
 

 البحث الجامعي

ترقية اكتساب المفردات على كتاب اللغة في  ألطفاللتطوير المعجم المصّور 
 ابتدائية سومبر مانجيع وتان ماالنجمفتاح الهدى العربية  بمدرسة 

 
 إعداد:

 الزهرة خير النساء
 00014441: جامعيرقم ال

 
 إشراف:

  الماجستير توفيق الرحمن لدكتورا
 001140001441010441رقم التوظيف: 

 

 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
1400 



 ب

 

 البحث اجلامعي

ترقية اكتساب المفردات على كتاب اللغة لألطفال في تطوير المعجم المصّور 
 بتدائية سومبر مانجيع وتان ماالنجاالعربية  بمدرسة مفتاح الهدى 

 
 إعداد:

 الزهرة خير النساء
 00014441: جامعيرقم ال

 
 إشراف:

  الماجستير توفيق الرحمن لدكتورا
 001140001441010441رقم التوظيف: 

 

 
 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 علوم التربية والتعليمكلية 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
1400 
 



 ج

 

 البحث اجلامعي
ترقية اكتساب المفردات على كتاب اللغة في  ألطفاللتطوير المعجم المصّور 

 سومبر مانجيع وتان ماالنجبتدائية امفتاح الهدى العربية  بمدرسة 

 (S-1)مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول درجة سرجانا 
 لكلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية

  
 إعداد:

 الزهرة خير النساء
 00014441: جامعيرقم ال

 
 إشراف:

  الماجستير توفيق الرحمن لدكتورا
 001140001441010441رقم التوظيف: 

 
 

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
1400 
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 البحث اجلامعي

ترقية اكتساب المفردات على كتاب اللغة في  ألطفاللتطوير المعجم المصّور 
 ماالنجبتدائية سومبر مانجيع وتان امفتاح الهدى العربية  بمدرسة 

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

 
 

 إعداد:
 الزهرة خير النساء

 00014441: جامعيرقم ال
 
 

 إشراف:
  الماجستير توفيق الرحمن لدكتورا

 001140001441010441رقم التوظيف: 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج جامعة موالنا مالك
 م 1400



 ه

 

 استهالل
 

 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 

لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  َعَربِيًّاأَنَزْلٰنُه قُ ْرٰءنًا  ٓ  ِإنَّا  
“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya”. 
(QS. Yusuf :02) 
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 إهداء

 أهدى هذا البحث اجلامعي إىل:

 وّي اللذين ربياين باللطف والرمحة أب

 حارليناّمي و أ حيدر يديأبي 

 ذين يقضيان ليال وأهنارمها بالسجود إىل اهلل من أجل احلياة الكمرية إلبنائهمالال

 رب اغفريل ولوالدي وارمحهما ربياين صغريا 

 

 جلميع أسريت

 .أكبر حبيبي محّمد ،ألغي فحريمّحد أزورا ماولينا، 

اهلل أن يسهل أمورهم واستحاب اهلل منهم يف الّدنيا  جزيل الّشكرا علي دعائهم. عسى
 واألخرية.

 

 صحاب يف حيايتوأ مجيع أساتيذ وأستاذات

 الدنيا واآلخرةالّدنيا واألخرية. عسى اهلل يسهل أمورهم يف
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 كلمة الّشكر و التقدير

 بسم اهلل الّرمحن الراحيم

المصّور  تطوير المعجم "احلمد هلل بعونه متت كتابة البحث اجلامعي مبوضوع 
ثالث بمدرسة فصل اللترقية اكتساب المفردات على كتاب اللغة العربية  لفي  ألطفالل
ل الشكر وتقدم هذا البحث أمج" بتدائية أهلية مفتاح الهدى سومبر مانجيع وتان ماالنجا

شيء طلبت، ري الوجود ومل يبخلوا بخنوا فضل يف إمتام هذا البحث إىل والتقرير إىل الذين كا
 منهم:

 ة، مدير جامعة موالنا مالك إبراهم اإلسالمياذ الدكتور عبد احلارس املاجستريمساحة األست .1
 .احلكومية مباالنج

امعة موالنا والتعليم جمساحة الدكتور أغوس ميمون املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية  .2
 .احلكومية مباالنج مالك إبراهم اإلسالمية

مساحة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا  .3
 .احلكومية مباالنج مالك إبراهم اإلسالمية

املاجستري، املشرف الذي أفاد مين علميا وعمليا ووجهت خطواته يف   أمحد مبلغمساحة  .4
كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرةالبحث حىت اإلنتهاء منه. فله من هلل خري 

 .اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقرير
مجيع املدرسني واملدرسات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهم  .5

 بإخالص.  ةالذي قد علموا ودبروا وشرفوا الباحث ماالنجاإلسالميةاحلكومية 
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 مستخلص البحث
تطوير املعجم املصوّر ألطفال لرتقية اكتساب املفردات على كتاب الدراسة اللغة ، 2112 خير النساء، الزهرة.

تعليم اللغة  قسم. .البحث اجلامعيوتان ماالنجالعربة للفصل الثالث مبدرسة ابتدائية سومرب ماجنيع 
 العربية.كلية علوم الرتبية والتعليم. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 املاجستري توفيق الرمحناملشرف: 
 تطوير املعجم املصّور، ترقية اكتساب اللغة العربية الكلمات األساسية:

اللغة مرحلة ابتدائية اليت تطلب على املتعلم أن تتعلم املواد التعليمية بإحدى املدرسة األهلية يف 
العربية هي املدرسة االبتدائية مفتاح اهلدى، ولكن أكثر التالميذ خبصوص فصل الثالث يشعرون 

ات يف عملية العقباب دراستهم، وتلك املشكلة تكون بالصعوبة يف فهم وحفظ املفردات على كت
 باحثة املعجم املصّور لكتاب الدراسة اللغة العربية للفصل الثالث مبنهج البحثفطورت ال التعليم.

 والتطوير على شكل بروغ وغال.
ملفردات لألطفال يف ترقية اكتساب اتطوير املعجم املصّور  ( لوصف كيفية1يهدف هذا البحث )

كيفية ( لوصف  2)االنجعلى كتاب اللغة العربية مبدرسة ابتدائية مفتاح اهلدى سومرب ماجنيع وتان م
درسة لألطفال يف ترقية اكتساب املفردات على كتاب اللغة العربية مب صّورتطوير املعجم امل صالحية

الية استخدام املعجم املصّور لألطفال ( لوصف فع3) ابتدائية مفتاح اهلدى سومرب ماجنيع وتان ماالنج
مرب ماجنيع وتان سة ابتدائية مفتاح اهلدى سو يف ترقية اكتساب املفردات على كتاب اللغة العربية مبدر 

ج بروغ إن منوذج التطوير تستخدمه الباحثة هو منوذ تستخدم الباحثة مدخل البحث والتطوير  .ماالنج
 .والوثائقختبار االو ستبانة الاملقابلة و مث أدوات مجع البينات يف هذا البحث :  .وغال

، %111وخبري التصميم  %44  نتيجة تصديق خبري املواد (1والنتيجة هلذا البحث هو:)
منتيجة الفعالية املعجم املّصور  (2) .وهذه تدل على أن املعجم املصّور الئق جدا لتقدمه أمام الطالب

 منمن نتيجة االختبار  T-Test، وبناء على نتيجة %41، والطالب %111باالستبانة من املعلم 
 110153درجة تاء احلساب   تدل على T-Testبالرمز  وجمموعة مراقبةمها جمموعة جتربو  عجموعتني

 مردود. Ho مقبول و Haومعىن، أن   sig 0110بنتيجة  2013224أكثر من درجة اجلدول 
 فتدل على ان املعجم فعال.
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ABSTRACT 

Khairunnisa, Azzahro. 2018. Development of Picture Dictionary for Children to

 Increasing Acquisition Vocabulary of Arabic Text Book in Elementary

 School of Miftahul Huda Sumber Manjing Wetan Malang. Arabic Education

 Department. Tarbiyah and Teacher Training Faculty, State Islamic

 University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Advisor: Dr. HR. Taufiqurrochman, M.A 

 

Keywords: Development of Picture Dictionary, Increasing Acquisition Vocabulary 

One of pivate sector school in elementary school that has program for students 

who are studying about lessons with Arabic Language is School of Miftahul 

Huda,but most of students there especially for Third Grade find some difficult for 

understanding and memorizing vocabulary of Arabic Languange from their Arabic 

Text Book, and that’s problem become obstcale in education process. And the 

reseacher develop this picture dictionary of third grade arabic text book with 

development method using Borg and Gall method. 

 

From the problem above, the purpose of the problem in this research is: (1) 

Decribing how to develop picture dictionary of arabic text book in primary school 

of Miftahul Huda Sumber Manjing Wetan Malang? (2) Describing result of 

validation picture dictionary of arabic text book in primary school of Miftahul Huda 

Sumber Manjing Wetan Malang? (3) Describing the effectiveness of the use picture 

dictionary of arabic text book in primary schoool of Miftahul Huda Sumber 

Manjing Wetan Malang? This research aims of the expert’s assessment of the 

picture dictionary and to determine the effectiveness of the use picture of dictionary. 

 

The research method used in this research is research development (R&D) 

based on model from Borg and Gall. The result of validation the material experts is 

94% and the design experts validation is 100%. Based on the validation result from 

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

in the learning Arabic language. Based on the result of T test with Independent 

Sample T Test known T test value is 11,053 and T table value is 2,03224. And this 

shows that the value of T test is greater than the value of T table and it mean Ho 

rejected and Ha Accepted. It can be concluded that learning Arabic language are 

effective by using the picture dictionariy. 
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ABSTRAK 

 

Khairunnisa, Azzahro. 2018. Pengembangan Kamus Bergambar untuk Anak dalam

 Peningkatan Pemerlehan Kosakata pada Buku Ajar Bahasa Arab kelas Tiga di

 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Sumber Manjing Wetan. Pendidikan

 Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri

 Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing: Dr. HR. Taufiqurrochman, M.A 

 

Kata Kunci: Pengembangan Kamus Bergambar, Proses Pembelajaran Bahasa 

Arab 

 

Salah satu sekolah swasta yang memiliki program pembelajaran Bahasa 

Arab adalam Sekolah Miftahul Huda. Akan tetapi, banyak para murid yang 

mengalami kesulitan dalam memahami dam mengingat kosakata bahasa Arab pada 

buku ajar mereka. Dan masalah inilah yang menjadi hambatan proses belajar. Maka 

peneliti mengembangkan kamus bergambar pada buku ajar bahasa arab kelas tiga 

dengan menggunakan metode pengembangan yang disebut dengan metode Borg 

dan Gall. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui cara mengembangkan 

kamus bergambar. (2). Untuk mengetahuihasil penilaian dari para ahli tentang 

kamus bergambar. (3) Untuk mengetahui efektivitas dari pemakaian kamus 

bergambar dalam proses belajar. Alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini berupa wawancara, angket, tes dan dokumen. 

Hasil dari penelitian ini adalah: (1). Nilai dari penilaian ahli isi 94% dan ahli 

desain 100%, dan menurut hasil angket ini menyatakan bahwa kamus bergambar 

ini layak untuk digunakan para murid. (2) Dari nilai efektivitas kamus bergambar 

dengan menggunakan angket dari guru sejumlah 100% dan para murid sejumlag 

90%. Dan dari penilaian T-Ttes diambil dari nilai tes terhadap dua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan rumus independent T-Tes, 

dengan itu diperoleh angka 11,053 lebih banyak dari T-tabel yaitu 2,03224. Dengan 

nilai Sig ,006 dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kamus bergambar efektif. 
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 البحث محتويات
 

 أ.............................................................صفحة الغالف
 ب .......................................................... صفحة املوضوع

 ه ................................................................. استهالل
 و ................................................................... إهداء

 ز ....................................................... تقديرشكر و كلمة 
 ط .............................................................تقرير املشرف

 ي ........................................................ جلنة املناقشةتقرير 
 ك ....................................... علوم الرتبية والتعليمعميد كلية تقرير  

 ل ........................................ تقرير  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 م .............................................................. ةقرار الطالبإ

 ن .......................................................... مواعيد اإلشراف
 س ............................................ مستخلص البحث باللغة العربية

 ع .......................................... مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية
 ف ....................................... مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

 ص .......................................................... البحث حمتويات
 ت .............................................................قائمة اجلدول
 خ ............................................................. قائمة الصورة

 

 مقدمةال : األول الفصل
 1 ..................................................... خلفية البحث .أ

 3 ..................................................... أسئلة البحث .ب



 ق

 

 3 .................................................... أهداف البحث .ج

 4............................. البحث ......................... أمهية .د

 5 .................................................... البحثفروض  .ه

 5 ..................................................... حدود البحث .و

 0 ................................................... مواصفات املنتج .ز

 7 ................................................ حتديد املصطلحات .ح

 2 ................................................. سابقةال اتدراسال .ط

 الثاني : اإلطار النظري الفصل
 صناعة المعجم: المبحث األول

 14 .................................. علم املعجم وصناعة املعجم مفهوم .أ

 المعجمالمبحث الثاني: 
 10 ..................................................... مفهوم املعجم .أ

 12 ..................................................... أنواع المعجم  .ب

 23 .....................................................  معيار املعجم .ج

 24 .................................................... وظائف املعجم .د

 31 ..................................................... عناصر املعجم .ه

 31 ...................................................... نظام املعجم .و

 المفرداتالمبحث الثالث : 
 30 ..................................................... مفهوم املفردات .أ

 32 .................................................... أمهية املفردات  .ب

 32 ..................................... تعليم اكتساب املفردات أهداف .ج

 34 ..................................................... املفرداتأنواع  .د
 الكتاب التعليمي:  رابعالمبحث ال



 ر

 

 41 ............................................ مفهوم الكتاب التعليمي .ه

 41 ....................................... مفهوم املواد التعليمية وأمهيتها .و

 41 ........................ استعمال الكتاب التعليمي )الكتاب املدرسي( .ز

 وسيلة الصورة:  خامسالمبحث ال
 42 ................................................. مفهوم وسيلة الصورة .أ

 43 ................................................ أمهية وسيلة الصورة  .ب

 43 .................................... يف تعليم اللغة العربية فوائد الصور .ج

 43 ................................................. مزيا وسيلة الصورة .د

 
 والتطوير الثالث : منهجية البحث الفصل

 45 .................................................... مدخل البحث .أ

 45 ............................................ اجراءات البحث وتطوير .ب

 44 ........................................................ جتربة املنتج .ج

 44 ................................................ تصميم التجربة .1

 51 ................................................... فراد التجربةأ .2

 51 ........................................... أسلوب مجع البيانات .3

 52 ................................................. حتليل البيانات .4

 
 عرض البيانات ومناقشتها:  رابعال الفصل

 المعجم المصّورتطوير المبحث األول : 

 55 ......................................... حتليل احلاجات واملشكالت .أ

 50 ...................................................... مجع البيانات .ب

 57 .................................................... تصميم املعجم .ج



 ش

 

نتائج تحكيم من الخبراء أي صالحية المعجم المصّور على  حث الثاني : المب
كتاب اللغة العربية للفصل الثالث بمدرسة مفتاح الهدى سومبر مانجيع وتان 

 ماالنج.
 02................................................. تصديق من اخلرباء .د

 22.............................................. األولإصالح اإلنتاج  .ه

 27.................................................جتربة اإلنتاج األوىل .و

 41............................................... الثاين اإلنتاجز. إصالح 

مبحث الثالث : فعالية المعجم المصّور على كتاب اللغة العربية للفصل الثالث ال
 بمدرسة االبتدائية مفتاح الهدى سومبر مانجيع وتان ماالنج.

 42...................................................... ح. جتربة امليدانية
 113 ..................................................... ط. نشر اإلنتاج

 الخاتمة:  خامسال الفصل
 114 .................................................. نتائج البحث  .أ

 112 ....................................................االقرتاحات  .ب

 قائمة المراجع
 114 ............................................. املراجع باللغة العربية .أ

 111 ........................................ املراجع باللغة اإلندونيسية .ب

 المالحق
 سيرة ذاتية

 

 

 

 



 ت

 

 
 قائمة اجلدول

 2 ..................................... اجلراسات السابقة            (101اجلدول )
 24 ......................................... معيار املعجم            (201اجلدول )
 40 ............. من سوغييانا يعين بورغ وغال منهج التطويري       (301اجلدول )
 51................................. قيمة األجوبة لالستبانة       (302اجلدول )
 51 ............................ وصف النتيجة من االستبانة       (303اجلدول )
 03..................................... موضوعات الراسة       (401اجلدول )
 04.................................... األلوان املوضوعات       (402اجلدول )
 00................................ تيجة أو اإلجابةمعاير ن       (403اجلدول )
   00 ........................... وصف النتيجة من االستبانة       (404اجلدول )
   07 ....................... االستبانة واإلجابة من خبري املواد       (405اجلدول )
 02.......................... نتيجة االستبانة من اخلبري املواد      (400اجلدول )
 71.................... االستبانة واإلجابة من خبري التصميم       (407اجلدول )
 71....................... التصميمنتيجة االستبانة من اخلبري       (402اجلدول )
 73.........................االستبانة واإلجابة من خبري املواد     ( 404اجلدول )
 75.......................... نتيجة االستبانة من اخلبري املواد    ( 4011اجلدول )
 70.................... االستبانة واإلجابة من خبري التصميم     (4011اجلدول )
 77..................... نتيجة االستبانة من اخلبري التصميم      (4012اجلدول )
 22............................... من خبري احملتوىإصالح      (4013اجلدول )
 24.............. االستبانة التجربة األوىل واإلجابة من املدرس(     4014اجلدول )
 20............................. االستبانة من املدرسنتيجة (     4015اجلدول )



 ث

 

 27..................... االستبانة التجربة األوىل من الطالب(     4010اجلدول )
 24............. االستبانة التجربة امليدانية واإلجابة من املدرس(     4017اجلدول )
 41............................. االستبانة من املدرسنتيجة (     4012اجلدول )
 42............ االستبانة التجربة امليدانية واإلجابة من الطالب(     4014اجلدول )
 44...................... الضابطةنتائج االختبار من جمموعة     (4021اجلدول )
 45.....................الضابطةمعيار االختبار عند جمموعة (     4021اجلدول )
 45......................... من جمموعة جتربةنتائج االختبار (     4022اجلدول )
 47........................ معيار االختبار عند جمموعة جتربة(     4023اجلدول )
 42...................................... الفرقة االحصائية(     4024اجلدول )
 44.................. نتائج احلساب باستخدام س ف س س(     4025اجلدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خ

 

 
 قائمة الصورة

 55 ...................................... الغالف األمامي            (401الصورة )
 55 ....................................... الغالف اخللفي            (402الصورة )
 55 ...................................... الغالف الداخلي            (403الصورة )
 55 ....................................... الغالق األمامي            (404الصورة )
 55 ........................................ الغالق اخللفي            (405الصورة )
 55 ....................................... غالق الداخليال            (400الصورة )
 52 ....................................... حمتويات املعجم            (407الصورة )
 01 .......................................... املعجمهوية             (402الصورة )
 01 ............................................ 1قدمة امل            (404الصورة )
 01 ........................................... 2املقدمة             (4011الصورة )
 01 ..................................... حمتويات املعجم            (4011الصورة )
 01 ............................. إرسشاد استخدام املعجم            (4012الصورة )
 01 ............................... ترتيب احلروف اهلجائية            (4013الصورة )
 01 ................................ مضمون املعجم األول            (4014الصورة )
 01 ................................ مضمون املعجم الثاين            (4015الصورة )
 04 ........................................ قائمة املراجع           (4010الصورة )
 05 ........................................ السرية الذاتية            (4017الصورة )
 74 ............................... اإلنتاج ح غالفإصال            (4012الصورة )
 21 ........................ إصالح إرشاد استخدام املعجم            (4014الصورة )
 21 .............................. إصالح حمتويات اإلنتاج            (4021الصورة )
 21 .............................. إصالح حمتويات املعجم            (4021الصورة )



 ذ

 

 

 



1 

 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

أثناء التعليم   يف غالبا خمتلفة كالتدرس تواجه مشامل وجدنا أن يف خالل عملية التعلم،
يواجه الطالب يف فصل ثالث الصعوبة يف الدراسة اللغة العربية،  مفتاح اهلدى.مدرسة ك

روفها كثرية مع اللغة األم يعين اللغة اإلندونيسية من ناحية ح ألن اللغة العربية هلا اختالفات
املفردات العربية  ناعم ةمعرفيف  نقصانأيضا  وكانورموزها ومفرداهتا وكيفية قراءهتا وكتابتها. 

ه. من يف ة مع زيادة يف نقصان بيان معاىن املفرداتساالّدر تاب ك  من هايف ذكر وصعوبة 
بتدائية امدرسة لطالب  عوقاكون . مبا ذلك، يتدراسةالن مشكلة يف تكو تلك األسباب 

 .1اللغة العربية الدراسةعملية التباع إيف مفتاح اهلدى 

تاح اهلدى، تدائية مفبايف مدرسة  مع مدرس اللغة العربية الباحثة على مقابلة اعتمد
بعض الطالب يف هذه املدرسة عرف أنّه ، 2117سبتمرب  4فعي يف التارح اإمام ش األستاذ

يتمكنوا  ملو  يشعرون الصعوبة يف ذكر املفردات ومعاهنا  فصل الثالث، هم الذينالخاصة يف 
ليت تشتمل ا وسيلة التعليمحيتاج على املشكالت، وحلل على هذه  .من قراءة العربية جيدة

املصّور  ملعجم اإعطاء احلل لصناعة فلتحقق أهداف التعليم.  ووسائل اإلعالم املواد التعليمية
ألن  .التعليم عملية أثناءعلى كتاب الدراسة للفصل الثالث يف ملساعدة الطالب  كوسيلة

جوع إىل ويكون مرجع للر  .الكتابةالقراءة و  األطفال أكثر اهتماما بالصورة امللونة من جمرد
ودوره ليس فقد يف جمموعة املفردات، ولكن . 3أساس اللغة عند كشف عن معاىن املفردات2

 للطالب.  4اهناعمأيضا لسهولة فهم 

                                                             

 2117سبتمرب  4بتدائية مفتاح اهلدى أب امام شفعي يف التارح احاصل املقابلة من معلم يف مدرسة 1 
 

 2117سبتمرب  4بتدائية مفتاح اهلدى أب امام شفعي يف التارح احاصل املقابلة من معلم يف مدرسة 3 

4 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 3 



2 

 

 

املعجم هو الكتب حيتوي جمموعة من مفردات اللغة مرتبة ترتيبا أجبديا، أو  ذلك، وراء
معانيها، وعادة ما يذكر املعلومات اخلاصة هبا يف اللغة نفسها، يف نظام آخر حمدد مع شرح 

أو يف لغات أخرى بإضافة إىل ذلك فإن املعجم تتعرض لطريقة نطقها، والشتقاقها 
هو  األطفال املصورمعجم و  .5واملرتادفاهتا، واإلصطالحاهتا، مع ذكر الشواهد التوضيحية

أداة ممتازة تستخدم يف تدريب األطفال لتطوير مستوى اللغة لديهم وميكن استخدامها مع  
كافة مستويات اللغة العربية لألطفال سواء لتحسني وتطوير املفردات اللغوية أو يف تطوير 

عجم املصّور أيضا له منفعة لنيل املعرفة، وهي م. و 0وغري ذالكاستخدام اجلمل يف التعبري 
 من مفردات مل يعرف الطالب. ويستند هذا املعجم املصور إىل دات ومعنها الذيعن مفر 

 .7بتدائية مفتاح اهلدىامدرسة يف  الكتب الدراسية

ختذ إ دى قدبتدائية مفتاح اهلااللغة العربية يف مدرسة  ، طبعا مدرسالسبق مماوفقا 
 كانت  مهيف استخداإجراءات للحل املشکلة باستخدام الصور كالوسيلة التعلمية. لكن 

ألهنا ال متكن استخدامها لوقت طويل، لذلك قبل تدريس اللغة  يته مل تكن كاملةفّعال
العربية، جيب على املدرس إعداد الصور كوسائل مبستمر مطابقا على موضوعه. فلذلك، 
يرجا دور املعجم املصور قادر على مساعدة املعلم كوسيلة التعلم لسهولة الطالب يف ذكرة 

 وحتقق أهداف الدراسة فيها.  درسّيتهمعلى كتب  فردات وفهمهاامل

يف حالة كذا، كانت دراسات سابقة أجرهتا نوريدا ديستيانا. بدءا من مشكلة الطالب 
الذين يشعرون يف شدة صعوبة ترمجة النص اللغة العربية حىت تكون كسال يف تعلم اللغة 

ة. وسوى ة اليت تدرس يف املدارس اإلندونيسيالعربية ألّن اللغة العربية من اللغات األجنبي
 .ذلك، اللغة العربية لديها أيضا قواعد ختتلف كثريا من اللغة األم لطلبة اللغة اإلندونيسية

                                                             
5 Taufiqurrochman, “Dirosah Mu’jamiyah: Nasy’atuha Wa Nadzariyyatuha Wa 

Madaarisuh”, Lingual Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2011, hlm. 
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ولذلك، أعطت الباحثة حاّل مبعجم املصّور ملساعدة الطالب على فهم وترمجة النص العريب 
لسهولة محلها يف كل مكان مع ساعد هو معجم اجليب موقياس معجم  والسؤال إجابته.

 ات.ىن الكلماتصميمه بصور لكل املفردات العربية ومع

ب االصورة وفقا للكت من الشرح أعاله، فإن الباحثة من هذ البحث ستضع املعجم
 عربيةاملفردات ال من أهلية مفتاح اهلدىمدرسة ابتدائية املستخدمة الطالب الدرسية 

يقرؤون  ولة الطالب أنتلفظ كل مفردات لسهو ىن اوصورة اليت تشري إىل املع هانىاومع
 .املفردات

املعجم  تطويراليت حتدث يف هذا البحث، أخذت الباحثة باملوضوع  تكالمن مش
درسة مبل الثالث فصللاللغة العربية ساعد لرتقية اكتساب املفردات على كتاب املصّور امل

سومرب ماجنيع وتان ماالنج، وقفا باحلاجة الطالب الذي  بتدائية أهلية مفتاح اهلدىا
 والطالب يف عملية تعليم اللغة العربية. ضة املعلماستخدامها كالقب

 أسئلة البحث  .ب

 بناء على خلفية البحث أعاله، فاألسئلة اليت ميكن عرضها كما يلي :

تاب اللغة كترقية اكتساب املفردات على  يف  لألطفال صّور املعجم املتطوير كيف  .1
 ؟اهلدى سومرب ماجنيع وتان ماالنج مفتاحدرسة ابتدائية العربية مب

تاب ترقية اكتساب املفردات على كيف  لألطفال صّور املعجم امل كيف صالحية  .2
 ؟اهلدى سومرب ماجنيع وتان ماالنج مفتاحدرسة ابتدائية اللغة العربية مب

كتاب اللغة   اكتساب املفردات علىترقية يف  لألطفال صّور املعجم املكيف فعالّية  .3
 ؟اهلدى سومرب ماجنيع وتان ماالنج مفتاحدرسة ابتدائية العربية مب

 ثأهداف البحج. 

 بالنظر إىل أسئلة البحث، فتهدف الباحثة هذا البحث على :
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اب اللغة ترقية اكتساب املفردات على كتيف  صّور لألطفال املعجم امل تطويروصف  .1
 .ابتدائية مفتاح اهلدى سومرب ماجنيع وتان ماالنجالعربية مبدرسة 

تاب ترقية اكتساب املفردات على كيف  لألطفال صّور املعجم املوصف صالحية  .2
 .اهلدى سومرب ماجنيع وتان ماالنج مفتاحدرسة ابتدائية اللغة العربية مب

اللغة اب ترقية اكتساب املفردات على كتيف صّور لألطفال املعجم فعالية املوصف  .4
 .اهلدى سومرب ماجنيع وتان ماالنج مفتاحدرسة ابتدائية العربية مب

 البحثأهمية  د. .0

 أمهية البحث أو فوائد البحث منها :

 أمهية نظرية .1
يرجى يف نتائج هذا البحث أن يكون مفيدا إلعطاء املعلومات اجلديدة والفكرات 

اللغة العربية  راسةدلتالميذ يف املفردات العربية  ىنااملعذكر  مشكلة ّل عنالعظيمة حل
ان درسة ابتدائية أهلية مفتاح اهلدى سومرب ماجنيع وتمب ثالثفصل الالخاصة يف 

 ماالنج.
 أمهية التطبيقية .2

جم الّلغة العربّية باالستخدام املع دراسةب يف فهم ال: ملساعدة الطللطالب  (أ
طاّلب التعلم الاملصّور. وينمى مّهة الطاّلب يف تعليم اللغة العربّية. ويسمح 

 فسهم دون احلاجة إىل االعتماد آخر.نبشكل مستقّل ب
: إلعطاء الوسيلة اجلديدة يف تعليم الّلغة العربّية وخصوصه كوسائل  للمدرس  (ب

 ملساعدة املدرس يف لتوّصل الدرس أو املاّدة.يف تعليم الّلغة العربّية. و 
للمدرسة : إلعطاء مادة اخلياري وسائل التعليم اّللغة العربّية باإلستخدام   (ج

املعجم املصّور يف تعليم الّلغة العربّية الطالب. وتكون هذا املنتج مرجعا 
 للطالب يف اجلامعة قسم التعليم الّلغة العربّية لكي تكون طالب ابتكارّى يف

 تطوير املعجم.
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: يستخدام املدخل لتعليم اللغة العربية إذا يكون املدرس احلقيق يف  للباحثني (د
املستقبال. ويعطي اخلربة جديدة للباحثة وتكون اناء يف تطوير قدرةها اليت قد 

  نالت الباحثة يف اجلامعة.

 فروض البحث .ه

 فروض البحث أن املعجم املصّور لألطفال لرتقية اكتساب املفردات تعبري الباحثة 
 على كتاب اللغة العربية للفصل الثالث مبدرسة ابتدائية أهلية سومرب ماجنيع وتان ماالنج

 فّعال ملستخدمه نظرا من نتيجة االستبانة واالختبار. 

Ha =  على كتاب  اتلألطفال يف ترقية اكتساب املفردإن استخدام املعجم املصّور
 ."فعال" اللغة العربية مبدرسة ابتدائية أهلية سومرب ماجنيع وتان ماالنج

Ho    = لألطفال يف ترقية اكتساب املفردات على  استخدام املعجم املصّور إن
 غري فعال"." كتاب اللغة العربية مبدرسة ابتدائية أهلية سومرب ماجنيع وتان ماالنج

 و. حدود البحث

 املوضوعية :احلدود  .1
ذا املعجم يعّد وه، لفصل الثالثعلى كتاب اللغة العربية لتطوير املعجم املصّور 

ب الّدرس وحيدد األهداف لرتقية كفائة الطالب ذحسب املوضوع املوجودة يف كتا
حتحدد الباحثة بثمانية ملوضوعات كما يلي أمساء الدروس وأعضاء   يف املفردات.

الوضوء والصلوات اخلمس وأمساء األمراض وأعضاء األسرة وحالة احلديقة ومناظر 
 العامل وأساء احليوانات.

 احلدود املكانية : .2
ة األهلية بتدائيمدرسة االالفصل الثالث لل حّددت الباحثة مكان هذا البحث يف

 اهلدى سومرب ماجنيع وتان ماالنج.مفتاح 
 احلدود الزمانية : .3
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 .2112-2117حتددت الباحثة هلذه عملية البحث يف السنة الدراسة 

 مواصفات المنتجز. 

 جنس املعجم .1
 يفهم املفردات ليساعد الطالب أن أداة من أداوات الدراسةهو املعجم هنا 

فتاح اهلدى بتدائية مامدرسة يف  اللغة العربية للفصل الثالث ةدراسلب اايف كت
 معجم مصّور.ماالنج. وهذا املعجم جنسه 

من ناحية أساس، هذا املعجم باستخدام أساس املوضوعية مناسب من 
موضوع كتاب الدراسة اللغة العربية للفصل الثالث. تنقسم املوضوع من مثانية 

مراض األ املوضوعات فيه وهم أمساء الدروس وأعضاء الوضوء وصلوات مخس وأمساء
 وأعضاء األسرة وحالة احلديقة ومناظر العامل.

ومن حناية مجلة اللغة املستخدمة، يدخل املعجم يف معجم ثنائية اللغة، 
 ألّن املفردات باللغة العربية ومعاهنا باستخدم اللغة اإلندونيسية.

ومن حناية املادة، يدخل هذا املعجم يف املعجم اخلاص، ألّن يشتمله خاصة 
 ربالدراسة اللغة العربية للفصل الثالث مبدرسة ابتدائية مفتاح اهلدى سومكتاب ب

 ماجنيع وتان ماالنج وكل املفردات يف جمال معنّي.
  ، خبطA7ومن حجم املعجم، يدخله يف معجم اجليب. ألّن حجمه 

Sakkal Majalla  وخبط 24-12للمفردات حبجم ،Comic Sans MS  ملعاهنا حبجم
. وهذا املعجم يستكمل معان املفردات ما عندها بيان املفردات يف كّل 2-24

 .(Kartoon)وجنس الصورة يف هذا املعجم يستخدم جبنس كارتون   باب.
 ظام املعجمن .2

 يفيف ترتيب كتابة هذا املعجم يف كل املوضوع أو الباب تستخدم الباحثة 
لفصل قي مناسب بكتاب الدراسة اللغة العربية لبنظام النط تصنيف املعاجم األلفاظ

 الثالث يف مدرسة ابتدائية.
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 املعجم  مواصفات .3
 أّما مواصفات من هذا املعجم هي :

هذا املعجم يستكمل بالصور لبيان معاىن املفردات لسهولة الطالب  (أ
 يف فهمها وحفظها.

فردات م تلفظ كل مفردات لسهولة الطالب أن يقرؤون هذا املعجم له  (ب
 جيدة. اللغة العربية

شكله صغري كاجليب ميكن أن هذا املعجم حجمه مبعجم اجليب و  (ج
 حيمله إىل أي مكان.

 هذا املعجم له ألوان متنوعة لكل موضوع أو باب. (د
كتابة املفردات باللغة العربية ومعاهنا باللغة اإلندونيسية قد واضح.  (ح

ل ة للفصالدراساملفردات مأخوذة من املفردات املوجودة يف كتاب و 
 .2113 باملنهجالثالث 

 ح. تحديد المصطلحات 

  املعجم املصّور .1
 هذا املعجم استخدم بالصورة لكل املفردات خاصة بكتاب الدراسة اللغة العربية.

 أطفال .2
أطفال هو مصطلح يطلق عادة على اإلنسان منذ والدته وحىت ما قبل مرحلة 

 البلوغ. يسمى أيضا بطفل الذي يبلغ عمره بني ثالث حىت ست سنني. 
 املفردات .3

حيدد مجاعة املفردات يف هذا املعجم مناسبة بكتاب الدراسة للفصل الثالث كل 
 .ات عند الطالب منهاملوضوع فيه. ودور هذا املعجم لرتقية اكتساب املفرد

 اللغة العربية دراسةكتاب  .4
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تقصد كتاب دراسة اللغة العربية هنا يعىن اسم الكتاب مستخدم لطالب للفصل 
. وستطوير 2113الثالث مبدرسة ابتدائية سومرب ماجنيع وتان ماالنج حتت املنهج 

 الباحثة للمعجم خاصة لكتاب الدراسة اللغة العربية للفصل الثالث.

 ت السابقةط. دراسا

وهلا، املعجم املساعد وما ح اليت تتعلق مبوضوع عن تطويرالدراسة السابقة  من
 كمايلي :  ذكرت الباحثة حبيث عملية

 (0)الجدول 

 الدراسات السابقة

 نتائج البحث منهج البحث موضوع البحث الباحث/ة رقم

املططططعطططططجطططططم تططططططططططويطططططر  لني عاشقة .1
املسطططططططططططططططططططططاعطططططططد على 
أسططططططاس املوضططططططوعى 

لبة الط لتنميطة كفاءة
يف مهططارة القراءة يف 
املدرسططططططةالثانوية دار 

 النور باسوروان.

أن هطططذا البحطططث حبطططث 
تطويري، اسططططططططططططططتخطططططططدم 

منوذج بورغ  ةالطبطططططططاحثططططططط
( borg & gaalوكطططططال )

املالحظططططة وأداوتططططه هي 
قططابلطططة واإلسططططططططططططططتبطططانطططة املو 

 .واإلختبار

 هيوالنتيجططة من هطططذا البحطططث 
إنتاج املعجم املسطططططططططاعد لكتاب 

ل الثاين ة لفصططتعليم اللغة العربي
للمرحلططططة الثططططانويططططة. وبنططططاء على 
تقومي اخلبري أن املعجم املصططططططططططططو 
حيصططططططططططططل على نتيجة جيد جدا 

مططن  %21وهططي عططلططى نططيططبطططططططة 
من  %42،5خبري التصميم و 

 %44خبري اللغطططططططة واحملتوى و
 %45،4من اسطططططبانة املدرس و

من اسططططططططططططططتبططططانططططة الطلبططططة. وهططططذا 
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املعجم فعطططال اليتخطططدام الطلبطططة 
املقروء.  فهم لتنميطة كفطاءهتم يف

ونتططائج اإلختبططار يططدل على أن 
اسطتخدام املعجم املصطور لتنمية  
كفطططططاءة الطلبطططططة يف فهم املقروء 

 فعال.

وحطططططططططططيطططططططططططدة  .2
 إستقامة

تطططططططويطططر الطططكطططتطططططططاب 
املعجم املصور على 
أسططططططاس املوضططططططوعي 

لغة يف ترقية تعليم ال
 العربيططططة )بتطبيق يف

فصطططططططططططططططططططل اخلططططططامس 
مدرسطططططططططططة السطططططططططططالم 
 االبتدائية اإلسالمية

 نج(.ماال

هطططططططذا الطبطحطططططططث مبطنهج 
الطططبططططحطططططططث الطططتططططططططويططططري 

 .Addieبتكييف منوذج 

ونطتطيطجطططططططة الطتطحطكيم من خرباء 
. %20،0التصميم حصل إىل 

حتططكطططيطططم مطططن خطططرباء يف جمطططططططال 
املضطططططططططططططططططططططمطططططططون حصطططططططططططططططططططططل إىل 

. ونططططططططتطططططططيططططططططجطططططططتططططططططان 41،25%
السطططططططططططططططططططابقطططططان معنهمطططططا املعجم 
املصّور على أساس "موضوعية" 
الئق جدا إلسططططططتعمال يف تعليم 
اللغطططة العربيطططة. نتيجطططة اإلختبطططار 
القبلي من جتربططططططة امليططططططدن هي 

دي واإلختبطططططار البعططططط 72،7%
وتططططططططرقططططططططيططططططططتططططططططهططططططططا  %45هططططططططي 
، من نتيجة السططططططابقة 21،0%

مبعىن أن تعليم اللغطططططططة العربيطططططططة 
باإلسططططططططططتخدام املعجم املصططططططططططور 
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على أسططططططططاس "موضططططططططوعية" هو 
 فّعال.

نططططططططططططوريططططططططططططدا  .3
 ديستيانا 

إعطططططططداد املططططططعططططططجطططططططم 
املسطططططططططططاعد يف تعليم 
الططططلططططغطططططططة الططططعططططربططططيطططططططة 
)البحططططث التطويري 
يف الصططططططططططططططف األّول 

نور اهلدى  مدرسطططططططة
املطططططططططتطططططططططوسطططططططططططططططططططططططططططططططططة 

 اإلسالمية(

هطططططططذا الطبطحطططططططث مبطنهج 
الطططبططططحطططططططث الطططتططططططططويططططري 
بططططططتطططططططكططططططيطططططططيططططططف منطططططططوذج 

Addie. 

وأمطططططططا نطتطيطجطططططططة املططتطوسططططططططططططططط يف 
اإلختبطار البعدي لدى التالميذ 

،  2،43لصططططططططططف التجربة يبلغ 
وإذا دخططططل على معيططططار نتيجططططة 

-5،74اإلختبططططار فيمطططططا بني )
(، فتلخص البطططططاحثطططططة أن  111

كفاءة التالميذ لصطططططف التجربة 
على مسططططططططططططططتوى "ممتطططاز". وأمطططا 
نتيجطة فروق املتوسططططططططططططططط بينهمطا 

. فطططططالنتيجطططططة من 34،27فهي 
خبري يف جمططططال حمتوى الكتططططاب 
واللغطططة يبلغ إىل نسططططططططططططططبطططة مثويطططة 

وهي على مسططططططططططتوى  2،42%
"جيطططططد جطططططدا". فطططططالنتيجطططططة من 
خبري يف جمططال التصططططططططططططططميم يبلغ 

وهي  %45إىل نسططططططططططططططبة مثوية 
 على مستوى "جيد جدا".
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النسطططططططططططططططططططططاء  .4
أكطططططططيطططططططنططططططططج 

 والنساري

تططططططططططويطططططر املططططعطططططجطططططم 
املسطططططططططططططاعد للكتاب 
الطتطعطليمي "العربيططططططططة 
للنططاشططططططططططططططئني" لرتقيططة 
مططهطططططططارة الططكططتطططططططابطططططططة 
بططططالربنطططططامج اخلطططططاص 

 ة.لتعليم الغة العربي

أن هططططذ البحططططث حبططططث 
الططتططططططويطططري، مبطططططططدخطططططططل 
الطططططكطططططيطططططفطططططي والطططططكطططططمطططططي 

منطططططططوذج بطططططططورغ وكطططططططال و 
(borg & gaal ) وأمططططططططا

طريقطططططة مجع البيطططططانطططططات 
مبقططططابلططططة واإلسططططططططططططططتبططططانططططة 

 واإلختبار.

نتطائج البحث هي تطوير  منو 
العجم املسططططططططططططططططططططاعططططططد للكبطططططططاي 

" 3التعليمي "العربية للناشططططططئني 
لرتقيططة مهططارة الكتططابططة بططالربنططامج 
اخلططططططاص لتعليم اللغططططططة العربيططططططة 
بطططاملعطططاىن املنطططاسططططططططططططططيطططة بطططالكتطططاب 
 التعليمي املرتبة حسب اهلجائي

والططوحطططططططدة يف الططكططتطططططططاب حططىت 
يسططهل يف اسطططتخدامه صطططالحية 

رة مهااملعجم املسططططططططططططططاعطد لرتقيطة 
الكتابة. ومن اخلرباء حصطططططططططلت 

الططيت مبطططعطططين  %23الططنطططتططيطططجطططططططة 
املطططططططعطططططططجطططططططم قطططططططذ الئطططططططق جطططططططدا 
السطططططتخدامه وفعالية اسطططططتخدام 
املعجم املسططططططططططططططاعد لرتقية املهارة 

م الكتطابة بالربنامج اخلاص لتعلي
 اللغة العربية.

 

 2110لني عاشقة، العام اجلامعي  (1
ة املوضوعى لتنمية كفاءاملساعد على أساس  موضوع دراستها : تطوير املعجم

 الطلبة يف مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية دار النور باسوروان.
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هذا البحث لديه االستواء مع الباحثة يف صناعة املعجم املساعد ولكن له املختلفة 
يف مرحلتها. هلا من مناسبة كتاب الدراسة للصف الثاين للمرحلة الثانوية و يل من 

لصف الثالث. وهناك فرق يف هدف البحث، إذان هلا لرتقية مرحلة االبتدائية ل
 مهارة الكتابة ويل لرتقية اكتساب املفردات.

 2110إستقامة، وحيدة، العام اجلامعي  (2
 املعجم املصور على أساس املوضوعي يف ترقيةتطوير الكتاب موضوع دراستها : 

تدائية اإلسالمية االبتعليم اللغة العربية )بتطبيق يف فصل اخلامس مدرسة السالم 
 ماالنج(.

. ونتيجة التحكيم من Addieهذا البحث مبنهج البحث التطويري بتكييف منوذج 
. حتكيم من خرباء يف جمال املضمون حصل %20،0خرباء التصميم حصل إىل 

. ونتيجتان السابقان معنهما املعجم املصّور على أساس %41،25إىل 
بلي من عليم اللغة العربية. نتيجة اإلختبار الق"موضوعية" الئق جدا إلستعمال يف ت

، من %21،0وترقيتها  %45واإلختبار البعدي هي  %72،7جتربة امليدن هي 
نتيجة السابقة مبعىن أن تعليم اللغة العربية باإلستخدام املعجم املصور على أساس 

 "موضوعية" هو فّعال.
ية على املرحلة االبتدائ "صوراملعجم امل"الباحثة يف  هذا البحث لديه االستواء مع

ولكن للصف واملدرسة املختلفة. واختالف هذا البحث مع الباحثة هو منهج 
وأنا  Addieالبحث التطويري أي الباحثة السابقة استخدمت منوذج التطوير :   

 الباحثة قد استخدمت التطويري بطريقة منوذج بورغ وغال.
 2110ديستيانا نوريدا، العام اجلامعي  (3

إعداد املعجم املساعد يف تعليم اللغة العربية )البحث التطويري وضوع دراستها : م
علوم  حبث جامعي. كلية.نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية ( يف الصف األّول مدرسة
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هيم اإلسالمية االرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبر 
 احلكومية ماالنج.

. وأما نتيجة املتوسط Addieمبنهج البحث التطويري بتكييف منوذج هذا البحث 
، وإذا دخل على  2،43يف اإلختبار البعدي لدى التالميذ لصف التجربة يبلغ 

(، فتلخص الباحثة أن كفاءة 111-5،74معيار نتيجة اإلختبار فيما بني )
بينهما  طالتالميذ لصف التجربة على مستوى "ممتاز". وأما نتيجة فروق املتوس

. فالنتيجة من خبري يف جمال حمتوى الكتاب واللغة يبلغ إىل نسبة 34،27فهي 
وهي على مستوى "جيد جدا". فالنتيجة من خبري يف جمال  %2،42مثوية 

 وهي على مستوى "جيد جدا". %45التصميم يبلغ إىل نسبة مثوية 

" إعداد  املوضوعمن الدراسة السابقة املذكورة استطاع للتلخيص أن الفرق بني 
املعجم املساعد يف تعليم اللغة العربية )البحث التطويري يف الصف األّول مدرسة 

ألطفال املعجم املصّور ل" تطوير توسطة اإلسالمية (" مبوضوع حيث نور اهلدى امل
ة باملدرس يف للفصل الثالث على كتاب اللغة العربيةلرتقية اكتساب املفردات 

كتاب   " هو من املفعول على دى سومرب ماجنيع وتان ماالنجاالبتدائية مفتاح اهل
 وترتيب النظام لصناعة املعجم ومنوذج التطوير املختلف.

 2117النساء أكينج والن ساري، العام اجلامعي  (4
موضوع دراستها : تطوير املعجم املساعد للكتاب التعليمي "العربية للناشئني" 

 لتعليم اللغة العربية. لرتقية مهارة الكتابة بالربنامج اخلاص
هذا البحث لديه االستواء مع الباحثة يف صناعة املعجم املساعد مناسبة كتاب 
الدراسة ولكن له املختلفة يف مرحلتها. هلا من مناسبة كتاب الدراسة للطالب يف 
اجلامعة ويل من مرحلة االبتدائية للصف الثالث. وهناك فرق يف هدف البحث، 

 مهارة الكتابة ويل لرتقية اكتساب املفردات.إذان هلا لرتقية 
 



 

14 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 صناعة المعجم:  المبحث األول

 مفهوم علم المعجم وصناعة المعجم .أ
قبل كل شيء يف عملية تطوير املعجم علينا أن نعرف ما هو إعداد املعجم 
أو صناعة املعجم. قال علي القامسي يف كتابه أن يف مصطلحات علم اللغة 

والصناعة  lexicologyاحلديث، هناك فرق بني علم املفردات أو علم األلفاظ 
ا فردات ومعانيه. فاملصطلح األول يشري إىل دراسة املlexicographyاملعجمية 

يف لغة واحدة أو يف عدد من اللغات. ويهتم علم املفردات من حيث األساس 
باشتقاق األلفاظ، وأبنيتها، ودالالهتا املعنوية واإلعرابية، والتعابري الصطالحية، 
املرتادفات، وتعدد املعاىن. أما الصناعة املعجمية فتشمل على خطوات أساسية 

 مخس، هي:  
 2ت واحلقائقمجع املعلوما .1

على املختص بالصناعة املعجمية أن جيعل هذه املعلومات واحلقائق بنكا 
يرد إىل حمتوياته، وأن يدرسها دراسة شاملة، ويتبع مراحلها من نتوئها إىل 
اكتمال جرمها، وأن حيد حدود احلاجة إىل معجم يفي مبتطلبات العصر 

 .4اليف هذا اجمل الرقمي وما يتحية احلاسوب من عمليات دقيقة ومنسقة

 11اختيار املداخل .2

                                                             

 3ه( ص:  1411)الرياض: مطابع جامعة امللك سعود، علم اللغة وصناعة المعجم  علي القامسي،  8 
 7( ص: 2115)اجمللة، فن صناعة المعجمية بين القديم والحديث، جهاد يوسف العرجا وإميان دلول،  9

 3ه( ص:  1411)الرياض: مطابع جامعة امللك سعود، علم اللغة وصناعة المعجم  علي القامسي،  10
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إذا أردنا أن نعرف املداخل، فهي األلفاظ أو الوحدات املعجمية اليت 
حصرها املعجمي وقام برتتيبها وشرحها. وتكون غالبا باللون الداكن خمتلفا 
عن الشرح، حيث يبني نطقها وكتابتها، وينم هبا احلكم على مدى مواكبة 

مات ني األلسن، وهي البنية األساسية الثابتة للكلاملعجم العصر أو تداوهلا ب
ومشتقاهتا، وأحد األسساليت تقوم عليها الصناعة املعحمية، لبناء املعجم 
إن مل نقل هي العمود الفقري هلا. وهي أنواع، حسب صورها الشكلية: 

 .11مداخل بسيطة، ومداخل مركبة، ومداخل معقدة

 12ترتيبها طبقا لنظام معني .3

ذي يسلكه املعجمي يف ترتيب مواد معجمه، ومن مث ترتيب هو املنهج ال
األصول، واملشتقات إذا يهدف إىل تيسري البحث وعثور الباحث على 
مبتغاه يف وقت قصري، فهو على حد قول علي القامسي: "حبل ميسك 
املعجمي بطرفه األول، ويرتك الطرف الثاين للقارئ الباحث، أو هو العربة 

 .13ويسافر هبا مستعمل املعجم" اليت يقودها املعجمي

 14وكتابة املواد  .4

للمواد أمهية قصوى يف إعداد العريب. ومجعها يقتضي ضرورة معرفة ترتيب 
احلروف اهلجائية، ومعرفة احلروف األصلية تتكون منها كل مفردة، بل 

 .15تفرض على املعجمي مترسا يف علم االشتقاق

 10مث نشر النتاج النهائي .5

                                                             
 7( ص: 2115)اجمللة، فن صناعة المعجمية بين القديم والحديث، جهاد يوسف العرجا وإميان دلول،  11

 3ه( ص:  1411ود، )الرياض: مطابع جامعة امللك سععلم اللغة وصناعة المعجم  علي القامسي،  12

 2-7( ص: 2115)اجمللة، فن صناعة المعجمية بين القديم والحديث، جهاد يوسف العرجا وإميان دلول،  13

 3ه( ص:  1411)الرياض: مطابع جامعة امللك سعود، علم اللغة وصناعة المعجم  علي القامسي،   14

 2( ص: 2115)اجمللة، والحديث،  فن صناعة المعجمية بين القديمجهاد يوسف العرجا وإميان دلول،  15

 3ه( ص:  1411)الرياض: مطابع جامعة امللك سعود، علم اللغة وصناعة المعجم  علي القامسي،  16 
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هلذه السلسلة كما أنه اإلخراج املطبعي، وما فيه من هو املشهد اخلتامي 
 .17إعداد فين

وهذا النتاج هو املعجم أو القاموس الذي ميكن تعريفه على أنه "كتاب 
حيتوي على كلمات منتقاة، ترتيب عادة ترتيبا هجائيا، مع شرح ملعانيها 
ومعلومات أخرى ذات عالقة هبا، سواء أعطيت تلك الشروح واملعلومات 

أم بلغة أخرى ولذا فمن اجللي أن الصناعة املعجمية تعتمد على  لغة ذاهتابال
وهو الفرق التطبيقي لعلم املعاجم . 12علم املفردات ولكنهما ليسا شيئا واحدا

ويدرس فن صناعة املعجم وتأليفه من حيث طرق ترتيب املفردات واختيار 
 الصور والنماذجاملداخل وإعداد التعاريف والشروح للكلمات داخل املعجم و 

املصاحبة للشروح وغري ذلك من العلميات الفنية حىت يتم إخراج املعجم يف 
 .14صورته النهائية

 المعجم:  المبحث الثاني

 مفهوم المعجم .أ

تعريف املعجم لغة وهو مشتق من َعَجَم، وهلذه الكلمة عدة معان متضادة 
تعريف املعجم الوسيط . وأما 21أقرهبا: قوهلم: أعجمت الكتاب إذا بينته وأوضحته
. واصطالحا هو كتاب يضم 21بأنه ديوان ملفردات اللغة مرتب على حروف املعجم

                                                             

 2( ص: 2115)اجمللة، فن صناعة المعجمية بين القديم والحديث، جهاد يوسف العرجا وإميان دلول،  17 

 3 :سعود(، ص)السعودي : جامعة امللك  علم اللغة وصناعة المعجمعلي القامسي، 18

19 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm 5 

 

 13ه( ص:  1412)رياض، دار الراية: المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها أمحد بن عبداهلل الباتلي،  20 

امل )القاهرة: عالبحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقظية التأثير واتأثر أمحد خمتار عمر،  21 
 102( ص: 1422الكتب، 
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عددا من املفردات اللغوية مقرونة بشرحها، وتكون مواده مرتبا ترتيبا خاصا حبسب 
 . 22طريقة كل مؤلف

عند جهاد يوسف العرجا وإميان دلول يف كتابه إّن املعجم وعاء الّلغة وحافظها 
الّلحن والّتصحيف، وهو املرجع الفصل عند الّتحاكم إىل أصليها من غريه.  من

املعجم هو اهلويّة اّليت متّيز املبتذل، والوحشي، والغريب من اجلزل الفصيح 
عند أمحد عبد الغفور، املعجم هو كتاب يّضم أكرب عدد من مفردات . و 23الصحيح

ة ترتيبا لى أن تكون املواد مرتّباللغة العربية مقرونة بشرحها وتفسري معانيها، ع
خاّصا، إّما على حروف اهلجاء أو املوضوع، واملعجم الكامل هو الذي يضم كل  
كلمة يف اللغة مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبنّي 

 .24مواضع  استعماهلا

أن املعجم هو كتاب حيتوي على كلمات منتقاة،   C.L Barnhartعند قال و 
ترّتب عادة ترتيبا هجائيا، مع شرح ملعانيها ومعلومات أخرى ذات عالقة هبا، سواء 

وقال الدكتور أمحد   .25أعطيت تلك الشروح واملعلومات باللغة ذاهتا أم بلغة أخرى
خمتار عمر يف كتابه أن تعريف العجم لغة هو كتاب يضم مفردات لغة ما وومعاهنا 

هذه املفردات  وكيفية نطقها، وكتابتها، مع ترتيب واستعماهلا يف الرتاكيب املختلفة،
 .20بصورة من صور الرتتيب الىت غالبا ما تكون الرتتيب اهلجائي

                                                             
 13ه( ص:  1412)رياض، دار الراية: المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها أمحد بن عبداهلل الباتلي،  22

 5( ص: 1152)اجمللة،  فن صناعة المعجمية بين القديم والحديثجهاد يوسف العرجا وإميان دلول،  23
 32(، ص. 1474)بريوت: دارالعلم للمليني،  احالمقدمة الصحأمحد عبد الغفور،  24
 3لسعودي : جامعة امللك سعود(، ص. )ا علم اللغة وصناعة المعجملقامسي، علي ا 25

، )القاهرة: عامل الكتبالبحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقظية التأثير واتأثر أمحد خمتار عمر،    26
 102( ص: 1422
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ملعجم هو يرافق ، اهبا الناطقني لغري العربية اللغة ملعلمي إضاءاتويف كتاب 
الكتاب يتضمن جمموعة من املفردات األساسية املناسبة لكي تكون رصيدا 

علم، لعينيه أوال على دراسة الكتاب بشكل أعمق وأوسع، ويعينه لغويا يلم املت
وقال بعلبك أن املعجم هو املراجع معىن . 27ثانيا على تنمية ثروته اللغوية

 .22الكلمة، اجراءة اللفظ والتهجئي واستخدامه وأصواله وشكله
فنستنتج من القول املذكور أن املعجم هو وعاء املفردات بشرحها وتفسري 
معانيها وموضحة معانية بصورة أو مرادفاهتا أو ضدادها أو ادخاهلا يف مجل 
وتكون مواده مرتبا ترتيبا خاصا حبسب طريقة كل مؤلف. وإذا كان املعجم 

ات وبيان دعلى كتاب الدراسة ألطفال فينبغي أن يشتمل على ألفاظ املفر 
 معانيها بصورة مبسطة الذي ترشد إىل معانيها تناسب كتاب دراستهم.

 أنواع المعجم .ب
 حسب عدد اللغة المستخدمة .0

 ، وهي:24ينقسم املعجم من حيث عدد اللغة املستخدمة إىل ثالثة أقسام
 معجمم أحادية اللغة (1

استخدم هذا املعجم إاّل بلغة واحدة، أيا املفردات وشرح معانيها من 
الغة الواحدة. هذا املعجم له فرق صارح مبعجم ثنائية اللغة اليت أسست 

ربية( ع-مبرادف األلفاظ املستعملة، املثال القاموس "منجد" )عربية
 املعجم الواجز وغري ذلك.

 معجم ثنائية اللغة (2

                                                             
 04ه( ص. 1431، )إضاءات لمعلم اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 27

28 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung : Rosdalarya 2011), hlm 

258 

 41( ص. 1442، )كريا : عامل الكتاب، الحديثصناعة المعجم أمحد عمر خمتار،  24
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استخدم هذا املعجم بلغتني أيا املفردات يف القاموس ترتجم أو تعرف 
-بالقاموس الرتمجة. املثال : املواد )إجنلزيةإىل اللغة األخرى، يسمى 

 عربية(.
 معجم متعددة اللغة (3

-استخدم هذا ملعجم على أقل ثالثة لغات أو أكثر، مثل معجم ماليو
 .2113إجنلزية ليوأين بون جان -صني

اللغة  طور الباحثة معجم ثنائيةأنواع املعجم بنسبة إىل استخدام اللغة و  أما
 .واللغة اإلندونيسيةمها اللغة العربية 

 حسب حجم المعجم .1
 31ويفرق املعجم عند بوب سيفنسني من ناحية حجمه على أربعة أنواع

 معجم اجليب (1
مفردة، غالبا شكله صغري   15111 -5111املعجم اليت حيتوي على 

 كاجليب ميكن أن حيمله إىل أي مكان.
 معجم الوجيز (2

 مفردة. 31111املعجم الذي ينقص من 
 معجم الوسيط  (3

 مفردة. 01111-35111املعجم الذي حيتوي على 
 معجم الكبري (4

 مفردة. 01111املعجم الذي حيتوي أكثر 

 .اجليب طور الباحثة معجمأنواع املعجم بنسبة إىل حجم املعجم و  أما

 حسب المراحل السنية .1
                                                             

30 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm 133 
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السّن املقدرة ملستعمل املعجم، ومن  أنواع املعاجم حسب ختتلف
مستعملى املعجم يقف عند كل مرحلة  املمكن وضع سلم متدرج ألعمار

سنية أو دراسية، ولكن هذا سيفرض مستويات كثرية قد تتداخل أو 
 .31تتالشي الفروق بينها يف الواقع

 وهلذا يقتصر املعجميون على مخسسة مستويات للمعجم هي:
 معاجم األطفال أو ما قبل سن املدرسة .أ

 معاجم الصغار أو تالميذ املرحلة االبتدائية .ب
 معاجم امللرحلة قبل اجلامعية  .ج
 معاجم املرحلة اجلامعية .د
 معاجم الكبار .ه

وهناك الباحثة تستعمل مرحلة الصغار هلذا البحث يف تطوير 
 املعجم. وهذا تفصيل البيان عنها:

معاجم الصغار أو تالميذ املرحلة االبتدائية: هذا النوع من املاجم 
نوع خاص من املعاجم له ليس جمرد اختصار ملعاجم الكبار، وإمنا هو 

مواصفاته ومالءماته الضرورية، وجيب أن تتوفر يف هذا النوع مجلة من 
 املواصفات أمهها:

التسبيط الشديد للتعريفات لعدم قدرة الصغري على التعامل  .أ
 مع األشكال والتعبريات املركبة أو املعقدة.

 مناسبة املعلومة املعطاة الحتياجات الصغري الوقتية. .ب
 تقدم الصغري اللغوي املقرتن بتطوراكتساب الكلمات. مراعاة  .ج

                                                             

 42( ص. 1442، )كريا : عامل الكتاب، الحديثصناعة المعجم أمحد عمر خمتار، 31 
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استخدام معجم لغوى صغري سواء يف املداخل، أو يف شرح  .د
الكلمات، وجتنب املعلومات النحوية والصرفية وغريها مما يف 

 دائرة اهتمام الصغري.
 الدوكتور أميل يعقوبأقسام المعجم عند  .0

 : 32أمههاوأنواع املعجم عند الدوكتور أميل يعقوب عدة 
 املعاجم اللغوية (1

املعاجم اللغوية هي تشرح األلفاظ اللغة، وكيفية ورودها يف االستعمال بعد أن 
ترهتا زفق منط معني من الرتتيب، لكن يسهل على الباحث العود إليها ملعرفة 

 ما استغلق من معانيها.
 املعاجم الرتمجة أو املعجم املزدوجة أو الثنائية اللغة (2

الرتمجة هي جتمع األلفاظ لغة أجنبية لتشرحها واحد واحداا، وذلك املعاجم 
بريها. ما يعادله يف املعىن من ألفاظ اللغة القومية وتع-بوضع أمام كل لفظ أجنيب

 وهذا النوع هو أقدام املعاجم.
 املعاجم املوضوعية أو املعنوية  (3

ضوعها. و املعاجم املوضوعية هي ترتيب األلفاظ اللغوية حسب معانيها أو م
مثل : "املخخصص" إلبن سيد األندلوسي، وهو جيمع األلفاظ حسب معانيها 

 ال حسب لفظها.
 املعاجم اإلشتقاقية أو التأصيلية (4

هي اليت تبحث يف أصول ألفاظ اللغة، فتدلنا إن كانت  اإلشتقاقية املعاجم
 الكلمة  العربية األصل أم فارسية أم يونانية اخل.

 املعاجم التطورية (5

                                                             

 21-15( ص. 1421)بريت : دار العلم للماليني،  ، المعجم اللغوية العربيةأميل يعقوب 32 
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اجم التطورية هو الذي يهتم بالبحث عن أصل معىن اللفظ ال اللفظ نفسه، املع
مث تتبع مراحل تطور هذا املعىن عرب املصور، فهي تدرس مثال ماذا كانت تعين 
لفظة "أدب" يف اجلاهلية، وكيف تطور هذا املعىن حىت اليوم عرب مروره باألعصر 

 األدبية املختلفة.
 معاجم التخصص (0

هو الذي جتمع ألفاظ علم أو فّن معني ومصطلحاته، مّث املعاجم التخصص 
 يشرح كل لفظ أو مصطلح حسب استعمال أهله واملتخصصني به له.

 املعارف أو املعلومات املعاجم (7
املعاجم املعارف هي نوع من أنواع املعاجم، لكنها ختتلف عنها من حيث 

 ان.عند اإلنسأهنا سجل للعلوم والفنون وغريها من مظاهر النشاط العقلي 
 ةاملصّور  املعاجم (2

املعاجم املصّور هي اليت تثبت صور كل حصيات إىل ينضمنها. واستخدام 
(. لكن املعاجم 1412الصور يف املعاجم بدأ يف العربية مع ظهور "املنجد" )

 املصور الذي نقصده هنا هو الذي يثبت صور كل احلسيات اليت يتضّمنها.
 

 املعجم اآلخر كما يلي:وزاد توفيق الرمحن نوع 
 جم الكتابمع (1

املفردات املضمون يف الكتاب. عامة، الكتاب الذي  ذا املعجم لفهم معىنه
ألن وظيفة هذا املعجم كتابا مساعدا كتب دراسية.   هو له معجم الكتاب

ملثال اللتعليم، خاصة للمعلم، لفهم املفردات يف كتاب أو املواد التعلمية. 
  يديك.معجم العربية بني 

 املعجم الرقمي (2
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هو الربجميات اليت تضمن برنامج الرتمجة أو معجم الكمبيوتر، واهلاتف احملمول، 
واملساعد الرقمي الشخصي، وألجهزة األخرى. بتطور تكنولوجيا املعلومات 
اإللكرتوين. وكان املعجم يتطور حسب اإللكرتوين. وكذلك مستخدمي املعجم 

 لسهولة نيله واستخدامه.مييلون إىل هذا النوع اجلديد 

 املعجم اإللكرتوين (3

هو برنامج املعجم الذي ميكن إتصاله على اإلنرتنت. فإذا ال يتصل مستخدمي 
 الربنامج على اإلنرتنت فال ميكن استخدامه.

من النوع املعجم الذي سيكون نوع إنتاج معجم الباحثة يف هذا البحث، 
ب ستجمع املفردات حس ينيعكاملعجم املساعد معجم الكتاب   ه هور يطو وت

 .تاب "اللغة العربية" للفصل الثالثعلى ك املوضوعات 
 

 ج. معيار المعجم

شهاب الدين هناك أربعة شروط جيب الوفاء هبا من أجل جعل املعجم  رأى 
 :33املثايل، املعجم هو جيد ويكفي مبعايري متاما. أربعة معايري من املعجم املثايل

 (1,0الجدول )

 كمال

مال معجم املثايل يتضمن عدة أشياء: هناك رموز كعايري  م
يفية نطق الكلمات، واستخدام بسيطة اليت توضح ك

جيدة وسهلة، والعرض من أبسط مث يليه صيغة  تعريفات
من الحق أبسط إىل أكثرها تعقيدا، وطريقة عرض التعابري 

 واملصطلحات اليت تستخدم الرتددات العالية جدا.

                                                             
33 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm 109-110  
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 زموج
 

إىل اخلاص أو من األشياء من العام ترتيب املفردات 
 إىل األشياء الثانوية. األساسية

 دقة
 

الدقة ترتبط باملوضوعي. لنيل ذلك، فاملعجم اجليد غالبا 
يرافقه الصور والرسومات، والرسوم التوضيحية، واألمثلة 
على ذلك. نتائج البحوث التجريبية تؤكد أن الناس 

بيل لموسة. على سأصبحوا أكثر قدرة على فهم األشياء امل
املثال مع مساعدة من الصور والصور من األشياء اليت هي 

 جمردة املشروح بالكالم.

 الشرح سهولة

 

املعلومات حبيث ميكن للقراء فهم املعىن بساطة تقدمي 
بسهولة. لتسهيل فهم الوسائل اليت يشيع استخدامها 
 واصفات مثل السهام، وإعطاء اللون الذي يربز على جزء

 مهم، ووضع صورة متوازنة واستخدام األرقام.
 

فإذا كان املعجم ال يشتمل على أربعة شروط املذكورة فال يكون معجما   
 مثاليا. فينبغي للمعجمييت أن جييب معجمه بأربعة الشروط، لكي يكون معجما مثاليا.

 د. وظائف المعجم

م الديين لعلو يف نشأة العلوم الديين اإلسالم ألف العلماء الكتب يبحث ا
باللغة العربية. ولكن كثري من قارئ الكتب ال يفهمون اللغة العربية. فهناك جمموعة 

 من الوظائف جيب أن يؤديها املعجم وهي:
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شرح الكلمة وبيان معناها أو معانيها، إما يف العصر احلديث فقط أو  .1
. اهتم املعجم يف شرح املعىن 34مع تتبع معناها أو معانيها عرب العصور

 :35عن
"ت" يف الوزن استفعل -"س"-معىن الصرف، كمثل زيادة "ا" (أ

 ليدل على معىن الطلب.
معىن النحو، وهو املعىن يربط يف درجة اجلملة. كمثل الفاعل   (ب

واملفعول وفعل الالزم واملتعدي، هلم درجة النحوي، يؤثر معىن كل 
 املفردات.

 ربط املعىن، هو ربط بني املعىن العام واخلاص يف كل املفردات.  (ج
املعىن املزدوج، هو املفردات هلا معىن أكثر من واحد، إما تعدد  (د

املعىن وإما جمانسة. تعدد املعىن هو مفردة واحدة هلا معىن أكثر 
من واحد. وجمانسة هي عدة املفردات هلا مساوة يف النطق 

 املعىن. واهلجاء، ولكن خمتلفة يف
معىن األولوية، أن يفضل املعىن بناء على عدة وجوه، كمثل التاريخ  (ه

 والعمومية ومعىن احلقيقي واجملازي ومعىن احلسي ومعىن التجريدي.
طريقة شرح املعىن، أي هلا الطريقة الصحيحة يف شرح املعىن. كمثل  (و

يعرف املفردات بدقة، وذكر مقام إستخدام املفردات، وذكر 
والتضادد، وإعطاء املثال يف اجلملة، وزيادة الصورة  املرتادفات

 واملعلومات األخرى لشرح املعىن.

                                                             
ب، )القاهرة: عامل الكتالبحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقظية التأثير والتأثر أمحد خمتار عمر،  34

 105( ص:1422
35 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab. 2015. Malang: UIN Maliki Press, hlm 111-112 
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 .30بيان كيفية نطق الكلمة .2
بعض اللغات لديها قاعدة خمتلفة بني نطقها وإمالئها. اللغة 
اإلجنلزية واللغة الفرنسى لديهما إختالف بني كتابتها ونطقها ولذا 

. ولكن 37ابته من الكلمة املنطوقةحيتاج الكتاب معجما ليتأكد لغة كت
الكلمة يف اللغة العربية، أكثرها مستاوى يف كتابتها ونطقها، حىت 
الحيتاج الكاتب معجما أو قواعدا فونولوجيا لقراءة الكلمة. بل حيتاج 

 إىل الشكل لغري العرب.
 .32بيان درجة اللفظ يف اإلستعمال، مستواه يف سلم التنوعات اللهجية .3

ةاملعجم هي بيان مقام استعمال الكلمة تناسبها السياق من أمهية وظيف
 لبيان ذلك املذكور، ينبغي للمعجم أن يهتم:. 34وأسلوب اللغة

القدام واحلدث، أي يهتم املعجم إىل الكلمة املمات، واملهجورة،  (أ
 والقدمية، واحلديثة، واملستحدثة.

ة مشيوعية الكلمة، أي ينبغي لكاتب املعجم أن خيتار ويفرق الكل  (ب
 املستخدمة العامة عند اجملتمع أم الغربية.

الثقافية واإلجتماعية، أي يف اختيار الكلمة يوفق الكلمة مع ثقافة  (ج
 اجملتمع ودرجة اإلجتماعية.

التخصصي، ألن الكلمة لديها ربط بالكلمة األخرى يف املوضوع  (د
 الواحد. 

                                                             

ب، )القاهرة: عامل الكتالبحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقظية التأثير والتأثر أمحد خمتار عمر،  36 
   100( ص:1422

37 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab. 2015. Malang: UIN Maliki Press, hlm 112-113 

، )القاهرة: عامل الكتبند العرب مع دراسة لقظية التأثير والتأثر البحث اللغوي عأمحد خمتار عمر،  38
   100( ص:1422

39 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab. 2015. Malang: UIN Maliki Press, hlm 115 
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إقليم اإلستخدام، أن ينبغي على كاتب املعجم أن يعرف من أين  (ه
أصل الكلمة، ويكتب يف معجمه البلد الذي يستخدمتها، كما 
معجم العريب القدمي كتب فيه بيان البلد الذي يستخدم الكلمة. 
ولكن معجم العريب احلديث اهتمل هبذا األمر ألن اآلن يف اللغة 
العربية كثري من اللغة اجلديد يصدر من اللغة األجنبية أي اللغة 

مون هبذا اللغة اداخلة، ليس من أين الداخلة. لذالك أكثرهم يهت
 أصول اللغة.

النرب يف الكلمة. والنرب باختصار هو إعتصار بروز معني   حتديد مكان .4
ألحد مقاطع الكلمة دون املقاطع األخرى. وملا كان النرب  يف اللغة 
العربية الفصحى ال يؤدي انتقاله من مقطع إىل مقطع إىل تغيري 

 .41املعىن
 41بيان اهلجاء .5

ختتلف اللغات يف انضبط قوانني هجائها وقواعد إمالئها. فلغات 
لزية والفرنسية خيتلف رمسها عن نطقها، لذا حيتاج الكاتب إىل مثل اإلجن

 signمراجعة معاجم هذه اللغات للتأكد من رمسها وإمالئها، مثل: 

( وغريها كثري. إال يف gh"باع" )زيد فيها  bought(، n"عالمة" )زيد فيها 
 :42ض احلاالت اليت منهابع

 الكلمات اليت يزاد فيها حرف مثل: مائة، أولو، عمور. (أ

                                                             
، )القاهرة: عامل الكتبالبحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقظية التأثير والتأثر أمحد خمتار عمر،  40

   100( ص:1422

41 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab. 2015. Malang: UIN Maliki Press, hlm 113 

وقع )جدة: م وعلم الداللة )اللطالب المنتظمين والمتتسبين( المعجمسامل سليمان اخلماش،  42
   42ه( ص:1322لسان الغرب، 
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الكلمات اليت ينقص منها حرف مثل: هذا ذلك الذين،   (ب
 لكن.

 الكلمات املنتهية بألف ثالثة ملعرفة ما إذا كانت ذات أصل  (ج
واو فرتسم ألفا ممدودة مثل الربا، دعا، صبا، وكانت ذات أصل 

 صورة، مثل: الصدى، اهلدى، النوى.يائي فرتسم ألفا مق
ل: رفة، مثالكلمات اليت تشتمل على مهزة متوسطة أو متط (د

 بيئة، هيئة، بؤرة، بطء.
 التأصيل اإلشتقاقي .0

 هو بيان أصل الكلمة لغويا وصوتيا ودليال. ويدخل حتت هذا:
 بيان ما إذا كانت الكلمة أصلية او مقرتضة من أجنبية. (أ

 بيان مقابالهتال يف الغائلة اللغوية مع ذكر معانيها.  (ب
  بيان املعىن العام للجذر. (ج

ا،  قبل اشتقاقه الكلمةقد يكون املعجم عليهأن يشرح جذور 
كمثل كلمة "سيئة" من أصل الكلمة "ساء" وكذالك كلمة 
"ساعة" من أصل الكلمة "ساع". والشرح اآلخر الذي قد 

الكلمة. )لغة(، وهل هي  يكون يف املعجم، هو شرح أصول
من أصل اللغة العربية أم داخلة من اللغة األجنبية، كمثل كلمة  

”computer“كمبوتر من اللغة اإلجنلزية 
43. 

 44بيان املعلومات الصرفية والنحوية .7

                                                             
43 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab. 2015. Malang: UIN Maliki Press, hlm 113-114 

 

قع )جدة: مو  وعلم الداللة )اللطالب المنتظمين والمتتسبين( المعجمسامل سليمان اخلماش،  44
   42ه( ص:1322لسان الغرب، 
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يف شرح معىن اللفظ، حيتاج املعحم إىل بيان املعلومات عن قاعدة 
 :45مستخدمي املعجم، منها الصرفية والنحوية احتاجهما

بيان عن الصيغة الصرفية، مثل صيغة فعل املاضي، واملضارع،  (أ
 واسم الفاعل، والظرف، واسم اآللة وغريها.

 بيان عن الفعل الثالثي اجملرد ومثال منه.  (ب
بيان عن جنس الكلمة. كمثل "رأس" استخدمه ملذكر،  (ج

 "سبيل" جيوز ملذكر ومؤنث.
"كتب" مجع من كتاب، و"أوالد" بيان عن مجع التكسري، مثل  (د

 مجع من ولد، و"مساجد" مجع من مسجد، وغري ذلك.
بيان عن فعل الالزم أن ال حيتاج إىل املفعول به، مثال "نام"  (ه

وعن فعل املتعدي أي حيتاج إىل مفعول به مباشرة أم حبرف 
 اجلر، مثال "نظر" بعد زيادته "إىل" فصار "نظر إىل".

،  و كيفية حبث معىن الكلمة. غالبا بيان عن أمهية علم الصرف (و
 كتب البيان أو الشرح خمتصرا يف أول املعجم.

 40معلومات موسوعية .2
معجم اللغوي القدمي أو احلديث كلهم ال يهتمون إىل اجلانب 

خرى أيضا. كمثل املعلومات عن اللغوي فقط، ولكن املعلومات األ
 ك.وغري ذل 47أمساء وجيه، أو اسم املكان، احليوان، النبات

وأما وظيفة املعجم الذي ستطوير الباحثة هي شرح املعىن املزدوج، 
 وبيان املعىن بالصورة وتلفظ املفردات.

                                                             
45 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab. 2015. Malang: UIN Maliki Press, hlm 114 

)جدة: موقع لسان  المعجم وعلم الداللة )اللطالب المنتظمين والمتتسبين(سامل سليمان اخلماش،  46
 43ه( ص:1322الغرب، 

47 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab. 2015. Malang: UIN Maliki Press, hlm 116 



31 

 

 

 ه. عناصر المعجم

ج فيما يأيت جمموعة من املعايري اليت ميكن حتكيمها هل املعجم جيد ندر 
وتام من جهة وجود عناصر املعجم اليت يكون معيار املعجم. مواد املعجم الشامل 

 : 42يضمن على ثالثة جزء، هي

 المقدمة .1
 الغرض من املعجم (أ

 مصادر املعجم (ب
 خلفية صناعة املعجم (ج
 دليل استعمال املعجم (د
 توجيه قواعد اللغة (ه
 عدد الكلمة أو املواد يف املعجم (و
 دليل عن اإلختصار (ز

 معىن عن الرمز أو الصورة  (ح
 قواعد الرتمجة  (ط
 املعلومات األخرى  (ي

 صلب المعجم .2
 املستخدماخلط  (أ

 منوذج العمود  (ب
 املعلومات الصوتية (ج
 املعلومات الصرفية (د
 املعلمات النحوية (ه

                                                             
48  Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab. 2015. Malang: UIN Maliki Press, hlm 134-135 
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 املعلومات املتعلقة بالداللة (و
 اإلستعمال (ز
 األمثلة التوضيحية (ح
 الشواهد الصورية (ط
 املعلومات اإلشتقاقية التارخيية )اإليتمولوجية( (ي

 خاتمة .3
 قاملالح (أ

 جدول  (ب
 خريطة (ج
 التاخيية تسلسل (خ
 الرموز (ه
 املعلومات عن املصانع (و
 املعلومات األخرى (ز

أساس إىل قول على القامسي عن عناصر املعجم، إذا يتم كل العناصر اآليت، 
 فاملعجم من املعجم الشامل.

 و. نظام المعجم

يف نظام املعجم أسلوبان اليت يستخدم املعجمون. ومها نظام املعىن أي 
  :44املعجم املعاين ونظام اللفظ أي املعجم األلفاظ

 املعاين( )املعجمظام املعىن ن .1
نظام املعىن )املعجم املعاين( هو أسلوب ترتيب املفردات بناء على 
املعىن أو املفردات اليت أقدام ناحية املعىن الذي يتعلق باملوضوع املقرر. 

                                                             
49 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press,2008) hlm 163 
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املثال من كلمة : املنهج واملواد التعلمية والتعليم، هم يدخلون إىل 
 موضوع الرتبية.

 (نظام اللفظ )املعجم األلفاظ .2
نظام اللفظ )املعجم األلفاظ( هو أسلوب ترتيب املفردات بناء على 
األلفاظ من املفردات اجملموعة، وليست من معىن الكلمة. هناك مخسة 

 أساليب من نظام املعجم األلفاظ، كما يلي :
 نظام  الصويت (أ

يرتكب هذا النظام من املفردات بناء على ترتيب احلروف اليت تظهر 
اهلجئية. املثال من كلمة : "لعب" تضع هذه الكلمة من خمارج خروف 

يف خروف العني. ألهنا أول اخلروف من  خرف الالم أو البء قي 
 خمارج اخلروف.

 نظام ألفبائي اخلاص (ب
يرتكب هذا النظام من املفردات بناء على ترتيب اخلروف اهلجائية 
يعين من حرف األلف إىل حرف الياء. رآه أسهل وأشهر يف اجملتمع 
من تظام الصويت الذي يرتكب من خمارج اخلروف الذي يشهره 
أهل علم التجويد فحسب. يرتكب نظام األلفبائي اخلاص من 
 أبواب اخلاصة، كرتتيب البناء مث ترتيب احلروف مث تقليب الكلمة.

 نظام القافية (ج
يرتكب هذا النظام من املفردات بناء على ترتيب حروف األخي 

الشعر. يتكون هذا النظام من األبواب  من الكلمة، كالقافية من
والفصول. املثال من الكلمة اليت ترتكب من الباب : كلمة "وقع" 
ننظر إىل حرف األخري فنستطيع أن جندها يف باب العني. وأما 
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املثال من الكلمة اليت ترتكب من الفصل "برع"، نستطيع أن جندها 
 وف.يف باب العني يف فصل الباء أي تؤخذ من أول احلر 

 نظام ألفبئي العامد( 

يرتكب هذا النظام من املفردات بناء على ترتيب حروف اهلجائية 
يعين من حروف األلف إىل حرف الياء. نظام األلفبائي العا 
موضوع من ناحية أصول الكلمة، يسمى هذا النظام بنظام أو اعل 
األصول. املثال من الكلمة "استغاثة"، جيب علينا أن هنتم أصول  

تها بالتجريد، فهي الكلمة من كلمة "غاث" فسنجد معىن  كلم
 كلمة "استغاثة" يف حرف الغني.

 ه( نظام النطقي 

يرتكب هذا النظام من املفردات بناء على ترتيب حروف اهلجائية 
يعين من حرف األلف إىل خرف الياء. وطلب املعىن بناء على 

اع خروف األول املنطوق، والكلمة اليت تطلب مباشرة استط
املعروف يف ماّدة املعجم بدون أن يعيد إىل أصل الكلمة. املثال 

 من الكلمة "كتاب " قسوف جندها يف حرف الكاف.

وهناك ختتار الباحثة يف نظام املعجم هلذه البحث هو نظام النطقي. وهذ تفصيل 
 البيان عن نظام النطقي :

 خلفية نظام النطقي (أ
كثري من ظهور املعاجم نظام األلفبائي العام يعترب أسهل من النظام 
السابق، ولكن معجم نظام األلفبائي العام اليزال حيتاج إىل فهم أساسيات 
قواعد اللغة العربية. للطالب مستوى املبتدئني أو لناطقني بغريها، حبث الكلمة 
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ترب صعبة ل أن يعبتجريد وترديد لبحث أصول الكلمة يف علم الصرف، ال يزا
 .51وحيتاج إىل عملية طويلة

لبحث معىن الكلمة يف املعجم بنظام األلفبائي أوال جيب لرفع حرف الزائدة 
 مث الرجوع بدل احلرف إىل أصول احلرف أو حبث احلرف احملذوف. 

اعتماد على املشكلة املذكورة أن تكون ترجيحا يف اعتبار خرباء اللغة العربية 
إلعداد املعجم أسهل مما قد سبق، خاصة بالنسبة غري العرب. بعد اشارة إىل 
املعاجم األجنبية، مثل املعاجم اللغة الفرنسية اليت ال حتتاج لبحث أصل الكلمة 

اد ء املعجم اللغة العربية إلعديف عملية حبث من معىن الكلمات،  بدأ خربا
 املعجم باستخدام نظام النطقي. 

نظام النطقي هو حبث مهىن الكلمة من ضوء احلرف األول وميكن أن 
يعرف الكلمة املنطوقة والكلمة املبحوثة مباشرة يف املواد املعجم، دون احلاجة 

 لشخص ما لبحث على أصول الكلمة.
ويلة. م اللغة العربية، يف الواقع ظهرت طتارخييا، نظام النطقي إلعداد املعج

( مبعجمه 1413-1341منذ أعّد الكافوري املعجم بعنوان الكلية واجلرجين )
التعرفات أن جتاهل العربيني دائما بنظام النطقي ففكروا أن هذا النظام غري 
فعال، ألن الكلمة اليت هي يف الواقع ال تزال يف جمموعة أصول الكلمات مبعىن 

ميكن وجدت يف كل مادة الكلمة مبعجم. ونتيجة لذلك، فإن املعجم واحد، و 
يكون غليظة. كما املثال، فإن كلمة "كتاب" على ك، وكلمة "مكتوب" على 

باب ب( ألس-ت-م واألخرى. على الرغم أصول املعىن متساو، وهي كتابة )ك
 ذلك تركوا نظام النطقي.

( بطريقة 1414ي )و يف احلقيقة نظام النطقي وضع الشيخ حممد البخار 
اجلمع بني املواد املفردات يف املعجمني الكبريين، هو لسان العرب )ابن منذور( 

                                                             
50  Taufiqurrochman. Leksikologi Bahasa Arab. (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hal. 205 
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حاول وجاهد املواد جلمع كل مادة من  والقاموس احمليط )الفريزابدي(.
املعجمني املشهورين أن يكون املعجم لرتتيب احلروف ومناسب ترتيب اهلجائية 

 خدم اشتقاق الكلمة وتقنيات التجريد ولكنوأصول الكلمة أنه مل يعد أن يست
 مل تكن هذه اجلهود ناجحة، ألنه تويف قبل املعجم قد انتهى.

، وقد نشر خرباء املعجم بفكرة البخاري يف لبنان. احد منهم 01يف العقد 
هو الشيخ عبد اهلل العليلي يف إعداد املعجم بنظام النطقي بعنوان "املرجع" يف 

ي هذا املعجم على تسلسل األمساء ودون استخدام بنجاح. حيتو  1403عام 
تصريف على حد تعبريه كلمة إىل فصول احلروف مطابق حرف أول الكلمة 
املنطوقة. خطوة العليلي متبوع جربان مسعود الذي ميكن أيضا إلعداد املعجم 

. املعجم بنظام النطقي التزال 1404بنظام النطقي بعنوان "الرائد" يف عام 
اق أوسع وعلى حنو متزايد يف الطلب من قبل املستخدم تنمو على نط

ومعجمي، وتقييم هذا النظام من السهلة جدا وفعالة يف إدخال الكلمة ومعناها 
 يف معجم.

 أسس معجم نظام النطقي  (ب
املعجم هبذا النظام يصنف على أساس احلروف األوىل الذي يتحدث من 

 أو املستخدم لإلشارة إىل الكلمة. احلرف األول الذي يكون توجيها للمرتجم
موقع الكلمة بالرتتيب األلفبائي العام يعين من حرف "ألف )مهزة("حىت 
"الياء". املعجم نظام النطقي ال يعرتف "ال شرطة وال منهنية " يعين عالمة 

( لتكرار الكلمة أو اجلملة، ألن املفردات يف املعجم كتابة متاما ليسهل -)
 املستخدم وجتنب مرتبك.

 ية البحث معىن الكلمةتقن  (ج
لبحث موقع معىن الكلمة يف املعجم هبذا النظام، املستخدم املعجم يكفي 
أن يفهم ترتيب احلروف األجبدية اليت يتم حفظها عموما يعين من حرف "ألف 
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)مهزة(" حىت "الياء". احلرف األول من املفردات املبحوثة مباشرة إىل الفصل 
اد أصول الكلمة. أهنا كلمة الفعل يراجع إىل أو اجملموعة، من دون احلاجة إلجي

حرف األول بدون تغيري إىل فعل املاضي كمثل "نقرأ" وجدت يف "ن" ونستمر 
ما يراجع إىل احلرف األول، كأيضا وأما بالنسبة كلمة اإلسم إىل احلرف بعده. 

 املثال "كوكب" وجدت يف الفصل "ك" وحنو ذلك.
 مزيا معجم نظام النطقي (د

معجم هبذا النظام يف التعبري من قبل سهولة يف البحث على موقع املفردات 
حىت املستخدم اإلبتدائي يستطيع البحث معىن الكلمة بسرعة باليفهم القائدة 

 الصرفية. 
ولنظام معجم هبذا النظام مفيد جدا يف عملية تصنيف الكلمات اليت مت 

أصول الكلمة وكلمة  اختيارها يف جمموعة من الكلمات بسرعة دون لبحث
 االشتقاق ونوع من بنية الكلمة.

 المفراتالمبحث الثالث : 

 مفهوم المفردات .أ

إّن املفردات هي من عناصر اللغة اهلاّمة حبيث يتضمن عليها املعاىن 
واستخدام اللغة من املتكلم نفسه أو من الكاتب والكفاءات مهارات اللغوية 

ع استوعب معاهنا اللفظية. املفردات مجالشخص متوقف على املفردات الىت 
من مفردة: اللفظية أو الكلمة الىت تتكون من حرفني فأكثر وتدّل على معىن، 

. واملفردات يف اصطالح املعجم اعام لغة 51سواء أكانت فعال أو امسا أو أدات

                                                             
 27، )نوع عمل املنشور( ص. 1444أسس إعداد الكتب التعليمية، ، محيداهلل هناصر عبد الغاىل وعبل 51
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ويعرف املفردات بقائمة الكلمات مع   52إندونيسية هي قائمة الكلمات
 .53القواعد، هبا ترتكب تركيبا وتتوحد يف اللغة توديها

( املفردات هي مجع الكلمة الىت تشكل اجلملة. دور املفردات Hornقيل )
( أن املهارة اللغوية يعتمد عن اكتساب Valletمهم لتعليم املهارة اللغوية. وقيل )

 ان اللغة من غىن عنها أربعة كما ذكرت فليتاملفردات. جور املفردات يف إتق
أن القدرة على فهم الكفاءة اللغوية األربعة اعتمادا كبريا على متكن املفردات 
ألحد. حىت مع ذلك، تعليم اللغة ليست مطابقة جملرد تعليم املفردات. مبعىن 

 أن يكون إتقان اللغة غري كافية فقط من خالل ختفيظ املفردات كثرية.
ح أعاله فإنه ميكن استنتاج أن املفردات هي جمموعات الكلمات من الشر 

اليت تشكل لغة معرفة للرجال، وقال أنه سوف تستخدم يف تأليف اجلمل أو 
التواصل مع اجملتمع احمللي. االتصاالت هي واحدة اليت بنيت باستخدام 

يم لاملفردات املناسبة والكافية، ويظهر صورة للمثقفني ومستوى تعلم اللغة تع
 املستخدم خاصة يف اللغة العربية.

وأراء من الباحث أن املفهوم املفردات هي مجع الكلمة اليت تشكل اللغة 
أو جمموعات وكذلك دور املفردات لالكتساب املهلرات اللغوية. وهذه بيان 

 :54عن املفردات كثرية أو معاين املفردات وهي كما يلي

ارف عن امعاىن واستخدمها عنصور من عناصر اللغة الشاملة على املع .1
 يف اللغة. 

 الكلمات اليت يستوعب عليها املتكلم والكاتب. .2

 قائمة الكلمات املنظمة مع البيان املوجز مثل املعجم. .3

                                                             
52 Purwadaminata, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm 572 
53 Uni Pratiwi, Penggunaan Nyanyian sebagai Media Pengajaran Kosakata Siswa, 

(Tulungagung: Jawa Timur, 1984), hlm 20 
54 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT: Gramedia, 1982), hlm 144 
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 يعرف املفردات كما يلي:  55أدى ويناتا واحدية

 مجيع الكلمات املوضمونة يف اللغة. .1

مها دالكلمات اليت استوعب عليه الشخص أو الكلمات اليت يستخ .2
 مجاعة يف نفس البيئة. 

 الكلمات املستخدمة يف العلوم. .3

 يف علم اللغة، ليست مجيع كلمات املفردات. .4

قائمة الكلمات والعبارات واملصطالحات يف اللغة اليت تنظم هجائية  .5
 ومعها حتديدها.

 أهمية المفردات  .ب

إّن املفردات تلعب دورا هاما يف فهم أفكار وخريات شخص منطقة كانت 
كتوبة. هذا دليل اكتساب الشخص على املفردات يلعب دورا هاما يف أو م

عملية اللغة منطوقة أو مكتوبة يف حياة اليومية أو األكادميية. ال سيما ملتعلم 
 .50اللغة، لذلك على املتعلم اللغة اكتساب على املفردات

 أهداف تعليم اكتساب المفردات .ج

بية تعليم املفردات اللغة العر  أّما أهداف تعليم اكتساب املفردات الغرض من
 :57هة كما يلي

معرفة املفردات اجلديدة على التلميذ أو الطالب، وإّما من خالل قراءة  .1
 النص وكذلك فهم املسموع.

                                                             
55 Sabarti Akhadiah, Dkk, Pengajaran Kosakata, (Jakarta: Dikti 1988), hlm 41 

ص.  (2113اهرة: ، )مكتبة وهية قإلى تطبيق المرجيع في تعليم اللغة العربية لألجانب من النظريةفتحى على يونوس وحممد عبد الرؤوف الشيح،  56

85 
57  Saiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press 

2011) hlm 63 
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تدريب التلميذ أو الطالب ليكون قادر على نطق املفردات نطق صحيحا،  .2
ن سألّن النطق الصحيح هو جيعل ويفهم إىل كفاءة الكالم والقراءة حب

 وصحيح أيضا.

فهم معىن املفردات، إّما الدالالت أو املعجمية، أو عند استخدامها يف  .3
 سياق اجلملة املعينة.

قادرا على تقدير ووضع مفردات بالتعبري الشفهي )الكالم( والتحريري  .4
 )اإلنشاء( وفقا لسياقها الصحيح.

 فع.الذلك، البد لكل الطالب أن يتعلموا املفردات جبد ليحصل على املن

 أنواع المفردات .د

ة تقسيمها حسب املهارات اللغويتنقسم املفردات إىل أربعة أقسام، وهي 
وحسب املعىن وحسب التخصص وحسب االستخدام. تأيت بياهنا يف تقسيم 

 :52حسب املهارات اللغوية فقد أربعة فيما يلي
 (understanding vocabulariesمفردات للفهم ) .1

ومفردات القراءة. فاألول هو جمموعة الكلمات مها مفردات اإلستماع 
اليت يستطيع الفرد التعريف عليها وفهمها عندما يتلقها من أحد 
املتحدثني. وأّما الثاىن هو جمموعة الكلمات الىت يستطيع الفرد التعريف 

 عليها وفهمها عندما يتصل هبا على صفحة مطبوعة.

 (speaking vocabulariesمفردات للكالم ) .2

(، formal( وموقفية )informalتنقسيم إىل قسمني مها عادية )وهي 
فاألول هو جمموعة الكلمات اليت يستخدمها، الفرد يف حياته اليومية. 

                                                             

رمة : ، القسم األول، )مكة مكالمرجع في تعلم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى رشدي أمحد طعلمية، 58 
 212-210(، ص.  1420 القرى، دون السنةجامعة أم 
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أما الثاىن هو جمموعة الكلمات اليت حيتفظ هبا الفرد وال يستخدمها 
 إال يف موقف معني أو عندما تكون له مناسبة.

 (writing vocabulariesمفردات للكتابة )  .3

هي تنقسيم إىل قسمني مها، عادية الكتاىب الشخصى مثل مذاكرات 
ا الثاىن هو جمموعة الكلمات اليت يستخدمها أو كتابة يوميات. أمّ 

الفرد يف موفق االتصال الكتايب الرمسي مثل تقدمي طلب العمل أو كتابة 
 التقرير.

 (potential vocabulariesكامنة )  مفردات  .4

إىل قسمني مها، سيقية وحتليلية، فاألول هو وهي كذلك تنقسم 
جمموعة الكلمات اليت ميكن تفسريها من السياق الذي وردت فيه. 
وأّما الثاين مها جمموعة الكلمات اليت ميكن تفسريها استينادا غألى 

 خصائصها الصرفية، أو يف ضوء اإلملام بلغات أخرى.

 الكتاب التعليمي المبحث الرابع : 

 التعليميمفهوم الكتاب  .أ
 هناك التعريفات الكثريا عن الكتاب التعليمي، ومنها:

( : "املواد التعليمي اليت بنظا ملركب اليت تستخدم طلبة 1445قال فانني ) .أ
 وأساتيذ يف عملية التعليمية". 

(: "أن املواد التعليمي فريد ومعنّي. من ناحية 2113قال سادرياجي )  .ب
ميمه لتعليم ومعىن من معنّي هو تصفريده مستخدم ملتعلم اخلاص لعملية ا

 لتحقق أهداف املعنّي حبسب مواصفات املتعلم ومواصفات املادة.
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يشتمل الكتاب التعليمي على مواد التعليمية وهي عنصر أسلسي يف عملية 
ويعترب الكتاب املدرسي  .54التعليم والتعلم. وتستحيل إقامة تلك العملية بعدمه

من أكثر املواد التعليمية اليت تعتمد أساسا على الرموز البصرية. وقد كان الكتاب 
املدسى وما زال من أكثر األدوات التعلمية استخداما يف املدارس، إذا تعتمد 
املواد الدراسية املختلفة اليت تتضمنها مناهج الدراسة يف خمتلف مراحل التعليم 

تب املقررة، حيت أن هذه الكتب قد أصبحت بالنسبة لعدد كبري على بعض الك
 من الناس مرادفا للتعليم يف املدارس.

وال تنكر أن الكتاب املدرسي يعد ركيزة أساسية للمدرس يف العملية 
التعلميىة، فهو يفسر اخلطوط العريضة للمادة الدراسية وطرق تدريسها. 

يم األساسية يف مقرر معني، كما ويتضمن أيضا املعلومات وألفكار واملفاه
يتضمن أيضا ل=القيم واملهارات واإلجتاهات اهلامة املراد توصيلها إىل مجيع 

 .01الطالب، وكل ذلك يف صورة مرتبة منظمة
 مفهوم المواد التعليمية وأهميتها  .ب

التعلمية على درجة كبري من األمهية، وتأيت يف املرتبة األوىل قبل  إّن املواد
. ورأى طعيمة أن املواد باملواد 01ألجهزة، ومما جترد اإلشارة إليهاألدوات وا

التعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت يرج تزويد 
الطالب هبا، واالجتهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم، أو املهارات احلركية 

                                                             
59 Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab dari Pendekatan 

Komunikatif ke Komunikatif, 2010 (Yogyakarta: Pedagogia) hlm. 185 

(، 1447النهضة العربية، . )دار وسائل التعليمية والمنهجأمحد خريى حممد كاظم وجابر عبد احلميد جابر، 60
 224-222ص.

 27(، ص.2112، )القاهرة: دار غريب، تكنولوجيا إنتاج المواد التعليميةعبد العظيم عبد اسالم الفرجاين،  01
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ضوء  املتكامل هلم يف اليت يراد اكتساهبا إياهم، يهدف حتقق النمو الشامل
 .02األهداف املقرر يف املنهج

 ج. استعمال الكتاب التعليمي )الكتاب المدسي(

املدسي إمكانيات متعددة، أخرى يف العملية التعليمية،  للكتاب 
كاستخدامه من جانب الطالب لتلخيص أو مراجعة موضوع معني، وكثريا ما 

تصل أخرى من النشاط التعليمى امليتضمن الكتاب املدرسى أمثلة ومتارين وأنواع 
مبوضوعات الكتاب. وينبغى على وجه العموم أن يرشد املدرس طالبه إىل كيفية 

 استخدام الكتاب املدرسى استخداما ذكيا وفعال.

وقد جاء فيما يتصل بالكتاب املدرسى ضمن توصيات السادة املفتشني 
 واملفتشني األوائل بالتعليم العام التوصيات اآلتية :

ينبغى أن يتوافر يف الكتاب املدرسى الشروط املختلفة اليت جتعله أداة  (1
تعليمية ذات وظيفة مثمرة. كمالءمة مادته ولغاته وأمثلته وتفسريلته 

ون ملستويات التالميذ العقلبية وحرياهتم، واملقتضايات البيئة اليت يعيش
 فيها.

اب ج الكتينبغي أن توجه السلطات التعلمية إهتماما مزايدا إلخرا  (2
املدرسى يف صورة جتتذب التالميذ وحتببهم يف قراءته. ومن ذلك 
اإلهتمام بالبسط والسوم واألشكال والتوضيحات واأللوان، وحجم 

 الكتاب وذلك لسهوله تناوله واستخدامه.
ينبغى أن يكون الكتاب املدرسى عنصرا هاما يف العملية التعليمية.   (3

لى ، وحيفز التالميذ االعتماد عفيتناوله املدرس بالشرح والتفسري

                                                             
ة : ، القسم األول، )مكة مكرمالمرجع في تعلم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، 02

 212(، ص.  1420 جامعة أم القرى، دون السنة
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امللخصات اليت تركز اهتمام التالميذ على حفظ القليل من املعرفة 
 والعمل على النجاح.

 المبحث الخامس : وسيلة الصورة

 03مفهوم وسيلة الصورة .أ
(، صورة هي املتاع املقلدة، 324: 2111يف معجم الكبري اإلندونيسية ) (1

 واحليونات، والنباتات، وغري ذلك.
ووسيلة الصورة هي أحد من وسيلة التعليمية العام الذي يستخدمه، واللغة  (2

 لذي يستطيع أن تعرفون يف أي مكان.العام ا

 أهمية وسيلة الصورة  .ب
 من أمهية الصورة يف عملية التعليمية وهي:

 تساعد القارئ على تفسري وتذكر املعلومات املكتوبة اليت تصححبها. (1

 والقراءة والكالم والكتابة، ونتيجة للمعلمتساعد على التعليم اإلستماع  (2
 أن حيقق التكامل بني هذه املهارات بطريقة بناءة.

 جتعل املدخل االتصايل لتعلم أكثر سهولة وأقرب إىل الطبيعة. (3

 فوائد الصور في تعليم اللغة العربيةج. 

أن استخدام الصور يف دروس تعليم اللغة العربية باللغات األخرى يعود بفواعد 
 ربوية ونفسية وتعليمية ولغوية عديدة على املدرس والطالب على السواء وهي: ت

 إثارة انتباه الطالب (1

 زياجة التحصيل واحلفظ (2

 تقليل الرتمجة (3

 استطاع املعلم أن حيصر انتباه الدراسية أو أية نشاطات شفوية أخرى (4

                                                             
63 Arief S.Sadiman,dkk, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 21 
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 تنمية الذوق الفين للطالب (5

 اللغويةتستخدم الصورة لتوضيع استعمال بعض الرتاكيب  (0
 مزايا وسيلة الصورة د.

أكثر واقعية وأكثر يتضح يف يبدى أساسي األسئلة نقطة، باملقارنة مع  (1
 اللغة اللفظية.

 أن يستطيع تتجاوز الزمان واملكان. (2

 أن يستطيع تتجاوز قيود املفروضة على العني. (3

توضيح األسئلة يف هذا اجملال، ويستطيع استخدامها جلميع بعض النظر  (4
 عن العمر.

 الثمن رخيص وسهلة للحصول واستخدام دون تتطلب معدات خاصة. (5
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55  

 الفصل الثالث

 منهجية البحث والتطوير

 مدخل البحث .أ
 هذا البحث. البحث إن الباحثة تستخدم مدخل البحث والتطوير يف

. 04ّعلية املنتجكذلك إلختيار فو البخث املستخدم إلنتاج املنتج املعني، والتطوير هو 
وهذا البحث صفته طوليا، حىت اآلن هذا املدخل له دوراقليال يف حبث التعليم 

. تستخدم البحث والتطوير 05من التكلف التعليمي من اجلميع %1ناقص من 
مبدرسة ابتدائية  صل الثالثهنا لتطوير املعجم املصّور على الكتاب اللغة العربية للف

 . مفتاح اهلدى سومرب ماجنيع وتان ماالنج
 

 اجراءات البحث وتطوير .ب
وذج روغ وغال. وهذا منوذج التطوير تستخدمه الباحثة هو منوذج بإن من 

 :00كما يليالتطوير  
 حتليل احلاجاة املشكلة .1

يف هذه اخلطوة األوىل ستبحث الباحثة عن املعلومات األوىل. 
واملعلومات تشتمل على احلاجة واملشكلة وكذلك اإلطار النظري. احلاجة 

هي يمتلك زيادة نتيجة. واملشكلة هو كل شيء إذا كان يستخدم س

                                                             
64 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung 

Alfabeta,2015) cetakan ke 22, hlm 297 
65 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung 

Alfabeta,2015) cetakan ke 22, hlm 298 
66Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2012), hlm 292-294 
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. وأما احلاجة واملشكلة قد 07اإلختالف بني الرجاء وما وقع يف احلقيقة
 يبحثتها الباحثة قبل تكتب خلفية البحث. يف هذا البحث وجدهتا الباحثة

ل املدّرس اللغة الغربية يف مدرسة ابتدائية  الفص املقابلة إىلشكلة من امل
 يشعرون بالصعوبة يف البحث عن معىن طالبأن الالثالث مفتاح اهلدى 

فلذالك كل  .بكتاب اللغة العربية للفصل الثالث مادة الكلمة املوجودة يف 
وسائل إىل الطالب باملدرس املفردات  شرحم قبل ألقى املواد الدراسية، ييو 

 البط، وإن ال فال ميكن للطويل لوقتكن استخدامها متال املصّور اليت 
أن يفهمون املواد وإجابة األسئلة، وال ميكنهم للتعلم نفسيا يف املدرسة أم 
البيت. وأما اإلطار النظري يشتمل على املعلومات عن صناعة املعجم 

ا تبحث ثة عن الكتب اليت فيهوطرق تطويره. وهذا املعلومات نالتها الباح
 عن املعجم  وصناعة املعجم وطرق تطويره.

 مجع البيانات  .2
بعد معرفة احلاجة واملشكلة، جتمع الباحثة البيانات املتعلقة إلنتاج 
املنتج رجاًء لتحليل املشكلة. يف هذا البحث، مجع الباحثة البيانات من  

املنهج بللفصل الثالث بتدائية للمرحلة اال دراسة اللغة العربيةكتاب ال
2113. 

  أو اإلعداد املنتاجصميم ت  .3
  ، أوال ستجمع الباحثة البيانات منتصميم أو اإلعداد املنتجيف 

كتاب الدراسة اللغة العربية للفصل الثالث مبدرسة ابتدائية مفتاح اهلدى 
 . والبيانات فيه هو املفردات يف كل الدرس.سومرب ماجنيع وتان ماالنج

                                                             
67 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 

299 
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ثانيا، ستصمم الباحثة املعجم حسب املوضوع أو الدرس، لذا 
ستجمع الباحثة املفردات وكتابتها حسب املوضوع، وترتب املفردات فيه 

 كل صورة إلشارة معىن ألفبائيا على نظام النطق. ستزيد الباحثة قائمة
  مث .عربيةيف قراءة الكتابة ال وطريقة لتّلفظ املفردات لكي سهلةاملفردات 

اللغة  وتبحث الباحثة عن ترمجتها يف بة عناصر املعجم األخرى.كتا
 ري"واملعجم "بس اإلندونيسيا ومعانيها يف املعجم، واملعجم هو "املنور"

 ونيسي(اإلند-واملعجم اإللكرتوين "املعاين" يف أندرويد. املنور )العريب
ردات تستخدمه الباحثة لنيل ترمجة املف اإلندونيسي( –والبسري )العربية 

ها إندونيسي وعكسه( تبحث-إىل اللغة اإلندونيسيا. وأما املعاين )عريب
  .معجم بسريو  الباحثة لنيل ترمجة املفردات اليت مل توجد يف معجم املنور

 .الثا، ستطبع الباحثة معجمها
 لرابعا، ستصدق الباحثة معجمها إىل اخلبري، كي تعرف الباحثة ه

املنتج الئق ليتقدم بني يدي املستخدم أم ال. وإذا غري الئق أي هناك 
ليق أن يتقدم كي ي العيوب أو النقص يف منتجها فستحسن الباحثة اإلنتاج

 بني يدي مستخدم املعجم.  
 صديق من اخلرباءلتا .4

وهي عملية للقدر أخطة اإلنتاج، يف هذا احلال طريقة التعليم 
اخلرباء  يةثانأو ال. ويف هذا البحث قيم املنتاج معقوال سوف أثر من قبل 

 اخلرباء تصميم املنتاج.و هي: اخلرباء احملتويات أو املواد 

 اإلصالحات األوىل .5
اج كي ستعرف العيوب من اإلنت من اخلرباء فالباحثة التصديق بعد

 حتسن الباحثة اإلنتاج.
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 وىلالتجربة األ .0
هذا الباحثة اإلنتاج. و  تستجرب الباحثة خطة اإلنتاج بعد صنع

كتاب   للفصل الثالث علىبتدائية للمرحلة االاإلنتاج هو املعجم املصّور 
العربية،  الطلبة ومدرسة اللغة ستجرب هذا اإلنتاج إىلالدراسة اللغة العربية. 

عن  مؤشراتاالستبانة فيها  ومدّرسة بعد ذلك تعطي الباحثة الطلبة
 .اإلنتاج

 اإلصالحات الثاين .7
اج. عرف الباحثة عن املزايا والعيوب من اإلنتتلتجربة األوىل سبعد ا

 حسن الباحثة اإلنتاج كي يكون املعجم املصّور مستعد لصناعة اإلنتاج.تس

 التجربة امليدانية .2
جرب الباحثة اإلنتاج إىل موضوع أوسع. تبعد اإلصالح الثاين، س

مجيع الطالب يف الفصل الثالث واملدرس اللغة  جرب هذا اإلنتاج إىلتس
 ن البياناتحيصل الباحثة نوعني عمدرسة ابتدائية مفتاح اهلدى. العربية يف 

ي الباحثة طتعالبيانات األوىل هي البيانات االستبانة كالتجربة األوىل، 
انات وحتليل ثة البيوجتمع الباح. عن املنتج مؤشراتاإلستبانة إليهم فيها 

 . ستبانةعن اإل
عة عن جمموعني، اجملمو  االختباروالبيانات الثاين هي البيانات 

الضابطة واجملموعة التجربة. تأخذ الباحثة اجملموعة الضابطة من مدرسة 
ابتدائية مفتاح العلوم كاراع فلوسو واجملموعة التجربة من مدرسة ابتدائية 

ثة اليزال الباحيف هذه جتربة،  مفتاح اهلدى سومرب ماجنيع وتان ماالنج.
 .وفعال اإلنتاج يقدر املزايا وعيوب اإلنتاج

 اإلصالح الثالثة .4
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وجطططططد عيوبطططططا تهطططططذا اإلصطططططالح مطططططن التجربطططططة امليدانيطططططة لطططططو الباحثطططططة 
 من املعجم املصّور وكامله.

 نشر املنتج وتطبيقه .11
بعطططططد إصطططططالح املنططططططتج األخطططططري سطططططتنتج الباحثططططططة املعجطططططم املسططططططاعد 

ا املعجطططططططم يف إحطططططططدى الطبعطططططططة. هطططططططذإنتاجطططططططا مجاعيطططططططا. وسطططططططتطبع الباحثطططططططة 
 ونشر املنتج إىل طالب املدرسة. 

 (1,0الجدول )
 lGal 02وغال  Borgمنهج التطويري من سوغي يانا يعين بورغ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ج. تجربة المنتج
 . تصميم التجربة0 

األوىل إىل مططططططدرس اللغططططططة ستسططططططتخدم الباحثططططططة تصططططططميم التجربططططططة 
العربيطططططة وعشطططططرة تالميطططططذ بإعططططططاء اإلسطططططتبانة إلطططططيهم ملعرفطططططة عيطططططوب املنطططططتج 
عنططططططططدهم. وستسططططططططتختدم الباحثططططططططة تصططططططططميم التجربططططططططة امليدانيططططططططة يف هطططططططططذا 

                                                             
68 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,cv, 2014), 

hlm. 298 

كيم من صالت
 اخلرباء

تصميم أو 
 اإلعداد املنتج

اإلصالحات 
 الثالثة

 مجع البيانات

 األوىلالتجربة  ةالتجربة الثاني

حتليل احلجات 
 واملشكلة

اإلصالحات 
 الثانية

 نشر املنتج

 اإلصالح األوىل
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البحطططططططث نوعطططططططان. مهطططططططا البيانطططططططات االسطططططططتبانة كالتجربطططططططة األوىل واالختبطططططططار 
 . الضابطةعند اجملموعة التجربة واجملموعة 

ثانيططططططا، تعطططططططي الطططططططالب  أوال.تعمططططططل الباحثططططططة إعطططططططاء االسططططططتبانة 
االختبططططططططار باسططططططططتخدام املعجططططططططم املصططططططططّور املنططططططططتج إىل اجملموعططططططططة التجربططططططططة، 
وتعططططططططي الططططططططالب االختبطططططططار بطططططططدون اسطططططططتخدام املعجطططططططم املصطططططططّور املنطططططططتج 

. وثالثططططططططططا، متكططططططططططن الباحثططططططططططة أن تقططططططططططارن نتيجططططططططططة الضططططططططططابطةإىل اجملموعططططططططططة 
 ختبار عندمها.إعطاء التجربة من نتيجة اإل

 . أفراد التجربة1 
، واملططططططططدرس، د التجربططططططططة يف هططططططططذا البحططططططططث هططططططططو اخلططططططططرباءإن أفططططططططرا  

 والطالب.
 خبري احملتوى املعجم (أ

خبططططري املططططواد الططططذي ميلططططك روايططططة التعلططططيم يف جمططططال التعلططططيم اللغططططة 
العربيططططططة. والططططططدور خبططططططري املططططططادة هنططططططا لتحقططططططق املططططططواد يف املعجطططططططم 

 املصّور للطالب.

 تصميم التعليميةخبري يف  (ب

أمططططططططا الططططططططدور مططططططططن خبططططططططري يف تصططططططططميم التعليميططططططططة هنططططططططا لتحقططططططططق 
 . للطالبتصميم املعجم املصّور 

دّرس اللغطططططططططة العربيطططططططططة لفصطططططططططل الثالطططططططططث مبدرسطططططططططة االبتدائيطططططططططة املططططططططط (ج
مفتططططططططاح اهلططططططططدى سططططططططومرب مططططططططاجنيع وتططططططططان مططططططططاالنج. الططططططططدور مططططططططن 

لفصطططططططل الثالطططططططث هنطططططططا كالصطططططططحيحي املعجطططططططم املصطططططططّور  املطططططططدّرس
 للطالب.
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بتدائيطططططططة مفتطططططططاح اهلطططططططدى الثالطططططططث مبدرسطططططططة االفصطططططططل الططططططططالب ل (د
الطططططططالب يكطططططططون شطططططططخص يف سططططططومرب مطططططططاجنيع وتططططططان مطططططططاالنج. 

 نتاج من املعجم املصّور لتعليم اللغة العربية.التجربة اإل

 . أسلوب جمع البيانات1 
الباحثطططططططططة أسطططططططططاليب مجطططططططططع البايانطططططططططات اآلتيطططططططططة، وهطططططططططي  تسطططططططططتخدم   

 كما يلي:
 

  املقابلة أ(.
مجططططططططع البيانططططططططات باألسططططططططئلة املقدمططططططططة إىل  املقابلططططططططة هططططططططي أسططططططططلوب

ومضطططططدر البيانطططططات  شطططططخص معطططططني إمطططططا باملواجهطططططة مباشطططططرة بطططططني الباحثطططططة
يف هطططططذا البحطططططث تسطططططتخدم الباحثطططططة املقابلطططططة غطططططري . 04وإمطططططا غطططططري مباشطططططرة

ترتيطططططططططب، يعطططططططططين ال تسطططططططططتخدم الباحثطططططططططة إرشطططططططططادات املقطططططططططابالت الطططططططططيت مت 
البحطططططث هطططططي هطططططذا . 71يقطططططة منهجيطططططة وكاملطططططة جلمطططططع البيانطططططاتترتيبهطططططا بطر 

لططططططططيم اللغطططططططططة جلمططططططططع البيانططططططططات عططططططططن احلاجطططططططططات واملشططططططططكلة يف عمليططططططططة تع
، وجلمطططططع البيانطططططات ملعرفطططططة فعاليطططططة املنطططططتج يف ةبتدائيطططططالعربيطططططة يف املرحلطططططة اال

اللغطططططة العربيطططططة  تعلطططططيم اللغطططططة العربيطططططة. وتقطططططوم الباحثطططططة املقابلطططططة مطططططع املطططططدّرس
يف  جسططططططططومرب مططططططططاجنيع وتططططططططان مططططططططاالنبتدائيططططططططة مفتططططططططاح اهلططططططططدى مبدرسطططططططة اال

  . الثالث امسها أستاذة إمام الشافعيفصل 
 ب( االستبانة

                                                             
69 Triyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 162 
70 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,cv, 2014), 

hlm. 141 
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االسططططططططططططططططتبانة األول مسططططططططططططططططتخدمة لصططططططططططططططططالحية املعجططططططططططططططططم هططططططططططططططططي 
االسططططططتبانة مبقيططططططاس ليكريططططططت. سططططططتوزع الباحثططططططة يف صططططططالحية املعجططططططم إىل 
خبطططططري اللغططططططة احملتططططططوى والتصططططططميم لنيطططططل النتيجططططططة عططططططن صططططططالحية املعجططططططم. 

وىل إىل عشططططططططططرة تالميططططططططططذ وسططططططططططتوزع االسططططططططططتبانة األخططططططططططرى يف التجربططططططططططة األ
ومطططططططدرس واحطططططططد، وتوزعهطططططططا إىل مجيطططططططع التلميطططططططذات يف  التجربطططططططة ميدانيطططططططة 
ألحطططططططد الفصطططططططل مطططططططن الفصطططططططل الثالطططططططث ومطططططططدرس اللغطططططططة العربيطططططططة الفصطططططططل 

 الثالث. هذه االستبانة لنيل املعلومات عن جاذبية املعجم.
 ج( االختبار

ستسططططططططتخدم الباحثططططططططة االختبططططططططار لنيططططططططل املعلومططططططططات عططططططططن فعاليططططططططة 
يف فهططططططم معططططططان املفططططططردات واكتسططططططبها عنططططططد التالميططططططذ. واالختبططططططار  املنططططططتج

سطططططططططتعملها الباحثطططططططططة مطططططططططرة واحطططططططططدةإىل جممطططططططططوعتني مهطططططططططا جمموعطططططططططة جتربطططططططططة 
وجمموعطططططططة مراقبطططططططة. جمموعطططططططة جتربطططططططة تسطططططططتخدم املنطططططططتج يف االختبطططططططار وأمطططططططا 

 بدون مستخدم املنتج فيه. الضابطةجمموعة 
 د( الوثائق

ستسططططططططتخدم الباحثططططططططة الوثططططططططائق لنيططططططططل البيانططططططططات عططططططططن املفططططططططردات 
املوجطططططططودة يف كتطططططططاب الدراسطططططططة اللغطططططططة العربيطططططططة للفصطططططططل الثالطططططططث مبدرسطططططططة 

 ابتدائية سومرب ماجنيع وتان ماالنج. 

 تحليل البيانات. 0 

 أ( لبيانات الكيفية
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اب الباحثة من املقابلة واالستبانة والوثائق وكيفية إعداد املعجم املصّور بكت ستحليل
ائق الدراسة اللغة العربية للفصل الثالث بتحليل كيفي. والبيانات من املقابلة واالستبانة والوث

 تكون البيانات األساسية إلعداد املعجم.

 ب( البيانات الكمية

 يت:انة للخرباء واملدرس والطالب بالرمز اآلالباحثة البيانات من االستبستحليل  

 :71إعطاء القيمة يف كل األجوبو من االستبانة (1
 (1,1جدول )

 قيمة األجوبة لإلستبانة

 أجوبة قيمة
 جيد جدا 5
 جيد 4
 مقبول 3
 غري جيد 2
 غري جيد جدا 1

 

عططططططططططرض البيانططططططططططات يف جططططططططططدول نتيجططططططططططة االسططططططططططتبانة. مث عططططططططططرض الباحثططططططططططة يف ( 2
 :72والرمطططططططططططططططططططططططططططططططططططططز املائويططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة كططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاآليتشطططططططططططططططططططططططططططططططططططططكل مائويططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة. 

                                                             
71 Iskandar, Metode Penelitian dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2008), hlm 162 
72 Suhari Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Refisi) (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 

hlm 313 
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  قيمة∑ 
∑ القيمة جمتمع

 𝑥 100% 

 
 :73وهذه هي وصف النتيجة من االستبانة

 (1,1جدول )
 وصف النتيجة من االستبانة

 بيان القيمة
 الئق جدا 111%-25%

 الئق 24%-04%
 الئق كاف 02%-53%
 نقصان الئق 52%-37%
 غري الئق 30%-21%

 
ملعرفطططططططططة نتيجطططططططططة  T-Testوالبيانطططططططططات مطططططططططن االختبطططططططططار سطططططططططتحللها الباحثطططططططططة بطططططططططالرمز 

 فعاليته. وتستخدم الباحثة تطبيق س ف س س والرمز كاآليت:
 

 

 

                                                             
73 Suhari Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Refisi) (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 

hlm 314 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات ومناقشتها

 المصّور  المبحث األول : تطوير المعجم

( ومنوذج التطويري بروغ R&Dالبحث استخدمت الباحثة املنهج التطويري ) يف هذا
وغال تتكون من عشرة مراحل. ولكن يف عملية تطوير، هذا املعجم املصّور على كتاب 
اللغة العربية للفصل الثالث واستخدمت الباحثة بتسعة مراحل. ألنه عملية التطوير هذا 

على األحوال يف امليدان وممكن أن ينفذ بتسعة مراحل أي دون ينفذ املععجم املصور يوفق 
 إصالح اإلنتاج الثالث من البيان كاآليت:

 تحليل الحاجات والمشكالت .أ
يف هذه اخلطوة تطوير املعجم املساعد هي حتليل احلاجات واملشكلة. قامت 

بية يف الفصل ر الباحثة حتليل احلاجات واملشكلة بقيام املقابلة مع املدرس اللغة الع
 الثالث ملعرفة احلاجات واملشكالت، وحصلت الباحثة البيانات كما يلي:

  البيانات من املقابلة .1
اتى مصدر البيانات يف حتليل احلاجات والشكلة من املقابلة اليت قامت 
هبا الباحثة مع املدرس اللغة العربية يف الفصل الثالث مبدرسة االبتدائية مفتاح 

جنيع وتان ماالنج وأخذت الباحثة هذه البيانات من املدرس اهلدى سومرب ما
. وقدمت الباحثة من البيانات وصف نتيجة فعياإمام شاللغة العربية امسه 

 حتليل احلاجات واملشكلة من هذه املقابلة كاآليت :
يدرس الطالب اللغة العربية باستعمال كتاب اللغة العربية مبنهج الدراسة  (أ

 املوضوعات. . فيه له مثانية2113



56 

 

 

أكثر الطالب ال يفهمون املفردات املوجودة يف كتاب الدراسة ألن قليل  (ب
شرح معىن الفردات واملفردات صعوبة فيه واللغة العربيةكاللغة األجنبية عند 

 الطالب يف مدرسة ابتدائية مفتاح اهلدى ماالنج.
 كأن قليل وسيلة التعليم يف عملية تعليم اللغة العربية منها ليس هنا (ج

 املعجم املصور للطالب. 
كان الطالب حيتاجون إىل املعجم املصور لتنمية فهمهم عن املفردات  (د

 يف عملية تعليم اللغة العربية.
س تستطيع الباحثة خيلص من املقابلة عند املدر بناء على املعلومات السابق، 

تان ماالنج و أن تعليم اللغة العربية يف الفصل الثالث مبدرسة ابتدائية سومبري ماجنيع 
د أن . من أجل ذلك، الباحثة تريال وحيتاج املدرس والطالب وسيلة التعليممل فع

تطوير املعجم املصور على كتاب اللغة العربية للفصل الثالث يف مدرسة ابتدائية 
ية اكتساب لرتقسومبري ماجنيع وتان ماالنج لسهولة الطالب يف عملية التعليم 

 ب. وأفضل بزيادة تلفظ املفردات كلهم.املفردات املوجودة يف الكتا
 جمع البيانات .ب

بعد عرفت الباحثة عن املشكالت واحلاجات املوجودة يف عملية تعليم اللغة 
 العربية من املقابلة فتبدأ الباحثة يف هذه البحث اخلطوة الثانية أن جتمع البيانات أو

يف كتاب اللغة  املناسبة املعلومات بإنتاج املعجم املصّور هي املفردات اللغة العربية
العربية للفصل الثالث. وتتكون من املفردات االمسية واملفردات الفعلية وأضافت 
الباحثة التلفظ لكل املفردات بكتابة التيين واملصور لبيان املعان املفردات معاهنا 
باللغة اإلندونيسية. قررت الباحثة املادة أي املفردات حسب املوضوعات على  

ة العربية للفصل الثالث. وتنقسم املوضوعات إىل مثاين املوضوعات يف  كتاب اللغ
كتاب اللغة العربية للفصل الثالث وهي : أمساء الدروس واألعضاء الوضوء 
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والصلوات اخلمس وأمساء األمراض وأعضاء األسرة وحالة احلديقة ومناظر العامل 
 املفردات. 22هي  فردات اليت قد مجعها الباحثةوأمساء احليوانات. وعدد امل

 تصميم المعجم  .ج
بعد مجع البيانات أن تقوم الباحثة بتصميم املعجم املصّور على كتاب اللغة 
العربية للفصل الثالث باملدرسة االبتدائية مفتاح اهلدى سومرب ماجنيع وتان ماالنج. 

 يف هذا اخلطوة الثالثة، أما عملية تصميم املعجم املصّور كما يلي:
 وإعداد المعجم المصّورعملية تصميم  .0

الباحثة املادة أي املفردات حسب املوضوعات على كتاب  تقرر بعد 
الدراسة اللغة العربية  املستخدمة مث تكتب الباحثة مجيع املفردات يف داخل 

مقياس   Corel Draw X7اجلدول وترتيب املفردات حسب األلفبائي بربمنج 
 األلوان املتنوعة. مث تصميمالباحثة كل املوضوعات ب تفرقو  A7القرطاس 

 باملفردات وتصميم كل املفردات بصفوة واحدة فقدالباحثة الصورة املناسبة 
للرتّكز على مفردة واحدة. بعد انتهى تصميم حمتوى املعجم تكتب الباحثة 

خدام رشادة استمقدمة من الباحثة، وحمتويات،  واتلفظ املفردات. وبزيادة 
 أيضا.  Corel Draw X7الذاتية مث تكتب الباحثة يف املعجم، املراجع، والسرية 

مة من مقدأما تصميم الباحثة صفحة غالف املعجم واحملتويات املعجم 
رشادة استخدام املعجم، املراجع، والسرية الذاتية باستخدام تطبيق الباحثة، ا

 أيضا.. Corel Draw X7احلاسوب يسمى بتطبيق 
اللغة العربية للفصل الثالث مواصفات المعجم المصّور على كتاب  .1

  ى سومبر مانجيع وتان ماالنج.بالمدرسة االبتدائية مفتاح الهد
 األولالغالف تصميم  (أ
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 )الغالف األمامي(

 (0,0)صورة 
 )الغالف الخلفي(

 (0.1)صورة 

 )الغالف الداخلي(
 (0,1)صورة 
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صممت الباحثة غالف األمامي وغالف اخللفي وغالف الداخلي املعجم 
 Comicإما يف غالف األمامي استخدمت الباحثة خط . Corel Draw X7بربمنج 

Sans MS )12 يف كتابة )“Kurikulum 13”   وخطB Kodaak )33 يف كتابة "املعجم )
دائية فصل ملدرسة إبت ( يف كتابة "بكتاب اللغة العربيةB Kodaak )11املصّور" وخط 

 Oleh Azzahro" و "Arab – Indonesia( يف كتابة "Catchup )2وخط  الثالث"

Khairunnisaعجم هو برتقال بإندماج لون ". واللون األساسي يف غالف أمامي امل
 فيه. كذلك ادماج صورة الكرتوناآلخر.  

( يف  Comic Sans MS )12إما يف غالف اخللفي استخدمت الباحثة خط 
" وخط Kamus Bergambar( يف كتابة "Catchup )24وخط   ”Kurikulum 13“كتابة 

Catchup )2" يف كتابة )Dari Buku Ajar Bahasa Arab Kelas 3 MI" وكتابة "Arab – 

Indonesia" و " Oleh:Azzahro Khairunnisa واللون األساسي يف غالف خلفي ."
 يه.ف كذلك ادماج صورة الكرتون اآلخر. املعجم هو برتقال أيضا بإندماج لون

( يف كتابة B Kodaak )22إما يف غالف الداخلي استخدمت الباحثة خط 
"بسم اهلل الرمحن الرحيم" . واللون األساسي يف غالف داخلي املعجم هو أزرق 

 بإندماج لون اآلخر.
 الثاني الغالفتصميم   (ب
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 )الغالف األمامي(

 (0,0)صورة 
 الخلفي()الغالف 
 (0,1)صورة 

 
 )الغالف الداخلي(

 (0,4)صورة 
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الثاين بعد اصالح األول. ال تتغري عند لون أساسي  صممت الباحثة غالف
 يفإما . اخللفي هو برتقال األمامي وغالفواستخدمت باللون األساسي عند غالف 

باللون األساسي هو أزرق. يف غالف األمامي بدلت الباحثة استخدمت غالف الداخلي 
زيادة و  2113بالرمز منهج الدراسة   ”Kurikulum 13“( يف كتابةComic Sans MS )12خط 

 GE SS Two ط خرمز جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج  وأيضا 

Medium )2 ) كون "اللغة ت إبتدائية فصل الثالث""بكتاب اللغة العربية ملدرسة يف كتابة
 Oleh : Azzahro " ( يف كتابةGE SS Two Medium )11وخط  "3االبتدائية  –العربية 

Khairunnisa تكون "الزهرة خري النساء" وحتذف الباحثة كتابة ""Arab – Indonesia.فيه " 

( يف  Comic Sans MS )12الباحثة خط  إما يف غالف اخللفي بدلت
زيادة رمز جامعة موالنا مالك إبراهيم و  2113بالرمز منهج الدراسة   ”Kurikulum 13“كتابة

ت  حت صورة الكرتوناالسالمية احلكومية ماالنج. وإما يف غالف الداخلي تزيد الباحثة 
 كتابة "بسم اهلل الرمحن الرحيم".

 لي:يزادت الباحثة غالف داخلي املعجم من كل املوضوع باأللوان املتنوعة، كما 

 (0,1)صورة 
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" Sakkal Majallaيف غالف داخلي املعجم من كل املوضوع استخدمت الباحثة خط "
" يف كتابة معان املفردات كل Comic Sans MSط "( يف كتابة كل املفردة وخ24-11)

  داخلي املعجم منالوضوع من الدرس باللغة اإلندونيسية. واللون األساسي من غالف 
 (.7كل املوضوع هو متنوعة كمثل يف الصورة )

 تصميم مقدمة المنتاج (ج

 (0)مقدمة  هوية المعجم((
 (0,0)صورة  (0,0)صورة 
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 )محتويات المعجم( (1)مقدمة 
 (0,00)صورة  (0,04)صورة

 

 )إرشاد استخدام المعجم(

 

 )ترتيب الحروف الهجائية(
 (0,01)صورة  (0,01)صورة 
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( ويف مجيع كتابة هوية املعجم 2-4" )Comic Sans MSباستخدام خط "كتبت الباحثة 
" باللغة اإلندونيسية. حتتوى Kata Pengantar( يف كتابة "10" )Cathcupومقدمة وخط "

 املقدمة على التمهيد من املؤلفة وفيه كلمة الشكر والتقدير وأهداف تطوير املعجم.

( يف كتابة حمتويات املعجم. حتتوي يف 4-10" )Cathcupواستخدمت الباثة خط "
صفحتها املوضوع ورقم الصفحة الرشاد املستخدمني يف سهولة حبث املفردات يف كل 

 مواد.

" Petunjuk Penggunaan Kamus( يف كتابة "4" )Cathcupواستخدمت الباحثة خط "
املعجم باللغة  ( يف كتابة حمتوى من ارشاد استخدام7" )Comic Sans MS وخط "

اإلندونيسية. حتتوي فيه كيفية استخدام املعجم كتاب دراسة اللغة العربية للفصل الثالث 
 ولتسهيل حبث املفردة لطالب والطالبات يف استخدامه.

 تصميم مضمون المعجم (د

 )مضمون المعجم الثاني( )مضمون المعجم األول(
 (0,01)صورة  (0,00)صورة 
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Sakkal Majalla( "24-11 )"يف مضمون املعجم األول كتبت الباحثة باستخدام خط 
تلفظ املفردات  يف كتابةComic Sans MS "(2-20 )ط "املفردات باللغة العربية وخ يف كتابة

 Kamus Bergambar Bahasa Arab Madrasahباللغة اإلندونيسية أو التينية ويف كتابة "

Ibridaiyah Kelas 3" م الصفحة برقم االتيين وأعطت الباحثة زخرفة فيه واستخدت ورق
الباحثة بصورة الكرتون ملعان املفردات. وبعد اصالح األول بدلت الباحثة رقم الصفحة 

 Kamus Bergambar Bahasa Arab Madrasahبكتابة رقم العربية وحذفت الباحثة كتابة "

Ibridaiyah Kelas 3 املفردات باللغة اإلندونيسية أو بكتابة التينية." وزادت الباحثة معان 

 املفردات من الدرس األول إىل الدرس الثماين

 (401جدول )

 الموضوع الدرس الرقم
المفردات 
 اللغة العربية

المفردات 
اللغة 

 اإلندونيسية
 7 7 أمساء الدروس الدرس األول .1
 12 12 أعضاء الوضوء الدرس الثاين .2
 0 0 الصلوات اخلمس الدرس الثالث  .3
 2 2 أمساء األمراض الدرس الرابع .4
 4 4 أعضاء األسرة الدرس اخلامس .5
 17 17 حالة احلديقة السادسالدرس  .0
 11 11 مناظر العامل الدرس السابع .7
 12 12 أمساء احليوانات الثامن الدرس .2

 00 00 مجموع
 واللون األساسي كل املوضوع متفرقة وهو:
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 (402)جدول 

 اللون األساسي الموضوع الدرس الرقم
 أمحر أمساء الدروس الدرس األول .1
 أخضر توسكا أعضاء الوضوء الدرس الثاين .2
 وردي داكن الصلوات اخلمس الدرس الثالث  .3
 بنفسجي أمساء األمراض الدرس الرابع .4
 أخضر فاتح أعضاء األسرة الدرس اخلامس .5
 أزرق احلديقة حالة السادسالدرس  .0
 برتقال مناظر العامل الدرس السابع .7
 أمسر أمساء احليوانات الثامن الدرس .2

 

 قائمة المراجع المعجم (ه
  

 (0,04)صورة 
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( يف  2-14) "Comic Sans MS"قائمة املراجع كتبت الباحثة استخدم خط  يف
 كتابة قائمة املراجع وأعطت الباحثة زخرفة فيه.

 السيرة الذاتية (و

 
 (0,01)صورة 

 
( يف كتابة سرية 0) "Comic Sans MS"سرية ذاتية كتبت الباحثة استخدم خط  يف

 ذاتية وأعطت الباحثة زخرفة فيها. وزادت الباحثة صورة يف خلفي وسط يف سرية ذاتية.

المبحث الثاني: نتائج تصديق من الخبراء أي صالحية المعجم المصّور على كتاب 
 للفصل الثالث بالمدرسة مفتاح الهدى سومبر مانجيع وتان ماالنج.اللغة العربية 

 تصديق من الخبراء .د

 



69 

 

 

 تطوير املعجم فالباحثة تقوم بتصديق اخلبري. صدقت الباحثة اإلنتاج من خبري بعد 
 املواد واحملتويات وخبري التصميم. حتتار الباحثة كاخلبري املواد واحملتويات. قدمت الباحثة إىل

ومرب فة أرائهم عن املعجم لكتاب اللغة العربية للفصل الثالث يف مدرسة ابتدائية ساخلبري ملعر 
 ماجنيع وتان ماالنج. 

 (403جدول )

 معيار نتيجة أو اإلجابة

1 2 3 4 5 
 جيد جدا جيد مقبول غري جيد غري جيد جدا

 

 (404جدول )

 وصف النتيجة من االستبانة

 البيان القيمة
 الئق جدا 111% - 25%

 الئق 24% - 04%
 الئق كاف 02% - 53%
 نقصان الئق  52% - 37%
 غري الئق 30% - 21%

 

 نتائج تصديق الخبراء في المنتج األول .أ
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املطططططواد يف املنطططططتج األول هططططططو الطططططدوكتور دانيطططططال حلمطططططي املاجسططططططتري.  خبطططططري
 ومداخالت كما يلي: نتائج التصديق منه

 (405جدول )
 املواداالستبانة واإلجابة من خبري 

 مقدمة املعجم (1
 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم

  √    كتابة املقدمة املعجم واضحة .1
  √    كتابة ارشاد يف استخدام املعجم واضحة .2
 √     مقدمة املوضوع متناسق .3

 
 حمتويات املعجم (2

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     تصنيف املفردات ترتب مناسب املوضوع .1
  √    مناسبة باملعىناملفردات  .2
 √     املفردات ثشّكل كامال حسب باملوضوع .3
  √    املعجم جمّهز بتلفظ املفردات .4
  √    املعجم جمّهز بصورة مناسبة معان املفردات .5

 
 معيار املعجم (3

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     كمال احملتويات يف املعجم .1
  √    إجياز املعجم .2
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  √    دقة شرح يف املعجم  .3
 √     سهولة شرح يف عرض املعلومات .4

 
 جنس املعجم (4

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     تركيب املعجم تشّكل باملوضوع .1
  √    من خالل ثنائية اللغة .2
  √    جنس املعجم يسهل يف حبث املفردات .3

 
 خلف املعجم (5

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
  √    املعجم مناسبة املعجم املصور حمتويات .1
 √     حمتويات ترتب واضح مناسب باملوضوع .2

 
 (400جدول )

 تنيجة االستبانة من اخلرباء املواد

 الرمز مقياس النتيجة أو اإلجابة الرقم
 جمموع اإلجابة( x)النتيجة 

 مجموع

 x 1 1 1 غري جيد جدا .1
 x 1 1 2 غري جيد .2
 x 1 1 3 مقبول .3
 x 11 41 4 جيد .4
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  النتيجة األعلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األعلى 
17 x 5   =25 )النتيجة األعلى( 

  النتيجة األفلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األفلى 
17 x 1  =17 )النتيجة األفلى( 

 النتيجة األخري = 

 جمموع النتيجة املقياس∑ 

∑ النتيجة األعلى
 𝑥 100% 

 
75

85
𝑥100 = 88% 

  بناء على احلساب السابق، فاملالحظة اليت يؤديها خرباء املواد بأكمله حصل على
ق الئ"، فهذه النتيجة من املعيار "Likertإذا ناسب جدول اللياقة ليكريت ". 22%

 ".جدا
 واالقرتاحات إلصالحات املنتج  السابقة وجدت الباحثة التعليقات ومن االستبانة

 بأن يكون أحسن. كما يلي:

فردات االهتمام صورة كل امليف قسم حمتوى املعجم يرجو اخلرباء إىل الباحثة  (1
 لسهولة الطالب يف فهم معان املفردات.

فردات يف لتحقق حركة كل امل يف قسم حمتوى املعجم يرجو اخلرباء إىل الباحثة (2
 املعجم.

 x 7 35 5 جيد جدا .5
 75 مجموع
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خبري تصميم يف املنتج األول هو أمحد مكى حسان املاجستري. نتائج التصديق 
 منه ومداخالت كما يلي: 

 (407جدول )

 اإلستبانة واإلجابة خبري التصميم

 تصميم املعجم .1

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
   √   تصميم املعجم حتتجب رغبة الطالب .1
    √  كتابة املعجم واضحة وسهل املقروء .2
   √   غالف اجلّذاب .3

 

 تصميم البياين .2

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
   √   اعتماد اخلط )جنس املقياس( .1
   √   ختطيط ومونتاج .2
    √  تركيبات اللون .3
   √   تبيني وبياين وصورة .4

 

 وجوه املعجم .3

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
   √   املقردات غري كاملة .1
    √  وصحيح ترقيم متناسق .2
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 ماّدي املعجم .4

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
    √  صفحة كاملة حسب قائمة احملتويات .1

مقياس املعجم مناسب وسهل ملستوى  .2
 املدرسة

  √   

    √  طباعة الواضحة .3
   √   كتابة الدقة .4
    √  جودة جملة قوي .5
   √   املعجم سهل مفتوحا .0

 
 (402جدول )

 تنيجة االستبانة من اخلرباء التصميم

 

 الرمز مقياس النتيجة أو اإلجابة الرقم
 جمموع اإلجابة( x)النتيجة 

 مجموع

 x 1 1 1 غري جيد جدا .1
 x 0 12 2 غري جيد .2
 x 4 27 3 مقبول .3
 x 1 1 4 جيد .4
 x 1 1 5 جيد جدا .5

 34 مجموع
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  النتيجة األعلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األعلى 
15 x 5   =75 )النتيجة األعلى( 

  النتيجة األفلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األفلى 
15 x 1  =15 )النتيجة األفلى( 

 النتيجة األخري = 

 جمموع النتيجة املقياس∑ 

∑ النتيجة األعلى
 𝑥 100% 

 
39

75
𝑥100 = 52% 

  بناء على احلساب السابق، فاملالحظة اليت يؤديها خرباء املواد بأكمله حصل على
"، فهذه النتيجة من املعيار Likertإذا ناسب جدول اللياقة ليكريت ". 52%

 ".نقصان الئق"
 واالقرتاحات إلصالحات املنتج  السابقة وجدت الباحثة التعليقات ومن االستبانة

 بأن يكون أحسن. كما يلي:

 – Arabقسم غالف أمامي املعجم يرجو اخلرباء إىل الباحثة حلذف كتابة  "يف  (1

Indonesia" و كتابة "oleh وتغيري جنس اخلط العريب يف غالف أمامي املعجم "
 " تغيري برمزه. Kurikulum 13وكتابة "

يرجو اخلرباء إىل الباحثة تغيري جنس كتابة مبناسبة جنس لغته. إذا بلغة عربية  (2
 بالعربية وإما بلغة إندونيسية بكتابة التيين. فكتابةها 

 يرجو اخلرباء إىل الباحثة عن جتليد املعجم بغالف قوي وشكله بنابض. (3

يرجو اخلرباء إىل الباحثة أن املقدمة تكون صفحة واحدة أو دون فضائي الفرغ  (4
 مث يضمن أمساء األساتذ أو األستاذات يتعلق هبذا البحث اجلامعي. 
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 Kamus Bergambarعجم يرجو اخلرباء إىل الباحثة حلذف وكتابة "يف حمتويات امل (5

Bahasa Arab MI Kelas 3 .يف كل صفحة املعجم " 

 بزيادة سرية ذاتية وقائمة املراجع. يرجو اخلرباء إىل الباحثة  (0

 
 نتائج تصديق الخبراء في المنتج الثاني  .ب

املواد يف املنتج األول هو الدوكتور دانيال حلمي املاجستري. نتائج  خبري
 ومداخالت كما يلي: التصديق منه

 (404جدول )
 االستبانة واإلجابة من خبري املواد

 مقدمة املعجم (1
 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم

 √     كتابة املقدمة املعجم واضحة .1
  √    كتابة ارشاد يف استخدام املعجم واضحة .2
 √     مقدمة املوضوع متناسق .3

 
 حمتويات املعجم (2

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     تصنيف املفردات ترتب مناسب املوضوع .1
 √     املفردات مناسبة باملعىن .2
 √     املفردات ثشّكل كامال حسب باملوضوع .3
  √    املعجم جمّهز بتلفظ املفردات .4
  √    مناسبة معان املفردات املعجم جمّهز بصورة .5
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 معيار املعجم (3

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     كمال احملتويات يف املعجم .1
  √    إجياز املعجم .2
 √     دقة شرح يف املعجم  .3
 √     سهولة شرح يف عرض املعلومات .4

 
 جنس املعجم (4

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     باملوضوعتركيب املعجم تشّكل  .1
 √     من خالل ثنائية اللغة .2
  √    جنس املعجم يسهل يف حبث املفردات .3

 
 خلف املعجم (5

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     حمتويات املعجم مناسبة املعجم املصور .1
 √     حمتويات ترتب واضح مناسب باملوضوع .2
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 (4011جدول )
 املوادتنيجة االستبانة من اخلرباء 

 

  النتيجة األعلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األعلى 
17 x 5   =25 )النتيجة األعلى( 

  النتيجة األفلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األفلى 
17 x 1  =17 )النتيجة األفلى( 

 النتيجة األخري = 

 جمموع النتيجة املقياس∑ 

∑ النتيجة األعلى
 𝑥 100% 

 
80

85
𝑥100 = 94% 

 الرمز مقياس النتيجة أو اإلجابة الرقم
 جمموع اإلجابة( x)النتيجة 

 مجموع

 x 1 1 1 غري جيد جدا .1
 x 1 1 2 غري جيد .2
 x 1 1 3 مقبول .3
 x 5 21 4 جيد .4
 x 12 01 5 جيد جدا .5

 21 مجموع
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  بناء على احلساب السابق، فاملالحظة اليت يؤديها خرباء املواد بأكمله حصل على
ق الئ"، فهذه النتيجة من املعيار "Likertإذا ناسب جدول اللياقة ليكريت ". 44%

 ".جدا
  ومن االستبانة السابقة ليست وجدت الباحثة التعليقات واالقرتاحات إلصالح

 لنهائي أو اإلنتاج اجلماعي.املنتج الثانية واستعداد اإلنتاج ا
 

خبري تصميم يف املنتج األول هو أمحد مكى حسان املاجستري. نتائج التصديق 
 منه ومداخالت كما يلي: 

 (4011جدول )

 اإلستبانة واإلجابة خبري التصميم

 تصميم املعجم (1

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     تصميم املعجم حتتجب رغبة الطالب .1
 √     املعجم واضحة وسهل املقروءكتابة  .2
 √     غالف اجلّذاب .3

 

 تصميم البياين (2

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     اعتماد اخلط )جنس املقياس( .1
 √     ختطيط ومونتاج .2
 √     تركيبات اللون .3
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 √     تبيني وبياين وصورة .4
 

 وجوه املعجم (3

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     غري كاملة املفردات .1
 √     ترقيم متناسق وصحيح .2

 

 

 ماّدي املعجم (4

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     صفحة كاملة حسب قائمة احملتويات .1

مقياس املعجم مناسب وسهل ملستوى  .2
 املدرسة

    √ 

 √     طباعة الواضحة .3
 √     كتابة الدقة .4
 √     جودة جملة قوي .5
 √     سهل مفتوحااملعجم  .0

 
 (4012جدول )

 تنيجة االستبانة من اخلرباء التصميم

 الرمز مقياس النتيجة أو اإلجابة الرقم
 جمموع اإلجابة( x)النتيجة 

 مجموع
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  النتيجة األعلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األعلى 
15 x 5   =75 )النتيجة األعلى( 

  النتيجة األفلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األفلى 
15 x 1  =15 )النتيجة األفلى( 

 النتيجة األخري = 

 جمموع النتيجة املقياس∑ 

∑ النتيجة األعلى
 𝑥 100% 

 
75

75
𝑥100 = 100% 

  بناء على احلساب السابق، فاملالحظة اليت يؤديها خرباء املواد بأكمله حصل على
 "، فهذه النتيجة من املعيار "Likertإذا ناسب جدول اللياقة ليكريت ". 111%

 ".الئق جدا
  ومن االستبانة السابقة ليست وجدت الباحثة التعليقات واالقرتاحات إلصالح

 النهائي أو اإلنتاج اجلماعي. املنتج الثانية واستعداد اإلنتاج

 x 1 1 1 غري جيد جدا .1
 x 1 1 2 غري جيد .2
 x 1 1 3 مقبول .3
 x 1 1 4 جيد .4
 x 15 75 5 جيد جدا .5

 75 مجموع
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 إصالح اإلنتاج األول .ه

بناء على االستبانة والتعليقات واالقرتاحات من خبري احملتوى وخبري 
 التصميم فإصالحات املنتج كما يلي:

 الغالف (1

 (0,00صورة )

 بعد إصالح قبل إصالح

 غالف األمامي غالف األمامي
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 غالف الخلفي غالف الخلفي

 المقدمة المقدمة
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 إرشادة استخدام املعجم (2

 (0,00صورة )

  
 بعد إصالح قبل إصالح

 

 احملتويات (3

 (0,14)صورة 

 
 

 بعد إصالح قبل إصالح
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 حمتويات املعجم (4

يف قسم حمتويات املعجم موجود إصالحات من خبري احملتوى وخبري 
 التصميم كما يلي:

 إصالحات من خبري احملتوى (أ

 (4013جدول )
 التصحيح األخطاء الصفحة الرقم

َاُء الدَّرمس   1 .1 س   َأمسم ُروم َاُء الدُّ  َأمسم
 مَنمَسُح الرَّأمسَ  مَنمَسُح الرَّأمس   15 .2
 َجرمح   ُجرمح   27 .3
َنان   33 .4 َنان   َوُجُع اأَلسم  َوَجُع اأَلسم
 بَابَايَا بَطَبايَا 44 .5
 تُطفَّاَحة   تُطَفاَحة   40 .0
س   75 .7 س   مَجُوم  َجاُموم
 َوزَّة   إَوزِّة   22 .2

 

 إصالحات من خبري التصميم  (ب
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 (0,10صورة )

 بعد اإلصالح قبل اإلصالح
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لتغيري صورة تكون صورة   يف قسم حمتويات املعجم يطلب اخلبري التصميم إىل الباحثة

 واضحة لسهولة فهم معان املفردات.

  تجربة اإلنتاج األولى .و

تفتح التعليم أوال الباحثة  إصالح اإلنتاج، فتقوم الباحثة جتربة اإلنتاج األوىل.بعد 
بعد التعارف الباحثة تسأل عن املادة قد تعلمهم. يف هذا احلال بالتعارف مع الطالب. 

بعد  .احثة تبدأ لتستخدم املعجم املصّوربعض الطالب اليعرف مفرداهتا، هنا الب
ء لباحثة االستبانة إليهم. تشرح الباحثة عن هدف إمالالطالب يستخدم املعجم توزع ا

ي جترب الباحثة اإلنتاج إىل مدّرس اللغة العربية الذ هذه االستبانة. جبانب الطالب،
حتصل الباحثة أل املدّرس إستبانة. و مث مي أستاذ إمام شافعيامسها  لثالثعلم يف الفصل اي

 يلي:البيانات نتيجة االستبانة كما ا

 من املدرس االستبانة (1

 املدرس اللغة العربية واحد، وعرض االستبانة كما يلي:
 (4014جدول )

 االستبانة التجربة األوىل واإلجابة من املدرس



88 

 

 

 تصميم املعجم (أ

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     تصميم املعجم حتتجب رغبة الطالب .1
 √     طباعة املعجم واضحة وسهل املقروء .2
 √     غالف اجلّذاب .3
 √     تركيبات اللون .4

 √     مقيلس املعجم مناسب .5

 

 حمتويات املعجم  (ب

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم

مناسبة بني املفردات واملواد يف الكتاب اللغة  .1
 العربية للفصل الثالث

    √ 

  √    مناسبة بني املفردات مع معاهنا .2
 √     كتابة املفردات واضحة وصحيحة .3
 √     كتابة تلفظ املفردات واضحة وصحيحة .4

 √     صورة املفردات واضحة وصحيحة .5

 

 أهداف احلاجات (ج

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     مناسبة يف احتياج الطالب .1
 √     مناسبة مع املواد التعليمية .2
 √     مفيد ملساعدة الطالب يف فهم النص .3
 √     عملية التعليممفيد ملساعدة املدرس يف  .4
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 (4015جدول )

 نتيجة االستبانة من املدرس

 
  النتيجة األعلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األعلى 

14 x 5   =71 )النتيجة األعلى( 
  النتيجة األفلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األفلى 

14 x 1  =14 )النتيجة األفلى( 
 النتيجة األخري = 

 جمموع النتيجة املقياس∑ 

∑ النتيجة األعلى
 𝑥 100% 

 

 الرمز مقياس النتيجة أو اإلجابة الرقم
 جمموع اإلجابة( x)النتيجة 

 مجموع

 x 1 1 1 غري جيد جدا .1
 x 1 1 2 غري جيد .2
 x 1 1 3 مقبول .3
 x 1 4 4 جيد .4
 x 13 05 5 جيد جدا .5

 04 مجموع
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69

70
𝑥100 = 98% 

  بناء على احلساب السابق، فاملالحظة اليت يؤديها استبانة املدرس بأكمله حصل
"، فهذه النتيجة من املعيار Likertإذا ناسب جدول اللياقة ليكريت ". %42على 

 ".الئق جدا"
  ومن االستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واالقرتاحات إلصالح املنتج بأن

 دة معان املفردات باللغة اإلندونيسية.تكون أحسن، وهي إصالح بزيا
 االستبانة من الطالب (2

 (4،10جدول )
 االستبانة التجربة األوىل واإلجابة من الطالب

 إسم المستجيبين الرقم
مجموع  نتيجة اإلجابة

 0 1 4 1 0 1 1 0 النتيجة
 22 5 3 2 4 4 4 3 3 حممد حبر الدين .1
 24 4 4 4 4 4 3 3 3 وايو باغوس كورنيا .2
 31 4 4 4 3 3 4 4 4 فريمان .3
 27 4 3 4 4 2 3 3 4 أديتيا .4
 20 4 2 3 3 3 4 4 3 حممد ديكاس نوري .5
 31 5 3 4 3 3 4 4 4 ليالس نعمة. ر .0
 24 3 3 4 4 3 4 4 4 زهرة املفيدا .7
 24 4 3 4 4 4 3 4 3 حاريس مايدين أوكتافيا .2
 24 5 3 4 3 3 3 4 4 فانياغوس تينا .4

 22 3 3 4 4 4 3 3 4 فوتري جيرتا لستاري .11
 225 جمموع
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  النتيجة األعلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األعلى x جمموع املستجيبني 

2 x 5 x 11   =411 )النتيجة األعلى( 
  النتيجة األفلى = جمموعة األسئلةx  النتيجة املقياس األفلىx جمموع املستجيبني 

2 x 1 x 11  =21 )النتيجة األفلى( 
 النتيجة األخري = 

 جمموع النتيجة املقياس∑ 

∑ النتيجة األعلى
 𝑥 100% 

 
285

400
𝑥100 = 71% 

  بناء على احلساب السابق، فاملالحظة اليت يؤديها استبانة الطالب بأكمله حصل
"، فهذه النتيجة من املعيار Likertإذا ناسب جدول اللياقة ليكريت ". %71على 

 ".الئق"
  ومن االستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واالقرتاحات إلصالحات املنتج

 تكون أحسن، وهي إصالح غالف املعجم.
 إصالح اإلنتاج الثاني .ز

من مدّرس    باعتماد على اقرتاحاتوأصلحت الباحثة اإلنتاج بعد بتجربة اإلنتاج األوىل
معان املفردات باللغة اإلندونيسية وإصالح وهو للفصل الثالث   والطالب  اللغة العربية

 أن نيف الظهر.غالف املعجم 

 الثعلى كتاب اللغة العربية للفصل الثالمعجم المصّور  : فعالية بحث الثالثالم
 سومبر مانجيع وتان ماالنج.بالمدرسة االبتدائية مفتاح الهدى 
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 تجربة الميدانية .ح

التجربة اإلنتاج األوىل وإصالح اإلنتاج الثانية تفعل الباحثة  وبعد عملية
لبيانات الثانية انوعني عن البيانات. البيانات األوىل هي البيانات عن االستبانة.  و 

 جم املصّورعرفة فعالية استخدام املع. هذه البيانات لنيل مختبارهي البيانات عن اال
 ة مفتاح اهلدىيف املدرسة االبتدائيثالث ال على تعليم اللغة العربية لطالب الفصل

 سومرب ماجنيع وتان ماالنج.
 بيانات من االستبانات (0

قامت الباحثة االستبانة إىل مجيع الطالب يف فصل الثالث واملدرس اللغة 
يانات نتيجة وحتصل الباحثة البالعربية مبدرسة ابتدائية مسرب ماجنع وتان ماالنج.  

 يلي:االستبانة كما ا
 بانة من المدرساالست (أ

 املدرس اللغة العربية واحد، وعرض االستبانة كما يلي:
 (4017جدول )

 االستبانة التجربة امليدانية واإلجابة من املدرس

 تصميم المعجم (0

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     تصميم املعجم حتتجب رغبة الطالب .1
 √     طباعة املعجم واضحة وسهل املقروء .2
 √     اجلّذابغالف  .3
 √     تركيبات اللون .4

 √     مقيلس املعجم مناسب .5
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 محتويات المعجم  (1

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم

مناسبة بني املفردات واملواد يف الكتاب اللغة  .1
 العربية للفصل الثالث

    √ 

 √     مناسبة بني املفردات مع معاهنا .2
 √     كتابة املفردات واضحة وصحيحة .3
 √     كتابة تلفظ املفردات واضحة وصحيحة .4

 √     صورة املفردات واضحة وصحيحة .5

 

 أهداف الحاجات (1

 1 0 1 1 0 مؤشرات الرقم
 √     مناسبة يف احتياج الطالب .1
 √     مناسبة مع املواد التعليمية .2
 √     مفيد ملساعدة الطالب يف فهم النص .3
 √     املدرس يف عملية التعليممفيد ملساعدة  .4

 

 (4012جدول )

 نتيجة االستبانة من املدرس

 الرمز مقياس النتيجة أو اإلجابة الرقم
 جمموع اإلجابة( x)النتيجة 

 مجموع

 x 1 1 1 غري جيد جدا .1
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  النتيجة األعلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األعلى 

14 x 5   =71 )النتيجة األعلى( 
  النتيجة األفلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األفلى 

14 x 1  =14 )النتيجة األفلى( 
 النتيجة األخري = 

 جمموع النتيجة املقياس∑ 

∑ النتيجة األعلى
 𝑥 100% 

 
70

70
𝑥100 = 100% 

  بناء على احلساب السابق، فاملالحظة اليت يؤديها استبانة املدرس بأكمله حصل
"، فهذه النتيجة من املعيار Likertإذا ناسب جدول اللياقة ليكريت ". %42على 

 ".الئق جدا"
  ومن االستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واالقرتاحات إلصالح املنتج

 ائي أو اإلنتاج اجلماعي.الثانية واستعداد اإلنتاج النه
 االستبانة من الطالب (ب

 x 1 1 2 غري جيد .2
 x 1 1 3 مقبول .3
 x 1 1 4 جيد .4
 x 14 71 5 جيد جدا .5

 71 مجموع
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 (4،14جدول )
 االستبانة التجربة امليدانية واإلجابة من الطالب

 إسم المستجيبين الرقم
مجموع  نتيجة اإلجابة

 0 1 4 1 0 1 1 0 النتيجة
 30 4 5 5 4 4 4 4 4 حممد حبر الدين .1
 37 5 4 5 5 4 4 5 5 وايو باغوس كورنيا .2
 35 5 4 4 5 4 5 4 4 فريمان .3
 30 5 4 4 5 5 4 5 4 أديتيا .4
 30 4 5 4 4 4 4 4 5 حممد ديكاس نوري .5
 41 5 5 5 5 5 5 5 5 ليالس نعمة. ر .0
 41 5 5 5 5 5 5 5 5 زهرة املفيدا .7
 30 4 5 4 5 4 5 5 4 حاريس مايدين أوكتافيا .2
 30 4 4 5 4 5 4 5 5 فانياغوس تينا .4

 30 4 4 5 5 5 4 4 5 فوتري جيرتا لستاري .11
 32 5 5 5 4 5 4 5 5 سال نتاشا أسفا والنداري .11
 37 5 4 4 5 5 4 5 5 دنيس أريسكا فوتري .12
 30 5 5 5 4 4 4 4 5 سيلفيا ميالينا .13
 34 5 5 5 5 5 5 4 5 أورا نوفيفا رمحة .14
 32 4 5 5 5 5 5 4 5 جفتا واحيونيع تياس .15
 41 5 5 5 5 5 5 5 5 فيها رفدا .10
 41 5 5 5 5 5 5 5 5 أريسكا أيو أنداين .17
 30 5 4 4 5 5 4 5 4 أماس. أ .12

 072 جمموع
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  النتيجة األعلى = جمموعة األسئلةx النتيجة املقياس األعلى x جمموع املستجيبني 

2 x 5 x 12   =721 )النتيجة األعلى( 
  النتيجة األفلى = جمموعة األسئلةx  النتيجة املقياس األفلىx جمموع املستجيبني 

2 x 1 x 12  =144)النتيجة األفلى( 
 النتيجة األخري = 

 جمموع النتيجة املقياس∑ 

∑ النتيجة األعلى
 𝑥 100% 

 
651

720
𝑥100 = 90% 

  بناء على احلساب السابق، فاملالحظة اليت يؤديها استبانة الطالب بأكمله حصل
"، فهذه النتيجة من املعيار Likertإذا ناسب جدول اللياقة ليكريت ". %71على 

 ".الئق جدا"
  ومن االستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واالقرتاحات إلصالحات املنتج

 نهائي أو اإلنتاج اجلماعي.الثانية واستعداد اإلنتاج ال
 

 بيانات من االختبار (1

 موعة الضابطةتبار عن جمموعني، اجملاالخنالتها الباحثة النتيجة يف  والبيانات الثانية
تاح العلوم  من مدرسة ابتدائية مف الضابطةواجملموعة التجربة. أخذت الباحثة اجملموعة 

كاراع فلوسو واجملموعة التجربة من مدرسة ابتدائية مفتاح اهلدى سومرب ماجنع وتان.  
كل جمموعة مثانية عشر شخصا. وأما نتائج االختبار من جمموعتني ومناقشتها كما 

 يلي:
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 نتائج االختبار من جمموعة الضابطة (0

 (4021جدول )
 جمموعة الضابطةنتائج االختبار من 

 التقدير الدرجة اسم الطالب الرقم
 أكثر ناقص 21 نيال .1
 ناقص 25 ريكي .2
 جيد 71 أورا نوفانيت سكار أرومي .3
 جيد 75 أشرافا كارونيا إالهي .4
 ناقص 35 فاطمة .5
 ناقص 35 حممد مخزة الفائز .0
 ناقص 41 فاراديسا .7
 مقبول 45 ناياكا آتايا فوتري ستياوان .2
 ناقص 35 بري أعاسي .4

 ناقص 25 أوكتا .11
 ناقص 31 زاكي .11
 مقبول 51 حممد دافا فوترا فراتاما .12
 مقبول 51 شفاع املوالنا أنيحايا .13
 جيد 75 أمحد عيسى .14
 مقبول 45 مفيا أميليا شريفة عزة .15
 مقبول 01 فلوف .10
 مقبول 51 أورا فربياين .17
 مقبول 55 وايف. محممد  .12

 4001=   12:  231 معدل
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فمن نتائج االختبار من اجملموعة املراقبة ظهر أن نتيجة املعدل لدي لتالميذ هي 
فتعرف أن كفائة معدل التالميذ يف اللغة العربية بدون مساعدة املعجم املصور هي  4702

 ناقص. وتصنيف النتيجة كما يلي:

 (4021جدول )

 المجموعة المراقبة
 الرقم ةجالنتي التقدير

 عدد الطالب نسبة مئوية

 .1 111 – 25 جيد جدا - 1%

 .2 24 – 05 جيد 3 17%

 .3 04 – 45 مقبول 7 34%

 .4 44 – 25 ناقص 7 34%

 .5 24 – 1 أكثر ناقص 1 5%

 العداد 12 111%
 

 نتائج االختبار من جمموعة التجربة (1

 التجربة كما يلي:وأما نتائج االختبار من جمموعة 
 (4022جدول )

 نتائج االختبار من جمموعة التجربة
 التقدير الدرجة اسم الطالب الرقم

 جيد جدا 111 أريستا أيو أندرياين .1
 جيد جدا 41 زهرة املفيدة .2
 جيد جدا 25 دمياس أدتيا  .3



99 

 

 

 جيد جدا 111 سلفيا مليانا .4
 جيد جدا 111 حممد حبر الدين  .5
 جيد 21 أديتيا .0
 جيد جدا 111 فيحا ريفدا .7
 جيد جدا 41 واحيو باغوس كورنياوان .2
 جيد جدا 111 ليالس نعمة ربية .4

 جيد جدا 45 فنياغوس تينا .11
 جيد جدا 111 حممد دمياس نوري .11
 جيد جدا 41 جيفتا واحيونيعتياس .12
 جيد جدا 111 فوتري جرتا إينداح .13
 جيد  75 كاريسما .14
 جيد جدا 111 أورا نوفيتا رمحة .15
 جيد جدا 41 دينيس أريسكا فوتري .10
 جيد جدا 45 شال ناتاشا أسفا والنداري .17
 جيد جدا 45 فريمان .12

 43.0=  12:  1025 معدل
 

انطالقا من اجلدول السابقة، نعرف عن تصنيف النتيجة يف الختبار عند اجملموعة 
 النتيجة كما يلي:التجربة . وتصنيف 
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 (4023جدول )

 المجموعة التجربة
 الرقم ةجالنتي التقدير

 عدد الطالب نسبة مئوية

 .1 111 – 25 جيد جدا 10 24%

 .2 24 – 05 جيد 2 11%

 .3 04 – 45 مقبول - 1%

 .4 44 – 25 ناقص - 1%

 .5 24 – 1 أكثر ناقص - 1%

 العداد 12 111%
 

 الباحثة فروض البحث وهو:قبل احلساب تعنّي 
0H  ما فيه التأثري يف استخدام الكتاب املصاحب للغة العربّية على أساس اخلريطة الذهنية :

ملساعدة فهم الرتاكيب التالميذ الفصل الثاين باملدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
 باجيتان

Ha  فيه التأثري يف استخدام الكتاب املصاحب للغة العربّية على أساس اخلريطة الذهنية :
ملساعدة فهم الرتاكيب التالميذ الفصل الثاين باملدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 

 باجيتان

 : (SPSSباستخدام س ف س س ) (T Test)ومعيار نتيجة االختبار التائي 
 إذا نتيجة Sig( .2- tailed)  > 1،15 ففيه الفرق املهّم بني نتيجة التعليم يف الفصل = 

 التجرييب والفصل الضابط
  إذا نتيجةSig( .2- tailed)  < 1،15  فليس فيه الفرق املهّم بني نتيجة التعليم يف =

 الفصل التجرييب والفصل الضابط
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 وأّما معيار األساس يف نتيجة االختبار التائي هو:
 ائي احلساب إذا نتيجة الت(Hitung T ) <  نتيجة التائي اجلدول(Tabel T  ) =  Ho  مردود

 مقبول Haو 
  إذا نتيجة التائي احلساب(Hitung T ) >  نتيجة التائي اجلدول(Tabel T  ) =  Ho مقبول 

  مردود Haو 
جربة، واجملموعة الت الضابطةبعد شرحت الباحثة من نتائج االختبار اجملموعة 

ملعرفة فعالية استخدام املعجم املصّور لكتاب الدراسة  SPSS 16استخدمت الباحثة اإلحنراف 
اللغة العربية للفصل الثالث باملدرسة االبتدائية مفتاح اهلدى سومرب ماجنيع وتان ماالنج. 

 ونتائجها كما يلي:

 (4024جدول )

 الفرقة االحصائية

 
 املتوسط العدد  الفصل

االحنراف 
 املعياري

اخلطأ املعياري 
 للمتوسط

  نتيجة
غة لل املفردات

 العربية

 الفصل التجرييب
 راقبالفصل امل

12 
12 

4300111 
45،5550 

7003222 
10074303 

1074244، 
3045231 

 

 (4025جدول )

 نتيجة اجلساب باستخدام س ف س س

 (Independent Samples T Testاالختبار املستقل العينات التائي )
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 : تعرف أنّ  (SPSS) من احلساب السابق باستخدام س ف س س

فقد اّتضح االستنباط منها أّن   Sig( .2- tailed) > 1،15   =111  ،> 1،15 نتيجة .1
َد فيه الفرق املهّم بني نتيجة التعليم  .الضابط يف الفصل التجرييب والفصل ُوج 

  34هو (df)ألّن نتيجة درجة من احلرية  0132242هو (  Tabel T) نتيجة التائي احلساب .2
 1،15أو % 5ومبستوى الداللة 

 > 110153  = (  Tabel T) نتيجة التائي اجلدول > ( Hitung T) احلسابنتيجة التائي  .3
 فيه التأثري يفمقبول مبعىن  Haمردود و  Ho فقد اّتضح االستنباط منها أنّ  2013224

 ساعدة فهم مل املعجم املصّور على كتاب الدراسة اللغة العربية للفصل الثالثاستخدام 

اختبار ليفني  
للمساواة يف 

 الفروق
 اختبار التائي لتحقيق املساواة املتوسطة

F 

 سيغما
(Sig. 

) 
 التائي

( t ) 
درجة من 

 احلرية
(df) 

Sig. 
(2- 

tailed) 

الفرق 
 املتوسط

فرق اخلطأ 
 القياسي

 اختالفة الثقة الفاصل 45%

 أعلى السفلى

نتيجة 
املفردات 
للغة 
 العربية

الفروق 
متساوية 
 املفرتض

 
20521 
 

 
110، 
 

110153 34 111، 42015550 4034741 34021454 50،24157 

الفروق 
متساوية 
 اليفرتض

110153 230735 111، 42015550 4034741 34017001 57013451 
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 بتدائيةدرسة االاملب لثتالميذ الفصل الثااملفردات من كتاب الدراسة اللغة العربية عند 
 مفتاح اهلدى سومرب ماجنيع وتان ماالنج.

ملعجم ااعتمادا على نتيجة احلساب من البيانات السابقات تدّل على أّن هذا  
يف ترقية فّعالية  ثعلى كتاب الدراسة اللغة العربية للفصل الثال للغة العربيةا املصّور

مفتاح اهلدى  دائيةبتاال املدرسة الثيف الفصل الثا ابتدائيةللمستوى  اكتساب املفردات
. هذه العبارة مدعومة كذلك بنظر إىل نتيجة االختبار سومرب ماجنيع وتان ماالنج

تاح اهلدى سومرب مف بتدائيةاال املدرسة الثالث من للتالميذ الفصل التجرييب ) الفصل 
فتدّل على أّن ( 111-25جيد ).( أّن نتيجتهم كّلهم فوق نتيجة ماجنيع وتان ماالنج

 ثالثعلى كتاب الدراسة اللغة العربية للفصل ال للغة العربيةا املعجم املصّوراستخدام 
 فيه. فرداتريا يف تعليم املتؤثّر كث

 نشر اإلنتاج ط.
هذه هي اخلطوة األخرية يف تطوير اإلنتاج أي بعد اإلصالحات الثانية والتجربة و  

امليدانية، قد حصلت الباحثة إنتاج النهائي مث استعداد إلنتاج اجلماعي. من اإلنتاج 
( مبدرسة ابتدائية 2113املعجم املصّور على كتاب اللغة العربية للفصل الثالث )املنهج 

أعطت الباحثة  2112-2117ع وتان ماالنج العام الدراسي مفتاح اهلدى سومرب ماجني
 اإلنتاج إىل مدرسة ملساعدة لالستعمال يف تعليم اللغة العربية.  12
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث .أ

 الثكتاب اللغة العربية للفصل الث  تطوير المعجم المصّور علىالمبحث األول : 

بعد انتهاء اجراءات البحث والتطوير عن تطوير املعجم املصّور على كتاب اللغة 
، وتان ماالنج سومرب ماجنيعباملدرسة االبتدائية مفتاح اهلدى  للفصل الثالثالعربية 

كما ر فو املعجم املطاستخدمت الباحثة منهج البحش بشكل بروغ وغال يف تطوير 
 يلي:

 حتليل احلاجاة املشكلة .1
يف هطططططططططططططذه اخلططططططططططططططوة األوىل سطططططططططططططتبحث الباحثطططططططططططططة عطططططططططططططن املعلومطططططططططططططات األوىل. 
واملعلومطططططططات تشطططططططتمل علطططططططى احلاجطططططططة واملشطططططططكلة وكطططططططذلك اإلططططططططار النظطططططططري. 

يمتلك زيطططططططططادة نتيجطططططططططة. احلاجططططططططة هطططططططططو كططططططططل شطططططططططيء إذا كططططططططان يسطططططططططتخدم سطططططططط
 .اإلختالف بني الرجاء وما وقع يف احلقيقةهي واملشكلة 

 تمجع البيانا .2

بعططططططد معرفططططططة احلاجطططططططة واملشططططططكلة، جتمطططططططع الباحثططططططة البيانطططططططات املتعلقططططططة إلنتطططططططاج 
املنططططططتج رجططططططاًء لتحليططططططل املشططططططكلة. يف هططططططذا البحططططططث، مجططططططع الباحثططططططة البيانططططططات 

للفصطططططططل الثالطططططططث بتدائيطططططططة للمرحلطططططططة اال دراسطططططططة اللغطططططططة العربيطططططططةمطططططططن كتطططططططاب ال
 .2113باملنهج 

 أو اإلعداد املنتاجصميم ت .3

  ، أوال سططططططططططتجمع الباحثططططططططططة البيانططططططططططات مططططططططططناملنططططططططططتجتصططططططططططميم أو اإلعططططططططططداد يف 
كتطططططططاب الدراسطططططططة اللغطططططططة العربيطططططططة للفصطططططططل الثالطططططططث مبدرسطططططططة ابتدائيطططططططة مفتطططططططاح 
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أمططططططططا مواصططططططططفات املعجططططططططم املطططططططططور  .اهلطططططططدى سططططططططومرب مططططططططاجنيع وتططططططططان مططططططططاالنج
 فكما يلي:

 لكل مفردات بالصورة لتسهيل الطالب للحفظ. .1

نيسطططططططططية. املفطططططططططردات املعجطططططططططم بطططططططططاللغتني. اللغطططططططططة العربيطططططططططة إىل اللغطططططططططة اإلندو  .2
 فططططططردات املوجططططططودة يف كتططططططاب الدراسططططططة للفصططططططل الثالططططططث مططططططأخوذة مططططططن امل

 .2113باملنهج 

نظطططططام النطقطططططي )يناسطططططب موضطططططوع الطططططذي الاملعجطططططم املططططططور مركطططططب علطططططى   .3
 (.الدراسة للفصل الثالثاملوجود يف كتاب 

 .التينيةاللغة كتابة بلسهولة قراءة املفردات  تلفظ املفرداتزيادة  .4

 املعجم املصّور هو ملّونة كل املوضوع.تصميم  .5

 صديق من اخلرباءالت .4
وهططططي عمليططططة للقططططدر أخططططططة اإلنتططططاج، يف هططططذا احلطططططال طريقططططة التعلططططيم معقطططططوال 

اخلططططططرباء  ثانيططططططةسططططططوف أثططططططر مططططططن قبططططططل أو ال. ويف هططططططذا البحططططططث قططططططيم املنتططططططاج 
 اخلرباء تصميم املنتاج.و هي: اخلرباء احملتويات أو املواد 

 اإلصالحات األوىل .5
سططططططتعرف العيططططططوب مططططططن اإلنتططططططاج كططططططي  مططططططن اخلططططططرباء فالباحثططططططة التصططططططديق عططططططدب

 حتسن الباحثة اإلنتاج.
 وىلالتجربة األ .0

الباحثطططططططة اإلنتطططططططاج. وهطططططططذا  تسطططططططتجرب الباحثطططططططة خططططططططة اإلنتطططططططاج بعطططططططد صطططططططنع
للفصطططططططل الثالطططططططث علطططططططى  بتدائيطططططططة للمرحلطططططططة االاإلنتطططططططاج هطططططططو املعجطططططططم املصطططططططّور 
الطلبطططططة ومدرسطططططة  اإلنتططططاج إىلسطططططتجرب هطططططذا كتططططاب الدراسطططططة اللغطططططة العربيططططة. 
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االسطططططتبانة فيهطططططا  ومدّرسطططططة اللغطططططة العربيطططططة، بعطططططد ذلطططططك تعططططططي الباحثطططططة الطلبطططططة
 .عن اإلنتاجمؤشرات 

 اإلصالحات الثاين .7
عرف الباحثططططططة عططططططن املزايططططططا والعيططططططوب مططططططن اإلنتططططططاج. تبعططططططد التجربططططططة األوىل سطططططط

حسططططططن الباحثططططططة اإلنتططططططاج كططططططي يكططططططون املعجططططططم املصططططططّور مسططططططتعد لصططططططناعة تس
 ج.اإلنتا 

 التجربة امليدانية .2
سطططططتجرب الباحثطططططة اإلنتطططططاج إىل موضطططططوع أوسطططططع. سطططططتجرب هطططططذا اإلنتطططططاج إىل 

مدرسططططططططة مجيططططططططع الطططططططططالب يف الفصططططططططل الثالططططططططث واملططططططططدرس اللغططططططططة العربيططططططططة يف 
البيانطططططططات  حيصططططططل الباحثطططططططة نططططططوعني عططططططن البيانططططططاتابتدائيططططططة مفتططططططاح اهلططططططدى. 

احثططططططططططططططة تعططططططططططططططي الباألوىل هطططططططططططططي البيانططططططططططططططات االسطططططططططططططتبانة كالتجربططططططططططططططة األوىل، 
وجتمطططططططع الباحثطططططططة البيانطططططططات . عطططططططن املنطططططططتج مؤشطططططططراتاإلسطططططططتبانة إلطططططططيهم فيهطططططططا 

االختبطططططار عطططططن والبيانطططططات الثطططططاين هطططططي البيانطططططات  .وحتليطططططل عطططططن اإلسطططططتبانة
 جمموعني، اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربة.

 اإلصالح الثالثة .4
هططططذا اإلصططططالح مططططن التجربططططة امليدانيططططة لططططو الباحثططططة توجططططد عيوبططططا مططططن املعجططططم 

 املصّور وكامله.
 نشر املنتج وتطبيقه .11

بعططططططططد إصططططططططالح املنططططططططتج األخططططططططري سططططططططتنتج الباحثططططططططة املعجططططططططم املسططططططططاعد إنتاجططططططططا 
ا املعجطططططم يف إحطططططدى الطبعطططططة. ونشطططططر املنطططططتج مجاعيطططططا. وسطططططتطبع الباحثطططططة هطططططذ

 إىل طالب املدرسة.



117 

 

 

م   ن الخب   راء ع   ن المعج    م المص   ّور عل   ى كت    اب  المبح   ث الث   اني : نت   ائج تص    ديق
 للفصل الثالثالعربية اللغة 

 من اخلرباء حصل إىل نتيجة كما يلي:أما تصديق 

إذا ناسطططططب جبطططططدول معيطططططار  %44ن خبطططططري احملتطططططوى بأكملطططططه حصططططل علطططططى مطططط .أ
 ، فهذه نتيجة من املعيار الئق جدا.”likert “اللياقة ليكريت 

إذا ناسطططططططب جبطططططططدول  %111مطططططططن خبطططططططري التصطططططططميم بأكملطططططططه حصطططططططل علطططططططى  .ب
 ه نتيجة من املعيار الئق جدا.، فهذ”likert“معيار اللياقة ليكريت 

إذا ناسططططططططططب  %111مططططططططططن مططططططططططدّرس اللغططططططططططة العربيططططططططططة بأكملططططططططططه حصططططططططططل إىل  .ج
، فهططططططذه نتيجططططططة مططططططن املعيططططططار الئططططططق ”likert“جبططططططدول معيططططططار اللياقططططططة ليكططططططريت 

 جدا.

إذا ناسطططططب جبطططططدول معيطططططار اللياقطططططة  %41مطططططن ططططططالب بأكملطططططه حصطططططل إىل  .د
 ، فهذه نتيجة من املعيار الئق جدا.”likert“ليكريت 

املّصططططططططور "الئططططططططق" يف السططططططططتخدام عمليططططططططة هططططططططذا احلططططططططال يططططططططدل علططططططططى أن املعجططططططططم 
التعلطططططيم اللغطططططة العربيطططططة للفصطططططل الثالطططططث مبدرسطططططة ابتدائيطططططة مفتطططططاح اهلطططططدى سطططططومرب 

 ماجنيع وتان ماالنج. 

عل    ى كت    اب اللغ    ة العربي    ة المص    ّور  المبح    ث الثال    ث : فعالي    ة اس    تخدام المعج    م
 للفصل الثالث

عنططططططد جممططططططوعتني مهططططططا اجملموعططططططة املراقبططططططة واجملموعططططططة تسططططططتخدم الباحثططططططة االختبططططططار 
 4001: معدلطططططة نتيجططططة مطططططن االختبطططططار جمموعطططططة مراقبططططة. أمطططططا نتيجططططة مطططططن التجربططططة

معدلططططططة جتربططططططة:  جمموعططططططةأمططططططا نتيجططططططة مططططططن  بططططططدون اسططططططتخدام املعجططططططم املصططططططّور. و
 اذان يف. اسططططططططططططططتخدام املعجططططططططططططططم املصططططططططططططططّوريف  4300نتيجططططططططططططططة مططططططططططططططن االختبططططططططططططططار 
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للفصطططططل  الططططططالب لفهطططططم كتطططططاب اللغطططططة العربيطططططة  عنطططططد اسطططططتخدام املعجطططططم املصطططططّور
 الثالث وهو"فعال".

نتيجطططططططططة التططططططططططائي ومطططططططططن البيانطططططططططات برنطططططططططامج س ف س س، عرفطططططططططت الباحثطططططططططة أن 
 > 110153  = (  Tabel T) نتيجطططة التطططائي اجلطططدول > ( Hitung T) احلسطططاب

مقبططططططول مبعططططططىن  Ha مططططططردود و Ho فقططططططد اّتضططططططح االسططططططتنباط منهططططططا أنّ  2013224
املعجططططططم املصططططططّور علططططططى كتططططططاب الدراسططططططة اللغططططططة العربيططططططة فيططططططه التططططططأثري يف اسططططططتخدام 

كتططططاب الدراسطططططة اللغطططططة العربيطططططة املفطططططردات يف   ملسطططططاعدة فهططططم  للفصططططل الثالطططططث
مفتططططططططاح اهلططططططططدى سططططططططومرب  بتدائيططططططططةباملدرسططططططططة اال لططططططططثتالميططططططططذ الفصططططططططل الثاعنططططططططد 

 ماجنيع وتان ماالنج.

 حاتاب. االقتر 

البحططططططططث، تعطططططططططي الباحثطططططططططة اإلقرتاحططططططططات ملسططططططططتخدم املعجططططططططم املصطططططططططّور يف هططططططططذا 
 وللحث النفسي، كما يلي :

اللغطططططططة العربيططططططة والططططططططالب ترجططططططو الباحثطططططططة إىل املططططططدّرس وباخلصطططططططوص مططططططدّرس  .1
 ينفع املنتج ليساعد ترقية اجلودة تعليم اللغة العربية.

ينتهطططططي يف هنطططططا ولكطططططن الباحطططططث أن تططططططوير املعجطططططم املصطططططّور ال ترجطططططو الباحثطططططة .2
بأحسطططططن ليكمططططططل  أن تططططططوير املعجطططططم املصطططططّورأو الباحثطططططة األخطططططرى يسطططططتطيع 

لتحقططططططططق أهططططططططداف  املعجططططططططم قبلططططططططه وليسططططططططاعد عماليططططططططة تعلططططططططيم اللغططططططططة العربيططططططططة
 .الدراسة

 

 

 

 



 

119 

 مراجعقائمة 

 المراجع العربية

 كتب :

 . السعودي: جامعة امللك سعود.علم اللغة وصناعة املعجم. 1444القامسي، علي. 

 .حتليل قاموس األطفال املصوّربد اخللق، االدوكتور أمحد. يف مقال مبوضوع 

  .فن صناعة املعجمية بني القدمي واحلديثه. 1411. جهاد، يوسف العرجا وإميان دلول

 . رياض: دار الراية.املعاجم اللغوية وطرق ترتيبها ه. 1412.أمحد، بن عبداهلل الباتلي

 .البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقظية التأثري واتأثر. 1422خمتار عمر، أمحد. 
 القاهرة: عامل الكتب.

 . بريوت : دار العلم للمليني.املقدمة الصحيحة. 1474عبد الغفور، أمحد.

 .إضاءات ملعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ه.1431.عبد، الرمحن بن إبراهيم الفوزان

 . بريت : دار العلم للمليني.املعجم اللغوية العربية. 1421يعقوب، أميل.

 .املعجم وعلم الداللة )اللطالب املنتظمني واملتتسبني( ه.1322سليمان اخلماش، سامل.
 جدة: موقع لسان الغرب.

املرجيع يف تعليم اللغة العربية  .2113. وحممد عبد الرؤوف الشيح ،فتحى، لى يونوسع
 .وهية قاهرة :مكتبة. لألجانب من النظرية إىل تطبيق

)نوع عمل  أسس إعداد الكتب التعليمية. .1444. محيداهلل هوعبل. ناصر، عبد الغاىل
 .املنشور(
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 . داروسائل التعليمية واملنهج. 1447. أمحد، مد كاظم وجابر عبد احلميد جابرخريى حم
 النهضة العربية.

: دار . القاهرةتكنولوجيا إنتاج املواد التعليمية. 2112. عبد، العظيم عبد اسالم الفرجاين
 غريب.

مكة مكرمة:  .املرجع يف تعلم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. رشدي، أمحد طعيمة
 جامعة أم القرى.

 البيانات :

سومرب  دىمدرسة إبتدائية مفتاح اهلقابلة من مدرس اللغة العربية أستاذ إمام شفعي يف امل
 2117سبتمرب  4ماجنيع وتان ماالنج يف التارح 
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ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI RANCANGAN DESAIN 

“KAMUS BANTU UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA ARAB” 

 

 

A. DESAIN KAMUS  

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Desain kamus menarik siswa untuk belajar      

2. Tulisan dalam kamus jelas dan mudah dibaca      

3. Cover menarik      

 

 

Kesimpulan dan saran mengenai komponen desain kamus  : 

 
……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

B. DESAIN GRAFIS  

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Penggunaan font (Jenis dan ukuran)      

2. Layout dan tata letak      

3. Kombinasi warna      

4. Ilustrasi gambar      

 

 

Kesimpulan dan saran mengenai komponen desain grafis : 

 
……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 



 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

C. PERWAJAHAN 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Mufrodat tidak terlalu penuh      

2. Penomeran benar dan konsisten      

 

 

Kesimpulan dan saran mengenai komponen perwajahan : 

 
……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

D. PETUNJUK 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Halaman lengkap sesuai daftar isi      

2. 
Ukuran (Panjang x lebar x tebal) 

memudahkan untuk dibaca 

     

3. Cetakan jelas      

4. Pengetikan akurat      

5. Kualitas jilid kuat      

6. Kamus mudah dibuka      

 

Kesimpulan dan saran mengenai komponen petunjuk : 

 
……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 



 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Malang, 21 Mei 2018 

Validator 

 

 

 

 

Ahmad Makki Hasan,M.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI ISI  

“KAMUS BANTU UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA ARAB” 

 

A.  BAGIAN DEPAN KAMUS  

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Kata pengantar jelas.      

2. Penulisan petunjuk penggunaan kamus jelas.      

3. Pengantar (BAB) isi kamus konsisten.      

 

Kesimpulan dan saran mengenai komponen bagian depan kamus : 

 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

B. BAGIAN ISI KAMUS  

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. 

Pemakaian/klasifikasi mufrodat disusun 

berdasarkan tema/bab dalam buku ajar yang 

digunakan. 

     

2. Kesesuaian mufrodat dengan makna.      

3. 
Mufrodat yang disajikan sesuai dengan 

tema/bab yang ada di buku ajar. 
     

4.  Kamus dilengkapi dengan pelafalan mufrodat.      

5. 
Kamus dilengkapi dengan gambar sesuai 

makna setiap mufrodat. 

     

 

 Kesimpulan dan saran mengenai komponen bagian isi kamus : 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 



 

 

……………………………………………………………………………… 

 

C. KRITERIA KAMUS  

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Kelengkapan isi dalam kamus      

2. Keringkasan (fokus pembahasan) kamus      

3. Kecermatan uraian kamus      

4. 
Kemudahan penjelasan dalam penyajian 

informasi 

     

 

Kesimpulan dan saran mengenai komponen kriteria kamus : 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

D. JENIS KAMUS 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. 
Kamus disajikan secara tematik berdasarkan 

tema/bab dalam buku ajar yang digunakan 

     

2. Termasuk kamus satu bahasa      

3. 
Jenis kamus memudahkan dalam pencarian 

mufrodat 

     

 

Kesimpulan dan saran mengenai komponen jenis kamus : 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

E. BAGIAN AKHIR KAMUS 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Daftar isi sesuai dengan kamus      

2. 
Daftar isi disusun jelas sesuai dengan 

tema/bab 

     

 

Kesimpulan dan saran mengenai komponen bagian akhir kamus : 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Malang, 12 Mei 2018        

Validator       

 

 

 

 

Dr. Danial Hilmi, S.Hum, M.Pd     

     

     

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN GURU BAHASA ARAB 

“KAMUS BANTU UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA ARAB” 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda check (√) pada kolomyang paling sesuai dengan penilaian anda. 

1 = Sangat tidak baik 3 = Cukup 5 = Sangat Baik 

2 = Tidak baik 4 = Baik  

 

E. DESAIN KAMUS 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. 
Desain kamus membangkitkan minat siswa 

untuk belajar 
     

2. Cetakan kamus jelas dan mudah dibaca       

3. Sampul menarik      

4. Kombinasi pemakaian warna      

5. Ukuran kamus praktis      

 

F. ISI MATERI  

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. 
Kesesuaian dengan materi buku Bahasa Arab 

kelas III MI 
     

2. Kosa kata sesuai dengan arti (makna)      

3. Penulisan kosa kata jelas dan benar      

4. Penulisan pelafalan jelas dan benar      

5. Gambar yang tercantum jelas dan benar      

 

G. TUJUAN KEBUTUHAN 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Sesuai dengan kebutuhan siswa      

2. Sesuai dengan bahan ajar      



 

 

3. 
Bermanfaat untuk membantu siswa dalam 

memahami teks 
     

4. 
Bermanfaat untuk membantu guru dalam 

KBM 
     

 

Berikan kritik dan saran terhadap kamus tersebut agar kamus bisa 

menjadi lebih baik dan efektif untuk digunakan : 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Malang, 05 Juni 2018 

Penilai, 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANGKET PENILAIAN KAMUS  BERGAMBAR UNTUK PEMBELAJARAN 

BAHASA ARAB PADA SISWA MIS MIFTAHUL HUDA 

SUMBER MANJING WETAN MALANG 

 

PETUNJUK PENGGUNAAN ANGKET  

1. Mohon menulis nama dan kelas! 

a. Nama  : 

b. Kelas  : 

 

2. Berilah tanda check list (√) pada kolom jawaban sesuai dengan 

pertanyaan! 

Simbol Keterangan 

1 Sangat tidak setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Kurang Setuju 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 

  

3. Mohon mengembalikan angket ini apabila telah selesai diisi! 

No. Pernyataan 
Jawaban 

1 2 3 4 5 

1. 
Kamus ini menambah semangat saya dalam belajar 

bahasa Arab. 

     

2. 
Dengan kamus ini saya cepat memahami belajar 

bahasa Arab. 

     

3. 
Kamus ini membantu saya dalam belajar mufrodhat 

bahasa Arab. 

     

4. 
Dengan kamus ini, saya bisa belajar bahasa Arab 

secara mandiri tanpa harus didampingi guru. 

     

5. 
Kamus ini memudahkan saya untuk mencari kata 

yang sulit. 

     

6. 
Kamus ini membuat hafalan mufrodhat saya 

bertambah. 
     



 

 

7. 
Kamus ini memudahkan saya dalam 

menerjemahkan mufrodhat. 
     

8. Kamus mudah dibawa kemana-mana.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الرحمن الرحيم بسم هللا

Nama  :  

Kelas  :  

 

Lingkarilah lafadz atau kata yang sesuai dengan gambar di 

bawah ini! 

   

1. 

 

ٌر 
َ
َنٌم  –)َبق

َ
  –غ

ٌّ
 –ِقط

 َجَمٌل(

2. 

 

  – ِفْيٌل  –َجَمٌل )
ٌ
ة

َ
ْمل

َ
 – ن

ٌر 
َ
 (َبق

3. 

 

 
ٌ
ة

َ
ْمل

َ
َنٌم  – )ن

َ
  –غ

ٌ
ُرْوف

َ
 – خ

 
ٌ
 (َبُعْوَضة



 

 

4. 

 

 
ٌّ
اِئٌر  – )ِقط

َ
 – ِحِصاٌن  – ط

 
ٌ
َراشة

َ
 (ف

5. 

 

اِئٌر 
َ
  – )ط

ٌ
ة ٌب  – َوزَّ

ْ
ل
َ
 –ك

 
ٌ
ة

َ
َراش

َ
 (ف

6. 

 

ٌر 
َ
  –)َبق

ٌ
 َجاُمْوٌس  – َبُعْوَضة

 (َجَمٌل  –

7. 

 

 
ٌ

ُرْوف
َ
ِحَصاٌن  – ِفْيٌل  – )خ

 (َجُمْوٌس  –



 

 

8. 

 

ٌب 
ْ
ل
َ
 – َجَمٌل  – )ك

ٌ
ة  – َوزَّ

 (ِفْيٌل 

9. 

 

  – ِحَصاٌن  – )َصْقٌر 
ٌّ
 –ِقط

ٌر 
َ
 (َبق

10. 

 

َنٌم )
َ
  –غ

ٌ
ة  - َجَمٌل  –َوزَّ

 (ِحَصاٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pasangkan kata atau lafadz sesuai dengan artinya! 

   

     Domba َجاُمْوٌس  .1

2.  
ٌ
ة

َ
ْمل

َ
     Burung Elang ن

3.  
ٌ

ُرْوف
َ
     Angsa خ

     ِفْيٌل  .4
Burung 
Merak 

     Nyamuk َصْقٌر  .5

6.  
ٌ
ة

َ
َراش

َ
     Kerbau ف

7.  
ٌ
ة      Kuda َوزَّ

اُوْوٌس  .8
َ
     Gajah ط

9.  
ٌ
     Semut َبُعْوَضة

     Kupu-Kupu ِحَصاٌن  .10

 

 # مع النجاح #

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تصديق املعجم مع خبري احملتويات تصديق املعجم مع خبري التصميم
 

 
 

  املقابلة مع مدرس اللغة العربية
 االستبانة مع املدرس اللغة العربية

 
 

 

 



 

 

 الفصل التجريب
 

 
 

 

 



 

 

 على كتاب الدراسة اللغة العربية للفصل الثالث املعجم املصّور

 مقدمة املعجم املصور

  

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 حمتويات املعجم املصور

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

  

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

  



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

 

 خامتة املعجم املصور

 
 

 



 

 

 

 السيرة الذاتية

 

 الزهرة خري النساء:    االسم
ينيو  13فكان بارو، :  مكان وتاريخ امليالد

 م1440
 : املرأة   اجلنس

 : إندونيسية   اجلنسية
  حيدر يدي:    الوالد

 حارلينا:    الوالدة
 تاجنوع فيناع، كفوالوان رياو:    العنوان

 : املستوى الدراسي

 السنة املستوى الدراسي الرقم
 2111 – 2111 اعتوناس حارافان تاجنوع فينروضة بستان األطفال  1
 2112 – 2111 الراشيد اجنوع فيناعروضة بستان األطفال  2
 2112 – 2112 ابتدائية حكومية تاجنوع فيناعمدرسة  3
  2111 – 2112 ثانوية مبعهد الكوثر تاجنوع فيناعمدرسة  4
  2114 – 2111 عالية مبعهد دار النجاح جاكرتامدرسة  5
سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا  0

  2112 – 2114 مالك إبراهيم ماالنج

 
 


