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 البحث اصتامعي
ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان "صباح الّلغة"  كتابتطوير اظتعجم اظتساعد ل

 مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج
 

 إعداد:
 أزتد ذوالفكار الفرايب

 ٙٓٔٓ٘ٔٗٔالرقم اصتامعي: 
 
 

 إشراف:
 ريل حبر الدينو الدكتور أ

  ٜٕٜٓ٘ٓٚٔ ٕٖٕٔٓٓ ٔ ٖٓٓرقم التوظيف:  




 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الًتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج
ٕٓٔٛ
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 البحث اصتامعي

ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان  "صباح الّلغة" كتابتطوير اظتعجم اظتساعد ل
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج

 
 (S-1)مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول درجة سرجاان 

 العربية اللغة تعليم قسم ُب والتعليم الًتبية علوم لكلية
 
 

 إعداد:
 أزتد ذوالفكار الفرايب

 ٙٓٔٓ٘ٔٗٔالرقم اصتامعي: 
 
 

 إشراف:
 ريل حبر الدينو الدكتور أ

  ٜٕٜٓ٘ٓٚٔ ٕٖٕٔٓٓ ٔ ٖٓٓرقم التوظيف:  
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم الًتبية والتعليم
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج

ٕٓٔٛ  
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 استهالل 
  

 
 

ْ َعَريبٌّ َواْلُقْرآن َعَريبٌّ وََكبَلُم َأْىِل اصْتَنَِّة َعَريبٌّ  ْوا اْلَعَرَب لَِثبَلٍث : أَلّّنِ  ُأِحب ُّ

 )رواه اضتاكم، الطرباّن والبيهقي(

 

 َوِلَساُن اْلَعَرِب َأْوَسُع األَْلِسَنِة َمْذَىًبا َوَأْكثَ رَُىا أَْلَفاظًا

 )اإلمام الشافعي(
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 إهداء 
 

 أىدى ىذا البحث اصتامعي إىل: 

 أبوّي اللذين ربياّن ابللطيف والرزتة
 أيب سوغي يونو وأمي نعمة اضتسنة

 اللذين يؤدابّن طول اضتياة. اطال هللا عمرمها ُب عافية وصحة وؾتاح
 

 ألخيت صغَتة األحباء
 إيلسا كاميبل رشديياان

يسهل أمورىا واستحاب هللا مهتها ُب الدين  جزيل الشكر على دعائها. عسى هللا أن
 والدنيا واألخرة

 

 صتميع األساتيذة

ُب معهد اإلسحاق جوفَت، ُب تربية األطفال مسلمة جوفَت، ُب اظتدرسة اإلبتدائّية 
اضتكومية الواحدة جوفَت، ُب معهد اظتوّدة الثالثة ابابدان، و ُب معهد وايل سوعو عاابر 

اللغة العربية جامعة موالان   ن أمبيل العايل، ُب قسم التعليمفونوروغو، و ُب معهد سوان
مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج عسى هللا أن يسهلكم لدخول اصتّنة بوسيلة 

 علومكم.
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 كلمة الشكر والتقدير  

اضتمد ّلّل رب العاظتُت الرزتن الرحيم مالك يوم الدين والصبلة والسبلم على 
واظترسلُت سيدان ػّتمد خاًب النبيُت وإمام اظترسلُت ومن اىتدى بسنتو ودعا أشرف األنبياء 

 بدعوتو إىل يوم الدين وعلى آلو وصحبو أرتعُت، أما بعد.

زتدا وشكرا ّلّل فلو اضتمد والثناء على جزيل نعماتو وعظيم عطائو دتت كتابة ىذا   
الّلغة ُب معهد سوانن البحث اصتامعي مبوضوع "تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح 

أمبيل العايل جبامعة موالان مالك إبراىيم األسبلمية اضتكومية ماالنج". وتقدم الباحث 
أرتل الشكر والتقدير إىل الذين كانوا عتم فضل ُب إدتام ىذ البحث إىل خَت الوجود ومل 

 يبخلوا أحدىم بشيء طلبت، وىم:

مدير جامعة موالان مالك إبراىيم  فضيلة األستاذ الدكتور عبد اضتارس اظتاجيستَت، .ٔ
 اإلسبلمية اضتكومية مبلنج.

فضيلة األستاذ الدكتور اضتاج أغوس ميمون اظتاجيستَت، عميد كلية علوم الًتبية  .ٕ
 والتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية مبلنج.

م التعليم اللغة فضيلة األستاذة الدكتورة ؽتلوءة اضتسنة اظتاجيستَت، رئيسة قسم قس .ٖ
 العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية مبلنج.

، اظتشرف الذي أفاد الباحث اظتاجستَت الدكتور اضتاج أريل حبر الدينفضيلة األستاذ  .ٗ
علميا وعمليا وتوجيها خطواتو ُب كل مراحل إعداد ىذا البحث اصتامعي منذ بداية 

و، فلو من اّلّل خَت اصتزاء ومن الباحث عظيم الشكر فكرة الباحث حىت اإلنتهاء من
 والتقدير.
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اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة   رتيع األساتيذة ُب قسم التعليم .٘
موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية مبلنج، وىم الذين قدموا العلوم 

 واظتعارف واطتربات اظتفيدة. 
اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالان   التعليمورتيع الزمبلء ُب قسم  .ٙ

مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية مبلنج، على دعمهم وتشجيعهم لنا على إدتام 
 ىذا البحث وأمنٍت عتم دوام النجاح والتوفيق. 

 
 ًب ىذا البحث بعون اّلّل وتوفيقو أسعدكم اّلّل ُب الدارين وأشكركم جزيبل الشكر

 على إىتمامكم وكرمكم واّلّل ويل التوفيق اعتداية.
 

 
 ٕٛٔٓمايو  ٘ٔماالنج، 

    الباحث
 
 

    أمحد ذوالفكار الفرايب   
 14154146الرقماجلامعي: 
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 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية علوم الرتبية والتعليم
  العربيةقسم تعليم اللغة 

 

 تقرير ادلشرف 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اصتامعي الذي قد مو الباحث:  تقدم إىل حضرتكم ىذا البحث
 أزتد ذوالفكار الفرايب:    اإلسم

  ٙٓٔٓ٘ٔٗٔ:   رقم القيد
تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن :         موضوع البحث

موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية أمبيل العايل جبامعة 
 .ماالنج

وقد نظران فيو حق النظر، و أدخلنا فيو بعض التعديبلت و اإلصبلحات البلزمة 
اظتطلوب الستيفاء شروط اظتناقشة إلدتام الدراسة واضتصول على  ليكون على الشكل

ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالان  (S-1)درجة سرجاان 
 م.  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓمالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج للعام الدراسي 

 مٕٛٔٓمايو ٘ٔماالنج، 
 ادلشرف، 

  
  

 ادلاجستري الدكتور احلاج أريل حبر الدين
 19724212 244312 1 443رقم التوظيف:  



 

 

 ح

 

 الشؤون الدينيةوزارة 
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية علوم الرتبية والتعليم
  قسم تعليم اللغة العربية

  جلنة ادلناقشة تقرير 
 اصتامعي الذي قد مو الباحث:  تقدم إىل حضرتكم ىذا البحث

 أزتد ذوالفكار الفرايب:   اإلسم
  ٙٓٔٓ٘ٔٗٔ:   رقم القيد

تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن أمبيل العايل :  موضوع البحث
 .جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج

قد دافع الطالب عن ىذه الرسالة أمام اجمللس اظتناقشة ويقر قبوعتا شرطا للحصول على 
العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالان مالك قسم تعليم اللغة ُب  (S-1)درجاة سرجاان 

 صتنة اظتناقشة: م ٕٛٔٓ مايو٘ٔ إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج، ُب يوم الثلثاء بتاريخ
      اظتاجستَتتوفيق الرزتن  الدكتور اضتاج راض .ٔ

 _____________        ٜٛٔٔٓٚٚٔ ٕٖٕٔٓٓ ٔ ٕٓٓ رقم التوظيف:
      ؽتلوءة اضتسنة اظتاجستَت الدكتورة اضتاجة .ٕ

 _____________            ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔ رقم التوظيف:
      الدكتور اضتاج بشري مصطفى اظتاجستَت .ٖ

 _____________            ٕٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٔٔٚٔ رقم التوظيف:
 مٕٛٔٓمايو ٘ٔماالنج، 

 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم
 
 

 أغوس ميمون ادلاجستريالدكتور احلاج 
 196548171998431443رقم التوظيف: 
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 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية علوم الرتبية والتعليم
  قسم تعليم اللغة العربية

 

 عميد كلية علوم الرتبية والتعليمتقرير  
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اصتامعي الذي قد مو الباحث:  حضرتكم ىذا البحثتقدم إىل 
 أزتد ذوالفكار الفرايب:    اإلسم

  ٙٓٔٓ٘ٔٗٔ:   رقم القيد 
تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن :  موضوع البحث

أمبيل العايل جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية 
 .ماالنج

وقد نظران وأدخلنا فيو بعض التعديبلت واإلصبلحات البلزمة ليكون على الشكل 
ُب  (S-1)اظتطلوب الستيفاء شروط اظتناقشة اإلدتام دراستها واضتصول على درجة سرجاان 

قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 
 م.   ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓاضتكومية ماالنج للعام الدراسي 

 م. ٕٛٔٓ مايو٘ٔماالنج ، 
 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 
 

 الدكتور احلاج أغوس ميمون ادلاجستري
 196548171998431443رقم التوظيف: 



 

 

 ي

 

 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية علوم الرتبية والتعليم
  قسم تعليم اللغة العربية

 تقرير  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اصتامعي الذي قد مو الباحث:  تقدم إىل حضرتكم ىذا البحث
 أزتد ذوالفكار الفرايب:    اإلسم

  ٙٓٔٓ٘ٔٗٔ:   رقم القيد 
تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن :  موضوع البحث

أمبيل العايل جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية 
 .ماالنج

وقد نظران  وأدخلنا فيو بعض التعديبلت واإلصبلحات البلزمة ليكون على 
الشكل اظتطلوب الستيفاء شروط اظتناقشة اإلدتام دراستها وللحصول على درجة سرجاان 

(1-(S  ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم
م. وتقبل من فائق اإلحًتام و  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓاإلسبلمية اضتكومية ماالنج للعام الدراسي 

 جزيل الشكر.  
 مٕٛٔٓمايو  ٘ٔماالنج،

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
  

 
   احلسنة ادلاجستريالدكتورة احلاجة مملوءة 

 197412452444432441رقم التوظيف: 



 

 

 ك

 

 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية علوم الرتبية والتعليم
  قسم تعليم اللغة العربية

 إقرار الطالب
 أان اظتوقع أدانه:  

 أزتد ذوالفكار الفرايب:   اإلسم
 ٙٓٔٓ٘ٔٗٔ : رقم القيد 

 : جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج   العنوان
أقر أبن ىذا البحث اصتامعي الذي حضرتو لتوفَت شرط من شروط النجاح لنيل درجة 

ُب قسم تعليم اللغة العربية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراىيم   (S1)سرجاان
تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" اإلسبلمية اضتكومية ماالنج حتت العنوان: 

 .ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج
وما زوره من إبداع غَتي أو أتليف اآلخر. وإذا أدعى استقياال أنو حضره و كتبو بنفسي 

من أتليفو و يبُت أنو فعبل ليس من حيشي فأنو أحتمل اظتسؤولية على ذلك، ولن تكون 
اظتسؤولية على اظتشرف أو على قسم تعليم اللغة العربية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالان 

 ية ماالنج. مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكوم
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اطتاصة و الجيربّن أحد على ذلك. 

 مٕٛٔٓمايو  ٘ٔماالنج،
 صاحب اإلقرار

 
 أمحد ذوالفكار الفرايب

 14154146الرقماجلامعي: 
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 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية علوم الرتبية والتعليم
  قسم تعليم اللغة العربية

 مواعيد اإلشراف 
 : أزتد ذوالفكار الفرايب  االسم

 ٙٓٔٓ٘ٔٗٔ:   رقم القيد
 اظتاجستَت : الدكتور اضتاج أريل حبر الدين  اظتشرف

ُب اظتدرسة اظتتوسطة اإلسبلمية هنضة  تطوير اظتعجم اظتساعد لتعليم اللغة العربية : موضوع البحث
 .اظتبتدئُت ماالنقالعلماء ىداية 

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  الفصل األول  ٕٛٔٓنوفمبَت  ٚٔ ٔ
  الفصل الثاّن ٕٛٔٓنوفمبَت  ٚٔ ٕ
  الفصل الثالث ٕٛٔٓديسمبَت  ٔ  ٖ
  الفصل الرابع ٕٛٔٓمارس  ٕ ٗ
  الفصل اطتامس ٕٛٔٓمارس  ٙٔ ٘
  الفصل السادس ٕٛٔٓمارس  ٙٔ ٙ
  مستلخص ٕٛٔٓمايو  ٔٔ ٚ
  اصبلح رتع الفصول ٕٛٔٓمايو  ٔٔ ٛ

 مٕٛٔٓمايو  ٘ٔماالنج،
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 لدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة ادلاجستريا
 197412452444432441رقم التوظيف: 
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 مستخلص البحث
سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد . ٕٛٔٓأمحد .  ،ذوالفكار الفرايب 

كلية علوم الًتبية والتعليم. جامعة موالان  قسم تعليم اللغة العربية.. (S-1). البحث اصتامعي إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج
 مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج.

 اظتاجستَت اظتشرف: الدكتور اضتاج أريل حبر الدين
 ، صباح الّلغةادلعجم ادلساعدكلمات مفتاحية: 

كتاب صباح الّلغة يعٍت كتاب اظتستخدم لتعليم برانمج صباح الّلغة ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك إبراىيم 
د  مل دتلك جودة خَتا. بناء ماالنج. البد على كّل الطبلب اصتدود أن يشًتكو برانمج صباح الّلغة. لكن تعليم اللغة العربية ُب اظتعه

على نتيجة اظتبلحظة واظتقابلة مع مدّرسة اللغة العربية ُب برانمج صباح الّلغة أن الطلبة يشعرون ابلصعوبة عندما يًترتون الكلمة أو 
ك إحتاج اظتعجم النص القراءة اظتوجودة ُب الكتاب التعليمي. ألن اظتادة طويلة واظتفردات صعوبة ومل يوجد اظتعجم اظتساعد. فلذل

  اظتساعد لتسهيل الطبلب ُب تعليم اللغة العربية كحل ىذه اظتشكلة.
من انحية األخرى، اظتعجم أحد كتاب التعليمي الذي ظتساعد اظتدرس والطلبة ُب عملية التعليمية. حيتاج الطلبة اظتعجم 
اظتساعد لسهل تعليم اللغة العربية ابستخدام الكتاب التعليمى اظتستخدمة. ألن اظتعجم اظتساعد "اظتعجم اظتساعد لكتلب صباح الّلغة" 

معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية عليمى فّعلة لتعليم اللغة العربية ُب احدى الوسائل والكتاب الت
 .اضتكومية ماالنج

(كيف تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن ٔ) ىي: البحث عتذا البحث أسئلة من البيان السابق
(كيف صبلحية اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب ٕىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج )أمبيل العايل جبامعة موالان مالك إبرا

(كيف فعالية استخدام اظتعجم اظتساعد لكتاب ٖمعهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج. )
  مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج."صباح الّلغة" ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان

و استخدم مدخل البحث ىو اظتدخل الكيفي والكمي. ،  (R&D)استخدم الباحثة ُب ىذا البحث ىي البحث التطويري
 و اإلختبار.   . وأما أدوات رتع البياانت ىي اظتبلحظة، اظتقابلة، اإلستبانةADDIE“ومنوذج البحث ىو منوذج أّدي " 

( تطوير اظتعجم الذي اجرأه الباحثة يقوم ابطتطوات:  حتليل اضتاجات واظتشكبلت اليت حتتاج ٔنتائج البحث فهي: )
وتوجو الطلبة ُب تعليم اللغة العربية. وتصمم اظتواد على أساس كتاب "صباح الّغة". ٍب تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" 

تطبيق اظتعجم إىل و  خربين، خبَت تصميم اظتعجم وخبَت اظتادة و اظتدرس و الطبلب. االستبانة إىلوالتصديق االنتاج قامت الباحثة 
( أما صبلحية اظتعجم اظتساعد لكتاب ٕ(الطلبة ابإلختبار، ٍب تقومي جودة اظتنتج بوسيلة االستبانة واظتقابلة حىت تكون اظتنتج األخَت.

%، ومن حتكيم اطتبَتين يستطيع أن يعرف أن اظتعجم ٚ،ٜ٘خبَت التصميم ىي  % وعندٗٛ"صباح الّلعة" فعند خبَت اظتادة ىي 
% ٚ،٘ٛو من الطبلب ىو % ٘،ٕٜعلى مستوى ؽتتاز. و حتكيم اظتعجم اظتساعد من اظتدرس ىو  اظتساعد لكتاب "صباح الّلعة"

ستوى ؽتتاز. بناء على نتيجة حتكيم ومن نتائج حتكيم اظتدرس و الطبلب معروف أن اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب م
( وأما أثر اظتعجم اظتساعد ٖ(اطتربين يدل على أن اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح اللغة" الئق جدا ظتستخدم ُب تعليم اللغة العربية. 

وسط ُب اإلختبار وابتفصيل نتائج اظتوت ٘.ٕ( وىو uji t)  tلكتاب "صباح الّلغة" فهو أثر إجيايب، وىذا يعرف من نتيجة إختبار 
 على مضى ما بعد .ٕ،ٓٙ، وعلى ىذا يعرف أن افروق بينهما ىو ٓٓ،ٜٓومتوسط ُب اإلختبار البعدي  ٓٛ،ٜٕالقبلي ىو 

 النتيجة وبتلك ٖٕٗ،ٕ = ٝٔ و ٗٛٙ،ٔ = ٝ٘ قائمة. قائمة من أكرب ويكون ٕٝ،٘ T Hasil - T Hitung اضتساب
 .اللغة العربية ابستخدام اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" فعالأن تعليم  الباحث جتمقبول. فاستن إنو تقال
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ABSTRACT 
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book in Mahad Sunan Ampel Al Ali at Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Thesis. Arabic Education Department, Tarbiyah Faculty. Islamic State University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Adviser: Dr. H. Uril Bahruddin, M.A.  

 

Keywords: Assisting-Dictionary, Sobahul Lughoh 

 

Sobahul Lughoh book is the textbook used for learning Sobahul Lughoh activity in Mahad 

Sunan Ampel Al Ali Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. All new students 

are required to attend Sobahul Lughoh activity  in Mahad. But Learning Arabic in Mahad Sunan 

Ampel Al Ali Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang have not good quality. 

Based on the observations and interviews with teachers Arabic Learning in Sobahul Lughoh 

activity. That students find it difficult to interpret the word or script reads contained in the 

textbook. Due to the long material and vocabulary that is difficult to understand and the 

unavailability of the supporting dictionary. Therefore needed a supporting dictionary to facilitate 

students in the process of learning Arabic language as a solution of the problem.  

Besides, a dictionary is one of learning medias to help btoh teachers and students in their 

teaching and learning process. The students need a dictionary to ease them in learning Arabic 

based on the coursebook used. Therefore, this Assisting-dictionary called “Assisting-dictionary  

for Sobahul Lughoh book” is a media and learning instrument which is effective in Arabic learning 

in Mahad Sunan Ampel Al Ali at Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

From the problem above, The research problems in this study are: (1) How does the 

developement of Assisting-Dictionary for “Sobahul Lughoh” book in Mahad Sunan Ampel Al at 

Ali Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang (2) How Validity of Assisting-

Dictionary for “Sobahul Lughoh” book in Mahad Sunan Ampel Al Ali at Islamic State University 

of Maulana Malik Ibrahim Malang (3) How the effectiveness of Assisting-Dictionary for “Sobahul 

Lughoh” book in Mahad Sunan Ampel Al Ali at Islamic State University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang  

This study uses Research and Development (R&D) method with qualitative and quantitative 

approaches. Besides, the development method uses “ADDIE” while utilizing observation, 

interview, questionnaire for the data collection instruments and test.  

The results show that: (1) The assisting-dictionary for “Sobahul Lughoh” book  is 

constructed through some steps, such as need analysis to find students’ problem in learning 

Arabic; designing materials based on “Sobahul Lughoh” book. After that, developed this assisting-

dictionary for “Sobahul Lughoh” book and gave questionnaire to content and design experts to 

validate the product. Then, I implemented the dictionary to the students by test and evaluated the 

quality of the dictionary by using the questionnaire and interview toward the product’s users.(2) 

according to design expert, the worthiness of the Assisting-Dictionary for “Sobahul Lughoh” book  

is 84% and according to material expert it is 95,7%. From the assasemet of two expert lecturers 

can be known whether Assisting-Dictionary for “Sobahul Lughoh” book is in a good rank and 

according of assessment from teachers is 92.5% and assessment of students was 85.7%, from the 

assessment of teachers and students can be known whether Assisting-Dictionary for “Sobahul 

Lughoh” book is in a good rank to used in learning Arabic. (3) and the authorized of the Assisting-

Dictionary for “Sobahul Lughoh” book in Sobahul Lughoh activity give positive effect, it can be 

known from the result of T-Test in the form of 2,5 with the pretest average value of 29,80  and the 

average of the posttest is 90,00, from here it can be known that the interval was 60.20. After 

through quantification t-test the result of t-count is 2,5%  that result is bigger than t-tabel 

(siginification tabel) 5% = 2,028 and 1% = 1,684 by these value results are known that t-test is 

Accepted. than the value it can be concluded that learning Arabic Assisting-Dictionary for 

“Sobahul Lughoh” book are effective. 
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ABSTRAK 
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Kitab Sobahul Lugoh adalah buku ajar yang di gunakan untuk pembelajaran dalam kegiatan 

sobahul lugoh di Mahad Sunan Ampel Al Ali Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Seluruh mahasiswa baru diwajibkan mengikuti kegiatan sobahul lugoh di dalam mahad. 

Namun pembelajaran Bahasa Arab di Ma’had belum memiliki kualitas yang baik. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara dengan guru bahasa Arab dalam kegiatan Sobahul Lughoh, 

bahwasanya siswa merasa kesulitan dalam menterjemah kata atau naskah bacaan yang terdapat 

didalam buku pelajaran. Dikarenakan materinya yang panjang dan kosakata yang sulit  dimengerti 

serta tidak tersedianya kamus penunjang. Oleh karena itu dibutuhkan kamus penunjang untuk 

memudahkan siswa dalam proses pembelajaran bahasa Arab sebagai solusi dari permasalahan 

tersebut.  

Dari permasalahan diatas, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

(1) Bagaimana penyusunan Kamus bantu kitab “Sobahul Lughoh” di Mahad Sunan Ampel Al Ali 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2) Bagaimana Validitas Kamus bantu 

kitab “Sobahul Lughoh” di Mahad Sunan Ampel Al Ali Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang (3) Bagaimana efektivitas kamus bantu kitab “Sobahul Lughoh” di Mahad Sunan 

Ampel Al Ali Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Research and Development (R&D). 

adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode 

pengembangan yang digunakan adalah "ADDIE",  Adapun isntrumen yang peneliti gunakan 

adalah wawancara, angket dan tes. 

   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyusunan kamus bantu kitab “Sobahul 

Lughoh” terdiri dari beberapa langkah diantaranya, Analisis kebutuhan serta masalah yang 

dihadapi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Mendesain materi berdasarkan kitab “Sobahul 

Lughoh”, mengembangkan kamus bantu ini untuk kitab “Sobahul Lughoh”, serta memberikan 

angket kepada ahli isi dan ahli desain, guru dan murid untuk validitas produk. Selanjutnya, 

mengimplementasikan kamus kepada siswa dengan tes. Dan mengevaluasi kualitas kamus melalui 

angket serta wawancara dengan pengguna produk tersebut (2) kelayakan kamus bantu untuk kitab 

“Sobahul Lughoh”  menurut ahli materi adalah 84% dan menurut ahli desain adalah 95,7.% , dari 

penilaian 2 dosen ahli dapat kita ketahui bahwa kamus bantu untuk kitab “Sobahul Lughoh” 

berada pada peringkat baik. Dan penilaian buku ajar dari guru adalah 92,5% dan penilaian buku 

ajar dari murid adalah 85,7  %  dari penilaian guru dan murid dapat kita ketahui bahwa kamus bantu 

untuk kitab “Sobahul Lughoh” berada pada peringkat baik. Berdasarkan hasil validasi dari kedua 

ahli tersebut menunjukkan bahwa kamus bantu untuk kitab “Sobahul Lughoh” ini layak sekali 

untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. (3) dan pengaruh kamus bantu untuk kitab 

“Sobahul Lughoh” adalah pengaruh positif, ini bisa diketahui dari hasil uji t berupa 2,5 dengan 

rincian rata-rata pretest 29,80 dan rata-rata postest 90,00, dari sini dapat diketahui bahwa 

intervalnya adalah 60,20 Setelah melalui hitungan t-test hasil t-hitung adalah 2,5% hasil tersebut 

lebih besar dari t-tabel (tabel signifikasi) 5% = 2,028 dan 1% = 1,684 dengan paparan nilai 

tersebut t-test dapat diterima. maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Arab dengan 

menggunakan kamus bantu kitab “Sobahul Lughoh” efektif. 
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 حمتوايت البحث
 
 أ ....................................................... . صفحة الغبلفٔ
 ب ....................................................... . صفحة اظتوضوعٕ
 ج ............................................................. . استهبللٖ
 د ................................................................ . إىداءٗ
 ه ........................................................ . شكر و تقدير٘
 ز ......................................................... . تقرير اظتشرفٙ
 ح .................................................... . تقرير  صتنة اظتناقشةٚ
 ط .................................... عميد كلية علوم الًتبية والتعليم. تقرير  ٛ
 ي ..................................... . تقرير  رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةٜ

 ك ........................................................ الطالب. إقرار ٓٔ
 ل ...................................................... مواعيد اإلشرافٔٔ
 م  ....................................... . مستخلص البحث ابللغة العربيةٕٔ
 س  ..................................... . مستخلص البحث ابللغة اإلؾتليزيةٖٔ
 ع .................................. . مستخلص البحث ابللغة اإلندونيسيةٗٔ
 ف ..................................................... . ػتتوايت البحث٘ٔ
 ر ....................................................... . قائمة اصتدولٙٔ
 ش ........................................................ صورة. قائمة الٚٔ

 الفصل األول

 اإلطار العام

 ٔ ........................................................ . خلفية البحثأ
 ٗ ........................................................ أسئلة البحثب



 

 

 ف

 

 ٗ ..................................................... . أىداف البحثج
 ٘ ......................................................... . امهية البحثد

 ٙ ........................................................ . فرود البحثه
 ٚ ....................................................... . حدود البحثو
 ٚ .................................................... مواصفات اإلنتاج. ز

 ٜ ................................................... . الدراسات السابقةح
 الفصل الثاين

 ةاإلطار النظري

 تعريف ادلعجم:  ّولادلبحث األ -1
 ٕٔ ..................................................... مفهوم اظتعجم. ٔ
 ٖٔ ....................................................... أنواع اظتعجم. ٕ
 ٘ٔ .................................................... اظتعجم . وظائفٖ

 التعليميادلبحث الثاين : الكتاب  -2
 ٚٔ ............................................ مفهوم الكتاب التعليمي. ٔ
 ٚٔ ....................................... مفهوم اظتواد التعليمية وأمهيتها. ٕ
 ٛٔ ....................... استعمال الكتاب التعليمي )كتاب صباح الّلغة(. ٖ

 ادلبحث الثالث : ادلدخل العلم -3
 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 ٕٔ ...................................................... منهج البحث  .ٔ
 ٕٕ  ...................................................... . غتتمع البحثٕ



 

 

 ص

 

   ٖٕ ............................................... . منوذج البحث والتطويرٖ
 ٕٗ ............................................ البحث والتطوير . إجراءاتٗ
 ٕٚ ..................................................... . أدوات البحث ٘
 ٕٛ .................................................... . مصادر البياانت ٙ
 ٜٕ ............................................... . أسلوب حتليل البياانتٚ
 ٖٓ ................................................ مرا حل تنفيذ البحث. ٛ
 ٖٓ ...................................................... . حتليل البياانتٜ
 

 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

عن ادلعهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك إبراهيم  ادلبحث األّول: حملة
 احلكومية مالنجاإلسالمية 

 ٖٗ .............................. أتسيس معهد سوانن أمبيل العايل خاتري .ٔ
 ٖٙ ....................................................... عهدىوية اظت .ٕ
 ٖٚ .. ...رؤية مستقبلية ورسالة وىدف واسًتاتيجية معهد سوانن أمبيل العايل .ٖ

 ادلعجمتطوير ادلبحث الثاين: 
 ٖٛ ...................................... حتليل اإلحتياجات واظتشكبلت .ٔ
 ٓٗ .................................................... اإلنتاجصميم ت .ٕ
 ٖٗ ..................................................... اإلنتاجتطوير  .ٖ

 
 البياانت اإلستبانة وحتليلهاادلبحث الثالث: عرض 

 ٙٗ ................................................ التحكيم من اطترباء .ٔ
 ٗ٘ .................. طبلباإلستبانة عن الكتاب التعليمي من اظتدرس و ال .ٕ



 

 

 ق

 

 
 ادلعجم ادلساعد لكتاب "صباح الّلغة"فعالية ادلبحث الثالث : 

 ٓٙ ..................................................... اإلنتاج تطبيق. ٔ
 ٖٛ ...................................................... اإلنتاج تقومي. ٕ

 الفصل اخلامس
 إنتاج البحث ومناقشتها

 ٘ٛ ........................... لكتاب "صباح الّلغة"تطويلراظتعجم اظتساعد  .ٔ
 ٙٛ ........................ صبلحية اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" .ٕ
 ٚٛ .......................... اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" فعالية .ٖ

 الفصل السادس
 ملخص البحث وادلقرتحات

 ٛٛ ................................................... ملخص البحث .ٔ
 ٜٛ .................................................. مقًتحات البحث .ٕ

 قائمة ادلراجع
 ٜٔ ................................................ اظتراجع ابللغة العربية .ٔ
 ٕٜ ........................................... اظتراجع ابللغة اإلندونيسية .ٕ

 
 ادلالحققائمة 

 السرية الذاتية
 اجلدوال قائمة

 ٙ ........................................ البحث فروض معيار( : ٔ.ٔ ) اصتدوال

 ٜ ............................................ الدراسات السابقة( : ٔ.ٕ) اصتدوال



 

 

 ر

 

 ٕٕ ...................................... عدد الفصول التبلميذ( : ٔ.ٖ) اصتدوال

 ٖٔ ......... "Skala Likert"معيار اللياق بناء علي اظتقياس ليكَتت :  (ٕ.ٖ) اصتدوال

 ٖٖ ....................................... اظتعيار نتائج االختبار:  (ٖ.ٖ) اصتدوال

 ٔٗ ............................................. مواضع اظتعجم:  (ٔ.ٗ) اصتدوال

 ٘ٗ .............................................. عدد اظتفردات:  (ٕ.ٗ) اصتدوال

 ٚٗ .................................... معيار النتيجة أو اإلجابة:  (ٖ.ٗ) اصتدوال

 ٚٗ ................................. وصف النتيجة من االستبانة:  (ٗ.ٗ) اصتدوال

 ٛٗ ............................... االستبانة من خبَت اظتادة جنتائ:  (٘.ٗ) اصتدوال

 ٔ٘ ............................ االستبانة من خبَت التصميم جنتائ:  (ٙ.ٗ) اصتدوال

 ٗ٘ .................................... لمدرسلاالستبانة أسئلة :  (ٚ.ٗ) اصتدوال

 ٘٘ .................................. نتيجة االستبانة من اظتدرس : (ٛ.ٗ) اصتدوال

 ٙ٘ ...................................... للطلبةاالستبانة أسئلة  : (ٜ.ٗ) اصتدوال

 ٛ٘ ................................. طلبةاالستبانة من النتيجة  : (ٓٔ.ٗ) اصتدوال

 ٙٙ ................... نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة:  (ٔٔ.ٗ) اصتدوال

 ٛٙ .................. نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة:  (ٕٔ.ٗ) اصتدوال

 ٓٚ ..... اظتقارنة بُت االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة:  (ٖٔ.ٗ) اصتدوال

 ٔٚ ................... نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية:  (ٗٔ.ٗ) اصتدوال

 ٖٚ .................. نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية : (٘ٔ.ٗ) اصتدوال



 

 

 ش

 

 ٘ٚ ..... ةياظتقارنة بُت االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريب:  (ٙٔ.ٗ) اصتدوال

 ٘ٚ ........ ةينتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة و التجريب:  (ٚٔ.ٗ) اصتدوال

 ٚٚ ......... حسابية النتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة:  (ٛٔ.ٗ) اصتدوال

 ٛٚ ......... التجريبيةحسابية النتائج االختبار البعدي للمجموعة :  (ٜٔ.ٗ) اصتدوال
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث  . أ
ابضتقيقة اللغة العربية مطابقا للمجتمع العريب أو اللغات للمسلمُت فقط. ولكن 
ُب الوقت اضتاضر أصبحت اللغة العربية واحدة من اللغات اليت جيري البحث عن 

الدوائر. بل أصبحت اللغة العربية لغة دولية, ليسلغة  وجودىا بعد العديد من
للمسلمُت فقط. ٍب بدأت اللغة العربية استخدامها على نطاق واسعوبدأ ُب غتال 
التدريس, سواء ُب التعليم الرشتي, كمثل ُب اظتدرسة و اصتامعة, وغَت الرشتي ُب 

 رآن.غتموعة متنوعة من الطبقات التعليمية مثل ُب روضة التعليم الق

ىناك عناصر اللغة العربية وىي تنقسم إىل ثبلثة أنواع, األصوات واظتفردات 
والًتكيب أو القواعد. حقيقة ىذه عناصر اللغة ىي اظتادة الىت تساعد الطلبة على 
تعّلم مهارات اللغة. غالبا من مل يسيطر على عناصر اللغة ال يتمكن من السيطرة 

 على مهارات اللغة. 
عنصر من عناصر اللغة اعتامة حبيث يتضمن عليها اظتعاّن واستخدام  إّن اظتفردات 

ُب اللغة من اظتتكلم أو من الكاتب، والشخص تزداد مهارتو ُب اللغة إذا ازدادت 
مفرداتو، ألن كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف على اظتفردات الىت استوعب معانيها 

ظة أوالكلمات الىت تتكون من اللفظية. اظتفردات واحدىا مفردة. ونقصد هبا اللف
 ٔحرفُت فأكثر وتدل على معٌت. سواء أكانت فعبل أم إشتا أم أداة.

(تعرف اظتفردات ٔأما الغرض العام من تعليم مفردات اللغة العربية منها، ) 
اصتديدة على التلميذ أو الطبلب، وإما من خبلل قراءة النص وكذالك فهم اظتسموع. 
                                                           

الرايض: دار الغايل  ( ، أسس إعداد الكتب لتعليمية لغَت النّاطقُت ابلعربية،عبد هللا الغاىل وعبد اضتميد عبدهللا  ٔ
 ٛٚ( ص ٜٜٔٔللطبع والنشر والتوزيع، 
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(تدريب التلميذ أو الطبلب لتكون قادرة على نطق اظتفردات بنطق صحيح، ألن ٕ)
بلم والقراءة حبسن وصحيح أيضا. النطق الصحيح ىو جيعل ويفهم إىل كفاءة الك

( فهم معٌت اظتفردات، إما ُب الداللة أو اظتعجمية، أو استخدامها ُب سياق اصتملة ٖ)
( قادرة علي تقدير ووضع مفردات ابلتعبَت الشفهي )الكبلم( والكتابة ٗاظتعنوية. )

 ٕ)إنشاء( وفقا لسياقها الصحيح.
ر على الشخص ُب تعليم اللغة استيعاب اظتفردات أساسية اليت جتب أن تسيط 

األجنبية. يستطيع أن يعتبَت الشخص األفكار أو اظتقاصد بفهم معٌت اظتفرداة. 
 وبذالك يسيطر الطلبة على مهارات اللغة.  

الكتاب التعليمى لو أمهية أساسية ُب العملية التعليمية، إبستخدامو مساعدة   
التعليمى جيعل ىذه العملية مستمرة  اظتعلمُت لئلرسال اظتواد الدراسية. فإن الكتاب

بُت الطلبة حىت حيصل من التعليم ما يريد. وىكذا حتقق األىداف من العملية 
 التعليمية. 

يتكون الكتاب التعليمى على نوعُت، مها اظتطوعة وغَت اظتطوعة. الكتاب  
ومات. ىو ينظّم اظتواد ُب القرطاس ومهمتو للتعليمية وإرسال اظتعل التعليمى اظتطوعة

والكتاب التعليمى اظتطوعة يعٍت كتاب الطالب األساسى وكراسة التدريبات واظتعجم. 
 ٖوالكتاب التعليمى غَت اظتطوعة يعٍت فيديو وشتعي وحاسوب.

. اظتعجم اظتعجم أحد أنواع الكتاب التعليمى الذي يساعد الطلبة ُب تعليم اللغة 
بشرحها وتفسَت معانيها على أن ىو كتاب يضم أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة 

 ٗتكون اظتواد مرتبة ترتيبا خاصا، أما على حروف اعتجاء أو اظتوضوع.

                                                           
2
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Malang Press, 

2011) hlm 63 

3
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media, (Malang: UIN-Malang Press, 2008) hlm 90 

4
.R. Taufiqurrochman, M.A, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015) hlm 101  
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اظتعجم لو أمهية ليساعد على حتقيق ىذا اعتدف لدى الدارسُت وحيث يكسبهم  
ثروة لغوية عربية. اظتعجم لدليل اختيار الكلمات اظتناسبة أو اظتصطلحات صحيحة 

اللفظة أوالكلمات مبقتضى اضتال، التعبَت اإلصطبلحي مثبل. ويعطى مثاال استخدام 
 لذالك اظتعجم أمهية ُب التعليم اللغة العربية ؽتن عتم دراية بعلم اللغة التطبيقي.

اإلسبلمية اضتكومية  إبراىيمإن اظتعهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك  
يتعلم اللغة دونيسيا. الذي إبنجبامعة اإلسبلمية اضتكومية  عاىدماالنج. إحدى اظت

"صباح ، ويستخدم الكتاب التعليمى خاصة برانمج صباح اللغة. برانغتوالعربية ُب 
 .اللغة"

اإلمتحان اللغة عهد كثَت من الطلبة مل ينجحون ُب بعد مبلحظة الباحث ُب اظت 
يشعر الطلبة ابلصعوبة أن يتعلم اللغة العربية ألهّنم مل يفهم اظتفردات ُب ىذا العربية. 

اظتعهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك الكتاب. وىذا بدليل الطلبة ُب 
)طبلب  فصيح اللدينُب فصل صباح الّلغة ىو .اإلسبلمية اضتكومية ماالنج إبراىيم

وعن الكتاب التعليمى اظتستخدمة مازال مل  ٘برانمج صباح الّلغة مبٍت إبن سينا(
جانب ذالك، نتيجة ُب فهم مواد الدراسية.  يكمل ابظتعجم اظتساعد لتسهيل الطلبة

اظتقابلة أن  الطلبة مل يسيطروا على اظتهارات ألن مل يعرفوا اظتفردات. وجيعل أن يتعلم 
ظتساعد اظتستخدمة اللغة العربية مزدحم. وىذا يدل على أهنم حيتجون إىل اظتعجم ا

 ظتساعد على تعليم اللغة العربية.
شيف الدين )مدّرسة برانمج صباح اللغة اللغة  ػتّمد ومن اظتقابلة مع األستاذ

أن الطلبة يشعرون  العربية فصل األساسى "د" ُب معهد سوانن أمبيل العايل(
بة عندمابلصعو 

                                                           
5
 .ٕٚٔٓغة العربية برانمج صباح اللغة ُب التاريخ اثن عشر من سبتمبَت الل الطلبةنتيجة اظتقابلة مع  



4 

 

 

 

   .ٙيًترتون الكلمة أو نص القراءة اظتوجودة ُب الكتاب "صباح اللغة"
اعتمادا على نتيجة اظتبلحظة واظتقابلة. فالباحث يريد أن يطور اظتعجم اظتساعد  

 إبراىيملكتاب "صباح اللغة" ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك 
  مطابقا على اإلسبلمية اضتكومية ماالنج. وىذا معجم ىو معجم اظتوضوعي

كون الطلبة السهولة ُب تعليم . يرجو الباحث أن ياظتوضوعات داخل الكتاب اظتذكور
وحيث ديلكون ثروة ، "صباح اللغة"اللغة العربية، واظتعجم اظتساعد ظتراجع من كتاب 

غة، وىم يستطيعون أن ينالو اظتواد الدراسية اظتفردات ويسيطر الطلبة على مهارات الل
اصة َب برانمج خعهد ُب اظت بفهم جّيد، حىت حتقيق األىداف تعليم اللغة العربية

 .صباح اللغة
 أسئلة البحث  . ب

استنادا على خلفية البحث اظتذكورة فيما سبق, يريد الباحث يبُت األسئلة  التالية  
 كما يلي :

كيف تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن أمبيل العايل  -ٔ
 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج؟ إبراىيمجبامعة موالان مالك 

كيف صبلحية اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن أمبيل  -ٕ
 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج ؟ إبراىيمالعايل جبامعة موالان مالك 

ف فعالية استخدام اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن كي -ٖ
 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج؟ إبراىيمأمبيل العايل جبامعة موالان مالك 

 أهداف البحث . ج
 أما أىداف ىذا البحث فهي:

وصف تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن أمبيل  -ٔ
 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج. إبراىيمالعايل جبامعة موالان مالك 

                                                           
 .ٕٚٔٓنتيجة اظتقابلة مع مدرس اللغة العربية برانمج صباح اللغة ُب التاريخ اثن عشر من سبتمبَت  ٙ
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وصف صبلحية تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن  -ٕ
 ج.اإلسبلمية اضتكومية ماالن إبراىيمأمبيل العايل جبامعة موالان مالك 

وصف فعالية استخدام اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن  -ٖ
 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج. إبراىيمأمبيل العايل جبامعة موالان مالك 

 
 أمهية البحث . د

 أما أمهية البحث فهي :
 ظتدير اظتعهد -ٔ

ىذا البحث العلمي حيصل تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح اللغة" ُب 
 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج. إبراىيممعهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك 

يرج البحث عن ىذا التطوير يستطيع أن يكون مسامهة اظتفاىيمى والدافع 
سة و توفَت سياسة التعليم ُب األساسى للمؤسس أو اظتدرسة ُب حتديد اظتناىج الدرا

 التدريس.
 للمعّلمُت -ٕ

ىذا البحث يتوقع أن توفر ردود الفعل للمعلمُت, خاصة للمعلم برانمج صباح 
ماالنج. و ىذا  إبراىيماللغة ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك 

البحث العلمي يستطيع أن يكون اظتراجع للمعلم الذي يريد أن يطوير الكتب 
اإلسبلمية  إبراىيمُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك  "صباح اللغة"

ماالنج. حيّت يقدر اظتعّلمُت على تطبيق األساليب وراتبة تدريس الّلغة اضتكومية 
تايل فإن الطبلب قادرين على فهم الدروس جّيدا و بشكل العربية جّيدا, و ابل

 صحيح.
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 للمتعّلمُت -ٖ
من ىذا البحث العلمي تسّهل ظتتعلم أو الطبلب ُب يفهم اظتّدة  يرجو الباحث

اللغة العربية من الكتب صباح الّلغة وزايدة رغب الطبلب ُب تعليم اظتفردات الّلغة 
 العربية.

 للباحث -ٗ
حث العلمى يستنفد للباحث ُب زايدة جتريبة العلمية يرجي الباحث من ىذا الب

التطويرية و تكون الفكرة و العبارة اصتديدة ُب اظتستقبال, خاصة ُب تعليم الّلغة 
 . ُب برانمج صباح الّلغة العربية

 فروض البحث . ه
لتعليم  يعبَت الباحث فروض البحث أن اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة"

نظرا من نتيجة االستبانة و  ةفعال ظتستخدم معهد سوانن أمبيل العايلَب  الّغة العربية
 اإلختبار.

Ha  َب  لتعليم الّلغة العربية اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة"= إن استخدام
 "فعال". معهد سوانن أمبيل العايل

 Ho َب  لتعليم الّلغة العربية اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة"= إن استخدام
 "غَت فعال". معهد سوانن أمبيل العايل

 (ٔ.ٔاصتدول )

 معيار فروض البحث
H0 T0 < T able مقبول 
H1 T0 < T able مردود 
H0 T0 > T able مردود 
H1 T0 > T able مقبول 
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 حدود البحث . و
 عيةو اضتدود اظتوض -ٔ

من الكتاب صباح اللغة ُب فصل و اظتادة اليت تتعلمها الطبلب والطالبات 
غة العربية, ومن جزء اللغة العربية يعٍت تتكون من للّ اب عن اظتوضوعاتساسى األ

 .موضوعةعشر  اثٌت
 اضتدود اظتكانية -ٕ

ركزة الباحث على تطوير اظتعجم اظتساعد على الكتاب صباح اللغة ُب فصل 
و ىم طلبة اصتدود معهد سوانن امبيل العايل جبامعة موالان مالك  ساسىاأل

 ماالنج. إبراىيم
 اضتدود الزمانية -ٖ

جري ىذا البحث من شهر اظتارس ايل شهر اظتايو ُب السنة الدراسية  
 م. ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ

 نتاجمواصفات اإل . ز
 خصائص اظتعجم -ٔ

  ىذا اظتعجم لديهم اطتصائص، منهم كما يلى:
ىذا اظتعجم ىو نوع من اظتعجم اظتوضوعي، اظتفردات اظتًتاكمة على أساس  .ٔ

 اللغة ُب معهد سوانن أمبيل العايل. اظتوضوع الوارد ُب الكتاب صباح
ُب ىذا اظتعجم، ىناك ثبلثة أعمدة. عمود األدين لصف اللغة العربية, عمود  .ٕ

 األوسط للرقم و عمود األيسر للغة اإلندونيسية.
 ترتيب الكتابة يكتب من بداية الكلمة مرتبة منذ بداية الباب ايل النهاية. .ٖ
الكتاب و معناه ايضا متساواي لتسهيل اظتفردات ال يغَت من كتابة األصل ُب  .ٗ

 البحث و تفهيم اظتعنوي.
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  مواصفات اظتعجم -ٕ
ُب اظتعهد  "صباح الّلغة"لكتب قوم بتطوير اظتعجم اظتساعد د الباحث أن يأرا

اضتكومية ماالنج اإلسبلمية  إبراىيمسوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك 
العربية ُب صباح اللغة أحسن و حىت أن يكون تعليم اللغة ساسي" للفصل "أ

صباح "من كتاب  "صباح الّلغة"وتطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب  أسهل ؽتا سبق.
 .غة"اللّ 

 حتديد اظتصطلحات -ٖ
أمهية مصطلحات ُب ىذا البحث لتجتنب سوء التفاىم على موضوع 

 البحث. وأّما حتديد اظتصطلحات عتذا البحث كما يلي:
     

 اظتعجم:  .1
كتاب حيتوي على كلمات منتقاة، ترتب عادة ترتيبا اظتعجم ىو  

ىجائيا، مع شرح ظتعانيها ومعلومات أخرى ذات عبلقة هبا، سواء أعطيت 
  ٚتلك الشروح واظتعلومات ابللغة ذاهتا أم بلغة أخرى.

 اظتفردات: .2
إن اظتفردات ىي أدوات زتل اظتعٌت كما أهنا ُب وقت أخر كوسيلة 

يستطيع أن يفكر ٍب بغَت ما خطر ُب ابلو وفكرة للتفكَت. ألن اظتتكلم 
  ٛبكلمات ما يريد.

 
 

                                                           
  ٖ( ص: ۱۹۹۱) جامعة اظتلك سعود,  علم اللغة وصناعة اظتعجم،علي القاشتي،   ٚ

، )مكة اظتكرمة: جامعة أم طرق تدريسو -مداخلو -تعليم اللغة العربية بلغات أخرى: أسسوػتمود كامل الناقة،   ٛ
  ۱ٙ۱( ص: ۱۹ٛ٘القرى، 
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 "صباح اللغة"الكتاب  .3
ىاذ الكتاب يعٌت الكتاب اّلذي يساعد الطبلب اصتامعة ُب معهد 

ماالنج ُب  تعليم صباح  إبراىيمسوانن امبيل العايل جبامعة موالان مالك 
 اللغة.

 الربانمج صباح اللغة .4
امج الذي وجد ُب معهد سوانن الربانمج من الرب صباح اللغة ىي احد 

ماالنج, كما  اإلسبلمية اضتكومية  إبراىيممبيل العايل جبامعة موالان مالك أ
مبيل العايل أطة الذي كتب ُب موقع معهد سوانن كتب ُب قا ئمة األنش

 ٜماالنج. إبراىيمجبامعة موالان مالك 
 

 الدراسات السابقة . ح

تتعلق مبوضوع عن تصميم اظتواد الدراسية وما حوعتا, من الدراسات السابقة اليت 
 ذكر الباحث حبوث عملية و ىي:

 (ٕ,ٔاصتدول )

 الدراسات السابقة

 نتائج البحث منهج البحث موضوع البحث الباحث/ة رقم

عُت  ٔ
 اظترضية 

(ٕٓٔٗ) 

إعداد معجم 
اظتساعد علي تعليم 

اللغة العربية ُب 
اظترحلة اظتتوسطة 

منهج ىذا البحث  ىو 
اظتنهج الوصفي, 
لوصف ما يتعلق 
إبعداد اظتعجم اظتساعد 

نتيجة ىذا البحث ىي 
 اطتطوات إلعداده ىي: 

( رتع البياانت )اظتفردات( , ٔ
( و عملية اإلعداد اظتعجم, ٕ

                                                           
9 http://msaa.uin-malang.ac.id/progam-mahad (Diakses pada 13 Oktober 2017 pukul: 9.07 AM( 
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ُب )حبث التطويري 
اظتدرسة اظتتوسطة 

اإلسبلمية 
اضتكوميةكيفوه 

ابرو بو خو 
نوغورو واظتدرسة 

اظتتوسطة اإلسبلمية 
اضتكومية موديل 
 ابابت المنجان(

علي تعليم اللغة العربية 
ُب اظترحلة اظتتوسطة. و 
مدخلو ىو اظتدخل 

يفي ونوعو البحث الك
و التطويري. ونتيجة 
ىو اظتدخل الكيفي 
ونوعو البحث و 

 التطويري

( و ٗ( و حتكم من اطترباء, ٖ
( و التجريبة ٘اإلصبلحات, 

( ٍب ٙاألويل )احملدودة(, 
الثانية )العامة(.  التجريبة

وخصائص اظتعجم اظتنتج ىو 
اظتعجم اظتوضوعي الذي شرح 
الكلمات أو اظتفردات مبوضوع 
معُت و يصنع بًتتيب األلفبائي 

 اطتاص

حسنية  ٕ
 ريسناواٌب

(ٕٕٓٔ ) 

تطوير كتاب 
التعليم اللغة العربية 

علي شكل 
الكتاب اإللكًتوّن 

ُب مدرسة روضة 
الطلبة الثناوية 

 كديرياإلسبلمية  

جري ىذا البحث 
ابظتدخل الكيفي 
الكمي علي اظتنهج 
البحث والتطوير 
(Research and 

development) 

 نتائج من ىذا البحث يعٍت:

)أ(حيتوي الكتاب االلكًتوّن 
علي مقدمة الكتاب, واظتواد 
التعليمية, والتدريبات, 
والقاعدة وتدريبها, واللعبة 

 اللغوية, وقائمة اظتفردات.

ستخدام الكتاب )ب(إن ا 
االكًتوّن لتعليمي مهارة القراءة 
الذي أعدتو    الباحثة لو 
فعالية ُب إثراء رغبة الطالب و 

 تنمية كفاءهتم ُب مهارة القراءة

 اثنا مليحة ٖ

(ٕٖٓٔ) 

تصميم اظتواد 
الدراسية لتعليم 

منهج البحث والنمو 
(Research and 

Development)  و

نتيجة من ىذا البحث ىي 
اظتواد الدراسية بشكل الكتاب 
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اللغة العربية ُب 
روضة تعليم القرآن 

(TPQ)  تعارف
اظتسلمُت 

 -سومبارساري
ُب مستوي مالنج 

 اإلبتدائية

يكف ىذا البحثمن 
الطرز التصميم النظام 

 Pannen and)التعليم. 
Purwanto)  :ٔىي )

حتليل اإلحتياجات 
)حتليل اظتناىج 

( حتليل ٕالدراسية(. 
اطتصائص اظتتعلمُت 
وحتديد اسًتاجتيات 

( أتليف ٖالتعليم. 
( ٗالدراسية. اظتواد 

( ٘احملاكمة للمنتج. 
اإلصبلحية أو تنقيح 

( اظتنتج ٙاظتنتج. 
 النهائي

التعليمي اللغة العربية لتعليم 
اللغة العربية لروضة تعليم القراّن 
ُب مستوي اإلبتدائية عند 
اظتتعلمُت ُب روضة تعليم القرآن 

(TPQ) رف اظتسلمُت تعا
مالنج, أن  –سومبَت ساري 

تعليم اللغة العربية هبذا اظتواد 
الدراسة أو الكتاب التعليمي 
جيد جدا و يسهل اظتتعلمُت 

 لفهم الدراسة اللغة العربية

 وىناك الفرق بُت البحث الذي حبثو الباحث من الدراسة السابقة, فهي ُب:

 مٕٛٔٓعام اصتامعي, يعن ُب السانة  .ٔ
 البحث يعٍت عن تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة"موضوع  .ٕ
 إبراىيمحدود اظتكانية يعٍت ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك  .ٖ

 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج
 اب اظتدخل الكمي والكيفي  (RnD)منهج البحث, البحث التطويري  .ٗ
. ىذا النموذج متطور على ADDIE“"  منوذج التطوير اإلجرائّي ىو منوذج أّدي .٘

Dick and Carry لتصميم النظام التعليم.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظرية

 تعريف ادلعجم:  ّولادلبحث األ

 ادلعجم مفهوم .1
وعدم  الفصاحة عدم ىي  )العجمة(و ،)م ج )ع مادة من مشتقة لغة اظتعجم

ال  مشكبل جعلو ) الكبلم أعجم(و يبُت، وال يفصح ال من ىو ) األعجم(و البيان،
 من كثَت فيو فجاء اصطبلحا اظتعجم أما ضتن. فيو أعجميا بو أتى أو لو، بيان

 دفاتر على حيتوي الذي الكتاب ىو اظتعجم إن عبد الغاّن يسري قال .العلماء
 وًب بو حيتاج الذي وغَته اظتعٌت يشرح ألفبائي حبسب رتبت اليت اللغوية اظتفردات

 ٓٔاصتملة. ُب اظتدخل بطريق
قال علي القاشتي فقد رأي أن اظتعجم ىو كتاب أن حيتوي على كلمات   كما

ذات عبلقة  أخرى ومعلومات شرح ظتعانيها ىجائيا، مع ترتيبا عادة منتقاة، ترتب
 ٔٔأخرى. ذاهتا أم بلغةهبا، سواء أعطيت تلك الشروح واظتعلومات ابللغة 

قال أزتد عبد الغفور عطار إن اظتعجم ىو كتاب يضم أكرب عدد من مفردات 
اللغة مقرونة بشرحها وتفسَت معانيها على أن تكون اظتواد مرتبة ترتيبا خاصا، أما 

 ٕٔعلى حروف اعتجاء أو اظتوضوع.
ثبلثة  أي اظتعجم مأخوذة من اصتذر اللغوي )عجم( وعتا الثاّن وأما اظتصطلح

أصول: األول سكوت وصمت، والثاّن شدة وصبلبة، والثالث عض ومذاقو، وما 

                                                           
10Syaiful Anwar, “Ilmu Ma’ajim Wa Mu’jamul Arabi”, Jurnal Lisanuad-Dhad, Volume 2 Nomor 2, 

Desember 2015, hlm 4  

  ٖ( ص: ۱ٜٜ۱، )الرايض: مطابع جامعة اظتلك سعود، علم اللغة وصناعة اظتعجمعلي القاشتي،    ٔٔ
 

12Taufiqurrochman, Op.Cit,  hlm 101  
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يعنيها ىو األصل األخَت الذي يقصد بو تعجيم اضتروف أي تنقيطها، وإزالة العجمة 
عنها لتوضيحها، وبيان معناىا. واصطبلحا ىو كتاب يضم مفردات اللغة مع شرح 

 ٖٔة ترتيبا خاصا.معانيها، علي أن تكون ىذه اظتفردات مرتب
 أنواع ادلعاجم  .2

  ٗٔوتتنوع اظتعاجم إىل:
 معجم أحادى اللغة .ٔ

وىو الذي يشرح اظتفردات اللغوية بنفس لغة اظتفردات، مبعٌت أنو يستخدم لغة 
واحدة ابللغة العربية فقط، أو االؾتليزية فقط، أو غَت ذلك. فمثبل إذا أردان أن نعرف 

كلمة على حدة وفق نظام اظتعجم، وؾتد   معٌت كلمىت )كرى، أيكة( فنبحث عن كل
األوىل تدل على الغفلة أو السنة من النوم، أو النوم اطتفيف، أما )األبكة( فتدل على 
الشجر اظتلتف بعضها  ببعض أو عش الطائر أو غَت ذلك. وىذا معناه أن اظتفردات 

 توضيح من جنس لغتها وليس بلغة أخرى, ومن ٍب قبل إنو أحادى اللغة, أى ال
يبحث ُب لغتُت بل ُب لغة واحدة، ويوجد ُب اللغة العربية معاجم كثَتة منها: 

 اظتنجد، ؼتتار الصحاح، لسان العرب، وغَت ذلك.
 معجم ثنائى اللغة .ٕ

وىو يعرف اظتفردات ويشرحها بلغة أخرى كأن يوضح اظتفردات ُب اللغة 
 ك: )اظتنور(اإلؾتليزية ابللغة العربية أو العكس، ومن أشهر اظتعاجم ُب ذل

 
 
 

                                                           
ه( ۱۱ٜٗ( للكفوي )دمحم سامل سعد هللا وظتياء حسُت اعتاشيمي، "الفكر االصطبلحي ُب معجم )الكليات  ٖٔ

  ۱۱8، ص: ٖٕٔٓ، Volume 20 Nomor 72دراسة نقدية"، غتلة الًتبية والعلم، 

 ٙٗص:  , اظترجع السابق،عبد هللا الغاىل وعبد اضتميد عبدهللا  ٗٔ
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 معجم متعدد اللغة .ٖ
ويتناول شرح اظتفردات أبكثر من لغتُت مثل العربية وإلؾتليزية والفرنسية واألظتانية 
وغَت ذلك ومثل ىذه اظتعاجم حتتاج إىل فئة معينة من اظتتعلمُت الذين جييدون 

 لغات عدة. 
، ولكن ديكن وتتنوع اظتعاجم تنوعا كبَتا وفقا لؤلىداف الىت تسعى إىل حتقيقها

 على سبيل التبسيط أن يقال أهنا تنقسم إىل نوعُت:
 معاجم عامة .ٔ

ال ترتبط مبوضوع خاص مثل )اظتعجم الوسيط( الذي أخرجو غتمع اللغة 
 العربية ابلقاىرة.

 معاجم متخصصة .ٕ
تقتصر على غتال معينها ومنها. اظتعجم اصتغراُب واظتعجم الفلسفى ومعجم 

 ٘ٔألفاظ اضتضارة. وىي أيضا من أعمال غتمع اللغة العربية ابلقاىرة. 
 :ٙٔأنواع اظتعاجم ُب ترتيب الكلمات ىي ثبلثة أنواع من اظتعاجم

نوع ترتيب الكلمات، على حسب اظتخارج الصوتية، وطريقة التقاليب،  .1
كتاب العُت للخليل بن أزتد، وهتذيب اللغة األزىار، واحملكم البن   مثال:

 سيدة األندلسى.
نوع ترتيب الكلمات ترتيبا أجبداي )حبسب األصل األخَت، أو األول  .2

للكلمات(، مثال: الصحاح للجوىرى، ولسان العرب البن منظور والقاموس 
 اظتنَت للفومى. احمليط للفَتوزاابدية، أساس الببلغة للزؼتشرى، واظتصباح

ترتيب الكلمات حبسب اظتوضوعات، مثال: الغريب اظتصنف أليب عبيد  .3
 القاشتي بن سبلم، وفقو اللغة للثعاليب، واظتخصص البن سيدة األندلوسى. 

                                                           
 ٕٓٔ( ص: ٜٜٛٔ، )القاىرة: دار الفكرة العرىب، مدخل إىل علم اللغةدمحم حسن عبد العزيز،    ٘ٔ

 ٖٕٓ-ٜٕٕ( ص :ٜٜٜٔرمضان عبد التواب، فصول ُب فقو العربية، )جامعة عُت الشمس،   ٙٔ
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 وظائف ادلعجم  .3

 ٚٔمن الوظائف اظتهمة اليت يؤديها اظتعجم ما يلي:
 شرح اظتعٌت: .1

فاألساسية تتمثل ُب الشرح ابلتعريف، ويكون بطرق أساسية وطرق مساعدة, 
وبتحديد اظتكوانت الداللية، وبذكر سياقات الكلمة والشرح بذكر اظترادف أو 
اظتضاد. أما الطريقة اظتساعدة للشرح فتتمثل ُب استخدام األمثلة التوضيحية، 

 والتعريف االشتمايل والتعريف الظاىري واستخدام الصور والرسوم.
 بيان النطق: .2

الوظائف اليت يؤديها اظتعجم كذالك بيان صور نطق الكلمة، وذكر من 
الصحيح منها وغَت الصحيح، وقد استخدمت اظتعاجم العربية طرقا ؼتتلفة ألجل 
حتقيق ىذه الوظيفة، منها: الضبط ابلكلمة الضبط ابلوزن أو اظتثال، والضبط 

إلضافة إىل الظبط ابلنص، واظتعاجم العربية اظتعاصرة تعتمد على ىذه الوسائل اب
 ابلشكل.

 بيان اعتجاء: .3
ختتلف اللغات ُب ضبط قوانُت ىجائها وقواعد أمبلئها، فلغات مثل 
الفرنسية واإلؾتيليزية خيتلف أحياان رشتها عن نطقها، لذا حيتاج الكاتب إىل 

"عبلمة"  Signمراجة معاجم ىذه اللغات للتأكد من رشتها وإمبلئها، مثل كلمة 
وغَتىا كثَتا. أما  العربية، فيغلب  "gh"ابع، زيد فيها     ”g”   “bought”زيد فيها

ُب كتابتها مطابقة ىجائها ورشتها لنطقها، إال ُب بعض اضتاالت احملددة. 

                                                           
، كامعة أيب بكر بلقياد/ ػتاضرات ُب علم اظتفردات وصناعة اظتعاجم، البحث اصتامعيعبد القادر بوشيبة،   ٚٔ

 ٕٗ، ص: ٕ٘ٔٓتلمسان كلية األدب العريب، 
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فاظتعجم يقدم للقارئ واظتستعمل عموما صورة الكلمات كما ىي مستعملة ُب 
 اللغة.

 التأصيل االشتقاقي: .4
يا ودالليا، ويدخل حتت ىذا: بيان ما إذا  ىو بيان أصل الكلمة لغواي، وصوت

كانت الكلمة أصلية أو مقًتضة من لغة أجنبية، وبيان مقابلتها ُب العائلة 
اللغويةمع ذكر معانيها، وبيان اظتعٌت العام للجذر. وىذه الوظيفة مهمة جدا ُب 

 اظتعاجم التأصلية والتارخيية اليت ترصد أصل الكلمة وتغَت أصواهتا ومعانيها.
 يان اظتعلومات الصرفية والنحوية:ب .5

حترص اظتعاجم عل أعطاء اظتعلومات النحوية والصرفية الضرورية اظتتعلقة 
 ببعض اظتداخل ابلقدر الذي يهم مستعمل اظتعجم. 

 بيان معلومات االستعمال: .6
ىي وظيفة مهمة ألهنا تبُت مستوايت استعمال اللفظ، ويكون ذلك بتقدمي 

القدم واضتداثة: كقوعتم: مهجور، حديث، مستحدث. ودرجة اظتعلومات التالية: 
الشيوع: كقوعتم: اندر، جار ُب االستخدام. وإقليم االستخدام: شامية، عراقبة، 

 حجازية.
 تقدمي معلومات موسوعية: .7

اليكاد خيلو معجم قدمي أو حديث من بعض اظتعلومات اظتوسية اليت ال 
ارجي، ىذه اظتعلومات اظتوسية، معلومات تتعلق ابأللفاظ بل ابألشياء ُب العام اطت

عن: بعض األعبلم واألماكن واضتيوانت والناابت، وبعض األحاداث 
 التارخييةوالظواىر اصتروفية والكونية، وبعض اظتصطلحات الدينية. 
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 ادلبحث الثاين : الكتاب التعليمي 

 مفهوم الكتاب التعليمي  .1

التعليمية وىي عنصر أساسي ُب عملية يشتعمل الكتاب التعليمي علي اظتواد 
 ٛٔالتعليم والتعلم. وتستحيل إقامة تلك العملية بعدمو.

ويعترب الكتاب اظتدرسي من أكثر اظتواد التعلمية اليت تعتمد أساسا علي الرموز 
البصرية. وقد كان الكتاب اظتدرسي ومازال من أكثر األدوات التعليمية استخداما ُب 

اظتواد الدراسية اظتختلفة اليت تتضمنها مناىج الدراسة ُب ؼتتلف اظتداريس, إذ تعتمد 
مراحل التعليم علي بعض الكتب اظتقررة, خيت أن ىذه الكتاب قد أصبحت ابلنسبة 

 لعدد كبَت من الناس مرادفا للتعليم ُب اظتدارس.
وال تنكر أن الكتاب اظتدرسي يعد ركيزة أساسية للمدرس ُب العملية التعليمية, 

يفسر اطتطوط العريضة للمادة الدراسية وطرق تدريسها. ويتضمن أيضا فهو 
اظتعلومات واألفكار واظتفاىيم األساسية ُب مقرر معُت, كما يتضمن أيضا القيم 
واظتهارات واإلجتاىات اعتامة اظتراد توصيلها إيل رتيع التبلميذ, وكل ذلك ُب صورة 

 ٜٔمرتبة منظمة.
 هامفهوم ادلواد التعليمية وأمهيت .2

إّن اظتواد التعليمية علي درجة كبَتة من األمهية, وأتٌب ُب اظترتبة األويل قبل 
و رأي طعيمة أن اظتراد ابظتواد  ٕٓاألدوات األجهزة, و ؽتا جتدر اإلشارة إليو.

                                                           
18

 Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab dari Pendekatan Komunikatif ke 

Komunikatif, .2010 Yogyakarta : Pedagogia. Hlm 185 

 ٜٕٛ-ٕٛٛ( : ص ٜٜٚٔ)دار النهضة العربية, الوسائل التعليمية واظتنهج. أزتد خَتي دمحم كاظم و جابر عبد اضتميد جابر,   ٜٔ

  ٕٚ(, ص ٕٕٓٓ, )القاىرة: دار غريب, إنتاج اظتواد التعليمية تكنولوجياعبد العظيم عبد السبلم الفرجاّن,   ٕٓ
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التعليمية ىي غتموعة اطتربات الًتبوية و اضتقائق و اظتعلومات اليت يرج تزويد 
اليت يراد تنميتها عندىم, أو اظتهارات اضتركية اليت الطبلب هبا, واالجتاىات والقيم 

يراد اكتساهبا إايىم, يهدف حتقق النمو الشامل اظتتكامل عتم ُب ضوء األىداف 
 ٕٔاظتقرر ُب اظتنهج.

 استعمال الكتاب التعليمي )الكتاب صباح الّلغة( .3
وللكتب اظتدرسي إمكانيات وتعددة, أخرى ُب العملية التعليمية,  

ن جانب التبلميذ لتلحيص أو مراجعة موضوع معُت, وكثَتا ما كاستخدامو م
يتضمن الكتاب اظتدرسى أمثلة ودتارين وأنواع أخرى من النشاط التعليمى اظتتصل 

مبوضوعات الكتاب. وينبغي على وجو العموم أن يرشد اظتدرس تبلميذه إىل  
 كيفية استخدام الكتاب اظتدرسى استخداما ذكيا فعاال.

يتصل ابلكتاب اظتدرسى ضمن توصيات السادة اظتفتشُت و  وقد جاء فيما
 اظتفتشُت األوائل ابلتعليم العام الوصيات اآلتية :

ينبغي أن يتوافر َب الكتاب اظتدرسي الشروط اظتختلفة اليت جتعلو أداة  (ٔ
تعليمية ذات وظيفة مثمرة. كمبلءمة مادتو ولغاتو وأمثلتو وتفسَتاتو 

 وحَتاهتم, واظتقتضاايت البيئة اليت يعيشون فيها.ظتستوايت التبلميذ العقلبة 
ينبغى أن توجو السلطات التعليمية إىتماما مزايدا إلخراج الكتاب اظتدرسى  (ٕ

ُب صورة جتتذب التبلميذ وحتببهم ُب قراءتو. ومن ذالك اإلىتمام ابلبسط 
والرسوم واألشكال والتوضيحات واأللوان, وحجم الكتاب وذلك لسهولة 

 خدامو.تناولو واست
ينبغى أن يكون الكتاب اظتدرسى عنصرا ىاما ُب العملية التعليمية. فيتناولو  (ٖ

اظتدرس ابلشرح والتفسَت, وحيفز التبلميذ على استخدامو استخداما واعيا. 

                                                           
   ٕٕٓالقسم األول, )مكت اظتكرمة: جامعة أم القرى, دون السنة( ص اظترجع ُب تعلم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى, رشدي أزتد طعيمة,  ٕٔ
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ؽتا جينب التبلميذ االعتماد على اظتلخصات الىت تركز اىتمام التبلميذ على 
 أبيسر السسل.حفظ القليل من اظتعرفة والعمل على النجاح 

 
 ادلبحث الثالث: علم صناعة ادلعجم 

أساسية  يعرف على القاشتي على "صناعة اظتعجم" ىي فتشتمل على خطوات
 معُت، وكتابة لنظام طبقا وترتيبها اظتداخل واختيار اظتعلومات واضتقائق رتع ستس، منها

 ٕٕالنهائي، وىذا النتاج النهائي ىو اظتعجم. الناتج نشر اظتواد، ٍب
وعلم صناعة اظتعاجم الذي ىو تقنية صناعة القواميس أو اظتعاجم واظتوسوعات 
والتحليل اللساّن لطريقة صنع اظتعاجم, وىو علم وصف الكلمات ومعنيها وتدوين 

 ٖٕاظتصطبلحات.
رأينا أن "صناعة اظتعجم" يقوم بعدة عمليات دتهيدا إلخراج اظتعجم ونشره، وىو ذو 

على كل اظتعطيات واظتعلومات الىت يقدمها "علم  ىدف أساسي يتمثل ُب اضتصول
اظتعاجم" من أجل استغبلعتا واالستفادة منها إلؾتاز اظتعجم اظتراد. حسب اعتدف اظتسطر 
من ىذا اظتعجم ألننا كما سنري اظتعاجم ختتلف وتتنوع، وي تصنف حبسب معايَت متلفة 

فإن ىذه اإلجراءات من أمهها "معيار اعتدف" أي اعتدف من ىذا اظتعجم. وعليو 
 والعمليات تتمثل ُب: 

رتع اظتفردات أو الكلمات أو الوحدات اظتعجمية من حيث اظتعلومات واضتقائق   .1
 اظتتصلة هبا.

 اختيار اظتداخل. .2
 ترتيب اظتداخل وفق نظام اظتعُت. .3

                                                           
 اظتعاصتة ؼتربوقضاايه،) مفهومو ؛"اظتعاجم صناعة" علمالدكتوراه:  مرحلة ُب بوعافية، ابحث اصتيبليل األستاذ   ٕٕ

 -٘٘تلمسان( ص:  جبامعة العربية، للغة اآللية

 ۱ٚ ( ص:۱۱۱٘أزتد اضتسُت ىاشم، بُت الثقافة والسياسية، )اعتيئة اظتصرية للكتاب:   ٖٕ
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 كتابة الشروح أو التعريفات وترتيب اظتشتقات حتت كل مداخل. .4
 وس.نشر الناتج ُب صورة معجم أو قام .5

واألفضل ُب ترتيب اظتعاجم ىذه أن ترتيب وفق ذكر اظتفردات ُب الكتاب األساسي 
ووفق ترتيب الدروس أجبداي للدروس من ترتيبا أجباداي  أو من ترتيب األخرى. وينبغي أن 
يزود ىذا الكتاب ُب متقدمتو ابآلٌب: طريقة الكشف عن الكلكة، ومدى عبلقتو 

 اليت اتبعها اظتؤلف ُب تبويب كلماتو.ابلكتاب األساسي، و األساس 
( تقدمي مستقل ٔيقدم اظتعجم للدارسيناألجانب ُب كتبهم فيو على األشكل: )

( تقدمي اظتفردات ٕللمفردات اللغوية حيوى مفردات اللغة اظتقدمة ُب الكتب اظتقرر. )
اصتديدة ( تقدمي اظتفردات ٖوشرحها ُب اعتامش من نفس الصفحة ُب الكتاب اظتدرسي. )

 ُب صدر اظتوضوع وقبل اظتنت.
ُب غتال اظتعاجم األجانب، يتداخل اظتعجم اظتدرسي أو التعليمى عادة مع معجم 
اظتتعلم األجنيب ُب ألحدي اللغوي وأىم ما دييز ىذا النوع منها: ترك اطتصائص اللهجية 

واستخدام السهل من األلفاظ حُت الشرح، وكثرة استخدام األمثلة والتصاحبات واحمللية، 
اللفظية والتعبَتات السياقية والوسائل اظتعينة على حتقيق االتصال، وراعاة اصتانب الثقاُب 

ٕٗوغَتىا.

                                                           
  ٓٙ( ص: ٜٛٛٔأزتد ؼتتار عمار، صناعة اظتعجم اضتديث، الطبعة األوىل ) القاىرة: عامل الكتب،   ٕٗ
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 الثالث الفصل

 منهجية البحث

 منهج البحث   .1
 Research and) ُب ىذا البحث ىي البحث التطويري يستخدم الباحث

Development) البحث لتطوير إنتاج فعالية اظتستخدمة ليتفّوق على  وىو طريقة
لكتاب "صباح الّلغة" إبنتاج اظتعجم اظتساعد  وحياول الباحث ٕ٘اظتشكبلت التعليمية.

األسبلمية اضتكومية  إبراىيمُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك 
 . ماالنج

يستخد  الكمي.الكيفي و  ىو اظتدخل ستخدم الباحثالذى يومدخل البحث 
اظتعجم اظتساعد عن عملية تطوير  ُت ويشرح الباحثبالباحث اظتدخل الكيفي ألن ي

 إبراىيملكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك 
البحث والتطوير. لذالك ل ُب ىذا ونتائج اظتنتاج احملصو األسبلمية اضتكومية ماالنج 

والطلبة عن التعليقات واإلقًتاحات للمنتاج  ، اظتدرسبنتائج من اطترباء حيتاج الباحث
ىو حبث الذى يقصد لبحث  ((Quantitative  Approachاحملصول. اظتدخل الكمي 

واظتدخل الكمي ظتعرفة  ٕٙواقع اجتماعى. التأثَت والبيان عن أسباب التغَتات ُب
اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن أمبيل العايل ام فعالية استخد

 األسبلمية اضتكومية ماالنج. إبراىيمجبامعة موالان مالك 
 
 

                                                           
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2010) hlm 407  

26
 Sukmadinata dan Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya: 2007) hlm 12 
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 جمتمع البحث .2
إن غتتمع البحث ىو رتيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون 

غتتمع البحث وعينتو عتذا البحث ىو طبلب الفصل  ٕٚموضوع مشكبلت البحث.
"اساسي" ُب مبٍت ابن سينا ُب برانمج صباح اللغة ُب معهد سوانن أمبيل العايل 

اإلسبلمية اضتكومية ماالنج. وعدد الطبلب ُب فصل  إبراىيمجبامعة موالان مالك 
 purposive)طالبا. استخدام الباحث أسلوب عينة اعتادف  ٕٔ"اساسي )د(" يعٍت 

sampling)  و ىي تقنية أخذ العينات مع اعتبارات ػتددة. مثبل , فإن إجراء ,
البحوث علي جودة اظتنتج , ٍب مصدر بياانت العينة ىو الشخص الذي ىو خبَت 
من اظتنتج . ىذه العينة أكثر مبلئمة للبحث النوعي, أو الدراسات اليت ليست 

 ٕٛلتعميم.

فصول: الفصل "العايل" فصل واحد,  ُٖب اظتدرسة ُب مبٍت ابن سينا تتكون من 
 ك(.-فصول )أ ٔٔالفصل "اظتتوسط" فصل واحد, و فصل "األساسي" يتكون من 

 
 (ٔ.ٖاصتدول )

  عدد الفصول التبلميذ

 فصل
 عدد التبلميذ لكل فصل

 عدد
 ك ي ط ح ز و ه د ج ب أ

 ٗ           ٗ العايل
 ٕٕ           ٕٕ اظتتوسط

 ٕٕ٘ ٜٔ ٜٔ ٜٔ ٕٔ ٕٔ ٕٔ ٕٔ ٕٔ ٕٔ ٕٔ ٕٔ االساسي
 ٕٔ٘ عدد رتيع التبلميذ 

                                                           
  ٕ٘ٔ( , ص. ٜٛٚٔ, )القاىرة: دار اظتهضة العربية, مناىج البحث ُب الًتبية وعلم النفسجابر عبد اضتميد جابر واآلخرون,   ٕٚ

28  Opcit, hlm ٕٔٗ 
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ُب اظتب   ٌت إب   ن س   ينا ُب اصت   دود طلب   ة تم   ع البح   ث ُب ى   ذا ال   ذي ى   و رتي   ع أن غت
م االنج ُب اإلس بلمية اضتكومي ة  إب راىيمجبامع ة م والان مال ك فصل برانمج صباح الّلغة 

، ظتاذا خيتار الباحث ذلك اجملتمع! ألن ُب ذلك يوجد ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓسي ار العام الد
اللغ   ة الباح   ث األش   ياء اظتتعلق   ة هب   ذا البح   ث م   ن اظتش   كبلت واضتاج   ات ع   ن تعل   يم 

 م   ا حب   ث الباح   ث ُب ى   ذا البح   ث. وأم   ا عين   ة البح   ث ُب ى   ذا وم   ا ذل   ك إاّل  العربي   ة
ٍب " األساس  ي"فص  ل  ، األول ُبالّلغ  ة العربي  ةالبح  ث ى  م الطلب  ة ال  ذين يدرس  ون م  ادة 

ه" وىو الفصل  -و عشرين طالبا من فصل "أساسي  حديإ ُت,الباحث فصلخيتار 
 د" وىو الفصل التجرييب. -و عشرين طالبا من فصل "أساسي  ديحالضابط ٍبّ إ

 منوذج البحث والتطوير .3
النموذج التطوير اإلجرائّي ىو منوذج وصفّي الذي يصف  يستخدم الباحث

ىذا البحث  يعد الباحث  ٜٕاإلجراءات اظتتبعة لتحصيل على اظتنتاج. اطتطوات
ألّن ىو أحد من منوذج  ADDIE“" ابختيار منوذج التطوير اإلجرائّي ىو منوذج أّدي 

التصميم طريقة التعليم اليت تري اطتطوات األساس تصميم طريقة التعليم بصيطة 
 ٖٔويتضمن ىذا النموذج ستس خطوات. ٖٓوسهلة لنعلم.

 ليلحت .1
 تصميم .2
 تطوير .3
 تطبيق .4

                                                           
29

 Tim Penyusun dan Pembahas, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang-UIN Maliki 

Press, 2017) hlm 29 

30
 Benny A, Pribadi, Langkah Penting Merancang Kegiatan Pembelajaran yang Efektif dan 

Berkualitas Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2009) hlm 125 

31
  Endang Mulyatiningsih, Modul Kuliah Pengembangan Model Pembelajaran UNY, 2012, hlm 5  
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 تقومي .5
  ( ٔ.ٖ) الصورة

 منوذج تطويري إجرائي يف إعداد ادلعجم
  

ADDIEهيكل منوذج 
ٖٕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إجراءات البحث والتطوير .4

البح   ث التط  ويري خط   وات كث   َتة. وي   رتبط الباح   ث يك  ون الباح   ث ُب إج   راءات 
خط  وات التط  وير وى  ي حتلي  ل اإلحتياج  ات، وتط  وير اإلنت  اج، وجترب  ة اإلنت  اج، وتق  ومي 

 اإلنتاج. والبيان  ذلك كما يلي:

 حتليل اإلحتياجات .ٔ

                                                           
32

Metode Penelitian Research and Development (R&D) http://berbahasa-

bersastra.blogspot.co.id/2011/10/metode-penelitian-research-and.html/diakses tanggal 12 

Desember 2017 jam 07:45 WIB. 

 ثحليل إلاحتياجات

 ثصميم إلانتاج

 ثطوير إلانتاج

 إلانتاج ثطبيق

 ثقويم إلانتاج

http://berbahasa-bersastra.blogspot.co.id/2011/10/metode-penelitian-research-and.html/diakses
http://berbahasa-bersastra.blogspot.co.id/2011/10/metode-penelitian-research-and.html/diakses
http://berbahasa-bersastra.blogspot.co.id/2011/10/metode-penelitian-research-and.html/diakses
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اطتط      وة األوىل ُب البح      ث والتط      وير يع      ٍت وج      ود اضتاج      ات واظتش      كبلت. 
لقيم  ة عن  د اإلنتش  ار. وأم  ا اظتش  كلة ى  ي ع  دم فاضتاج  ة ى  ي رتي  ع م  ا ل  دي زايدة ا

 ٖٖمناسبة الشيء بُت الرجاء والواقع ُب اظتيدان.

معه   د س    وانن حتلي   ل اإلحتياج   ات ُب ى   ذا البح    ث لتطل   ب اإلحتياج   ات ُب 
ُب اإلس  بلمية اضتكومي  ة م  االنق يع  ٍت ُب  إب  راىيمامع  ة م  والان مال  ك جب أمبي  ل الع  اىل

. يس     تخدم الباح     ث عل     ى حتلي     ل العربي     ةب    رانمج ص     باح الّلغ     ة ع     ن م     ادة اللغ     ة 
وإىل ب   رانمج ص   باح الّلغ   ة َب م   ادة الّلغ   ة العربي   ة اإلحتياج   ات ابظتقابل   ة إىل معلّ   م 

وكف  اءة الّلغ  ة العربي  ة ظتعرف  ة آرائه  م م  ن تعل  يم الفص  ل ب  رانمج ص  باح الّلغ  ة ط  بلب 
ربي ة الّلغ ة العالطلبة ومشكبلت الطلبة وكيفية حلها وغَت ذال ك عل ى عملي ة تعل يم 

 .تعليم اظتفرداتخاصة ُب 

 تصميم اإلنتاج .ٕ

أم    ا اطتط    وة الثاني    ة  يع    ٍت  تص    ميم اإلنت    اج. واظتقص    ود ى    و رت    ع اظتعلوم    ات 
اظتس      تخدمة لتخط      يط اظتن      تج وتص      ميمو، ال       ذي يرج      ى ب      و ح      بل مبش       كبلت 

 ٖٗاظتوجودة.

تطوير اظتعج م اظتس اعد لكت اب يقوم الباحث على ختطيط األشياء احملتاجة ُب 
ب رانمج ص باح . ويصمم الباحث أجهزة التعل يم اظتس تخدمة ُب طلب ة ّلغة""صباح ال

ال  ك امع  ة م  والان ممعه  د س  وانن أمبي  ل الع  ايل جباللغ  ة العربي  ة ُب الّلغ  ة ع  ن اظت  ادة 
كتخط   يط الكت   اب ب   رانمج ص   باح الّلغ   ة  ُب  ،م   االنجاإلس   بلمية اضتكومي   ة  إب   راىيم

 ."صباح الّلغة" عن مادة الّلغة العربية
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299 

 300 :ص  نفس اظترجع  ٖٗ



26 

 

 

 

 اإلنتاجتطوير  .ٖ
ٍب اطتط  وة الثالث  ة ى  ي تط  وير اإلنت  اج. وى  و اإلنت  اج م  ن ختط  يط م  ا قبل  و ال  ذي 
ينتفع لآلخرين. وُب تصميم اإلنتاج، أن يشمل ابلص ور أو اصت دول لبي ان ػتتوايت و 

اظتعج  م اظتس  اعد وُب ى  ذا البح  ث، يق  وم الباح  ث بتط  وير  ٖ٘ومواص  فاتو وحجم  و.
 إب  راىيمي  ل الع اىل جبامع ة م والان مال ك لكت اب "ص باح الّلغ ة" ُب معه د س وانن أمب

 ابحتياجات الطلبة اظتوجودة.اإلسبلمية اضتكومية ماالنج 
 جتربة اإلنتاج .ٗ

واطتطوة الرابعة ىي جتربة اإلنتاج، وىي عملية جتربة اظتنتج ظتعرفة جودتو وأث ره. 
يقوم الباحث بتجربتُت، فالتجربة األوىل ىي حتكيم اطتبَتين خب َت التص ميم وخب َت 

َب إىل طلب ة اظتعج م اظتس اعد لكت اب "ص باح الّلغ ة" اظتادة، والتجربة الثانية بتجرب ة 
، أم    ا الفص    ل الض    ابط و فص    ل التج    رييب فص    ل  بفص    لُتب    رانمج ص    باح الّلغ    ة 

م  ن واح  د يتك  ون التج  رييب فص  ل  و م  ن واح  د وعش  رين تلمي  ذايتك  ون الض  ابط 
 .وعشرين تلميذا

 تقومي اإلنتاج .٘

 ٖٙواطتطوة األخَتة ىي تقومي اإلنتاج. وىو عملية تقومي اظتنتج ُب نظ ام عمل و.
يك  ون التق  ومي ُب ى  ذه اطتط  وة م  ن نتيج  ة اإلختب  ار القبل  ي واإلختب  ار البع  دي بع  د 
جتربة اظتعجم اظتساعد ُب الفصل التجرييب وىو الطلبة بربانمج صباح الّلغ ة ُب م ادة 

اإلس بلمية  إب راىيمالّلغة العربي ة ُب معه د س وانن أمبي ل الع ايل جبامع ة م والان مال ك 
 د(.-سياضتكومية ماالنج )فصل األسا

 
                                                           

 ٖٔٓنفس اظترجع، ص  ٖ٘
36  Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2012.  Hal: 
310 
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 أدوات البحث .5
إن إحدى األنشطة ُب عملية البحث ىي رتع البياانت. وإذا أراد الباحث أن 
حتصل حبثا جيدا فعليها أن تستخدم طريقة رتع البياانت مبعرفة ثبلثة أشياء, و 

 ٖٚىي:
 اظتبلحظة (ٔ

كل   أبن تبلحظ وتسجل ويكتب الباحثىي أدة من أدوات رتع البياانت 
 ٖٛالظواىر اظتتعلقة مبوضوع البحث, أو اظتبلحظة والكتابة عن الظواىر اظتنظورة.

اظتبلحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي ُب إكتسابو طترباتو و معلوماتو 
حيث ؾتمع خرباتنا من خبلل ما نشاىد أو نسمع عنو, ولكن الباحث حيث 

و اساسا ظتعرفة واعية أو فهم يبلحظ فإنو يتبع منهجا معينا جيعل من مبلحظات
 ٜٖدقيق. لظاىرة معينة.

 اظتقابلة (ٕ
ىي عملية تتم بُت الباحث و شحص آحر أو غتموعة أشخاص تطرح 
الباحث خبلعتا عليهم أسئلتو, و يتمتسحيل إجابتهم عن تلك األسئلة 

ُب ىذا البحث ىي صتمع البياانت عن اضتاجات واظتشكلة ُب عملية  ٓٗاظتطروحة.
التعليم اللغة العربية ُب اظترحلة اظتبتدئ, واصتمع البياانت ظتعرفة فعالية اظتنتج ُب 

 تعليم اللغة العربية ُب برانمج صباح الّلغة.
 االستبانة (ٖ

                                                           
37  Mohamad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. (Bandung Angkasa ٜٔٛٚ) hal. ٛ 

38  Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. (Jakarta: PT Bumi 
Aksara, ٕٖٓٔ) Hal ٕٔ 

  ٜٖٔ( ص. ٜٚٛٔ, )لبنان: دارالفكر, البحث العلميذوقان عبيدات,   ٜٖ

 ٜٙ( ص ٕٚٓٓمنظر الضامن, أساسيات الباحث العلمي, الطبعة األوىل )عمان: دار اظتسَتة,  ٓٗ
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االستبيان أداة للحصول علي اضتقائق رتع البياانت عن الظروف 
واألساليب القائمة ابلفعل, و يعتمد االستبيان علي إعداد غتموعة من االسئلة 
ترسل لعدد كبَت من أفراد اجملتمع )حيث ترسل ىذه االسئلة عادة لعينة ؽتثلة 

واالستبانة يستخدمها الباحث ُب  ٔٗصتميع فئات اجملتمع اظتراد فحص ارائها(.
مناسبة منتاج التصميم ىذا البحث ىي صتمع البياانت عن البياانت حول 

 ووضوحو وجذابتو من اطترباء والطبلب.

 اإلختبار  (ٗ

اإلختبار ىو األنشطة اليت استخدم لتناول قدرة الشخصية اليت تصور 
  ٕٗعن القوة ُب اظتادة التعلم اظتبينة.

تستخدم ىذه الطريقة بعد أعطى اظتدرس رتيع الدروس إيل رتيع 
إيل التلميذ )االختبار القبلي و التبلميذ، وبعدىا التجربة الذي موجو 

صباح  جة التعليماالختبار البعدي(. غرض ىذه الطريقة ظتعرفة مقارنة نتي
 اليت استخدم التلميذ. الّلغة

 
 مصادر البياانت .6

 أما مصادر البياانت ُب ىذا البحث يعٍت :

 الكتب صباح الّلغة. .ٔ
اإلسبلمية اضتكومية  إبراىيممدير اظتعهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك  .ٕ

 ماالنج.

                                                           
  ٖٚٗ( ص. ٕٜٛٔ, )الكويت: طبعة سادسة, أصول البحث العلمي و مناىجوأزتد بدر,   ٔٗ

42
 M. Soenardji Djiwandono, 1996, Tes bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: ITB Bandung), hlm. 
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مدرس اللغة العربية ُب برانمج صباح اللغة ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة  .ٖ
 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج. إبراىيمموالان مالك 

طبلب الفصل االساسي ُب مبٍت ابن سينا برانمج صباح اللغة ُب معهد سوانن  .ٗ
اإلسبلمية اضتكومية ماالنج للعام  إبراىيمأمبيل العايل جبامعة موالان مالك 

 م ٕٚٔٓ-ٕٛٔٓالدراسي 
 أسلوب حتليل البياانت .7

حتليل البياانت ىو العملية اليت تنظم أو تكون واسطتها اظتبلحظات عن تطبيق 
خطة البحث حبيث ديكن اضتصول منهاعلي نتائج. يعترب دمحم النادر أنو شيئ مهم ُب 

 ٖٗحيتاج ُب حتليل اظتسألة اظتبحوثة.البحث ألنو سيعطي اظتعٍت الذي 

 تتكون البياانت ُب ىذا البحث نوعُت :

 البياانت الكيفية -ٔ

حلل الباحث البياانت من اظتبلحضة و اظتقابلة وكذالك تطوير اظتعجم 
 اظتساعد ابألسلوب الوصفي.

 البياانت الكمية -ٕ
اإلخصائي حلل الباحث البياانت من اإلستبانة للخرباء والتبلميذ اباألسلوب 

 الوصفي و من النتائج ابلطريقة االختبار القبلي و بعدي.

 يقومي الباحث عملية شرح البياانت و ىي : 

اظتقابلة ألخذ معلومات مدير اظتعهد للحصول علي معرفة نبذة اترحيية اظتعهد  .ٔ
 وحالة اظتدرسُت والطبلب فيها

                                                           
43  Moh. Nazir, Metode Penelitian,(Jakarta: Ghalia Indonesia. 2013) Hal: 346 
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انمج صباح اللغة اظتقابلة للحصول علي معلمات مدرس تعليم اللغة العربية برب  .ٕ
عن اظتنهج والكتاب الصباح الّلغة والطريقة والوسائل اظتستخدمة وخصائص 

 الطلبة ومشكبلهتم وميوعتم ُب تعليم اظتفردات
 اإلستبانة من خبَت تعليم اللغة العربية و اظتعلم الطبلب. .ٖ
 النتائج من االسئلة ابلطريقة االختبار القبلي و البعدي. .ٗ

 مرا حل تنفيذ البحث  .8
يستخدم الباحث النموذج التطوير اإلجرائّي ىو منوذج وصفّي الذي يصف 

يعد الباحث ىذا البحث   ٗٗاإلجراءات اظتتبعة لتحصيل على اظتنتاج. اطتطوات
. ىذا النموذج متطور ADDIE“" ابختيار منوذج التطوير اإلجرائّي ىو منوذج أّدي 

ىذا النموذج ستس لتصميم النظام التعليم. ويتضمن  Dick and Carryعلى 
 ٘ٗخطوات.

 حتليل .ٔ
 تصميم .ٕ
 تطوير .ٖ
 تطبيق .ٗ
 تقومي .٘

 حتليل البياانت .9
تاج الباحث إىل أسلوب حي كي حيصل الباحث على البياانت الصادقة، لذلك

استخدام اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" لًتقية حتليل البياانت. وظتعرفة فعالية 
ذ، حيلل الباحث البياانت الكمية من نتيجة جتربة. وأسلوب حتليل كفاءة التبلمي

                                                           
44

 Tim Penyusun dan Pembahas, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang-UIN Maliki 

Press, 2017) hlm 29 

45
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البياانت يستخدم لتحليل البياانت الكيفية النتيجة الصحة أبسلوب اضتساب قيمة 
اظتعدل. وفائدة اضتساب ظتعرفة فائزة القيمة األخَتة اليت عتا العبلقة ابضتبة. أسلوب 

 ٙٗالتحليل ابلرموز مبا يلي :
 

%ٔٓٓ X قيمة  ∑    

∑           
 

ُب اصتدول  Likert" "و نتيجة البياانت حتلل ابستحدام مقياس اللياقة ليكَتت  
 ٚٗااّلٌب :

 (ٕ.ٖ)دول اصت  
 "Skala Likert"معيار اللياق بناء علي اظتقياس ليكَتت 

 القيمة الفصيلة

 % ٓٓٔ ≤% < نتيجةٗٛ الئق جدا

 %  ٗٛ ≤% < نتيجةٛٙ الئق

 % ٛٙ ≤% < نتيجةٕ٘ الئقكفاية 

 % ٕ٘ ≤% < نتيجةٖٙ نقصان الئق

 % ٖٙ ≤% < نتيجةٗٛ غَت الئق
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  Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta : Bumi Aksara, 

1999) hlm 313 
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 البيان من جدول معيار اللياق :

%,  ٓٓٔ ≤% < نتيجة  ٗٛإذا اظتنتج التجرييب وصل إيل الدرجة اظتائة بُت  (ٔ
 " جدا الئق"  الفصيلة من فهو

%,  ٗٛ ≤%< نتيجة  ٛٙإذا اظتنتج التجرييب وصل إيل الدرجة اظتائة بُت   (ٕ
 "الئق"  الفصيلة من فهو

 فهو%, ٛٙ ≤% < نتيجة  ٕ٘إذا اظتنتج التجرييب وصل إيل الدرجة اظتائة بُت  (ٖ
 " الئق كفاية" الفصيلة من

%,  ٕ٘ ≤% < نتيجة  ٖٙإذا اظتنتج التجرييب وصل إيل الدرجة اظتائة بُت  (ٗ
 " جدا الئق"  الفصيلة من فهو

%,  ٖٙ ≤% < نتيجة  ٕٓإذا اظتنتج التجرييب وصل إيل الدرجة اظتائة بُت  (٘
 " جدا الئق"  الفصيلة من فهو

حيلل الباحث البياانت الكمية من نتيجة جتربة إنتاج التطوير ُب االختبار  
ل البياانت أما الطريقة اظتستخدمة لتحلي .(Analysis Statistic)ابألسلوب اإلحصائي 

  ٛٗاإلحصائي. كما يلي:  tىو رمز

 

 
 

 اظتقياس اظتعدل من اجملموعة التجريبة   =
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 = اظتقياس اظتعدل من اجملموعة الضابطة 

 = غتموع عدد االؿتراف اظتربع من نتائج اجملموعة التجريبة 

 اظتربع من نتائج اجملموعة الضابطة= غتموع عدد االؿتراف 

 = عدد التبلميذ من اجملموعة التجريبة 

 = عدد التبلميذ من اجملموعة الضابطة 
 

 (ٖ.ٖاصتدول )
 49اظتعيار نتائج االختبار

 النسبة ادلائوية )%( نتيجة الدرجة الرقم
 ٓٓٔ%-ٜٓ% ٓٓٔ-ٜٓ ؽتتاز ٔ
 ٜٛ%-ٓٛ% ٜٛ-ٓٛ جيد جدا ٕ
 ٜٚ%-ٓٚ% ٜٚ-ٓٚ جيد ٖ
 ٜٙ%-ٓٙ% ٜٙ-ٓٙ مقبول ٗ
 ٜ٘%-ٓ% ٜ٘-ٓ ضعيف ٘
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 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Tekhnik, Prosedur), (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010) hlm 236 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها 

 
من ثبلثة ُب ىذا البحث يبحث الباحث إجابة عن أسئلة البحث اليت تتكون 

كيفية تطوير كيف تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد  اظتباحث، وىي
اإلسبلمية اضتكومية ماالنج. كيف  إبراىيمسوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك 

صبلحية اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة 
اإلسبلمية اضتكومية ماالنج. كيف فعالية استخدام اظتعجم اظتساعد  ىيمإبراموالان مالك 

اإلسبلمية  إبراىيملكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك 
 اضتكومية ماالنج. 

 
 إبراهيمعن ادلعهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك  ادلبحث األّول: حملة

 اإلسالمية احلكومية مالنج
 
 .أتسيس معهد سوانن أمبيل العايل خاتري .1

كان مدير اصتامعة يعتقد منذ فًتة طويلة فكرة إنشاء معهد سوانن أمبيل العايل 
للطبلب والطالبات جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج  مل تكن 

، ولكن ال ديكن حتقيقها.  منصور اضتجقادرا لبناىا، تلك الفكرة منذ قيادة عثمان 
وديكن حتقيق فكرة جديدة ُب قيادة الدوكتور إمام سوفرايوكو اضتج عندما يكون 

 ٓ٘.  (STAIN)رئيسا ُب اصتامعة اإلسبلمية اضتكومية ماالنج 

                                                           
دمحم ريقي سلطان الفىت، استخدام الفيديو "الفىت" لتنمية استيعاب اظتفردات للطبلب مبٌت ابن خلدون مبعهد   ٓ٘

سوانن أمبيل العايل مباالنق، )رسالة سرجاان غَت منشورة. قسم تعليم اللغة العربية. جامعة موالان مالك إبراىيم 
 ٖٙ( ص :  ٕٚٔٓسبلمية اضتكومية مباالنج, اإل
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بدأ وضع اضتجر األساسي للمبٌت اصتديد ُب معهد سوانن أمبيل العايل يوم 
ل تسع مسايخ الذينهم رجال الدين ومؤثرة ُب م، من قبئٜٜٜأبريل  ٗاألحد 

جاوي الشرقية وىم من مديرية ومدينة ماالنج، وخبلل سنة واحدة قد مبنت 
غرفة، وستسة منازل ظتشايخ اظتعهد ومنزلة ٜٛٔواكتملت أربعة مباّن يتكون من 

ل واحدة ظتنزل مدير اظتعهد  سوانن أمبيل العايل. وقد فتح اظتبٌت ُب معهد سوانن أمبي
( من ٕٙالعايل لطبلب والطالبات وىم يسكنون فيو منذ التاريخ السادسة وعشرون )

م(، اظتعهد جرى وىناك ألف وواحد وأربعون ٕٓٓٓأغسطس ُب السنة ألفُت  )
( من ٖٛٗ(  من الطبلب والطالبات، منهم أربع مائة وثبلث وذتانون )ٔٗٓٔ)

نون ُب تلك اظتباّن األ هبة. ( من الطالبات يسكٛ٘٘الطبلب مائة وذتانية وستسون )
الطبلب والطالبات ىم اللذين ًب تسجيلهم كطبلب والطالبات اصتدد من رتيع 

 الكليات جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج .
وقد حضر رئيس رتهورية اإليندونسية ىو "عبد الرزتن واحد اضتج" لتدشُت 

باّن ُب معهد سوانن أمبيل العايل ُب التاريخ الطابع السمي على استخدام أربة م
السابعة عشر من أبريل ُب السنة ألفُت وواحدة ، كل منها تسمى مبٌت الغازايل مبٌت 
ابن رشدي، مبٌت ابن سٌت، مبٌت ابن خلدون. كا بضعة أشهر ُب وقت الحق بٌت 

ب وقد دشن اظتبٌت وشتاه مببٌت الفاريب وعنده طاقة ستسُت حجرة لثبلثُت مائة الطبل
اإلستعمالو بنائب اصتمهورية اإليندونسية ىو مهزىز وتوكل بنائب اصتمهورية السودان 

صار اصتامعة  (STAIN)عندما دشنو اصتامعة اإلسبلمسة اضتكومية ماالنج 
. جم ذلك اظتبٌت خاصة للطبلب فقط، والطالبات (UIIS)اإليندونسية السودان 

ألفُت وسبعة. وشتيت تلك اظتباّن مببٌت فاطمة  يسكن اظتباّن اصتديدة اليت بنيت إلي
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الزىرة، مبٌت خدجية الكربى، مبٌت ام سبلمة، مبٌت اشتاء بنت أيب بكر. مبٌت للطبلب 
 ٔ٘والطالبات موقع منفصل داخل ُب اضتي اصتامعي. 

نظر جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج بنجاح تربية 
للطبلب والطالبات عندما لديهم شخصية اظتذكورة كما يلي : علوم اظتعرفة وحادة 

 ٕ٘الرؤية والعقل الذكي ولينة القلب وروح العالية ُب هللا. 
إبراىيم  لتحقيق ذلك النجاح، األنشطة التعليمية ُب اصتامعة موالان مالك

اإلسبلمية اضتكومية ماالنج ىو األنشطة على حد سواء الصفية، وشارك اظتناىج 
الدراسة وخارجها، ترمي إىل دتكُت احملتملةوتفضيبلت من الطبلب والطالبات 
لتحقيق شخصية اعتدف من اظتتخرجُت واظتتخرجات الذين لديهم صفة : االستقبلل 

إلخرى واظتؤسسات األكدديية اظتوجة على على االستعداد اظتزازتة مع اصتامعات ا
الصعيد العاظتي، والقدرة على القيادة أي لتحريك األمة، وحتميل اظتسؤولية ووضع 
الذين اإلسبلمي ُب خضم اجملتمع، واضتب لتقدمي تضحيات من أجل التقدم اظتشًتك 

 ٖ٘  القدرة على أن تكون منوذجا ُب اجملتمع حوعتم.
 

 عهدهوية ادل .2
معهد سوانن أمبيل العايل جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية :   عهداسم اظت

 اضتكومية ماالنج
 ماالنجدينويو  ٓ٘غاجاايان رقم : شارع   عنون

                                                           
دمحم ريقي سلطان الفىت، استخدام الفيديو "الفىت" لتنمية استيعاب اظتفردات للطبلب مبٌت ابن خلدون مبعهد  ٔ٘

سوانن أمبيل العايل مباالنق، )رسالة سرجاان غَت منشورة. قسم تعليم اللغة العربية. جامعة موالان مالك إبراىيم 
 ٖٚ( ص :  ٕٚٔٓضتكومية مباالنج, اإلسبلمية ا

 ٖٛدمحم ريقي سلطان الفىت، استخدام الفيديو "الفىت" لتنمية استيعاب اظتفردات ...ص :   ٕ٘
 ٜٖ دمحم ريقي سلطان الفىت، استخدام الفيديو "الفىت" لتنمية استيعاب اظتفردات ... ص :  ٖ٘
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 ٗٗٔ٘ٙ:  الرمز الربيدي
 ٛٔٗ٘ٙ٘-ٖٔٗٓ:   ىاتف

 أزتد مزّكي: اسم رئيس اظتدرسة 
 رؤية مستقبلية ورسالة وهدف واسرتاتيجية معهد سوانن أمبيل العايل. .3

 رؤية مستقبلية -ٔ
حتقيق العقيدة وتطوير العلوم اإلسبلمية واألعمال الصاضتة واألخبلق الكردية ومركز 
اظتعلومات وليصَت اجملتمع اإليندونيسي أذكياء ودينا ميُت وعباقرة ُب الصلح 

 والسبلم.
 رسالة -ٕ

ترسيخ العقيدة اإلسبلمية للطبلب والطالبات وتعميق اإلديان ُب قلوهبم وتوسيع  .أ 
 معرفتهم العلمية.

 توفَت اظتهارات اللغوية خاصة اللغة العربية واإلؾتليزية. .ب 
 تعميق القراءة واظتعٌت القرأن الكرمي بشكل صحيح وجيد. .ج 

 ىدف -ٖ
اضتالة اعتديئة لتنمية شخصية الطبلب والطالبات الذين ليس لديهم قوة العقيدة  .أ 

 وعميق اإلديان والروحية واتساع اظتعرفة العلمية.
 عتديئة لتنمية األنشطة الدينية.اضتالة ا .ب 
 إقامة البية اللغوية اليت تؤدي إىل تنمية اللغة العربية واللغة اإلؾتليزية . .ج 
 اضتالة اعتدية لتنمية اظتصاحل واظتواىب . .د 
 اإلسًتاتيجية -ٗ

اسًتاتيجية لتوجو الطبلب والطالبات جبامعة موالان مالن إبراىيم اإلسبلمية  .أ 
العلوم الدينية واللغوية ولتحسُت ولًتقية التقاليد اضتكومية ماالنج ُب تطوير. 

 الروحانية الدينية.
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 مركز البحث ودراسة علوم الدين، وتنوع سكان اصتامعة. .ب 
 ٗ٘مركز وخدمة اظتعلومات معهد ُب أؿتاء إيندونيسيا.  .ج 

 
مبعهد سوانن امبيل  "صباح اللغة"ادلعجم ادلساعد لكتاب ادلبحث الثاين : تطوير 

   اإلسالمية احلكومية ماالنج إبراهيمالعايل جبامعة موالان مالك 
اظتعجم اظتساعد لكتاب الصباح اللغة مبعهد سوانن امبيل العايل  جبامعة تطوير يتكون 

 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج على خطوات كما يلي: إبراىيمموالان مالك 
 حتليل اإلحتياجات وادلشكالت .1

 :نتائج اظتبلحظة واظتقابلة . أ
، قام الباحث مببلحظة ُب  اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح اللغةقبل تطوير 

 إبراىيممعهد سوانن امبيل العايل جبامعة موالان مالك فصل "األساسي" ُب 
 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج

 حصل الباحث من اظتبلحظة فيها:
مبٍت  صباح اللغةفصل "اساسي" ُب برانمج  عملية التعليمية اللغة العربية 

اإلسبلمية  إبراىيممبعهد سوانن امبيل العايل جبامعة موالان مالك ابن سينا  ُب 
 .اضتكومية ماالنج

ومشكبلهتا وخصة اللغة العربية ُب األسبوع ومدرس اللغة العربية ُب فصل  . ب
. ُب ىذه اظتبلحظة رأي الباحث عملية  شيف الديندمحم أستاذ "اساسي" ىو 

التعليمية عتا مسؤولية ضرورية عن ؾتاح الطلبة ُب تعليم اللغة العربية. الطلبة أقل 
زتاسة ألّن مل يفهم اظتادة. يشعر الطلبة ابلصعبة ُب فهم اظتواد الدراسية، وىم مل 

دم. وأن طريقة ستخاظت "صباح الّلغة" يعرفوا وحيفظوا اظتفردات ُب الكتاب التعليمي
ومناقشة. يستخدم اظتدرس   Drill ستخدمها اظتدرس ىي طريقةالتعليم اليت ي

                                                           
 ٜٖاستخدام الفيديو "الفىت" لتنمية استيعاب اظتفردات ... ص :  دمحم ريقي سلطان الفىت،  ٗ٘
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على ُب عملية التعليم. إّن الطلبة حيتاجون إىل وسائل اظتساعدة  اطتطابةوسيلة 
الكتاب التعليمي اظتستخدم، وىذا بدليل ليفهمون اظتفردات ُب تعليم اللغة العربية 

نتيجة اظتبلحظة، فالباحث يطور اظتعجم اظتساعد عن الطلبة. اعتمادا على 
ُب فهم مواد الدراسية  ُب تعليم اللغة العربية لتسهيل الطلبةلكتاب "صباح الّلغة" 

 ويزيد ثروة اظتفردات. 
برانمج صباح اللغة ُب فصل "اساسي" مبٍت ابن سينا معهد  كتاب التعليمي  . ج

األسبلمية اضتكومية ماالنج  يعٍت   إبراىيمسوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك 
-ٕٚٔٓ. منهج الدراسي "CONVERSATION BOOK"كتاب التعليمي 

-ٕٚٔٓ، سنة لربانمج "صباح الّلغة"، ويستخدم الكتاب التعليمى ٕٛٔٓ
مل يكتب كامبل. حىت الطلبة مل  اظتفردات . ىذا الكتاب جيد ولكن قائمةٕٛٔٓ

 ت كامبل. يفهم اظتادة ألهنم فيو مل يسيطر اظتفردا
ويقوم الباحث ابظتقابلة مع اظتدرس برانمج صباح اللغة مواد اللغة العربية ُب 

 إبراىيمُب معهد سوانن امبيل العايل جبامعة موالان مالك فصل "اساسي" 
، ُب يوم اظتعهدوالطلبة ُب  شيف الدين دمحم أستاذ اإلسبلمية اضتكومية ماالنج

م، وأىداف من عملية اظتقابلة  ٕٛٔٓاصتمعة فيي التاريخ ثبلثون من اظتايو سنة 
 ىذا البحث ليقوي البياانت اليت تنالو الباحث من اظتبلحظة. 

فحصل الباحث على اظتعلومات أن الطلبة حيتاجون إىل تطوير اظتعجم 
 منها: اضتاجات  اظتساعد ُب التعليم اللغة العربية. فهناك

ابظتعجم اظتساعد يشعر الطلبة ابلسهل ُب التعليم صباح اللغة، خاصة ُب   .ٔ
 مادة اللغة العربية.

 مناسب اظتعٌت اظتفردات بُت اظتعجم اظتساعد مع كتاب التعليمى اظتستخدمة. .ٕ
 اظتعجم اظتركب على أساس اظتوضوعات، ويرتب على ترتيب النص.  .ٖ
 لسهل ُب زتلو.، لكي يشعرون الطلبة ابوجو اظتعجم معجم اصتييب .ٗ
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أراد الباحث يتطّور اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح الّلغة، فاإلقًتاحات  
  :اظتوجودة من البياانت منها

 غبلف اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح اللغة ازرق و اسود  (ٔ
 Aٙاظتعجم اظتساعد لكتاب صباح اللغة حجم الغبلف   (ٕ
 Kamus Bantu Kitab Sobahul Lughoh“ "العنوان على الغبلف األمامي   (3

& “Untuk Pembelajaran Bahasa Arab” 

 الغبلف الوسطى اظتكتوبة اسم اظتؤلف واسم اظتعجم ُب  (ٗ
 بيان القصَت عن اظتعجم اطتلفيُب الغبلف   (٘
 للمعجمArt Paper يستعمل الورقة   (ٙ
 يعطي إرشادات استخدام اظتعجم لسهولة طلبة ُب حبث اظتفردات  (ٚ
 يكتب اظتفردات من كّل موضوع (ٛ
 ىناك موجود عبلمة اظتوضوعات لكّل بداية اظتوضوع (ٜ

  ٗٔ Traditional Arabicمكتوبة اظتفردات ابطتط  (ٓٔ
 ٔٔ Calibriمكتوبة اظتعٌت اظتفردات ابطتط   (ٔٔ

 اإلنتاجصميم ت .2
، ال بد على لكتاب "صباح الّلغة"قبل تطوير اظتادة ابستخدام اظتعجم اظتساعد 

الباحث أن خيّطط ختطيط من خطط التدريس. يتكون التدريس من أىداف التعليم 
وكفاءة الطلبة وخطوات التدريس وطريقة التدريس وتقومي. كلو ؼتتضر ُب خطة 

لكتاب التدريس ربطا ُب اظتبلحق. أيخذ الباحث كّلو وتطّوره على معجم اظتساعد 
 .صباح الّلغة

 
  مواصفات اظتعجم . أ

ُب اظتعهد  لكتاب "صباح الّلغة"د الباحث أن أقوم بتطوير اظتعجم اظتساعد اأر 
اإلسبلمية اضتكومية ماالنج  إبراىيمسوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك 
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حىت أن يكون تعليم اللغة العربية ُب صباح اللغة أحسن و للفصل "اساسي" 
التعليم من كتاب  "الّلغةصباح "وتطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب  أسهل ؽتا سبق.

 . لربانمج "صباح الّلغة"
 تتكون اظتواد الدراسية ُب ىذا اظتعجم من إثنة عشر اظتواد، وىم كما يلي: 

 (ٔ.ٗ)اصتدول 
 مواضع اظتعجم

 ادلادة ادلوضوع

 التعارف اظتوضوع األول

 ما أرتل أايمي ُب اظتعو اظتوضوع الثاّن

 األسرة اظتوضوع الثالث

 اعتواايت واظتعرض الرابعاظتوضوع 

 الطقس اظتوضوع اطتامس

 العناية ابلصحة اظتوضوع السادس

 اإلجازة الدراسية اظتوضوع السابع

 اليوم ببل السيارات اظتوضوع الثامن

 عيد األضحى اظتوضوع الّتاسع

 قطعة اللحم اظتوضوع العاشر

 الذىاب إىل مركز التسّوق اظتوضوع احد عشر

 أريد أن أكون ػتاضرا عشر اظتوضوع الثاّن
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  ىذا اظتعجم لديهم اطتصائص، منهم كما يلى:

ىذا اظتعجم ىو نوع من اظتعجم اظتوضوعي، اظتفردات اظتًتاكمة على أساس  .ٔ
 اظتوضوع الوارد ُب الكتاب صباح اللغة ُب معهد سوانن أمبيل العايل.

اظتستمع ُب يوجد عمود استماع جبانب اظتفردات ابإلضافة إىل اتريخ وتوقيع  .ٕ
هناية العمود لكل موضوع. لذلك ابإلضافة إىل معرفة معٌت اظتفردات، 

 الطبلب ىو مطلوب ضتفظ ، حبيث أن ثروة اظتفردات.
ُب ىذا اظتعجم، ىناك ثبلثة أعمدة. عمود األدين لصف اللغة العربية, عمود  .ٖ

 األوسط للرقم و عمود األيسر للغة اإلندونيسية.
 بداية الكلمة مرتبة منذ بداية الباب ايل النهاية.ترتيب الكتابة يكتب من  .ٗ
اظتفردات ال يغَت من كتابة األصل ُب الكتاب و معناه ايضا متساواي لتسهيل  .٘

 البحث و تفهيم اظتعنوي.
 اظتفردات يتكون من: ٘٘ٙ ىذا اظتعجم حيتوي على .ٙ
 مفردات ٕٙ:  اظتوضوع األول -
 مفردات ٗٛ:  اظتضوع الثاّن -
 مفردات ٘ٓٔ:  اظتضوع الثالث -
 مفردات ٓٚ:  اظتضوع الرابع -
 مفردات ٚ٘:  اظتضوع اطتامس -
 مفردات ٘ٗ:  اظتضوع السادس -
 مفردات ٕٗ:  اظتوضوع السابع -
 مفردات ٖٕ:  اظتوضوع الثامن -
 مفردات ٚٗ:  اظتوضوع التاسع -
 مفردات ٛٗ:  اظتوضوع العاشر -
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 مفردات ٓٗاظتوضوع حادية عشر:  -
 مفردات ٕٖاظتوضوع اثنية عشر:  -

   اظتعحمجنس  . ب
اللغات. ويتكون من اللغتُت ىي اللغة  أن ىذا اظتعجم  من معجم ثنائية

العربية واللغة اإلندونيسية. وشكل اظتعجم يعٍت معجم اصتيب لكي يستطيع أن 
حيمل الطلبة إىل أي مكان وذتنو رخيص. ويستخدم اظتعجم يتعلق مبوضوع ُب  

يرتب الكلمة حبسب اإلسم و كتاب صباح الّلغة ُب معهد سوانن أمبيل العايل. 
 والفعل.

 
 اإلنتاجتطوير  .3

 (ٔ.ٗصورة )ال

 
 

لكتاب "صباح ُب ىذه اظترحلة، بُّت الباحث عن عملية التطوير اظتعجم اظتساعد 
، وىي من تصميم الغبلف )الغبلف األمامي، الغبلف الوسطى، الغبلف الّلغة"

التصديق من اطترباء )اطتبَت اطتلفي(، وجوه اظتعجم، اظتواد اظتعجمية، عرض نتائج 
 احملتوى والتصميم( وإصبلحات اظتنتاج.
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 تصميم الغبلف . أ

واللون  " Corel draw X7"ُب تصميم الغبلف ىذا اظتعجم، تستعمل الباحث 
األساسي أسود و أحضر وكذالك الكتابة ابللون األصفر واألسواد. يفتح ىذا 

 اظتعجم من اليسرى.
 

 الغبلف األمامي .ٔ

صمم الباحث الغبلف األمامي ابللون األساسي أسود و أحضر. واسم  
    ”Kamus Bantu Kitab Sobahul Lughoh“ اظتعجم ابإلندونسية اظتكتوبة 

وحتتو  Mekanik LET 30,66,77 ptابستخدام اصتنس واظتقياس ابللون أبيد 
ابستخدام ابللون أسود ”Untuk Pembelajaran Bahasa Arab“ اظتكتوبة 

وفوق غبلف اظتعجم كانت اظتكتوبة  Myriad Pro 15 ptاصتنس واظتقياس 
اظتكتوبة  ابللون األسواد، "Ahmad Dzulfikar Al Farobi"مؤلف اظتعجم 

 وحتت غبلف اظتعجم الكلمة Times New Roman 15 ptوابظتقياس  ابصتنس
“Pusat Mahad Al Jamiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang”  ابستخدام اصتنس واظتقياس ابللون أسودArial 15 pt 

 الغبلف الوسطى .ٕ

صمم الباحث الغبلف الوسطى ابللون األساسي أسود. اظتكتوبة الكلمة 
“Kamus Bantu Kitab Sobahul Lughoh”  ابللون أبيد ابصتنس وابظتقياس

Mekanik LET 15 pt  والكلمة"” Ahmad Dzulfikar Al Farobi   ابللون
 Times New Roman 11 pt.أبيض ابصتنس وابظتقياس 

 الغبلف اطتلفي  .ٖ
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صمم الباحث الغبلف الوسطى ابللون األساسي ألرماد. اظتكتوبة 
ابللون أسود ابصتنس  ”Kamus Bantu Kitab Sobahul Lughoh“الكلمة 

وُب الغبلف اطتلفي بيان عن اظتعجم وىذاف  Mekanik LET 16 ptوابظتقياس 
 Times New Roman 9.ابللون أسواد ابصتنس وابظتقياس اظتعجم الذي كتب 

pt 
  وجوه اظتعجم . ب

مي، الغبلف الوسطى، ايتكون ىذا اظتعجم من الغبلف )الغبلف األم
الغبلف اطتلفي(، واظتقدمة، وبيان اظتادة والوسيلة واإلستَتاتيجية، وإرشادات 

 استخدام اظتعجم، ومواصفات اظتعجم، وػتتوايت اظتعجم. 

 اظتواد اظتعجمية ج. 

اظتواد الدراسية على أساسي اظتوضوع اليت وجد ُب   يًتكب ىذا اظتعجم من
 اظتفردات من اظتوضوعات، منها:ويًتكب . صباح اللغةكتاب 

, الطقس التعارف, ما أرتل أايمي ُب اظتعهد, األسرة, اعتواايت واظتعرض, 
قطعة  ,عيد األضحى, اليوم ببل السيارات, اإلجازة الدراسية, العناية ابلصحة

وحيتوى ىذا اظتعجم أريد أن أكون ػتاضرا. اللحم, الذىاب إىل مركز التسّوق, 
 لتفصيل الآلٌب:مفردات، اب ٖٓٛعلى 

 (ٕ.ٗ)اصتدول 
 عدد اظتفردات

 اظتفردات القسم رقم
 ٗٙ اظتوضوع األول ٔ
 ٗٛ اظتوضوع الثاّن ٕ
 ٘ٓٔ اظتوضوع الثالث ٖ
 ٓٚ اظتوضوع الرابع ٗ
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 ٚ٘ اظتوضوع اطتامس ٘
 ٘ٗ اظتوضوع السادس ٙ
 ٕٗ اظتوضوع السابع ٚ
 ٖٕ اظتوضوع الثامن ٛ
 ٚٗ اظتوضوع الّتاسع ٜ

 ٛٗ اظتوضوع العاشر ٓٔ
 ٓٗ اظتوضوع احد عشر ٔٔ
 ٕٖ اظتوضوع الثاّن عشر ٕٔ

 ٙٙٚ اصتملة 
 

 : صالحية ادلعجم ادلساعد لكتاب "صباح الّلغة" لثادلبحث الثا

اظتعجم اظتساعد لكتاب ُب ىذا اظتبحث قام الباحث عرض البياانت عن صبلحية 
موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية  ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة "صباح الّلغة"

 دانييال حلمي توزع إىل خبَتين ومها أستاذ البياانت من اإلستبانة اليت اضتكومية ماالنج
معلم برانمج صباح الّلغة استاذ شيف خبَت التصميم وإىل مكي حسن خبَت اظتادة وأستاذ 

 .الدين و إيل التبلميذ فصل التجرييب

 

  التحكيم من اخلرباء .1

ظتعرفة أراءمها عن   تطّور الباحث اظتعجم، قام الباحث بتقدديو إىل اطتبَتينبعد ما 
اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح اللغة اظتنتاج وللحصول على االقًتاحات والتعليقات 
إلصبلح اظتعجم اظتطور ابالستباانت التقدرية. قدم الباحث االستباانت إىل خبَتين 
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َت والدكتور أزتد مكي حسن اظتاجيستَت حصل ومها الدكتور دانييال حلمي اظتاجيست
 الباحث البياانت كما يلي: 

 (ٖ.ٗجدوال )
 معيار النتيجة أو اإلجابة

 التقدير النسبة ادلؤية الرقم
 ضعيف % ٕٓ - %ٓ 1
 مقبول  % ٓٗ - % ٕٔ ٕ
 جيد  % ٓٙ - % ٔٗ ٖ
 جيد جدا % ٓٛ - % ٔٙ ٗ
 ؽتتاز  % ٓٓٔ - % ٔٛ ٘

 

 االستبانة ويصنفها، وضع الباحث اظتعايَت اآلتية:ولوصف نتائج 

 (ٗ.ٗدول )اصت
 وصف النتيجة من االستبانة

 بيان قيمة
 الئق جدا %ٓٓٔ ≥% < نتيجة ٙٚ

 الئق %٘ٚ ≥% < نتيجة ٔ٘
 نقصان الئق %ٓ٘ ≥% < نتيجة ٕٙ

 غَت الئق %ٕ٘ ≥% < نتيجة ٔ
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  االستبانة من خبَت اظتادة (ٔ
 الدوكتور دانيال حلمي اظتاجيستَتاألول ىو تصحيح من نتيجة اظتنتج من 

 البياانت كمايلي: ، حصل الباحثُب اظتواد واظتفردات عن اظتعجم
االستبانة عن اظتواد واظتفردات من اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح الّلغة  جنتائ

 )الدوكتور دانيال حلمي اظتاجيستَت(
 (٘.ٗل )دو اصت

  االستبانة من خبَت اظتادة جنتائ

 بنود التقومي تقومي الرقم
 نتيجة التقومي

 النتيجة
ادلعدل 
 ادلئوى

 الدرجة

أمام  من  .1
 اظتعجم

 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘ مقدمة واضحة
 جيد جدا % ٓٛ ٗ تعليمات لبلستخدام

مقدمة )الباب( عن 
 مواد اظتعجم متسق

 جيد جدا % ٓٛ ٗ

اظتواد  .ٕ
 اظتعجمية

اظتفردات  مناسب رتب 
مع اظتوضوع ُب كتاب 

 صباح الّلغة

 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘

مناسب اظتفردات مع  
 معنها

 جيد جدا % ٓٛ ٗ

اظتفردات اليت فيها 
اظتعجم مناسب مع 

 موضوعها

 جيد جدا % ٓٛ ٗ

 جيد جدا % ٓٛ ٗاكتمال اظتواد أو خصائص  .ٖ
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 اظتفردات ُب اظتعجم اظتعجم

 جيد جدا % ٓٛ ٗ دّقة عن شرح اظتعجم
 جيد جدا % ٓٛ ٗ اختصار اظتعجم

بيان واضح ُب عرض 
 اظتعلومات 

 جيد جدا % ٓٛ ٗ

 جنس اظتعجم .ٗ

اظتعجم الذي رتب من 
اظتوضوع ُب كتاب 

 صباح اللغة

 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘

 جيد جدا % ٓٛ ٗ اظتعجم اللغتُت
سهولة اظتستخدم لبحث 

 اظتفردات
 جيد جدا % ٓٛ ٗ

األخَت جزء  .٘
 من اظتعجم

ػتتوايت مناسب مع 
 األرقام اظتعجم

 جيد جدا % ٓٛ ٗ

رتب احمليوايت واضحة 
 ومناسب مع اظتوضوع

 جيد جدا % ٓٛ ٗ

   %ٕٓٙٔ ٖٙ عدد 
  % ٗٛ  اظتتوسط

 

أما الطريقة اظتستخدمة لتحليل من النتائج االستبانة اليت وزعتها إىل 
 ىي برمز: الدوكتور دانيال حلمي اظتاجيستَت

 نتيجة من اظتعدل اظتعؤىنسبة اصتواب = 
 رتلة مستجيب
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  ٕٓٙٔنسبة اصتواب = 
 ٔ٘          

                   =ٛٗ % 
 

وقفا عتذا اصتدول، فاالنتيجة من خبَت ُب غتال اظتواد اظتعجم يبلغ إىل نسبة 
 "ممتاز"وىي على مستوى  % ٗٛمئوية 

اليت يؤديها خرباء احملتوى أبكملو  بناء على اضتساب السابق، فاظتبلحظة ( أ
"، فهذه likert%. إذا انسب جدول اللياقة ليكَتت "ٗٛحصل على 

 النتيجة من اظتعيار "الئق جدا".

ومن االستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واالقًتاحات إلصبلحات  ( ب
 اظتنتج أبن يكون أحسن. كما يلي:

اصبلح عادة من اظتعان  اظتعجم يرجو اطترباء إىل الباحث اظتادةُب قسم  .ٔ
 عن اظتفردات

حتضيف اظتفردات الذي  اظتعجم يرجو اطترباء إىل الباحث اظتادةُب قسم  .ٕ
 قد ظهر معناه َب الكتاب

 
  االستبانة من خبَت التصميم (ٕ

 مكي حسن اظتاجيستَتاضتاج الدكتور ىو تصحيح من نتيجة اظتنتج من 
 :اظتعجم، حصل الباحث البياانت كمايليُب تصميم عن 

 نتائح االستبانة عن التصميم اظتعجم من معجم اظتساعد لكتاب صباح الّلغة 
 )د. اضتاج مكي حسن اظتاجيستَت(
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 (ٙ.ٗل )دو اصت
 االستبانة من خبَت التصميم جنتائ

 بنود التقومي تقومي الرقم
 نتيجة التقومي

 النتيجة
ادلعدل 
 ادلئوى

 الدرجة

تصميم  .1
 اظتعجم

جيذب اظتستخدمة مع 
 تصميم الغبلف

 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘

كتابة ُب اظتعجم واضحة 
 وسهولة لقراءة

جيد  % ٓٛ ٗ
 جدا

 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘ غبلف اظتعجم جذاب

ٕ. 
تصميم 
 اصترافيك

استخدام اطتط )جنس 
 اطتط و قياسو(

 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘

 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘ ختطيط
 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘ مزيج اللون

 توجيو .ٖ
 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘ اظتفردات ليس مليئ

 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘ ترقيم الصحفات واضحة

 شكل .ٗ

صفحة كاملة مناسب مع 
 احمليوايت

 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘

 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘ صيغة اظتعجم مناسب 
 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘ طْبع واضح

جيد  % ٓٛ ٗ كتابة دقّة
 جدا

 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘ جودة الربط دقيقة
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 ؽتتاز % ٓٓٔ ٘ اظتعجم سهل فتحو
  % ٖٓٗٔ ٚٙ عدد

 % ٚ.ٜ٘  اظتتوسط
 

د. اضتاج أما الطريقة اظتستخدمة لتحليل من النتائج االستبانة اليت وزعتها إىل 
 ىي برمز:مكي حسن اظتاجيستَت  

 نتيجة من اظتعدل اظتعؤىنسبة اصتواب = 
 رتلة مستجيب

  ٖٓٗٔنسبة اصتواب = 
                   ٔٗ 

           =ٜ٘.ٚ % 
وقفا عتذا اصتدول السابق ، فاالنتيجة من خبَت ُب غتال تصميم اظتعجم 

 "ممتاز"وىي على مستوى  % ٚ.ٜ٘يبلغ إىل نسبة مئوية 
بناء على اضتساب السابق، فاظتبلحظة اليت يؤديها خرباء التصميم أبكملو حصل  . أ

"، فهذه النتيجة من likertاللياقة ليكَتت ". إذا انسب جدول %ٚ.ٜ٘على 
 اظتعيار الئق جدا.

التعليقات واالقًتاحات إلصبلحات اظتنتج  ومن االستبانة السابقة وجد الباحث . ب
 أبن يكون أحسن. كما يلي:

ابستخدام تصنيف اضتروف  اظتعجم يرجو اطترباء إىل الباحث ُب قسم تصميم .ٔ
 .اظتمتعة

زايدة الشعار اصتامعة ُب  رباء إىل الباحثاظتعجم يرجو اطت ُب قسم تصميم .ٕ
 غبلف األمام.
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 إصبلحات اظتنتاج (ٖ

، بعد أن حيصل لكتاب "صباح الّلغة"تطوير اظتعجم اظتساعد  ح الباحثصح
اإلقًتاحات واإلضافات واظتداخبلت من اطتبَت  ُب غتال احملتوى اظتعجم  الباحث

 واطتبَت ُب غتال التصميم اظتعجم. وذالك التصحيح كما يلي:

 إصبلحات من اطتبَت التصميم  -أ
   تصميم الغبلف (ٔ

 (ٕ.ٗالصورة )

 
 
 

 الغبلف األمامي  .ٔ

صمم الباحث الغبلف األمامي ابللون األساسي أسود و االزرق. واسم 
ابللون     ”Kamus Bantu Kitab Sobahul Lughoh“ اظتعجم ابإلندونسية اظتكتوبة 

 وحتتو اظتكتوبة  Mekanik LET 30,66,77 ptابستخدام اصتنس واظتقياس أبيد 
“Untuk Pembelajaran Bahasa Arab” اصتنس واظتقياس  ابستخدامابللون أسود

Myriad Pro 15 pt  وفوق غبلف اظتعجم كانت اظتكتوبة مؤلف اظتعجم"Ahmad 
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Dzulfikar Al Farobi" ،وابظتقياس  اظتكتوبة ابصتنس ابللون األسوادTimes New 

Roman 15 pt وحتت غبلف اظتعجم الكلمة “Pusat mahad Al Jamiah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang” بيدابللون أ 
 . و ىناك تصحيح بزايدة شعار اظتعهد.Arial .11 ptابستخدام اصتنس واظتقياس 

 الغبلف اطتلفي .ٕ
صمم الباحث الغبلف الوسطى ابللون األساسي ألرماد. اظتكتوبة الكلمة 

“Kamus Bantu Kitab Sobahul Lughoh”  ابللون أسود ابصتنس وابظتقياس
Mekanik LET 16 pt  وُب الغبلف اطتلفي بيان عن اظتعجم وىذاف اظتعجم الذي

 Berlin Sans FB 10 pt.ابصتنس وابظتقياس  أبيدابللون كتب 
 

 طالبمن ادلدرس و ال. اإلستبانة عن الكتاب التعليمي 2

 االستبانة من ادلدرس .ٔ
يعطي الباحث النتائج االستبانة إىل اظتدرس برانمج "صباح الّلغة" للفصل 

 من أبريلٕٚ"اساسي" ىو أستاذ ػتّمد شيف الدينفي يوم اصتمعة ُب التاريخ 
  م. ٕٛٔٓ

 
 (ٚ.ٗل )دو اصت

 لمدرسلاالستبانة من أسئلة 
 5 4 3 2 1 ادلؤشرات رقم

اللغة العربية تسهيل اظتدرس لتعليم برانمج "صباح الّلغة"  ٔ
 خاصة ُب برانمج "صباح الّلغة"

    √ 

 √    جعل الطلبة متحمسُت ُب تعلم اللغة العربية وخاصة  ٕ
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 اظتفردات
  √    استخدام وتصنيف اظتفردات يرتب حبسب اظتوضوع ٖ
  √    مبلئمة بُت مفردات ومعناىا ٗ
 √     مبلئمة بُت مفردات واظتادة ُب كتاب التعليمي ٘
 √     جيذب الطبلب تصميم اظتعجم ٙ
 √      حجم اظتعجم مناسب ووفقا ظتستوى اصتامعي 7
  √    إكمال اظتعجم بطريقة اإلستعمال 8

 

 لربانمج صباح الّلغةنتيجة االستبانة من اظتدرس اللغة العربية 

 (ٛ.ٗل )دو اصت

 نتيجة االستبانة من اظتدرس

 الرمز مقياس النتيجة أو اإلجابة رقم
 غتموع اإلجابة(× )النتيجة 

 غتموع

 ٓ ٔ×ٓ ضعيف .ٔ
 ٓ ٕ×ٓ مقبول . ٕ
 ٓ ٖ×ٓ جيد .ٖ
 ٕٔ ٗ×ٖ جيد جدا . ٗ
 ٕ٘ ٘×٘ ؽتتاز .٘

 ٖٚ غتموع 
 

  النتيجة مقياس األعلى× النتيجة األعلى = غتموع األسئلة 
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 )النتيجة األعلى( ٓٗ=     ٘×ٛ
  مقياس األقلىالنتيجة × النتيجة األقلى = غتموع األسئلة 

 )النتيجة األقلى( ٛ=    ٔ×ٛ

  = النتيجة األخَت%ٔٓٓ X قيمة  
∑   النتيجة غتموع اظتقياس

∑  النتبجة األعلى

%ٔٓٓ X 29،5  
73

04
% 

   
بناء على اضتساب السابق، فاظتبلحظة اليت يؤديها اظتدرس برانمج "صباح 

 %. فهذا دليل على أن٘،ٕٜالّلغة" للفصل "االساسي" أبكملو حصل على 
 " الئق جدا " النتيجة من اظتعيار

 
 نتائج االستبانة من الطلبة  .ٕ

قّدم الباحث ليعطي النتائج االستبانة إىل الطلبة ُب برانمج صباح اللغة الفصل 
اإلسبلمية  إبراىيمُب اظتعهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك "اساسي" 

من اظتايو سنة  ٓٔاضتكومية ماالنج. يقسم االستبانة ُب يوم اطتميس التاريخ 
  م.ٕٛٔٓ

 استبانة الطلبة ُب التجربة اظتيدانية

 (ٜ.ٗل )دو اصت

 للطلبةاالستبانة أسئلة 

 ٗ ٖ ٕ ٔ اظتؤشرات رقم
كنت أكثر زتاسا يشًتك تعليم اللغة العربية  .ٔ

ابستخدام "اظتعجم مساعد لكتاب صباح الّلغة 
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 لتعليم الّلغة العربية"
كنت أسرع لفهم اظتواد العربية ابستخدام  .ٕ

"اظتعجم مساعد لكتاب صباح الّلغة لتعليم الّلغة 
 العربية"

    

استخدام "اظتعجم مساعد لكتاب صباح الّلغة  .ٖ
 لتعليم الّلغة العربية" سهبل

    

كنت يشعر  مبساعدة "اظتعجم مساعد لكتاب  .ٗ
صباح الّلغة لتعليم الّلغة العربية" ُب فهم الدروس 

 العربية ابستخدام الكتاب اظتدرسي اظتستخدم

    

بعد ما تعلم اللغة العربية ابستخدام "اظتعجم  .٘
العربية"  مساعد لكتاب صباح الّلغة لتعليم الّلغة 

 كنت أسهل تعلم اللغة العربية بدون اظتدرس

    

"اظتعجم مساعد لكتاب صباح الّلغة لتعليم الّلغة  .ٙ
 العربية" جذااب

    

"اظتعجم بعد ما تعلم اللغة العربية ابستخدام  .ٚ
مساعد لكتاب صباح الّلغة لتعليم الّلغة العربية" 

 تشعر أن اللغة العربية بسهلة

    

كتابة كل كلمة ُب "اظتعجم مساعد لكتاب  .ٛ
 صباح الّلغة لتعليم الّلغة العربية" واضحة

    

"اظتعجم مساعد لكتاب صباح الّلغة لتعليم الّلغة  .ٜ
 العربية" ظتساعدة التعليم

    

"اظتعجم مساعد لكتاب صباح الّلغة إكمال  .ٓٔ
 زاد حفظ اظتفرداتلتعليم الّلغة العربية" 
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 نتائج التجربة اظتيدانيةعرض  (ٔ
ُب ىذه البياانت من االستبانة للطلبة ُب التجربة اظتيدانية أخذ الباحث من 

يعٍت مبٍت ابن سينا معهد سوانن أمبيل العايل أعضاء الفصل "اساسي )د(" ُب 
 طلبة. ٕٔ

 

 إجابة ونتيجة استبانة من الطلبة ُب التجريبة اظتيدانية

 (ٓٔ.ٗل )دو اصت

 طلبةاالستبانة من النتيجة 

 اجمليب
 نتيجة

 غتموع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 

ٔ. ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖٕ 
ٕ. ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٕ ٗ ٗ ٖٖ 
ٖ. ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖٙ 
ٗ. ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖٔ 
٘. ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖٓ 
ٙ. ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖٕ 
ٚ. ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖٗ 
ٛ. ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖٙ 
ٜ. ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖٕ 
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ٔٓ. ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٕٙ 
ٔٔ. ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖٗ 
ٕٔ. ٖ ٖ ٗ ٖ ٕ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖٕ 
ٖٔ. ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗٓ 
ٔٗ. ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖٖ 
ٔ٘. ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖٔ 
ٔٙ. ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖٜ 
ٔٚ. ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗٓ 
ٔٛ. ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖٔ 
ٜٔ. ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗٓ 
ٕٓ. ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖٜ 
ٕٔ. ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖٜ 

 ٕٓٚ غتموع
 

  غتموع اظتستجبُت× النتيجة مقياس األعلى × النتيجة األعلى = غتموع األسئلة 
  )النتيجة األعلى( ٓٗٛ=  ٓٔ×  ٗ×  ٕٔ

  غتموع اظتستجبُت× النتيجة مقياس األقلى × = غتموع األسئلة النتيجة األقلى 
   )النتيجة األقلى( ٕٓٔ=  ٓٔ×  ٔ×  ٕٔ

 = النتيجة األخَت 

%ٔٓٓ X قيمة  
∑   النتيجة غتموع اظتقياس

∑  النتبجة األعلى
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التجريبة اظتبدائية أبكمالو بناء على اضتساب السابق، فاظتبلحظة اليت يؤديها 
 للياقة، فهذا النتيجة من اظتعيار% إذا انسب جبدول معيار ا ٚ,٘ٛحصل على 

 "  الئق جدا"

اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح انطبلقا من ذلك البياانت، فيخلص الباحث أن 
ُب معهد سوانن تعليم اللغة العربية ل  برانمج صباح الّلغةموافق جدا للطبلب َب الّلغة"

نتيجة  جبامعة موالان مالك إبراىيم ماالنج. ىذا اظتلخص أيخذ منأمبيل العايل 
أن نتيجة من رتيع استجاابت % و ٘.ٕٜإىل درجة  يبلغاإلستبانة من اظتدرس 

وإذا دخل معيار % ٚ.٘ٛيبلغ  اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة"الطبلب على 
ن استخدام أ%. فيخلص الباحث ٓٓٔ-%ٓٛنتيجة االستبانة فيكون فيما بُت 

َب معهد سوانن أمبيل  لتعليم الّلغة العربية اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة"
 ".الئق جدا" العايل

 ادلعجم ادلساعد لكتاب "صباح الّلغة"فعالية ادلبحث الثالث : 

 اإلختباراتالبياانت من أوال: 

 تطبيق اإلنتاج. 1

 ٕٓقبل إجراء البحث ذىب الباحث إىل معهد سوانن أمبيل العايل ُب التاريخ 
م. ألعطي الرسالة إىل مدير اظتعهد األستاذ دكتور أزتد مزكي  ٕٛٔٓمارس 

اظتاجستَت ليستأذن إليو، وحتدث الباحث عما يتعلق مبوضوع البحث، وبعد حتدث 
سوانن أمبيل العايل يؤطيو األذن، أمر مدير اظتعهد سوانن  الباحث مع مدير اظتعهد

أمبيل العايل إىل الباحث ليبدأ البحث وأطي الرسالة ايل ديوان اظتعهد. وقام الباحث 
قام الباحث  م. ٕٛٔٓمايو  ٓٔم حىت  ٕٛٔٓمارس  ٖٓىذا البحث يبدأ من 
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م. والفصل  ٕٛٔٓريل أب ٖٕاالختبار القبلي ُب اجملموعة التجريبية ُب يوم االثنُت 
 م ٕٛٔٓأبريل  ٖٕالضابطة  ُب يوم االثنُت 

 
 عملية التعليم  .1

  عملية التعليم للمجموعة التجريبية . أ
ستخدام وسائل اظتعجم اظتساعد و  اخطوات ُب التعليم للمجموعة التجريبية 

كتاب صباح الّلغة ُب ترقية مهارة القراأة لتبلميذ معهد سوانن أمبيل العايل كما 
 يلي:

 اللقاء األول .ٔ
م ُب  ٕٛٔٓأبريل  ُٖٕب اللقاء األول بدأ الباحث ُب يوم االثنُت 

برانمج صباح اللغة ُب الفصل "أساسي )د(" ُب اظتبٍت ابن سينا اظتعهد 
 ٓٓ:٘ٓدقيقة من الساعة  ٓٙسوانن أمبيل العايل. الوقت ُب ىذا للقاء 

 صباحا. ٓٓ:ٙٓإىل الساعة 
إبعطاء القرطاس إيل التبلميذ  ظتعرفة بدأ الباحث االختبار القبلي 

 الباحث عن قدرة التبلميذ قبل تطبيق وسائل اظتعجم اظتساعد.
 اللقاء الثاّن .ٕ

ُب  م ٕٛٔٓأبريل  ُٕٗب اللقاء الثاّن بدأ الباحث ُب يوم الثلثاء 
إىل  ٓٓ:٘ٓدقيقة من الساعة  ٓٙبرانمج صباح اللغة. الوقت ُب ىذا للقاء 

باحث بتعليم مهارة القراءة ابستخدام اظتعجم . قام ال ٓٓ:ٙٓالساعة 
 اظتساعد لكتاب صباح اللغة.

 أما خطوات التدريس وسائل اظتعجم اظتساعد ُب اللقاء الثاّن كما يلي:
 تقدمي الباحث على اظتواد التعليمية (ٔ



62 

 

 

 

. "الذهاب إىل مركز التسّوق"قام الباحث عن اظتادة ابظتوضوع 
 اتّفق الباحث ابظتادة ُب الفصل "اساسي )د(" 

 التعريف عن معجم اظتساعد لكتاب صباح الّلغة. (ٕ
بعد تقدمي اظتواد التعليمية يشرح الباحث عن اظتعجم اظتساعد 
لكتاب صباح الّلغة يعٍت عن  كيفية استخدامها ومفهومها، وبعد شرح 

عد لكتاب الباحث يعطي الباحث التبلميذ لسؤال عن اظتعجم اظتسا
 صباح الّلغة، واضتمد هلل التبلميذ يهتمون اىتمام جيدا. 

 يوزّع اظتعجم  (ٖ
يوزع الباحث اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح الّلغة إىل التبلميذ، 
ولكل التبلميذ ينالون اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح الّلغة و أيمرىم ليفتح 

باحث التبلميذ . أيمر ال"الذهاب إىل مركز التسّوق "اظتعجم ابظتوضوع 
 ليبحثون اظتفرذات الذي يتعلق بذالك اظتعجم.

 أيمر الباحث التبلميذ ليقراء اظتقالة ُب الكتاب ابستحدام اظتعجم. (ٗ
 أيمر الباحث التبلميذ ليًتجم اظتقالة ابستحدام اظتقالة.

 يعطي الباحث فرصة إىل التبلميذ للسؤال (٘
إذا كان مل يفهمون بعد يًتجم التبلميذ اظتقالة يعطي الباحث السؤال 

 ُب القراءة.
 خيتم الباحث اظتادة ابلسبلم  (ٙ

بعد انتهاء عملية التعليم والتعلم يرشد التبلميذ لًتقية الدوافعهم 
 خاصة ُب مهارة القراءة. ٍب ختم الباحث ابلسبلم وخيرج من الفصل.

 اللقاء الثالث .ٖ
م ُب  ٕٛٔٓأبريل  ُٕ٘ب اللقاء الثالث بدأ الباحث ُب يوم األربعاء, 

 ٓٓ:٘ٓدقيقة من الساعة   ٓٙبرانمج صباح اللغة. الوقت ُب ىذا للقاء 
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ستخدام اظتعجم . قام الباحث بتعليم اظتهارة القراءة ابٓٓ:ٙٓإىل الساعة 
 اظتساعد.

 كما يلي:أما خطوات التدريس ابظتعجم اظتساعد ُب اللقاء الثاّن  
 يوزيع اظتعجم اظتساعد (1

يوزع الباحث اظتعجم اظتساعد إىل التبلميذ، ولكل التبلميذ ينالون 
الذهاب إىل مركز  "اظتعجم اظتساعد و أيمرىم ليفتح اظتعجم ابظتوضوع 

. أيمر الباحث التبلميذ ليبحثون اظتفرذات اليت تتعلق ابظتقالة ُب "التسّوق
 ىذا اظتوضوع ُب الكتاب.

 لباحث التبلميذ ليقراء اظتقالة ُب الكتاب ابستحدام اظتعجم.أيمر ا (2
 أيمر الباحث التبلميذ ليًتجم اظتقالة ابستحدام اظتقالة..

 يعطي الباحث فرصة إىل التبلميذ للسؤال (3
بعد أنشأ التبلميذ إنشاء العريب يعطي الباحث السؤال إذا كان مل 

 يفهمون ُب قراءة اظتقالة و خاصة الكلمة الصعبة.
 خيتم الباحث اظتادة ابلسبلم  (4

بعد انتهاء عملية التعليم والتعلم يرشد التبلميذ لًتقية الدوافعهم 
 خاصة ُب مهارة القراءة. ٍب ختم الباحث ابلسبلم.

 اللقا الرابع .ٗ
م ُب  ٕٛٔٓمايو   ُٛب اللقاء الرابع بدأ الباحث ُب يوم الثلثاء 

إىل  ٓٓ:٘ٓيقة من الساعة دق ٓٙبرانمج صباح الّلغة. الوقت ُب ىذا للقاء 
ستخدام اظتعجم اظتساعد قام الباحث بتعليم اظتهارة القراءة اب ٓٓ:ٙٓالساعة 

 لكتاب صباح الّلغة.
ستخدام اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح الّلغة أما خطوات التدريس اب

 ُب اللقاء الثاّن كما يلي:
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 يوزيع الصور اظتسلسلة على التبلميذ (ٔ
ستخدام اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح الّلغة إىل يوزع الباحث اب

التبلميذ، ولكل التبلميذ ينالون اظتعجم اظتساعد أيمرىم ليفتح اظتعجم 
. أيمر الباحث التبلميذ ليبحثون أريد أن أكون حماضرا " "ابظتوضوع 

 اظتفرذات اليت تتعلق بتلك اظتقالة داخل اظتوضوع.
 ُب الكتاب ابستحدام اظتعجم.أيمر الباحث التبلميذ ليقراء اظتقالة  (ٕ

 أيمر الباحث التبلميذ ليًتجم اظتقالة ابستحدام اظتقالة.
 يعطي الباحث فرصة إىل التبلميذ للسؤال (ٖ

بعد أنشأ التبلميذ إنشاء العريب يعطي الباحث السؤال إذا كان مل 
 يفهمون ُب قراءة اظتقالة و خاصة الكلمة الصعبة..

 خيتم الباحث اظتادة ابلسبلم  (ٗ
د انتهاء عملية التعليم والتعلم يرشد التبلميذ لًتقية الدوافعهم بع

 خاصة ُب مهارة القراءة. ٍب ختم الباحث ابلسبلم.
  اللقا اطتامس .٘

م ُب  ٕٛٔٓمايو  ُٜب اللقاء الرابع بدأ الباحث ُب يوم األربعاء , 
  ٓٓ:٘ٓدقيقة من الساعة  ٓٙبرانمج صباح الّلغة. الوقت ُب ىذا للقاء 

ستخدام ابدأ الباحث االختبار البعدي بعد تطبيق   ٓٓ:ٙٓساعة إىل ال
اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح الّلغة ُب ترقية مهارة القراءة للمجموعة 

 التجريبية.
  اللقا السادس .ٙ

م  ٕٛٔٓمايو  ُٓٔب اللقاء السادس بدأ الباحث ُب يوم األربعاء , 
 ٓٓ:٘ٓقة من الساعة دقي ُٓٙب برانمج صباح الّلغة. الوقت ُب ىذا للقاء 

ستخدام اظتعجم االباحث اإلستبانة بعد تطبيق  أعطى ٓٓ:ٙٓإىل الساعة 
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اظتساعد لكتاب صباح الّلغة ُب ترقية مهارة القراءة للمجموعة التجريبية  
 للمجموعة التجريبية.

 
  عملية التعليم للمجموعة الضابطة . ب

م.  ٕٛٔٓأبريل  ٖٕخطوات ُب التعليم للمجموعة الضابطة ُب التاريح 
أبريل  ٖٕم. بدأ الباحث ابالختبار القبلي ُب يوم االثنُت  ٕٛٔٓمايو  ٜحىت 

بدأ الباحث عملية التليم  ٓٓ:ٙٓ-ٓٓ:٘ٓم. حصة الثانية من الساعة  ٕٛٔٓ
م. عند برانمج صباح الّلغة من الساعة  ٕٛٔٓأبريل  ٕٗوالتعلم ُب يوم الثلثاء, 

أبريل  ٕ٘األربعاء,  تليم والتعلم ُب يومبدأ الباحث عملية ال ٓٓ:ٙٓ-ٓٓ:٘ٓ
بدأ الباحث  ٓٓ:ٙٓ-ٓٓ:٘ٓم. حصة األوىل و الثانية من الساعة  ٕٛٔٓ

م. عند برانمج صباح الّلغة من ٕٛٔٓمايو  ٛعملية التليم والتعلم ُب يوم الثلثاء, 
 ٜبدأ الباحث االختبار البعدي ُب يوم األربعاء,  ٓٓ:ٙٓ-ٓٓ:٘ٓالساعة 

 . ٓٓ:ٙٓ-ٓٓ:٘ٓعند برانمج صباح الّلغة من الساعة م. ٕٛٔٓمايو 
يبدأ الباحث عمليية التعليم والتعلم اللغة العربية ويدرس الباحث ابظتوضوع 

كما ُب الفصل   أريد أن أكون حماضرا "و  الذهاب إىل مركز التسّوق "
التجريب. لكن عملية التعليم والتعلم ُب اجملموعة الضابطة ال يستخدم اظتعجم 

ساعد لكتاب صباح الّلغة، ويستخدم الباحث احملاضرة. واطتطوات عملية اظت
 التعليم ُب اجملموعة الضابطة كمايلي:

دخل الباحث إىل الفصل ٍب يبُت الباحث عن اظتادة اللغة العربية ُب الكتابة  .1
 .أريد أن أكون حماضرا "و  الذهاب إىل مركز التسّوق "ابظتوضوع 

 رأ نص ُب الكتاب. أمر الباحث التبلميذ أن يق .2
بعد قرأ التبلميذ أمر الباحث التبلميذ أنيًتجم كتابة القالة يتعق ابظتوضوع  .3

 بدون اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح الّلغة او ابستحدام اظتعجم األخر.
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للمجموعة الضابطة ىناك اظتشكلة، أكثر من التبلميذ ال يستطيعون ُب 
صباح الّلغة. قام الباحث اإلختبار  تررتة اظتقالة بدون اظتعجم اظتساعد لكتاب

 البعدي ُب للقاء اآلخر.
 

 ستخدام ادلعجم ادلساعد لكتاب صباح الّلغةا. فعالية 2
ستخدام اظتعجم اظتساعد لكتاب الباحث يقدمي حتليل البياانت ونتيجتها ُب ا

صباح الّلغة ُب ترقية مهارة القراءة لتبلميذ مبٍت ابن سينا فصل "اساسي" ُب معهد 
الئلسبلمية اضتكومية ماالنج للعام  إبراىيمسوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك 

 م". ُب الًتتيب يكون نتيجة عرض البياانت االختبارين  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسي 
 الختبار القبلي واالختبار البعدي( للمجموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة.) ا

 
  نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة .أ

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة كمايلي:
 (ٔٔ.ٗل )دو اصت

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة )الفصل أساسي "ه"(
 التقدير نتيجة االختبار القبلي االسم الرقم

 ضعيف ٕ٘ أزتد شهر الصادق ٔ
 ضعيف ٕٓ دمحم أولياء النور الشفاء ٕ
 ضعيف ٕٓ دمحم عرفان مزكي ٖ
 ضعيف ٖٓ دمحم فرمان ىداية ٗ
 ضعيف ٘ٗ أزتد واريز كورنيوان ٘
 ضعيف ٖٓ فرموازي ٙ
 ضعيف ٘ٗ حسيٍت ٚ
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 ضعيف ٘ٔ بيما وحي ىداية هللا ٛ
 ضعيف ٓٔ زتدان مرشدا عارفُت ٜ

 ضعيف ٓٔ توفيق الرزتن عدروس ٓٔ
 ضعيف ٕٓ أرجون اشتاعيل ٔٔ
 ضعيف ٘ٔ دمحم نور فهمي ٕٔ
 ضعيف ٘ شهر اللطفي ٖٔ
 ضعيف ٘ٔ ستيفن موالان سيتيفو ٗٔ
 ضعيف ٖ٘ ألفان ستيا يواان ٘ٔ
 ضعيف ٖ٘ دمحم يوغا فرادتا ٙٔ
 ضعيف ٘ٗ بغوس أدي وجييا ٚٔ
 ضعيف ٕ٘ دمحم قمر الزمان ٛٔ
 جيد جدا ٓٛ دمحم رضا فنصوري ٜٔ
 ضعيف ٕ٘ كيفُت سوراي موالان ٕٓ
 ضعيف ٘ٔ أغونغ مصطفى ٕٔ

  ٓٚٗ اجملموعة 
   ٖٛ,ٕٕ اظتعدل 
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 (ٖ.ٗ)صورةال

 
ُب االختبار القبلي للمجموعة الضابطة التبلميذ ينالون الدرجة اظتعدلة 

( ُب ٘)% ٔ( ُب اظتستوى جيد جدا = ٓ)% ٓ ُب اظتستوى ؽتتاز = 22,38
(  ُب اظتستوى ضعيف = ٓ)% ٓ( ُب اظتستوى مقبول = ٓ)% ٓاظتستوى جيد = 

ٕٓ %(ٜ٘)  
 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة كمايلي:
  (ٕٔ.ٗاصتدول )

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة )الفصل اساسي "ه"(
 التقدير االختبار القبلينتيجة  االسم الرقم

 جيد ٓٚ أزتد شهر الصادق ٔ
 جيد جدا ٓٛ دمحم أولياء النور الشفاء ٕ
 ضعيف ٕ٘ دمحم عرفان مزكي ٖ
 ضعيف ٓٗ دمحم فرمان ىداية ٗ
 ضعيف ٘ٗ أزتد واريز كورنيوان ٘

0% 

 مقبول

5% 

 جيد جدا

0% 

 %0 جيد
 ممتاز

95% 

 ضعيف

 نتائجالاختبارالقبليللمجموعةالضابطة

 ممتاز

 جيد جدا

 جيد

 مقبول

 ضعيف



69 

 

 

 

 ضعيف ٖ٘ فرموازي ٙ
 ضعيف ٘٘ حسيٍت ٚ
 جيد ٘ٚ بيما وحي ىداية هللا ٛ
 ضعيف ٓٗ عارفُتزتدان مرشدا  ٜ

 ضعيف ٘ٔ توفيق الرزتن عدروس ٓٔ
 ضعيف ٕ٘ أرجون اشتاعيل ٔٔ
 ضعيف ٕٓ دمحم نور فهمي ٕٔ
 ضعيف ٓٔ شهر اللطفي ٖٔ
 جيد جدا ٓٛ ستيفن موالان سيتيفو ٗٔ
 ضعيف ٓٗ ألفان ستيا يواان ٘ٔ
 ضعيف ٘ٗ دمحم يوغا فرادتا ٙٔ
 جيد ٓٚ بغوس أدي وجييا ٚٔ
 ضعيف ٖٓ الزماندمحم قمر  ٛٔ
 جيد جدا ٘ٛ دمحم رضا فنصوري ٜٔ
 ضعيف ٕ٘ كيفُت سوراي موالان ٕٓ
 ضعيف ٕٓ أغونغ مصطفى ٕٔ

  ٖٜٓ اجملموعة 
  ٕٛ,ٗٗ اظتعدل 
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 (ٗ.ٗصورة)ال

    
 

ُب االختبار البعدي للمجموعة الضابطة التبلميذ ينالون الدرجة اظتعدلة 
( ُب ٗٔ)% ٖ( ُب اظتستوى جيد جدا = ٕٚ)% ٘ٔ. ُب اظتستوى ؽتتاز = ٗٓ.ٗٗ

(  ُب اظتستوى ضعيف = ٓ)% ٓ( ُب اظتستوى مقبول = ٗٔ)% ٖاظتستوى جيد = 
ٓ %(ٓ) 

 (ٖٔ.ٗاصتدول )
 اظتقارنة بُت االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة

فئات  التقدير الرقم
 الدرجات

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
عدد 

 التبلميذ
النسبة 

 اظتؤتية
عدد 

 التبلميذ
النسبة 

 اظتؤتية
 %ٕٚ ٘ٔ %ٓ - ٓٓٔ - ٜٓ ؽتتاز ٔ
 %ٗٔ ٖ %٘ ٔ  ٜٛ - ٓٛ جيد جدا ٕ
 %ٗٔ ٖ %ٓ -   ٜٚ - ٓٚ جيد ٖ
 %ٓ - %ٓ - ٜٙ - ٓٙ مقبول ٗ

0% 

 ضعيف

14% 

 جيد جدا

14% 

 جيد

0% 

 مقبول
72% 

 ممتاز

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 ممتاز

 جيد جدا

 جيد

 مقبول

 ضعيف
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 %ٓ - %ٜ٘ ٕٓ  ٜ٘ - ٓ ضعيف ٘
 %ٓٓٔ ٕٔ %ٓٓٔ ٕٔ العدد

 
 للمجموعة التجريبيةنتائج االختبار القبلي و البعدي .ب

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية كما يلي:
 

 (ٗٔ.ٗاصتدول )
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية )الفصل اساسي "د"(

 التقدير نتيجة االختبار القبلي االسم الرقم
 ضعيف ٓٗ دمحم فارح ألفان ٔ
 ضعيف ٕ٘ دمحم مشفع ٕ
 ضعيف ٕ٘ حنيف عبد الرشيد ٖ
 ضعيف ٓٔ نور فؤاد حسن ٗ
 مقبول ٓٙ ريزا توفيق فاموغكاس ٘
 ضعيف ٕ٘ دمحم أرداينشاه ٙ
 ضعيف ٖ٘ أسيف جبلاللدين رحايل ٚ
 ضعيف ٖٓ إقبال رمضان ٛ
 ضعيف ٖ٘ أنغي يوسف مصطفى ٜ

 ضعيف ٘ٗ دمحم ابن فحر الرازي ٓٔ
 ضعيف ٖٓ دمحم حسُت ألفُت ٔٔ
 ضعيف ٖٓ عبد وحيو نوغراغا ٕٔ
 ضعيف ٓٔ خَت األانم ٖٔ
 ضعيف ٓٔ دمحم إعتام نصر هللا ٗٔ
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 ضعيف ٘ٔ رزقي عناية أكربي ٘ٔ
 ضعيف ٘٘ سدام رزتاداينتو ٙٔ
 ضعيف ٕ٘ فيصال الفارسي ٚٔ
 ضعيف ٖ٘ دمحم ابغوس جونيدي ٛٔ
 ضعيف ٕٓ دمحم أكمل بصائر اظتستفيد ٜٔ
 ضعيف ٖٓ دمحم فخر العزم ٕٓ
 ضعيف ٘ٗ أددياس ويسنو ٕٔ

  ٕٙٙ اجملموعة 
   ٓٛ,ٜٕ اظتعدل 

 
 (٘.ٗصورة)ال

 
ُب االختبار القبلي للمجموعة التجريبية التبلميذ ينالون الدرجة اظتعدلة 

( ُب ٓ)% ٓ( ُب اظتستوى جيد جدا = ٓ)% ٓ. ُب اظتستوى ؽتتاز = ٓٛ,ٜٕ
(  ُب اظتستوى ضعيف = ٔ)% ٛ( ُب اظتستوى مقبول = ٓ)% ٗاظتستوى جيد = 

ٕٓ(ٜٓ)% 

0% 

 جيد
0% 

 جيد جدا

0% 

 ممتاز

5% 

 مقبول

95% 

 ضعيف

 نتائجالاختبارالقبليللمجتمعالتجريبي

 ممتاز

 جيد جدا

 جيد

 مقبول

 ضعيف
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 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية كما يلي:

 
 (٘ٔ.ٗاصتدول )

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية )الفصل اساسي "د"(
 التقدير نتيجة االختبار القبلي االسم الرقم

 ؽتتاز ٜ٘ دمحم فارح ألفان ٔ
 ؽتتاز ٜ٘ دمحم مشفع ٕ
 جيد جدا ٘ٛ حنيف عبد الرشيد ٖ
 ؽتتاز ٜٓ نور فؤاد حسن ٗ
 جيد ٓٚ ريزا توفيق فاموغكاس ٘
 ؽتتاز ٜ٘ دمحم أرداينشاه ٙ
 ؽتتاز ٓٓٔ أسيف جبلاللدين رحايل ٚ
 جيد جدا ٘ٛ إقبال رمضان ٛ
 ؽتتاز ٜٓ أنغي يوسف مصطفى ٜ

 جيد جدا ٘ٛ دمحم ابن فحر الرازي ٓٔ
 جيد جدا ٘ٛ دمحم حسُت ألفُت ٔٔ
 ؽتتاز ٓٓٔ عبد وحيو نوغراغا ٕٔ
 جيد ٓٚ خَت األانم ٖٔ
 ؽتتاز ٜٓ دمحم إعتام نصر هللا ٗٔ
 جيد جدا ٘ٛ رزقي عناية أكربي ٘ٔ
 ؽتتاز ٜ٘ سدام رزتاداينتو ٙٔ
 ؽتتاز ٜ٘ فيصال الفارسي ٚٔ
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 ؽتتاز ٜ٘ دمحم ابغوس جونيدي ٛٔ
 ؽتتاز ٜ٘ دمحم أكمل بصائر اظتستفيد ٜٔ
 ؽتتاز ٜٓ دمحم فخر العزم ٕٓ
 ؽتتاز ٓٓٔ أددياس ويسنو ٕٔ
  ٜٓٛٔ اجملموعة ٕٕ

  ٓٓ,ٜٓ اظتعدل 
 

 (ٙ.ٗصورة )

 
 

ُب االختبار البعدي للمجموعة التجريبية التبلميذ ينالون الدرجة اظتعدلة 
( ُب ٕٗ)% ٘( ُب اظتستوى جيد جدا = ٚٙ)% ٗٔ. ُب اظتستوى ؽتتاز = ٓٓ,ٜٓ

 ُٓب اظتستوى ضعيف =  ( ٓ)% ٓ( ُب اظتستوى مقبول =ٜ)% ٕاظتستوى جيد = 
%(ٓ) 

 
 

67% 

 ممتاز

24% 

 جيد جدا

9% 

 جيد

0% 

 مقبول
0% 

 ضعيف

 نتائج الاختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

 ممتاز

 جيد جدا

 جيد

 مقبول

 ضعيف
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 (ٙٔ.ٗاصتدول )
 ةياظتقارنة بُت االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريب

فئات  التقدير الرقم
 الدرجات

 االختبار البعدي االختبار القبلي
عدد 

 التبلميذ
النسبة 

 اظتؤتية
عدد 

 التبلميذ
النسبة 

 اظتؤتية
 %ٚٙ ٗٔ %ٓ - ٓٓٔ - ٜٓ ؽتتاز ٔ
 %ٕٗ ٘ %ٓ -  ٜٛ - ٓٛ جداجيد  ٕ
 %ٜ ٕ %ٓ -   ٜٚ - ٓٚ جيد ٖ
 %ٓ - %٘ ٔ ٜٙ - ٓٙ مقبول ٗ
 %ٓ - %ٜ٘ ٕٓ  ٜ٘ - ٓ ضعيف ٘

 %ٓٓٔ ٕٔ %ٓٓٔ ٕٔ العدد
 

 مقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة و التجريبية  .ج
 (ٚٔ.ٗاصتدول )

 ةينتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة و التجريب

 الرقم
أشتاء التبلميذ 

 اجملموعة الضابطة
نتيجة االختبار 

 البعدي
أشتاء التبلميذ 

 اجملموعة التجريبية
نتيجة االختبار 

 البعدي

أزتد شهر  ٔ
 ٓٚ الصادق

 ٜ٘ دمحم فارح ألفان

ٕ 
دمحم أولياء النور 

 ٓٛ الشفاء
 ٜ٘ دمحم مشفع

 ٕ٘ دمحم عرفان مزكي ٖ
حنيف عبد 

 ٘ٛ الرشيد
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 ٜٓ نور فؤاد حسن ٓٗ ىدايةدمحم فرمان  ٗ

أزتد واريز   ٘
 ٘ٗ كورنيوان

ريزا توفيق 
 ٓٚ فاموغكاس

 ٜ٘ دمحم أرداينشاه ٖ٘ فرموازي ٙ

 ٘٘ حسيٍت ٚ
أسيف جبلاللدين 

 ٓٓٔ رحايل

بيما وحي ىداية  ٛ
 ٘ٚ هللا

 ٘ٛ إقبال رمضان

ٜ 
زتدان مرشدا 

 ٓٗ عارفُت
أنغي يوسف 

 ٜٓ مصطفى

توفيق الرزتن  ٓٔ
 ٘ٔ عدروس

دمحم ابن فحر 
 ٘ٛ الرازي

 ٘ٛ دمحم حسُت ألفُت ٕ٘ أرجون اشتاعيل ٔٔ

 ٓٓٔ عبد وحيو نوغراغا ٕٓ دمحم نور فهمي ٕٔ

 ٓٚ خَت األانم ٓٔ شهر اللطفي ٖٔ

ستيفن موالان  ٗٔ
 ٓٛ سيتيفو

 ٜٓ دمحم إعتام نصر هللا

 ٘ٛ رزقي عناية أكربي ٓٗ ألفان ستيا يواان ٘ٔ

 ٜ٘ سدام رزتاداينتو ٘ٗ دمحم يوغا فرادتا ٙٔ

 ٜ٘ فيصال الفارسي ٓٚ بغوس أدي وجييا ٚٔ
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 ٖٓ دمحم قمر الزمان ٛٔ
دمحم ابغوس 

 ٜ٘ جونيدي

 ٘ٛ دمحم رضا فنصوري ٜٔ
دمحم أكمل بصائر 

 اظتستفيد
ٜ٘ 

كيفُت سوراي  ٕٓ
 ٕ٘ موالان

 ٜٓ دمحم فخر العزم

 ٓٓٔ أددياس ويسنو ٕٓ أغونغ مصطفى ٕٔ

  ٜٖٓ   ٜٔٛٓ  
( أعلى من نتائج االختبار 1894ة )ياالختبار البعدي للمجموعة التجريبنتائج 

 (ٖٜٓالبعدي للمجموعة الضابطة )
 

 (ٛٔ.ٗاصتدول )
 حسابية النتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 ’ f y ’ yf ’ ²y ’ ²yf النتيجة الرقم
ٔ ٛ٘ ٔ ٙ ٙ ٖٙ ٖٙ 
ٕ ٛٓ ٕ ٘ ٔٓ ٕ٘ ٘ٓ 
ٖ ٚ٘ ٔ ٗ ٗ ٔٙ ٔٙ 
ٗ ٚٓ ٕ ٖ ٙ ٜ ٔٛ 
٘ ٘٘ ٔ ٕ ٕ ٗ ٗ 
ٙ ٗ٘ ٕ ٔ ٕ ٔ ٕ 
ٚ ٗٓ ٖ ٓ ٓ ٓ ٓ 
ٛ ٖ٘ ٔ -ٔ -ٔ ٔ ٔ 
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ٜ ٖٓ ٔ -ٕ -ٕ ٗ ٗ 
ٔٓ ٕ٘ ٖ -ٖ -ٜ ٜ ٕٚ 
ٔٔ ٕٓ ٕ -ٗ -ٛ ٔٙ ٖٕ 
ٕٔ ٔ٘ ٔ -٘ -٘ ٕ٘ ٕ٘ 
ٖٔ ٔٓ ٔ -ٙ -ٙ ٖٙ ٖٙ 

 ٕٔ٘   - ٕٔ اجملموعة
 

 (ٜٔ.ٗاصتدول )
  التجريبيةحسابية النتائج االختبار البعدي للمجموعة 

 ’ f x ’ xf ’ ²x ’ ²xf النتيجة الرقم
ٔ ٔٓٓ ٖ ٕ ٙ ٗ ٕٔ 
ٕ ٜ٘ ٚ ٔ ٚ ٔ ٛ 
ٖ ٜٓ ٗ ٓ ٓ ٓ ٓ 
ٗ ٛ٘ ٘ ٔ ٘ ٔ ٘ 
٘ ٚٓ ٕ -ٔ -ٕ ٔ ٕ 

 ٕٚ   - ٕٔ اجملموعة
 

 (ٕٓ.ٗاصتدول )
 نتائج عدد االؿتراف وعدد االؿتراف اظتربع من اجملموعتُت

 الرقم
  التجريبيةاجملموعة   اجملموعة الضابطة

y1pre y2pos (y) y2 x1 x2 (x) x2 

ٔ ٕ٘ ٚٓ ٗ٘ ٕٕٓ٘ ٗٓ ٜ٘ ٘٘ ٖٕٓ٘ 
ٕ ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٖٙٓٓ ٕ٘ ٜ٘ ٚٓ ٜٗٓٓ 
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ٖ ٕٓ ٕ٘ ٘ ٕ٘ ٕ٘ ٛ٘ ٙٓ ٖٙٓٓ 
ٗ ٖٓ ٗٓ ٔٓ ٔٓٓ ٔٓ ٜٓ ٛٓ ٙٗٓٓ 
٘ ٗ٘ ٗ٘ ٓ ٓ ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٙ ٖٓ ٖ٘ ٘ ٕ٘ ٕ٘ ٜ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ 
ٚ ٗ٘ ٘٘ ٔٓ ٔٓٓ ٖ٘ ٔٓٓ ٙ٘ ٖٙٓٓ 
ٛ ٔ٘ ٚ٘ ٙٓ ٗٓٓ ٖٓ ٛ٘ ٘٘ ٖٕٓ٘ 
ٜ ٔٓ ٗٓ ٖٓ ٜٓٓ ٖ٘ ٜٓ ٘٘ ٖٕٓ٘ 

ٔٓ ٔٓ ٔ٘ ٘ ٕ٘ ٗ٘ ٛ٘ ٗٓ ٔٙٓٓ 
ٔٔ ٕٓ ٕ٘ ٘ ٕ٘ ٖٓ ٛ٘ ٘٘ ٖٕٓ٘ 
ٕٔ ٔ٘ ٕٓ ٘ ٕ٘ ٖٓ ٔٓٓ ٚٓ ٜٗٓٓ 
ٖٔ ٘ ٔٓ ٘ ٕ٘ ٔٓ ٚٓ ٙٓ ٖٙٓٓ 
ٔٗ ٔ٘ ٛٓ ٙ٘ ٕٕٗ٘ ٔٓ ٜٓ ٛٓ ٙٗٓٓ 
ٔ٘ ٖ٘ ٗٓ ٘ ٕ٘ ٔ٘ ٛ٘ ٚٓ ٜٗٓٓ 
ٔٙ ٖ٘ ٗ٘ ٔٓ ٔٓٓ ٘٘ ٜ٘ ٗٓ ٔٙٓٓ 
ٔٚ ٗ٘ ٚٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٕ٘ ٜ٘ ٚٓ ٜٗٓٓ 
ٔٛ ٕ٘ ٖٓ ٘ ٕ٘ ٖ٘ ٜ٘ ٙٓ ٖٙٓٓ 
ٜٔ ٛٓ ٛ٘ ٘ ٕ٘ ٕٓ ٜ٘ ٚ٘ ٕ٘ٙ٘ 
ٕٓ ٕ٘ ٕ٘ ٓ ٓ ٖٓ ٜٓ ٙٓ ٖٙٓٓ 
ٕٔ ٔ٘ ٕٓ ٘ ٕ٘ ٗ٘ ٔٓٓ ٘٘ ٖٕٓ٘ 

 ٘ٚٙ٘ٚ ٕٕٓٔ ٜٓٛٔ ٕٙٙ ٕٖٕ٘ٔ ٖ٘ٙ ٖٜٓ ٓٚٗ اجملموع
   y∑ y²∑   x∑ x²∑ 
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 شرح ُب اصتدوال كمايلي:
 

y1  : نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 
y2  : نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 
y  :  عدد االؿتراف للنتيجة اجملموعة الضابطة 

y2  : عدد االؿتراف اظتربع للنتيجة اجملموعة الضابطة 
y∑ : غتموع عدد االؿتراف للنتيجة اجملموعة الضابطة 
y²∑ : غتموع عدد االؿتراف اظتربع للنتيجة اجملموعة الضابطة 

x1  :نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 
x2 : نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

X   التجريبية: عدد االؿتراف للنتيجة اجملموعة 

x2   التجريبية: عدد االؿتراف اظتربع للنتيجة اجملموعة 

x∑  التجريبية: غتموع عدد االؿتراف للنتيجة اجملموعة 

x²∑  التجريبية: غتموع عدد االؿتراف اظتربع للنتيجة اجملموعة 
 

غتموع عدد بعد شرح الباحث عن اصتدول، و اآلن يلخص الباحث النتائج 
 اجملموعتُت، كمايلي:من  االؿتراف و غتموع عدد االؿتراف اظتربع

 
 (ٕٔ.ٗاصتدول )

 االؿتراف و غتموع عدد االؿتراف اظتربع من اجملموعتُتغتموع عدد 
 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

غتموع عدد 
 االؿتراف

غتموع عدد 
 االؿتراف اظتربع

غتموع عدد 
 االؿتراف

غتموع عدد 
 االؿتراف اظتربع



81 

 

 

 

y∑ y²∑ ∑x ∑x² 
ٖٙ٘ ٕٖٕٔ٘ ٕٕٔٓ ٚ٘ٙٚ٘ 

 
 االحصائي كمايلي:واآلن قام الباحث عن النتائج إىل الرمز 

 

xM =  

  

 = 
   4

  
 

 

 = 58.09 

 

My =  

 

 = 
7  

  
 

 

 = 17.38 

 

∑ x
2 =  

∑ X
2 
 -  

 

 = 75675- 
    4  

  
 

 

 = 75675- 
 0  044

  
 

 

 
= 

175675 – 70876.19 

 
= 

104798.81 

 

∑ y² 
= 

∑ Y² -  

 

 
= 

4275 -  

 = 12325- 
 7    

  
 

 
 

= 12325- 
 77   
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= 12325- 6344.04 

 

= 5980.96 
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= 
0    

√  3   0   4 4   7 
 

 

 = 
0    

√  7 3
 

= 
0    

    7
 

 

t = 2.5 

 

df = Nx + Ny – 2 

  = 21 + 21 – 2 

  = 40 

Ts0,05 = 1.684 

Ts0,01 = 2.423 

 . ٘.ٕاإلحصائي =  tوبعد اإلحصاء الباحث ابلرموز وحصل احتساب نتيجة 
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 (Degree of Freedom)  . حبث الباحث نتيجةt-table) )وبعد ذلك قام الباحث تعيُت 
و نتيجة ُب  ٗٛٙ،ٔ% ٘فوجد الباحث أن نتيجة ُب التقدير اظتعنوي  t-tableمن 

 بتقدير كما يلي:  ٖٕٗ،ٕ% ٔالتقدير اظتعنوي 

(Thitung)   >(Ttable)   =1H الفرض العملّي = مقبول 

(Thitung)   <(Ttable)   =0H الفرض الّصفرّي = مردود 

 ٗٛٙ،ٔ% ٘اظتعنوي  أكرب من نتيجة التقدير ٘.ٕاإلحصائي =  tنتيجة 
> ٖٕٗ،ٕ>  ٗٛٙ،ٔ. وكذلك ٖٕٗ،ٕ% ٔوكذلك من نتيجة التقدير اظتعنوي 

 ..  وُب ىذا لبحث يعٍت مقبول٘.ٕ
 
. وجيد ىنا مقبول (H0)مردود و (H1)فالفرض البديل  t-tableأكرب من قيمة  t-oألن قيمة 
اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح ابستعمال  الّلغة العربية ُب برانمج صباح الّلغةأن تعليم 

 .عند تعليم الّلغة العربية اظتفرداتأثرا إجيابيا لكفاءة الطبلب ُب فهم الّغة" 
، وذلك تدل على ترقية  ٘.ٕاإلحصائي  tنتيجة أساسا على اصتدول السابق أن نتائج 

اظتساعد اظتعجم حينما استخدم  عند تعليم الّلغة العربية فهم اظتفرداتكفاءة الطبلب ُب 
استخدام اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح . وخيلص الباحث أن لكتاب "صباح الّلغة"

 "فعال". َب معهد سوانن أمبيل العايل لتعليم الّلغة العربية الّلغة"
 

 ادلالحظة من اخلرباء: اثنيا
  اإلنتاج تقومي. 5

ُب ىذه اظترحلة حيلل الباحث عن كل عملية التطبيق. وكذالك إثبات فرضية 
لكتاب "صباح الّلغة" ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة البحث أن اظتعجم اظتساعد 

الطبلب لئلستخدام ُب عند   الئقموالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج. 
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، اعتمادا على  العربية لكفاءة فهم اظتفرداتاللّغة مادة برانمج صباح الّلغة عن 
 البياانت الصحيحة.

برانمج صباح الّلغة عن ليعي النتائج االستبانة إىل اظتدرس  بعد ما تقّدم الباحث .ٔ
، فحصل شيف الدين ػتّمد ىو أستاذاألساسي اللغة العربية للفصل مادة 

فنتيجة من إذا انسب جبدول معيار اللياقة، %.٘،ٕٜ أبكمالو على نتيجة
 .الئق جدااظتعيار 

كل الطلبة يعٍت   أخد الباحثاالستبانة للطلبة إىل الطلبة ُب التجريبة اظتيدانية.  .ٕ
إذا انسب جبدول معيار  .%ٚ،٘ٛطلبة. فحصل أبكملو على نتيجة  ٕٔ

  .جدا الئقاللياقة، فنتيجة من اظتعيار 

لكتاب أن اظتعجم اظتساعد  إنتهاء لكل عملية التجريبة فحصل الباحث بعد
"صباح الّلغة" ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 

يتأكد بصاحل، جييب اظتشكبلت، ويناسب لفصل األساسي اضتكوميو ماالنج 
 اضتاجات الطلبة واظتدرس:

 ىذا اظتعجم اظتساعد لتعليم اللغة العربية يناسب بكتاب التعليمي اظتستخدمة  .1
 يعٍت كتاب "صباح الّلغة"

 شكل اظتعجم ىو اظتعجم اصتيب، حىت حيملو إىل أي مكان وسهبل .2
 تسهيل اظتدرس ُب تعلم اللغة العربية خاصة عندما حيفظ الطلبة اظتفردات .3
 الدراسية ويزيد اظتفرداتيشعر الطلبة ابظتساعدة ُب فهم اظتواد  .4
 يشعر الطلبة ابلسهولة ُب حبث اظتفردات  .5
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 الفصل اخلامس
 إنتاج البحث ومناقشتها

 

ادلعجم ادلساعد لكتاب صباح الّلغة يف معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة تطوير  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنجموالنل مالك إبراهيم 

إن تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح الّلغة ُب معهد سوانن أمبيل العايل 
منوذج  الباحث ، استخداماإلسبلمية اضتكومية ماالنج إبراىيمجبامعة موالنل مالك 

. واختار الباحث ىذا النموذاج ألن "ADDIE "أّدي ىو منوذاج التطوير اإلجرائّي 
وضيحة وأسهل لتطوير اظتعجم، فوضح الباحث ابطتطوات التالية ىذه اطتطوات 

لكي يكون النموذج أوضح: حتليل اضتاجات واظتشكبلت، التصميم، التطوير، 
  ٘٘التطبيق والتقومي.

الذي يقوم ابطتطوات، اظتساعد لكتاب صباح الّلغة وأما عملية تطوير اظتعجم 
خيّطط الباحث التدريس الذي يتكّون من حتليل االحتياجات واظتشكلة. و منها: 

، طريقة التدريس، تقومي. ورتع  كفاءة الطلبة وخطوات التدريسأىداف التعليم،  
اظتعجم مبواصفات اطتاصة وجنس اظتعجم.   ُب تصميمعن الشياء احملتاجة،   البياانت

)الغبلف األمامي، الغبلف الوسطى، الغبلف   من تصميم الغبلفٍب تطوير اظتنتج 
اطتلفي(، وجوه اظتعجم، اظتواد اظتعجمية، عرض نتائج التصديق من اطترباء )اطتبَت 

"اساسي )د(" مبٍت ابن سينا ُب تطبيق إىل الطلبة ُب الفصل. و احملتوى والتصميم
اإلسبلمية اضتكومية ماالنج ،  إبراىيممعهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك 

  بوسيلة االستبانة واظتقابلة حىت تكون اظتنتج األخَت.  ٍب تقومي جودة اظتنتج

                                                           
55

 Dewi Salma Prawiradilaga dkk, Mozaik Tekhnologi Pendidikan e-learning, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), hlm 158 
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لو خصائص ميزة، فيو اظتزااي واظتعايب، اظتعجم اظتساعد لكتاب صباح الّلغة وإن 
 وكذلك مبواصفات اظتعجم اظتساعد منها: 

ىذا اظتعجم ىو نوع من اظتعجم اظتوضوعي، اظتفردات اظتًتاكمة على أساس  .ٔ
 ُب معهد سوانن أمبيل العايل. "صباح اللغة"اظتوضوع الوارد ُب الكتاب 

يوجد عمود استماع جبانب اظتفردات ابإلضافة إىل اتريخ وتوقيع اظتستمع ُب هناية  .ٕ
العمود لكل موضوع. لذلك ابإلضافة إىل معرفة معٌت اظتفردات، الطبلب ىو 

 مطلوب ضتفظ ، حبيث أن ثروة اظتفردات.
األدين لصف اللغة العربية, عمود ُب ىذا اظتعجم، ىناك ثبلثة أعمدة. عمود  .ٖ

 األوسط للرقم و عمود األيسر للغة اإلندونيسية.
 ترتيب الكتابة يكتب من بداية الكلمة مرتبة منذ بداية الباب ايل النهاية. .ٗ
يضا متساواي لتسهيل أاظتفردات ال يغَت من كتابة األصل ُب الكتاب و معناه  .٘

 البحث و تفهيم اظتعنوي.
 اظتفردات. ٘٘ٙ علىىذا اظتعجم حيتوي  .ٙ

 
صالحية ادلعجم ادلساعد لكتاب صباح الّلغة يف معهد سوانن أمبيل العايل   .2

 اإلسالمية احلكومية ماالنج إبراهيمجبامعة موالنل مالك 

 التصديق من اطترباء:

  "الئق جدا"فنتيجة من اظتعيار  % ٗٛمن خبَت اظتادة أبكملو حصل على  (ٔ
  "الئق جدا"% فنتيجة من اظتعيار ٚ،ٜ٘من خبَت التصميم أبكملو حصل على  (ٕ

 من اظتدرس و الطبّلب:نتائج االستبانة 
نتائج االستبانة من اظتدرس برانمج صباح الّلغة  الفصل "اساسي" استاذ شيف  (ٔ

 "الئق جدا"فنتيجة من اظتعيار  %. ٘،ٕٜالدين، أبكملو حصل على 
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االستبانة للطلبة إىل الطلبة ُب التجريبة اظتيدانية. فحصل أبكملو على نتيجة   (ٕ
 "الئق جدا"%. إذا انسب جبدول معيار اللياقة، فنتيجة من اظتعيار ٚ،٘ٛ

لتعليم الّلغة  أن استخدام اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة"ىذا اضتال يدل على 
 " الئق جدا". َب معهد سوانن أمبيل العايل العربية

 
يف معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة  "صباح الّلغة"ادلعجم ادلساعد لكتاب فعالية  .3

 اإلسالمية احلكومية ماالنج إبراهيمموالنل مالك 
 

اظتعنوي  أكرب من نتيجة التقدير ٘.ٕاإلحصائي =  tُب نتائج اإلختبار ,نتيجة   
>  ٗٛٙ،ٔ. وكذلك ٖٕٗ،ٕ% ٔوكذلك من نتيجة التقدير اظتعنوي  ٗٛٙ،ٔ% ٘

مردود  (Ha)فالفرض البديل  t-tableأكرب من قيمة  t-o. ألن قيمة ٘.ٕ> ٖٕٗ،ٕ
وذلك تدل على ترقية كفاءة الطبلب ُب فهم اظتفردات حينما استخدم  مقبول. (Ho)و

وخيلص الباحث أن استخدام اظتعجم اظتساعد اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة". 
 "فعال". َب معهد سوانن أمبيل العايل لتعليم الّلغة العربية لكتاب "صباح الّلغة"
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 الفصل السادس
 ملخص البحث وادلقرتحات

 

  ملخص البحث .1
بعد انتهاء من اجراء حبث العلمي عن تطوير اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح 

اإلسبلمية اضتكومية  إبراىيمالّلغة" ُب معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك 
 على اإلستنتاج األخَت كما يلي: ، فحصل الباحثماالنج

 .كتاب "صباح الّلغة"تطوير ادلعجم ادلساعد ل .أ 
تطوير اظتعجم الذي  ، وأما "ADDIE " التطويري جيري على منوذجىذا البحث 

حتليل اضتاجات واظتشكبلت اليت حتتاج وتوجو :  يقوم ابطتطوات اجرأه الباحث
. وتصمم اظتواد على أساس كتاب َب برانمج صباح الّلغة الطلبة ُب تعليم اللغة العربية

. ٍب تطوير اظتعجم اظتساعد برانمج صباح الّلغةالذي يستخدم ُب "صباح الّلغة" 
خبَت  خربين، االستبانة إىل والتصديق االنتاج قام الباحثلكتاب "صباح الّلغة" 

 تطبيقو  تصميم اظتعجم وخبَت اظتادة ٍب ايل اظتدرس برانمج صباح الّلغة و الطبلب.
برانمج واظتدرس األساسي إىل الطلبة ُب الفصل اظتعجم ابألختبار قبلي و بعدي 

معهد سوانن أمبيل العايل جبامعة موالان مالك ُب اللغة العربية غة مادة صباح اللّ 
، ٍب تقومي جودة اظتنتج بوسيلة االستبانة واظتقابلة إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج

 .  حىت تكون اظتنتج األخَت
 

تطوير ادلعجم ادلساعد لكتاب "صباح الّلغة" يف معهد سوانن أمبيل صالحية  .ب 
  اإلسالمية احلكومية ماالنج إبراهيمالعايل جبامعة موالان مالك 

خبَت ُب  "ممتاز" وخبَت اظتادة نتيجتو  نظرا ايل تصديق من اطترباء, اّن حتكيمهما 
والنتيجة االستبانة  "الئق جدا"فالنتيجة من العيار " ممتاز  " غتال تصميم نتيجتو
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والنتيجة االستبانة الطلبة  ."الئق جدا"فالنتيجة من العيار  %٘.ٜٙاظتدرس 
اظتدرس  خبَتين, وىذا مبعٌت  يستنتج. "الئق جدا"% فالنتيجة من العيار ٚ،٘ٛ

 ."الئق جدا" لكتاب "صباح الّلغة" اظتعجم اظتساعد والطلبة أن استخدام 
لتعليم الّلغة  اظتعجم اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة"وخيلص الباحث أن استخدام 

 ".الئق جدا " َب معهد سوانن أمبيل العايل العربية
 

 فعالية ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية  .ج 
ُب نتائج اإلختبار . اليت قد حبثو الباحث اعتمادا على حتليل البياانت

 ٗٛٙ،ٔ% ٘اظتعنوي  أكرب من نتيجة التقدير ٘.ٕاإلحصائي =  t,نتيجة 
>  ٗٛٙ،ٔ. وكذلك ٖٕٗ،ٕ% ٔوكذلك من نتيجة التقدير اظتعنوي 

 (H1)فالفرض البديل  t-tableأكرب من قيمة  t-o. ألن قيمة ٘.ٕ >ٖٕٗ،ٕ
اظتعجم  وىذا مبعٌت  يستنتج اظتدرس والطلبة أن استخدام . مقبول (H0)مردود و

الباحث أن استخدام اظتعجم  وخيلصُب التعليم اللغة العربية،  فّعالةاظتساعد 
 َب معهد سوانن أمبيل العايل لتعليم الّلغة العربية اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة"

 "فعال".
 مقرتحات البحث  .2

يقوم أن تكون نتيجة ىذا البحث مدخبل مفيدا ظتن يريد أن  يرجو الباحث
 االقًتاحات اآلتية: مبثل ىذا البحث. لذالك قّدم الباحث

للبحث التايل أبن يستمر إىل تطوير الذي يتحّسن على طريقة  يرجو الباحث .ٔ
 التطوير ىذا اظتعجم.  

معهد سوانن اللغة العربية ُب برانمج صباح الّلغة مادة ظتدرس  يرجو الباحث  .ٕ
ستفيد أمبيل العايل جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج أن ي

 اللغة العربية. برانمج صباح الّلغة َب مادة اظتفيدة ُب تعليم  نتائج البحث
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ابستخدام  ُب برانمج صباح الّلغة لطلبة لكي يدرس اللغة العربية يرجو الباحث .ٖ
وحيفظ اظتفردات ُب ىذا اظتعجم وتطبيق  اظتساعد لكتاب "صباح الّلغة"اظتعجم 

 ُب أنشطة اليومية. اللغة العربية
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 ادلراجع
 ادلراجع ابللغة العربية .1

 رواه اضتاكم، الطرباّن والبيهقياضتديث، 
 اإلمام الشافعيقول، 

أسس إعداد الكتب لتعليمية لغَت النّاطقُت  .ٜٜٔٔ .الغاىل عبد هللا وعبدهللا عبد اضتميد
 الرايض: دار الغايل للطبع والنشر والتوزيع.  ابلعربية.

 الرايض: جامعة اظتلك سعود. اظتعجم.علم اللغة وصناعة  . ۱۹۹۱ القاشتي علي.
طرق  -مداخلو -تعليم اللغة العربية بلغات أخرى: أسسو.  ۱۹ٛ٘ الناقة ػتمود كامل.

 . مكة اظتكرمة: جامعة أم القرى.تدريسو
. "الفكر االصطبلحي ُب معجم ٖٕٔٓسعد هللا دمحم سامل واعتاشيمي ظتياء حسُت. 

 . Volume 20 Nomor 72ه( دراسة نقدية"، غتلة الًتبية والعلم، ۱۱ٜٗ)الكليات( للكفوي )
 . جامعة عُت الشمس. فصول ُب فقو العربية. ٜٜٜٔ .رمضان عبد التواب

 . القاىرة: دار الفكرة العرىب. مدخل إىل علم اللغة. ٜٜٛٔدمحم حسن.  عبد العزيز
اظتعاجم، البحث ػتاضرات ُب علم اظتفردات وصناعة . ٕ٘ٔٓبوشيبة عبد القادر. 

 ، جامعة أيب بكر بلقياد.اصتامعي
الوسائل التعليمية واظتنهج. . ٜٜٚٔجابر أزتد خَتي دمحم كاظم و جابر عبد اضتميد. 

 دار النهضة العربية.
. القاىرة: دار تكنولوجيا إنتاج اظتواد التعليمية. ٕٕٓٓالفرجاّن عبد العظيم عبد السبلم. 

 غريب.
اظترجع ُب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا بلغة أخرى. . ٜٛٛٔطعيمة رشدي أزتد. 

 مكة: جامعة أم القرى. 
 . اعتيئة اظتصرية للكتاب.بُت الثقافة والسياسية . ۱۱۱٘ ىاشم أزتد اضتسُت.

ىل . القاىرة: عامل الكتب.الطبعة األو صناعة اظتعجم اضتديث..ٜٛٛٔعمار أزتد ؼتتار. 
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.القاىرة: دار اظتهضة مناىج البحث ُب الًتبية وعلم النفس.ٜٛٚٔاضتميد جابرعبد. 
 العربية. 

 .الطبعة األوىل.عمان: دار اظتسَتة.أساسيات الباحث العلمي .ٕٚٓٓالضامن منظر. 
 .الكويت: طبعة سادسة. أصول البحث العلمي و مناىجو. ٕٜٛٔبدر أزتد. 

استخدام الفيديو "الفىت" لتنمية استيعاب اظتفردات .  ٕٚٔٓ ريقي سلطان. الفيت دمحم
.رسالة سرجاان غَت منشورة. للطبلب مبٌت ابن خلدون مبعهد سوانن أمبيل العايل مباالنق

 قسم تعليم اللغة العربية. جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية مباالنج.
 
  اإلندونيسية ابللغة ادلراجع .2

 

Mustofa Syaiful. 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. Malang: UIN-Malang Press.  

Hamid Abdul dkk. 2008.  Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media. Malang: UIN-Malang Press.  

Taufiqurrochman R. 2015. Leksikologi Bahasa Arab. Malang: UIN-Maliki Press. 

Syakur Nazri. 2018. Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab dari Pendekatan 

Komunikatif ke Komunikatif. Yogyakarta : Pedagogia. 

Anwar Syaiful, 2015. Ilmu Ma’ajim Wa Mu’jamul Arabi.Jurnal Lisanuad-Dhad. Vol. 2 Nomor 2. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D. Bandung: Alfabeta.   

Sukmadinata dan Syaodih Nana. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Rosdakarya.  

Tim Penyusun dan Pembahas. 2017. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang; UIN-Press.  

Benny A, Pribadi. 2009. Langkah Penting Merancang Kegiatan Pembelajaran yang Efektif dan 

Berkualitas Model Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Dian Rakyat. 

Mulyatiningsih Endang. 2012. Modul Kuliah Pengembangan Model Pembelajaran. UNY. 

Ali Mohamad. 1987. Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa. 

Sukardi. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: PT Bumi 

Aksara. 

Djiwandono M. Soenardji. 1996. Tes bahasa dalam Pengajaran. Bandung: ITB Bandung. 

Nazir Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Arikunto Suharsimi. 1999. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi). Jakarta : Bumi 

Aksara.
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Arifin Zainal. 2010. Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Tekhnik, Prosedur).Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 

Dewi Salma Prawiradilaga dkk. 2016. Mozaik Tekhnologi Pendidikan e-learning. Jakarta: 

Prenadamedia Group. 
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 مقابلة مع ادلدير

 مقابلة مع ادلدرس



 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية تعليم يف الفصل

 عملية تعليم يف الفصل



 

 

 

 

 

 

  

 اختبار القبلي

 اختبار البعدي



 

 

 



 السرية الذاتية
 

 الشخصيةادلعلومات  .أ 
 : أزتد ذوالفكار الفرايب   السم

  ٜٜٗٔديسمبَت  ٕٕ: فونوروغو,  مكان وتريح اظتيبلد
 : رجل   اصتنس

 : أندونيسية  اصتنسية
 : سوغي يونو   الوالد

 : نعمة اصتسنة   الوالدة
 فونوروغو  -جيتيس  –: جوفَت   العنوان

 ٖٖٕٙ٘ٔٓ٘ٚ٘ٛٓ:   رقم اصتوال
 dzulfikaralfaroby22@gmail.com:  الربيد اإللكتزوّن

 ادلستوي الدراسية .ب 
 السنة ادلستوي الدراسي الرقم

 ٕٔٓٓ-ٜٜٜٔ تربية األطفال مسلمة ؿتضة العلماء ٔ
 ٕٚٓٓ-ٕٔٓٓ مدرسة ابتدائية اضتكومية واحد جوفَت ٕ
 ٕٓٔٓ-ٕٚٓٓ فونوروغو ٖمدرسة ثناوية اظتوّدة  ٖ
 ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓ مدرسة عالية واليصاعا فونوروغو ٗ
سرجاان. قسم تعليم الّلغة العربية كلية العلوم  ٘

الًتبية والتعليم جامعة موالان مالك ابراىيم 
 اإلسبلمية اضتكومية ماالنج

ٕٓٔٗ-ٕٓٔٛ 
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