسبة من كل الفصل. .ٖ
 إعطاء الشكل يف مجيع ادلفردات ادلوجودة يف ادلعجم. .ٗ
 ترتيب ادلفردات على حسب نظام النطقي. .٘

ادلعجم مناسب مبعايَت تقوًن ادلعجم ادلستخدم لتقوًن ادلعجم وتطور الباحثة إعداد ىذا 
 الكامل، ولكن الباحثة اليؤخذ ميع األساس إال بعرو فقط.

 تطوير المعجم .ج 



لكتاب اللغة العربية يف فصل الثاين  يف مرحلة ادلعجم ادلساعد قامت الباحثة بإنتاج   
الثانوية لتنمية ودلساعدة الطلبة يف فهم كتاب اللغة العربية و خصوصا يف فهم ادلقرؤء. وكان 

 بنظام النطق ألن كل كلمة من اللغة النطقية على احلرف األول منادلعجم ادلساعد أسس إعداد 
 الكلمة إ ى موقع لرجوع للمستخدمُت أو فُتللمؤل كدليل احلرف األول كلمة واحدة  فقط،

 الياء. إ ى األلف بشكل عام منذ ًتتيب اذلجائيةب
، وكان ادلعجم ادلساعدوبعد أن مجعت الباحثة ادلفردات وأن غلمعو يف ادلعجم، تطور الباحثة  

 :التحليل يف تطوير ادلعجم كما يلي
 ادلساعد ادلعجم تطوير غالف  (ٔ

 
 الغالف األملمي   الغالف اخللفي  
  

 صممت الباحثة كما يلي :قد يف تطوير غالف ىذا ادلعجم، 
 الغالف األمامي .أ 

الصورة يف الغالف األمامي استخدمت الباحثة بتألف اللون األمحر واألسود   
واألصفر. مث كتابة اسم ادلعجم ىي معجم "عاشق" العريب وتكتب بشكل حروف 

Traditional Arabic  وبتأليف األسواد واألبيض. وكتابة "  ٕٛبالقياسKurikulum 
 Traditionalتكتب بشكل حروف  ”Kamus Arab-Indonesia“و  ٕٔبالقياس  ”6113



Arabic   ولونو األسود واألبيض. وكتابة  ٗٔبالقياس“Kelas XI Madrasah Aliyah” 
ود واألبيص. ولونو األسٔٔ، ٛٔ، ٕٔبالقياس Britanic Bold  تكتب بشكل حروف

 ولونو األسود واألبيص. ٗٔبالقياس  Calibriواسم ادلؤلف تكتب بشكل حروف 
 الغالف الوسطي  .ب 

بالقياس  Traditional Arabicمعجم "عاشق" العريب تكتب بشكل حروف   
تكتب بشكل حروف  ”Kamus Arab-Indonesia“بتأليف األسواد واألبيض. وكتابة  ٗٔ

Traditional Arabic ولونو األسود واألبيض. ٗٔ بالقياس 
 الغالف اخللفي  .ج 

 Diwanyيف الغالف اخللفي تكتب كلمة " اللغة العربية" بشكل حروف   
 بتأليف األصفر.  ٖٙبالقياس 

 ادلساعد ادلعجم من وجوه  (ٕ
 يتكون ىذا ادلعجم كما يلي :

 كلمة التقدًن، تترمن على كالم الشكر من ادلؤلف مث التعارف من ىذا ادلعجم. أ 
إرشاد استعمال ادلعجم، تترمن على طريقة استعمال ادلعجم لتسهيل اطلبة يف ْتث  ب 

 ادلفردات.
قائمة احملتويات، تترمن على قائمة احملتوى من الصفحة لتسهيل الطلبة يف ْتث  ج 

 ادلفردات حسب الدروس.
 ادلساعد ادلعجم من مرمن  (ٖ

وان ادلختلفة، ويف كل ىذا ادلعجم تترمن على مثانية دروس. واستخدمت الباحثة األل 
، ٕٓبالقياس  Sakkal Majallaأول الدرس كتبت الباحثة معٌت ادلوضوع وتكتب بشكل 

 . ولوهنما األسود.ٛٔبالقياس  Sakkal Majallaوكذال  معٌت ادلوضوع وتكتب بشكل 
 وتفصيل كل ادلوضوع يف ىذا ادلعجم كاجلدول كما يلي : 

 درسادلوضوعات من كل ال (ٔ
 (ٔ)اجلدول األول 

 ادلعجم ادلطورادلوضوعات من كل الفصل يف 



 ادلفردات ادلوضوع الدرس الرقم
 مفردة ٙٛ تطور ادلدرسة اإلسالمية األول ٔ
 مفردة ٗ٘ مراحل التعليم الثاين ٕ
 مفردة ٕٙ ادلساجد يف عصور األو ى الثالث ٖ
 مفردة ٕ٘ القلب والعمل الرابع ٗ
 مفردة ٓٙ على ىدى اهلل اخلامس ٘
 مفردة ٖٖ أساس احلياة الدينية السادس ٙ
 مفردة ٛٗ أخالق الرسول ص.م السابع ٚ
 مفردة ٜٕ نزول القرآن الثامن  ٛ

  
يف وضع ادلفردات، وضعت الباحثة كلمة اللغة العربية يف اليمُت وادلعٌت الللغة العربية  

يف اليسار. ويف كتابة ادلفردات، استخدمت الباحثة مفردات اللغة العربية بشكل احلروف 
Sakkal Majalla  ولونو أسود، ويف كتابة معٌت ادلفردات باللغة اإلندونيسيا بشكل ٛٔبالقياس

Calibri ولونو أسود. مث لنمرة الصفحة استخدمت الباحثة بالرقم اإلندونيسيا  ٔٔالقياس ب
 مفرة. ٖٛٛوكان رلموعة ادلفردات حوايل  .ٕٜ-ٔمن صفحة 

 ادلفردات الزائدة (ٕ
 (ٕاجلدول الثاين )
 ادلفردات الزائدة

 عددادلفردات ادلوضوع الرقم
 مفردة ٖ٘ٔ مفرد ومثٌت ومجع ٔ

 
عن مفرد ومثٌت ومجع يف الصفحة قبل األخَت لزيادة  قد زادت الباحثة مفردات 

. ، وىذا مناسب بتحليل احلاجات وادلشكلة من ادلقابلة مع ادلدرسادلعلومات عن اللغة العربية
ولونو ٛٔبالقياس   Sakkal Majallaوكتابة مفردات اللغة العربية تكتب بشكل احلروف 



ولونو أسود.  ٔٔبالقياس  Calibriسيا بشكل أسود، ويف كتابة معٌت ادلفردات باللغة اإلندوني
 ولونو أسود.ٕٓبالقياس  Sakkal Majalla  وادلوضوع مكتوبة بشكل احلروف

 احملفوظات (ٖ
قد كتبت الباحثة احملفوظات يف صفحة األخَت بعد ادلفردات الزائدة من ادلفرد          

ويف كل الصفحة تتكون من وادلثٌت واجلمع وىذا لتشجيع الطلبة يف تعلم اللغة العربية. 
 Sakkal Majallaزلفوظتُت أو ثالث زلفوظات، وكتابة احملفوظات تكتب بشكل احلروف

بالقياس  Calibriولونو أسود، ويف كتابة معٌت ادلفردات باللغة اإلندونيسيا بشكل ٛٔبالقياس 
 ولونو أسود. ٔٔ
 

 ريعرض نتائج التصديق من الخب .د 
باخلطوات كما شرحتها الباحثة إ ى ادلعجم ادلساعد وبعد أن صممت الباحثة        

ُتكيم أو تصحيح ادلنتاج من اخلبَت يف كل اجملال. يف ىذا البحث اكتساب البيانات من نوع 
البيانات الكيفية والبيانات الكمية. والبيانات تكتسب من اإلستبانة بناء على ادلقياس 

“Semantik Defferensial"  تكتسب من التعليقات واإلقًتاحات ادلوجودة أما البيانات الكيفية
 إما من خبَت التصديق أو من التجربة احملدودة.

وىذه الفرصة ىي الفرصة الرئيسية لغرض البيانات من اإلستبانة، وينقسم ىذا     
 توى.التصديق على تصديقُت، التصديق من خبَت تصميم ادلعجم ومن خبَت اللغة واحمل

 من خبَت التصميم .ٔ
ت التحكيم من خبَت تصميم ادلعجم أخذهتا الباحثة من األستاذ أمحد بيانا  

مكي حسن وىو خبَت التصميم ذلذا ادلعجم. وىو مدرس يف قسم تعليم اللغة العربية،  
. ماالنجكلية العلوم الًتبية والتعليم يف جامعة موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 يت :اجلدول اآلن اإلستبانة مكتوبة يف والبيانات م
 
 

 (3) ثالثالجدول ال



 نتيجة اإلستبانة من خبَت التصميم

 درجة الالئقية نسبة المائة نتيجة مؤشرات رقم
x i X 

     تصميم المعجم 
 الئق ٓٛ ٘ ٗ رغبة الغالف  ٔ

ٕ 
تصميم ادلعجم ترقي رغبة 

 الئق ٓٛ ٘ ٗ الطلبة

وضوح الكتابة والسهل يف  ٖ
 الئق جدا ٓٓٔ ٘ ٘ القراءة 

     تصوير المعجم 
 الئق جدا ٓٓٔ ٘ ٘ ختطيطات وادلنتج ٗ
 الئق ٓٙ ٘ ٖ توضيح الرسومات والصور  ٘
 الئق جدا ٓٓٔ ٘ ٘ رلموعة األلوان  ٙ

ٚ 
استخدام اجلنس وادلقياس 

 الئق جدا ٓٓٔ ٘ ٘ ادلعجم

     جو المعجمو 

 الئق ٓٛ ٘ ٗ ادلفردات يف ادلعجم مل امتالء ٛ

 الًتقيم مناسب ٜ
 الئق كاف ٓٙ ٘ ٖ 

     الطبيعات 

الصفحة يف ادلعجم مناسب  ٓٔ
 الئق كاف ٓٙ ٘ ٖ باحملتويات

 الئق ٓٛ ٘ ٗمقياس ادلعجم مناسب  ٔٔ



 للطلبة
 الئق كاف ٓٙ ٘ ٖ وضوح ادلطبوعات ٕٔ
 الئق ٓٛ ٘ ٗ صحيح الكتابة ٖٔ
 الئق ٓٛ ٘ ٗ كيفية رللد قوي ٗٔ

 الئق ٓٛ 75 ٙ٘ مجموعة

 
ادلعجم من اجلدول السابق عرفت الباحثة نتيجة اإلستبانة من خبَت تصميم   
. واستخدمت الباحثة الرمز دلعرفة نتائج صدق الوسائل على القيمة ادلئوية يف ادلطور

 مكون ادلؤشرات على اإلستبانة وىو :
 

                        ∑
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السابق، فاإلستبانة اليت يؤديها خبَت التصميم بأكملو بناء على احلساب    

". وإذا تناسب ّتدول معيار اللياقة، فهذا النتيجة من ادلعيار "الئق ٓٛحصل على "%
." 

ومن اإلستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واإلقًتاحات إلصالحات  
 ادلنتج بأن يكون أحسن، كما يلي :

 كتاب ادلستخدم للطلبة استبدال اسم ادلعجم باسم ال (ٔ
و شعار وزارة الشؤون الدينية يف غالف أمامي و زيادة شعار  ٖٕٔٓزيادة شعار منهج  (ٕ

 ماالنججامعة موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية 
 ينبغي استبدال الصورة يف بعض أول الدرس (ٖ
 زيادة الشرح ادلفرق يف صفحة ادلعجم (ٗ
 
 من خبَت اللغة واحملتوى .ٕ



واخلبَت الثاين ىو األستاذ داين احللمي ادلاجستَت وىو مدرس يف قسم تعليم   
. ماالنجاللغة العربية، كلية العلوم الًتبية والتعليم يف جامعة موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية 

 :ت من اإلستبانة يف اجلدول األيت والبيانا
 

 (4) رابعالجدول ال
 توىاللغة واحمل نتيجة اإلستبانة من خبَت

 مؤشرات رقم
نتائج 
 نسبة المائة التقويم

 درجة اللياقة

xi X  

     مؤول المعجم 

الكتابة من إرشادات استخدام  ٔ
 ادلعجم

 الئق  ٓٛ ٘ ٗ

مناسبة قائمة احملتويات مبادة  ٕ
 ادلعجم

 الئق  ٓٛ ٘ ٗ

وضوح كتابة قائمة احملتويات  ٖ
 ومناسبة بادلوضوع

 الئق  ٓٛ ٘ ٗ

 الئق جدا ٓٓٔ ٘ ٘ كل الباب متساوقمقدمة يف   ٗ

     محتويات المعجم 

استخدام ادلفردات تركب على  ٘
 ادلوضوع

 الئق جدا ٓٓٔ ٘ ٘

 الئق  ٓٛ ٘ ٗ مناسبة ادلفردات بادلعٌت ٙ

عرض ادلفردات شاملة وتناسب  ٚ
 بادلوضوع

 الئق  ٓٛ ٘ ٗ

 الئق  ٓٛ ٘ ٗادلعجم رلهز باسم ادلفرد وادلثٌت  ٛ



 واجلمع 
 الئق جدا ٓٓٔ ٘ ٘ ادلعجم رلهز باحملفوظات ٜ

     معيار المعجم 

 الئق جدا ٓٓٔ ٘ ٘ كاملة ادلواد يف ادلعجم ٓٔ
 الئق  ٓٛ ٘ ٗ دقة تفسَت ادلعجم ٔٔ
 الئق  ٓٛ ٘ ٗ سهولة شرح أو بيان معلومات ٕٔ

     جنس المعجم 

 الئق جدا ٓٓٔ ٘ ٘ ترتيب ادلعجم موضوعي ٖٔ

ادلفردات مناسب استخدام  ٗٔ
 بادلوضوع

 الئق  ٓٛ ٘ ٗ

ٔ٘ 
استخدام معاين ادلفردات مناسب 

 بادلوضوع
 الئق جدا ٓٓٔ ٘ ٘

 الئق  ٓٛ ٘ ٗ سهولة يف ْتث ادلفردات  ٙٔ

 الئق جدا 9225 85 74 مجموعة

 
 دلعجم االمن جدول السابق، عرفت الباحثة نتيجة اإلستبانة من خرباء اللغة واحملتوى  
ئوية يف مكون على واستخدمت الباحثة الرمز دلعرفة نتائج صدق ادلعجم على القيمة ادل. ادلساعد

 :اإلستبانة وىو
                       ∑
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اللغة واحملتوى بأكملو حصل  َتبناء على احلساب السابق، فاإلستبانة اليت يؤديها خب  
 ". الئق جدا لياقة، فهذا النتيجة من ادلعيار "%". وإذا تناسب ّتدول معيار ال 2ٕٜ٘على "



ومن اإلستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واإلقًتاحات إلصالحات ادلنتج بأن   
 يكون أحسن، كما يلي :

 على كل حال جيد (ٔ
 إصالح بعض ادلفردات (ٕ
 زيادة ادلفردات (ٖ

 
 إصالحات من الباحثة .ه 

من خبَت التصميم وخبَت اللغة بناء على اإلستبانة من عرض نتائج التصديق   
(. والبيانات األخرى ىي ادلساعد دلعجم االواحملتوى، فتحصلت الباحثة بينات نتيجة ادلنتاج )

التعليقات واإلقًتاحات العامة للمنتاج. مث اخلطوات التالية اليت قد قامت هبا الباحثة ىي 
ديق أو التعليقات واإلقًتاحات ( بنظر على نتائج التصادلساعد دلعجم االاإلصالحات للمنتاج )

من ذل  اخلبَتين ليجعلو أحسن من السابق ومناسب برغبة اخلبَت حىت يكون منتاج أو معجم 
 جيدا وصحيحا وكذال  فعاال.
 فإصالحات ادلنتج كما يلي :

 من خبَت تصميم ادلنتج (ٔ
 غالف األمامي أ 

مث حذفت استخدمت الباحثة اللون األساسي األمحر بإندماج اللون اآلخر،   
الباحثة صورة الكعبة مث بدلت بصورة الكتاب ادلستخدم يف فصل الثاين ادلرحلة الثانوية. 

و شعار  ٖٕٔٓوتزيد فيها شعار منهج ادلساعد  ادلعجم وكذل  بدلت الباحثة اسم ادلعجم ب
وزارة الشؤون الدينية يف غالف أمامي و زيادة شعار جامعة موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية 

 يف غالف اخللفي. ماالنج
 وكانت نوع الكتابة يف الغالف كما يلي :

-    Kamus Bantu :  Elepant 

- Arab-Indonesia  :Elepant 

- Untuk kelas XI Madrasah Aliyah Keagamaan : Calibri Bold 

- Dilengkapi…dll   :Calibri Bold 



 الغالف الوسطي ب 
-  Kamus Bantu  :Elepant 

- Arab-Indonesia  :Elepant 

 الغالف اخللفي ج 
 Simplified Arabicالكلمات :  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(Sebelum Revisi) 

 
 
 
 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sesudah Revisi) 

 

 

 من خبَت اللغة واحملتوى (ٕ
كما قال خبَت اللغة واحملتوى من تعليقات واإلقًتاحات فبدلت الباحثة كتابة بعض   

 الدرس.ادلفردات وتزيد ادلفردات يف كل 
 

 عرض نتائج التجربة األولى .و 
 البيانات من استبانة ادلدرس (ٔ

ادلعجم ادلساعد أخذت الباحثة البيانات نتائج جتربة ادلنتج من اإلستبانة ادلدرس عن  
( لفصل الثاين دلرحلة الثانوية باسوروان، كما يف اجلدول ٖٕٔٓلكتاب اللغة العربية )منهج 

 األيت :
 

 (٘) امساجلدول اخل
 مدرس عن استبانة ادلدرس ٔالتجربة األو ى من  نتيجة

 مؤشرات رقم
 نتيجة

 درجة اللياقة نسبة ادلائة
X Xi 



 الئق ٓٛ ٗ ٘ رغبة تقدًن ادلعجم للقراءة ٔ
 الئق ٓٛ ٗ ٘ وضوح احملتوى من إؤشادات ادلعجم ٕ
 الئق ٓٛ ٗ ٘ وضوح حل ادلواد ادلعجمية ٖ
 الئق ٓٛ ٗ ٘ مناسبة ادلقياس وجنس الكتابة ٗ
 الئق ٓٛ ٗ ٘ سهولة ادلواد ادلعجمية للفهم ٘
 الئق كاف ٓٙ ٖ ٘ مناسبة إعطاء اللون لكل أول الدرس ٙ
 الئق ٓٛ ٗ ٘ مناسبة ادلفردات مبعانيها ٚ

مناسبة ادلفردات بادلواد يف مساعدة فهم  ٛ
 الئق ٓٓٔ ٘ ٘ ادلواد

 الئق ٓٛ ٗ ٘ رغبة زائدة ادلفرد وادلثٌت واجلمع  ٜ
 الئق ٓٛ ٗ ٘ رغبة زائدة احملفوظات ٓٔ

 الئق ٓٛ ٓٗ ٓ٘ رلموعة
   

من اجلدول السابق عرفت الباحثة نتيجة اإلستبانة من التجربة األو ى من   
ادلدرس. واستخدمت الباحثة الرمز دلعرفة نتائج صدق الوسائل على القيمة ادلئوية يف 

 مكون ادلؤشرات على اإلستبانة وىو :
 

                     ∑
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%".  ٓٛبأكملو حصل على " ادلدرسبناء على احلساب السابق، فاإلستبانة اليت يؤديها  
 وإذا تناسب ّتدول معيار اللياقة، فهذا النتيجة من ادلعيار "الئق".

أن يكون ومن اإلستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واإلقًتاحات إلصالحات ادلنتج ب 
 أحسن، كما يلي :

 على كل حال جيد -
 الئق الستخدام الطلبة -



 أن غلعل الصورة يف أول الدرس أجذب من قبل -
 
 البيانات من استبانة الطلبة (ٕ

الطلبة عن اإلستبانة اليت تتكون من  ٘أخذت الباحثة بيانات نتائج جتربة ادلنتج من  
( لفصل الثاين دلرحلة ٖٕٔٓالعربية)منهج لكتاب اللغة ادلعجم ادلساعد آراء الطلبة عن عن 

 الثانوية باسوروان، كما يف اجلدول األيت :
 

 (6) ل السادسالجدو 
 الطلبة التجربة األو ى ٘استبانة من 

 مؤشرات رقم
 الطلبة

∑  xi P 
(%) ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 

 ٕٜ ٕ٘ ٖٕ ٘ ٗ ٗ ٘ ٘ رغبة تقدًن ادلعجم للقراءة ٔ

وضوح احملتوى من إؤشادات  ٕ
 ادلعجم

٘ ٗ ٗ ٗ ٘ ٕٕ ٕ٘ ٛٛ 

 ٗٛ ٕ٘ ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٗ ٘ وضوح حل ادلواد ادلعجمية ٖ
 ٓٛ ٕ٘ ٕٓ ٗ ٘ ٖ ٗ ٗ مناسبة ادلقياس وجنس الكتابة ٗ
 ٕٜ ٕ٘ ٖٕ ٘ ٘ ٗ ٗ ٘ سهولة ادلواد ادلعجمية للفهم ٘

مناسبة إعطاء اللون لكل أول  ٙ
 الدرس

٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٕٗ ٕ٘ ٜٙ 

 ٜٙ ٕ٘ ٕٗ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ مناسبة ادلفردات مبعانيها ٚ

مناسبة ادلفردات بادلواد يف مساعدة  ٛ
 فهم ادلواد

٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٕ٘ ٕ٘ ٔٓٓ 

 ٛٛ ٕ٘ ٕٕ ٘ ٗ ٗ ٗ ٘ رغبة زائدة ادلفرد وادلثٌت واجلمع  ٜ
 ٜٙ ٕ٘ ٕٗ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ رغبة زائدة احملفوظات ٓٔ



 2ٕٜٔ ٕٓ٘ ٕٕٛ ٛٗ ٙٗ ٕٗ ٖٗ ٜٗ رلموعة

 
 ادلعجم من اجلدول السابق عرفت الباحثة نتيجة اإلستبانة من خرباء تصميم   

. واستخدمت الباحثة الرمز دلعرفة نتائج صدق الوسائل على القيمة ادلئوية يف ادلساعد
 مكون ادلؤشرات على اإلستبانة وىو :

 
                                ∑
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الطلبة حصل على  نالسابق، فاإلستبانة اليت يؤديها التجربة األو ى مبناء على احلساب  
 ". وإذا تناسب ّتدول معيار اللياقة، فهذا النتيجة من ادلعيار "الئق جدا".2ٕٜٔ"%

ومن اإلستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واإلقًتاحات إلصالحات ادلنتج بأن يكون  
 أحسن، كما يلي :

 الطلبة يف تعليم اللغة العربية ىذا ادلعجم تساعد -
  هبذا ادلعجم كانت الطلبة ال ػلتاج إ ى محل ادلعجم الكبَت والثقيل -

 
 عرض نتائج التجربة الثانية .ز 

وبعد عملية التجربة األو ى ال بد للباحثة بأن تعمل التجربة الثانية. وىذه التجربة   
 التجربة األو ى.دلعرفة استجابة أو نتيجة ادلنتاج باألوسع أو أكثر من 

 
 البيانات من استبانة ادلدرس .ٔ

، ُتصلت الباحثة البيانات من اإلستبانة اليت قد بناء على ُتليل البيانات السابق    
 أعطتها الباحثة إ ى ادلدرسُت يف التجربة ادليدانية، بينتها الباحثة يف اجلدول كما يلي :

 
  (7) السابعالجدول  



 ادلدرسُت نتائج التجربة ادليدانية من

 مؤشرات
  ادلستجيبون

∑ i X P ( % ) 
ٔ ٕ 

ٔ ٘ ٘ ٔٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٕ ٗ ٘ ٜ ٔٓ ٜٓ 
ٖ ٘ ٗ ٜ ٔٓ ٜٓ 
ٗ ٘ ٘ ٔٓ ٔٓ ٔٓٓ 
٘ ٘ ٘ ٔٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٙ ٘ ٗ ٜ ٔٓ ٜٓ 
ٚ ٗ ٗ ٛ ٔٓ ٛٓ 
ٛ ٘ ٘ ٔٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٜ ٗ ٘ ٜ ٔٓ ٜٓ 
ٔٓ ٘ ٘ ٔٓ ٔٓ ٔٓٓ 

 ٜٗ ٓٓٔ ٜٗ رلموعة
  
عرفت الباحثة نتيجة اإلستبانة من التجربة الثانية من من اجلدول السابق   

ادلدرسُت. واستخدمت الباحثة الرمز دلعرفة نتائج صدق الوسائل على القيمة ادلئوية يف 
 مكون ادلؤشرات على اإلستبانة وىو :

 
                       ∑
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التجربة ادليدانية من ادلدرس بناء على احلساب السابق، فاإلستبانة اليت يؤديها  
%". وإذا تناسب ّتدول معيار اللياقة، فهذا النتيجة من ادلعيار ٜٗبأكملو حصل على "

 "الئق جدا".



ومن اإلستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واإلقًتاحات إلصالحات  
 ادلنتج بأن يكون أحسن، كما يلي :

 على كل حال جيد (أ 
 الئق الستخدام الطلبة (ب 
 يكون أحسن من قبل (ج 

 
 الطلبة البيانات من استبانة .ٕ
بناء على ُتليل البيانات السابق يف نتائج التجربة األو ى، ُتصلت الباحثة البيانات   

تها الباحثة يف اجلدول كما من اإلستبانة اليت قد أعطتها الباحثة إ ى الطلبة يف التجربة ادليدانية، بين
 يلي :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (8) الثامنالجدول  
 الطلبة ٓٔنتائج التجربة ادليدانية من 

 مؤشرات
  ادلستجيبون

∑   
X 

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ 
ٔ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٜٗ ٘ٓ 



ٕ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٗ ٗٛ ٘ٓ 
ٖ ٗ ٘ ٗ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗٚ ٘ٓ 
ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗٙ ٘ٓ 
٘ ٗ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٗٚ ٘ٓ 
ٙ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٗٚ ٘ٓ 
ٚ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗ ٘ ٘ ٗٛ ٘ٓ 
ٛ ٗ ٗ ٘ ٗ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٗ ٗ٘ ٘ٓ 
ٜ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ٓ ٘ٓ 
ٔٓ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ٓ ٘ٓ 

 ٓٓ٘ ٚٚٗ رلموعة
  

من اجلدول السابق عرفت الباحثة نتيجة اإلستبانة من التجربة الثانية  من الطلبة. 
نتائج صدق الوسائل على القيمة ادلئوية يف مكون ادلؤشرات واستخدمت الباحثة الرمز دلعرفة 

 على اإلستبانة وىو :
 

                         ∑
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بناء على احلساب السابق، فاإلستبانة اليت يؤديها يف التجربة الثانية حصل على  

 ادلعيار "الئق جدا".%". وإذا تناسب ّتدول معيار اللياقة، فهذا النتيجة من 2ٜٗ٘"
ومن اإلستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واإلقًتاحات إلصالحات ادلنتج بأن 

 يكون أحسن، كما يلي :
 على كل حال جيد  -
 

 المعجم المطورمواصفات  .ح 
 جنس ادلعجم .ٔ



ىو ادلعجم الذي يصنع ذلدف مساعدة الطلبة يف تعلم اللغة العربية  ادلعجم ادلطور 
وخاصة دلساعدهتم يف فهم ادلقروء أي لفهم كتاب اللغة العربية ادلستخدم. وىذا ادلعجم يزود 

 بإعطاء احملفوظات لدعم غَتة الطلبة يف تعلم اللغةالعربية.
ثنائية اللغة ألن ىذا نظر من ناحية استخدام اللغة، ىذا ادلعجم يسمى بادلعجم  

ادلعجم . وأما من ناحية احلجم يسمى بادلعجم اجليب. وأما من ناحية النظام وىو من نظام 
اللفظ يف نوع  النظام النطقي ألن الكلمة اليت تبحثو يسستطيع ْتثو مباشرة دون أن يعيد إ ى 

يشتمل ىذا أصل الكلمة. ومن ناحية التأليف يسمى ىذا ادلعجم بادلعجم ادلوضوعي ألن 
ادلعجم شرح الكلمات أو ادلفردات بادلوضوع ادلعُت، وادلوضوعات ادلستخدمة يف ىذا ادلعجم 

( لفصل الثاين ادلرحلة ٖٕٔٓىو مناسب بادلوضوع أو الباب يف كتاب اللغة العربية )ادلنهج 
 الثانوية.

 
 غالف ادلعجم .ٕ

، مث حذفت الباحثة استخدمت الباحثة اللون األساسي األمحر بإندماج اللون اآلخر 
صورة الكعبة مث بدلت بصورة الكتاب ادلستخدم يف فصل الثاين ادلرحلة الثانوية. وكذل  

و شعار وزارة  ٖٕٔٓوتزيد فيها شعار منهج ادلساعد  ادلعجم بدلت الباحثة اسم ادلعجم ب
 ماالنجالشؤون الدينية يف غالف أمامي و زيادة شعار جامعة موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية 

 يف غالف اخللفي.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 الغالف األمامي                الغالف اخللفي               

 
 مقدمة يف ادلعجم .ٖ

مقدمة، تترمن على كلمة التقدًن وكلمات الشكر. وأما ارشاد استعمال ادلعجم  
 تترمن على كيفية استعمال ىذا ادلعجم لتسهيل الطلبة يف استخدامو. 

      
 ادلقدمة           ارشاد استعمال ادلعجم         
 



 قائمة زلتويات ادلعجم .ٗ
ث قائمة زلتويات، تترمن على قائمة زلتوى من الصفحة لتسهيل الطلبة يف ْت 

 ادلفردات حسب الدرس يف الكتاب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة احملتوى           
 ادلعجم ادلطورزلتوى  .٘

تترمن على مثانية دروس. وكان ادلوضوع زلدد كما وجد يف  ، ادلعجم ادلطورزلتوى  
 كتاب تعليم اللغة العربية ادلستخدم.

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سَتة الكاتبة .ٙ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ادلعجم ادلطورعيوب ومزايا  .ٚ



لو طبيعة خاصة وىو يف أول الفصول لو عالمة اللون ادلختلفة.  ادلعجم ادلطوريف ىذا   
ويف كل أول الفصول يوجد صفحة واحدة لإلفتتاح مؤول ادلوضوع، ومرمن يف ىذا ادلعجم 

 يعٍت وجود كلمة ادلفرد ودلثٌت واجلمع واحملفوظات.
 رأت الباحثة عيوب ىذا ادلعجم، وىي :  

 .ٖٕٔٓادلوجود يف كتاب اللغة العربية مبنهج  ادلفردات يف ىذا ادلعجم زلدد بادلوضوع . أ
 وأما مزايا ىذا ادلعجم، وىي : 
من نوع ادلوضوعي على تنظيم  ادلعجم ادلطورالسهولة يف استعمال ادلعجم ألن  . أ

 ألفبائي يف كل ادلوضوع.
يف ادلدرسة الثانوية وخصوصا للطلبة الفصل الثاين  ادلعجم ادلطوريستطيع استعمال  . ب

 .ٖٕٔٓادلستعمل كتاب اللغة العربية مبنهج 
 

لكتاب تعليم اللغة العربية  المساعد المعجمتطوير  استجابة الطلبة من:  لثالثا المبحث
 لمرحلة الثانوية ل لفصل الثاني

 . ويف ىذه التجربةالثانويةمرحلة للفصل الثاين  بالتجربة ادليدانية يف ةالباحث تقام
. ادلعجم ادلطوردلعرفة كفاءة الطلبة يف فهم ادلقروء باستخدام ختبار اب ةالباحث تادليدانية قام
بنتيجة  ةالباحث تفاعتمد، ادلعجم ادلطوركفاءة الطلبة يف فهم ادلقروء باستخدام ودلعرفة  
يف ُتليل البيانات اآلتية دلعرفة  (SPSS V.11) ةالقبلي والبعدي. واستخدام الباحث ختباراال

 و نتائجها كما يلي :تنمية كفاءة الطلبة يف فهم ادلقروء. فعالية ىذا ادلعجم يف 
 
  (9) التاسعالجدول 

 اإلختبار القبلي والبعدينتائج 

Ba’diyah Qobliyah Nama Mahasiswa No 

01 21 Nabilatul Millah 1 

111 65 Chusnul Khotimah 6 

01 21 Zuhriyah 3 

01 65 Siti Fatimatuz Zahro’ 4 



 

 

 

 

 

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Before 70.0000 10 5.77350 1.82574 

After 88.0000 10 9.18937 2.90593 

 

و أما القيمة ٓٓ. ٓٚالقبلي ىو   ختبارنظرا إ ى اجلدول أن ادلعدل لنتيجة اال   
 .%ٖ٘. و هبذا كلها نسبة نتيجة االستبانة القبلية ىي ٓٓٔ  ىي ختباراال االعالية ذلذ

يرقي وػلصل على  الطلبة يف فصل الثاين للمدرسة الثانوية دار النور كفاءةوىذا دليل أن  
%. و هبذه ٗٗونسبتها ىي  ٓٓ.ٛٛالبعدي  ختبارجيد. و أما ادلعدل لنتيجة اال نتيجة

أن  على القبلي والبعدي، وىذا دليل ختباركلها وجد الباحث الفرق بُت نتيجة اال
 .مهارة القراءةالطلبة يف كفاءة لتنمية  ذو دور مهم  ورادلعجم ادلطاستخدام 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Before & After 10 -.314 .377 

111 61 Muthmainnah 5 

01 25 Fathrunnia 6 

01 21 Siti Asiyah 2 

51 25 Rifqotul Islamiyah 0 

01 21 Najmatus Sholikhah 5 

51 01 Binta Qonita 11 

061 211 Jumlah 



 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t Df Sig. (2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95: Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

Before 

- After 
-1.80000E1 12.29273 3.88730 -26.79369 -9.20631 -4.630 9 .001 

Sig > 1.15 (non significant)     Sig < 1.11 (very significant) 

Sig < 1.15 (significant) 

 

و ىذا االختبار  (Paired Sample T-Test)جملموعة الواحدة  tو استخدام الباحث االختبار  
، إذن    significant) (very 1.11 <Sigو على ضوء ىذا البيان يف اآليت  للحصول إ ى ادلقارنة بينهما.

 ادلعجم ادلطورأن استخدام  على وىذا دليل ٔٓٓيساوي من  ٔٓٓىي  Sigكما باجلدول قيمة 
 ابة أسئلة البحث للنمرة الثانية.فعال. وىذه النتائج مناسبة بإجالطلبة يف فهم ادلقروء كفاءة لتنمية  
 : البعدي وىي ختبارلإل رلموعة الدراجةنتائج إذن، 

 
 
 

 

 و هبذا حصل على درجة "شلتاز" ٙٛإذن الدرجة ادلعدلة = 
 
 
 
 

 ٙٛ% =  ٓٓٔ x ٓٙٛالدرجة ادلعدلة : 
ٔٓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الخامس
 نتائج البحث والمقترحات

 
 نتائج البحث .أ 

ادلعجم ادلساعد إعداد بعد قيام الباحث بعرض البيانات مث ُتليلها عن    
لكتاب اللغة العربية للطلبة الفصل الثاين ادلرحلة الثانوية. ووجد الباحث نتائج ىذا 

 البحث ىي: 
للطلبة الفصل الثاين للمرحلة إعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب تعليم اللغة العربية  (ٔ

وبدأت بتحليل احلاجات وادلشكالت، فادلشكلة  الثانوية متر بثمانية مراحل،
لدى الطلبة ىي اىتمام الطلبة يف تعليم اللغة العربية قليل ألن كفاءهتم يف 
تعليم اللغة العربية قليل، وخصوصا يف قراءهتا وىذا بسبب بعض وسائل تعليم 

حاولت الباحثة مجع كاف يف تل  ادلدرسة. مث مجع البيانات، اللغة العربية غَت  
 ادلفردات ادلوجودة يف كتاب اللغة العربية للطلبة الفصل الثاين دلرحلة الثانوية
وْتث معٌت ادلفردات يف ادلعجم األخر كمصادر إلعداد ىذا ادلعجم ليصل إ ى 

ا إ ى تصميم ادلنتج وطلطو  ادلعٌت ادلالئم بكتاب تعليم اللغة العربية ادلستخدم.



ومن إستبانة والتحكيم من اخلبَت، وىي خبَت التصميم وخبَت اللغة واحملتوى. 
وجدت الباحثة التعليقات واإلقًتاحات إلصالحات ادلنتج بأن يكون ف اخلبَت
زيادة و استبدال اسم ادلعجم باسم الكتاب ادلستخدم للطلبة وىي،  أحسن

الدينية يف غالف أمامي و زيادة  و شعار وزارة الشؤون ٖٕٔٓشعار منهج 
ينبغي استبدال الصورة و  شعار جامعة موالنا مال  إبراىيم اإلسالمية ماالنج

. مث اإلصالحات زيادة الشرح ادلفرق يف صفحة ادلعجمو  يف بعض أول الدرس
األو ى والتجربة األو ى وىي من مدرس واحد و مخس الطلبة مث بعدىا 

ألخَت وىي التجربة ادليدانية، وىي تتكون من اإلصالحات الثانية مث خطوة ا
بنظام النطق طور وىي أسس إعداد ادلعجم ادلوكان مدرسُت وعشر الطلبة. 

 كلمة واحدة  فقط، ألن كل كلمة من اللغة النطقية على احلرف األول من
 الكلمة إ ى موقع لرجوع للمستخدمُت أو للمؤلفُت كدليل احلرف األول

 الياء. إ ى األلف عام منذبشكل  ًتتيب اذلجائيةب
فعال لتنمية كفاءة الطلبة الفصل الثاين يف ادلدرسة  ادلعجم ادلطورإن ىذا  (ٕ

 t. و استخدام الباحث االختبار مهارة القراءةالثانوية دار النور باسوروان يف 
و ىذا االختبار للحصول إ ى (T test – Paired sample)للمجموعة الواحدة 

و على ضوء ىذا البيان يف اآليت ادلقارنة بُت نتيجة االستبانة القبلية و البعدية. 
(very significant) 1.11 <Sig  ،  إذن كما باجلدول قيمةSig ىي ٓ.ٓٓ 

الطلبة لتنمية كفائتهم يف فهم أن إىتمام و ىذا يدل على  ٓٓ.ٓيساوي من 
من  و نتيجة اإلختبار ذلذا ادلعجم ىي . فعال عجم ادلطورادلباستخدام  ادلقروء
 حصل على درجة "شلتاز". القراءةباإلختبار  لبةط ٓٔ

 

 المقترحات  .ب 



كوسيلة لتنمية كفاء الطلبة يف ادلعجم ادلساعد  ىذا البحث يركز على تطوير  
يكون و ادلنتج حىت ، فينبغي للباحثُت اآلخرين أن ػلسينوا ىذا البحث مهارة القراءة
 مطابقة للطلبة.وسيلة جذابة و 

 
 
 
 
 
 

 العربية المراجعقائمة 
 

 . مقدمة الصحة. بَتوت: دار العلم للماليُت.ٜٜٚٔأمحد عبد الغفور عطار. 
 .  البحث اللغوي مع دراسة لفظية التأثَت. القاىرة : عامل الكتب.ٜٜٛٔأمحد سلتار عمر. 

 .بَتت: دار العلم للماليُتادلعاجم اللغوية العربية. . ٜٔٛٔ .ميل يعقوبأ
. دليل عمل ىف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربية. مكة ادلكرمة: ٜ٘ٛٔرشدي أمحد طعيمة. 

 معهد اللغة العربية ّتامعة أم القرى.
. إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، الرياض: ٕٔٔٓعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، 

 ادلل  فهد الوطنية أثناء النشر.مكتبة 
 علي القامسي. علم اللغة وصناعة ادلعجم. السعودي: جامعة ادلل  سعود.

. ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظريات و التطبيق. ٖٕٓٓفتح علي يونوس و آخرون. 
 القاىرة : مكتبة وىبة.
 وروكو : مطبعة دار السالم..  تاريخ األدب العريب. فونٕٗٓٓقسم منهج الدراسي. 
 . فقو اللغة وعلم اللغة نصوص ودراسات. دار ادلعرفة اجلامعة.ٜٜ٘ٔزلمد سليمان ياقوت. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 األجنبية المراجعقائمة 
 

Acep Hermawan. 6111. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Depdiknas. 6110. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa Depdiknas.  

Dokumen Kurikulum 6113 .6116. Kemendikbud.  

Fadhilah. 6113.  Implementasi Kurikulum 6113 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA. Jogjakarta : PT.   Arruz Media.  

Kasno. 6111. Kamus sebagai Sumber Rujukan dalam Pengajaran Kosa Kata. Bandung : 

Pustaka Setia..  

Sudjaa Nana. 6114. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Badung : Remaja Rosdakarya. 

Sukardi. 6112. Metodologi Penelitian Pendididkan. Jakarta : Bumi Aksara. 

Taufiqurrochman. 6110. Leksikologi Bahasa Arab. UIN Malang Press. 

http://madrasah.kemenag.go.id/bahan_pembelajaran.php 

 

 
 
 
 
 
 

http://madrasah.kemenag.go.id/bahan_pembelajaran.php


 
 
 

 


