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 استهالل
 

ْ :  لَِثاَلث   اْلَعَربَ  ُأِحب ُّْوا   َعَرِبي  اجْلَنَّةِ  َأْهلِ  مُ وََكالَ  َعَرِبي  َواْلُقْرآن َعَرِبي  أَلّنِ
(والبيهقي الطربان اكم احل رواه)  

 
ِة َمْذَهًبا َوَأْكثَ ُرَها أَْلَفاظًاَوِلَساُن اْلَعَرِب َأْوَسُع األَْلِسنَ   

(فعياالش ماماإل)  
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إلهداءا  
:إىل اجلامعي البحث هذا أهدى  

والرمحة ابللطيف ربيان اللذين أبويّ   
رافعة وأمي حامد حممد أيب  

وجناح وصحة عافية يف عمرمها هللا اطال. احلياة طول يؤدابن اللذين  
 

األحباء صغرية ألخيت  
العني عفيفة  

 الدين يف مهتها هللا واستحاب أمورها يسهل أن هللا عسى. دعائها على الشكر جزيل
واألخرة والدنيا  

 

للنجاح دعائهم على األحباء أهلي ومجيع  
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 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هللا رب العاملني على نعمة ظاهرة وابطنة  والصالة والسالم على أشرف 

لم  حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وموالان حممد صلى هللا عليه وس األنبياء واملرسلني سيدان
 وعلى اله وأصحابه وأزوجه وذريته أمجعني. أما بعد. 

ملساعد تطوير املعجم املصّور ا "قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوء 
اليت  "  نندوالب االبتدائية على كتاب اللغة العربية للصف السادس املدرسة مفتاح اهلدى

امعة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم ج سرجاان تقدمت لنيل درجة
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مبالنق.

فيسرن أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري إىل من الذي قد ساعدن يف كتابة 
 هذا البحث اجلامعي : 

ارس املاجستري  مدير جامعة موالان مالك إبراهيم مساحة الدكتور احلاج عبد احل .1
 اإلسالمية احلكومية مباالنق.

مساحة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري  عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة  .2
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق.

امعة موالان يم اللغة العربية جبمساحة الدكتورة مملؤة احلسنة املاجستري  رئيسة قسم تعل .3
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق.

ا توفق الرمحن املاجستري  املشرف اليت أفادت الباحثة علمي احلاج راض مساحة الدكتور .4
وعمليا ووجه خطواهتا يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 

 األنتهاء منه.

ة  كر والتقدير إىل األساتذة املعّلمني يف قسم تعليم اللغة العربيكما تقّدمت بكل الش .5
كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق. فلهم 
مين كل الشكر والتقدير على ما قدموا من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم هللا عين 

 خري اجلزاء.



 

 د
 

توجه بكل الشكر والتقدير للخربائني  ومها مساحة الدكتور دنيال كما يطيب يل أن أ .6
احلاج أمحد مّكي حسن املاجستري  لكل ما قدموا من  األستاذحلمي املاجستري و 

 اإلرشادات والتوجيهات والتعليقات إلمتام هذا البحث. 

 كما تقدمت بكل الشكر والتقدير إىل رئيس املدرسة وهو األستاذ رمحد سرتاي اغونغ .7
ادس األستاذة ايران رمحى وايت والطالب يف الفصل السويبوا ومعلمة اللغة العربية وهي 

 بندوالن. االبتدائية مبدرسة مفتاح اهلدى

جزاكم هللا أحسن اجلزاء وعسى هللا أن مين علينا برمحة ال حد هلا وأن يشينا حبسن 
صان  ة إىل األخطاء والنقالثواب. وأخرا أن هذه الكتابة أثر من األاثر اإلنسانية املائل

 فلذا الكرتجوا الباحثة من القراء النقد واإلقرتاحعلى سبيل اإلصالح.
 

 2018 مايو 7  جماالن
 الباحثة     
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 البحث مستخلص 

ملدرسة عربية للصف السادس اتطوير املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة ال. 2018اخلريية  ليلة. 
قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم الرتبية   مفتاح اهلدى االبتدائية بندوالن. البحث اجلامعي.

 و التعليم. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 املشرف: الدكتور احلاج راض توفيق الرمحن املاجستري.

 ملعجم املصّور املساعد، تعليم اللغة العربيةتطوير االكلمات األساسية: 
إن تعليم اللغة العربية يف املدرسة مفتاح اهلدى االبتدائية بندوالن مل متلك جودة خريا. بناء على نتيجة  

املالحظة واملقابلة مع مدّرسة اللغة العربية يف الفصل السادس أن الطلبة يشعرون ابلصعوبة عندما يرتمجون الكلمة أو 
القراءة املوجودة يف الكتاب التعليمي. ألن املادة طويلة واملفردات صعوبة ومل يوجد املعجم املساعد. فلذلك  النص

 إحتاج املعجم املساعد لتسهيل الطالب يف تعليم اللغة العربية كحل هذه املشكلة.  

( ما هي 2؟ )اعداملس املعجم املصّور( كيف تطوير 1من البيان السابق  قدمت الباحثة أسئلة البحث: )
يهدف هذا  ؟ املساعد املعجم املصّور( كيف فعالية استخدام 3؟ )املساعد املعجم املصّورنتائج حتكيم من اخلرباء عن 

البحث لوصف كيفية تطوير املعجم املصّور املساعد ولوصف نتائج حتكيم من اخلرباء عن املعجم املصّور املساعد 
 . ر املساعد ولوصف فعالية استخدام املعجم املصوّ 

نتيجة البحث هي أن . (Borg and Gall)البحث والتطوير على شكل بروغ وغال هو منهج البحث
تطوير املعجم املصّور املساعد هي حتليل احلاجة واملشكلة ابملقابلة مع املدّرسة اللغة العربية وابالستبانة للطالب  مجع 

 سي للصف السادس  تصميم املعجم  تصديق خبري احملتوىالبياانت أي مجع املفردات املوجودة يف كتاب املدر 
ما أوالتصميم  إصالح اإلنتاج األول  جتربة اإلنتاج األول  إصالح اإلنتاج الثان  التجربة الثانية  نشر اإلنتاج. و 

. بناء على نتيجة حتكيم %85ونتيجة حتكيم من اخلبري التصميم هو  %85نتيجة حتكيم من اخلبري احملتوى هي 
خلربين يدل على أن املعجم املصّور املساعد الئق جدا ملستخدم يف تعليم اللغة العربية. وبناء على نتيجة االختبار ا

 Tمعرفة أن قيمة  (Paired Sample T Test)ابالختبار التائي اجملموعة الواحدة أو  (T test)التائي 
ابجلدول  Tاحملسوبة أكرب من قيمة  Tقيمة  وهذا دليل أن .2,074ابجلدول هي  Tوقيمة  13,004احملسوبة هي 

  فاستنجت الباحثة أن تعليم اللغة العربية ابستخدام املعجم املصّور املساعد فعال.
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ABSTRACT 

 

Khoeriyah, Laelatul. 2018. Development Pictorial of Supporting Dictionaries of  

Sixth  Grade Arabic Text Book in elementary  school of Miftahul Huda 

Bandulan. Thesis. Science Tarbiyah and Teaching Faculty. Arabic 

Education. Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Dr. H.R. Taufiqurrohman, M.A 

Keywords:Development Pictorial of Supporting Dictionaries, Arabic 

Language Learning 

 Learning Arabic especially in elementary school of Miftahul Huda 

Bandulan have not good quality. Based on the observations and interviews with 

teachers Arabic Learning in class six. That students find it difficult to interpret the 

word or script reads contained in the textbook. Due to the long material and 

vocabulary that is difficult to understand and the unavailability of the supporting 

dictionary. Therefore needed a supporting dictionary to facilitate students in the 

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

 From the problem above, the formulation of the problem in this  research is: 

(1) how to development pictorial of supporting dictionaries of sixth grade arabic 

text book in elementary school of Miftahul Huda Bandulan? (2) what is the result 

of the expert’s assessment of the pictorial of supporting dictionaries of sixth grade 

arabic text book in elementary school of Miftahul Huda Bandulan? (3) How the 

effectiveness of the use pictorial of supporting dictionaries of sixth grade arabic text 

book in elementary school of Miftahul Huda Bandulan? This research aims to 

describe how to development pictorial of supporting dictionaries, to describe the 

result of the expert’s assessment of the pictorial of supporting dictionaries and to 

determine the effectiveness of the use pictorial of supporting dictionaries. 

 The research method is research development (R&D) based on model from 

Borg and Gall. The result is that 1) Development pictorial of supporting dictionaries 

are necessary and problem analysis by interview and questionnaire, collecting data 

or collecting vocabularies from book class six, designing product, content, material 

and design expert validation, first product revision, first product experiment, second 

product revision, second product experiment and massive production. 2) The result 

of validation the material experts is 85% and the design experts validation is 85%. 

Based on the validation result from both experts, it can be concluded that this 

pictorial of supporting dictionaries is very suitable for use in the learning Arabic 

language. 3) Based on the result of T test with Paired Sample T Test known T test 

value is 13,004 and T table value is 2,074. And this shows that the value of T test 

is greater than the value of T table it can be concluded that learning Arabic language 

are effective by using the pictorial of supporting dictionaries. 
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ABSTRAK 

Khoeriyah, Laelatul. 2018. Pengembangan Kamus bergambar untuk Menunjang 

Buku Bahasa Arab kelas enam Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda 

Bandulan. Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Pembimbing: Dr. H.R. Taufiqurrochman, M.A 

Kata Kunci: Pengembangan kamus Bergambar, Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran bahasa Arab khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul 

Huda Bandulan belum memiliki kualitas yang baik. Berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara dengan guru bahasa Arab kelas enam, bahwasanya siswa merasa 

kesulitan dalam menterjemah kata atau naskah bacaan yang terdapat didalam buku 

pelajaran. Dikarenakan materinya yang panjang dan kosakata yang sulit  dimengerti 

serta tidak tersedianya kamus penunjang. Oleh karena itu dibutuhkan kamus 

penunjang untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran bahasa Arab 

sebagai solusi dari permasalahan tersebut. 

Dari permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: (1) Bagaimana pengembangan kamus bergambar untuk menunjang buku 

bahasa Arab kelas enam MI Miftahul Huda Bandulan? (2) Apa hasil penilaian dari 

ahli tentang kamus bergambar untuk menunjang buku bahasa Arab kelas enam MI 

Miftahul Huda Bandulan? Bagaimana efektivitas penggunaan kamus bergambar 

untuk menunjang buku bahasa Arab kelas enam MI Miftahul Huda Bandulan? 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara pengembangan kamus 

bergambar, untuk mendeskripsikan hasil penilaian dari ahli terhadap kamus 

bergambar dan untuk mengetahui efektifitas penggunaan kamus bergambar. 

Metode penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pengembangan 

dengan model Borg and Gall. Hasil penelitian adalah 1) pengembangan kamus 

bergambar yaitu analisis kebutuhan dan masalah melalui wawancara dan angket 

dengan guru bahasa Arab dan murid, mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan 

kosakata yang terdapat pada buku pelajaran kelas enam, mendesain kamus, validasi 

ahli materi dan desain, revisi produk awal, ujicoba produk awal, revisi produk 

kedua, ujicoba produk kedua, dan produksi masal. 2) Adapun hasil dari validasi ahli 

materi adalah 85% dan hasil validasi ahli desain adalah 85%. Berdasarkan hasil 

validasi dari kedua ahli tersebut menunjukkan bahwa kamus bergambar ini layak 

sekali untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. 3) Berdasarkan hasil dari 

uji T dengan Paired Sample T Test diketahui nilai T hitung adalah 13,004 dan nilai 

T tabel adalah 2,074. Dan ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari 

nilai T tabel maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Arab efektif 

dengan menggunakan kamus bergambar. 



 

 ن
 

 حمتوايت
 

 أ ..................................................................... استهالل

 ب ..................................................................... إهداء

 ج ............................................................... وتقدير شكر

 ه ............................................................... املشرف تقرير

 و ........................................................... املناقشة جلنة تقرير

 ز ........................................... والتعليم الرتبية علوم كلية  عميد تقرير

 ح ........................................... العربية اللغة تعليم قسم رئيسة تقرير

 ط ............................................................... الطالب إقرار

 ي ............................................................ اإلشراف مواعيد

 ك............................................... العربية ابللغة البحث مستلخص

 ل ............................................. اإلجنليزية ابللغة البحث مستلخص

 م ........................................... ونسيااإلند ابللغة البحث مستلخص

 ن ................................................................... احملتوايت

 ص .............................................................. اجلدوال قائم

 ر ................................................................. صورةال قائم

 



 

 س
 

 األول الفصل

 العام اإلطار

      1 ......................................................... البحث خلفية .أ

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

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

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

 5 ........................................................ البحث فروض .ه

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

 6 ..................................................... اإلنتاج مواصفات .ز

 6 ......................................................... البحث أصلي .ح

 8 .................................................... املصطلحات حتديد .ط

 8 ..................................................... السابقة الدراسات .ي

 الثاين الفصل

 النظري اإلطار

 املعجم وصناعة املعاجم علم : األول املبحث
 املعجم:  الثاين املبحث

 12 ....................................................... املعجم مفهوم .1

 13 .......................................................  املعجم أنواع .2

 15 ........................................................ املعجم معيار .3

 17 .....................................................  املعجم وظائف .4

 18 ................................................  املعجم تصنيف نظام .5

 21 ......................................................  املعجم عناصر .6



 

 ع
 

 الصورة ووسيلة التعليمي الكتاب:  الثالث املبحث

 23 ......................................ومصاحبته التعليمي كتاب  مفهوم .1

 24 ....................................................... ورةالص وسيلة .2

 الثالث الفصل

 البحث منهجية
 26 ............................................... ومدخله البحث منهج -أ

 26 ....................................................... منوذج التطوير -ب

 27 ............................................ إجراءات البحث والتطوير -ج

 29 .......................................................... جتربة املنتج -د

 الرابع الفصل

 وحتليلها البياانت عرض

 بندوالن االبتدائية اهلدى مفتاح املدرسة عن حملة:  األول املبحث
 35 ........................................................ املدرسة هوية .1

 35 ........ بندوالن االبتدائية اهلدى مفتاح ةاملدرس يف واألساتذة الطالب عدد .2

 36 .............................................. والرسالة املستقبلية الرؤية .3

 املصّور املعجم تطوير:  الثاين املبحث
 36 ............................................. واملشكلة احلاجات حتليل .أ

 39 ....................................................... البياانت مجع .ب

 40 ...................................................... املعجم تصميم .ج

  على ملساعدا املصّور املعجم صالحية أي اخلرباء من حتكيم نتائج : الثالث املبحث
 ندوالنب االبتدائية اهلدى مفتاح املدرسة السادس للصف العربية اللغة كتاب



 

 ف
 

 50 .................................................... اخلرباء من حتكيم .أ

 57 ................................................ األول اإلنتاج إصالح .ب

 62 ................................................... األول اإلنتاج جتربة .ج

 67 ................................................. الثان اإلنتاج إصالح .د

 للصف يةالعرب اللغة كتاب  على املساعد املصّور املعجم فعالية:  اخلامس املبحث
 دوالنبن االبتدائية اهلدى مفتاح املدرسة السادس

 67 .......................................................  امليدانية جتربة .أ

 74 ........................................................  اإلنتاج نشر .ب

 اخلامس الفصل

 البحث نتائج مناقشة

 75 ....................................................... البحث نتائج .أ

 77 ......................................................... اإلقرتاحات .ب

 املراجع قائمة

 78 ......................................................... العربية املراجع قائمة

 79 ....................................................... اإلجنلزية املراجع قائمة

 79 ..................................................... اإلندونسي املراجع قائمة

 

 املالحق

 



 

 ص
 

 اجلدوال قائمة

 5 ......................................... البحث فروض معيار( : 1 1) اجلدوال

 6 ............................................... البحث أصلي( : 2 1) اجلدوال

 16 .............................................. املعجم معيار( : 1 2) اجلدوال

 29 ................................ وغال بروغ من التطوير منهج( : 1 3) اجلدوال

 34 ........... والطالب واملدرس اخلرباء من لالستبانة األجوبة قيمة( : 2 3) اجلدوال

 34 ................................. االستبانة من النتيجة وصف( : 3 3) اجلدوال

 37 ..................... االستبانة من اجاتاحل حتليل يف البياانت( : 1 4) اجلدوال

 41 ..................................... األمامي الغالف معايري( : 2 4) اجلدوال
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 الفصل األول

 املقدمة

  خلفية البحث .أ
اليت تعلمها جيل مسلم يف العامل منذ زمن  اللغة العربية هي لغة أجنبية

طويل. ويف إندونيسيا تدرس هذه اللغة منذ الطفولة  ألن الشخص يف إندونيسيا 
الكرمي الذي ينزل ابللغة العربية.  على األكثر مسلمون  ولديهم كتاب القرآن

 صائص اليت متييزها عن األحرف الالتينية. ومن بني هذهاخلاحلروف العربية هلا 
االختالفات أن احلروف العربية هي مقطعية  مبعىن عدم معرفة حروف العلة. الفرق 

ويعرف ذلك ما يواجه  1اآلخر هو كيفية الكتابة والقراءة من اليمني إىل اليسار.
أو  ختالفات الكثرية مع اللغة األماليدرسوهنا  ألن هناك ا ليتلطالب الصعوبة اا

 اللغة اإلندونيسية  سواء من حيث احلروف والرموز واملفردات والنحو.
بعد مالحظة الباحثة عن الكتاب املدرسي للفصل السادس ابملنهج 

لطلبة يف لتسهيل ا (glosariumمل يكمل ابملعجم املساعد ومسرد ) الذي 2013
 2البحث عن املفردات أو الكلمات الصعبة يف نص القراءة والتمارين وغري ذلك.

كان بل إذا   واد القراءة م كتاب املدرسي بعض املفردات اليت يتم وضعها بعداليف 
م جيدون ستخدام املعجم العااب هاعرفو يلديهم حبث عن املفردات اليت مل  الطالب

 سبامنا األساس يس فيهأصول الكلمة ول عنالصعوبة ألهنم جيب أن يبحث 
 يف الكتاب املدرسي يف الفصل السادس .  وهاتعلم ذيملوضوع الاب

 وايت )مدّرسة اللغة العربية يف املدرسةاران رمحاومن املقابلة مع األستاذة  
االبتدائية مفتاح اهلدى يف الصف السادس( أن الطلبة يشعرون ابلصعوبة عندما

                                                           
1 Effendy, Ahmad Fuad 2009. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang; Misykat. 

 .2017ظة يف التاريخ اثن عشر من سبتمبري نتيجة املالح2 
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ألن املادة   .3نص القراءة املوجودة يف الكتاب التعليمي يرتمجون الكلمة أو
من  هدافاالزًّا أن عطويلة واملفردات صعوبة ومل يوجد املعجم املساعد . ورأى 

 مالقراءة هي قدرة قراءة نص العرب ابلصحيحة وفهم قراءته. وهذا يدل على أهن
 كتاب املدرسي.للإىل املعجم املساعد  حيتاجون

سة مساعدة الطالب على إتقان املفردات بوسيلة إعطاء وقد حاولت املدرّ 
األغنية العربية مرة أو مرتني  ومل يزل مجيع املفردات املوجودة يف الكتاب املدرسي 

رتشد متحان. لتسهيل الطالب يف فهم املادة تسألن املدّرسة تفضل متابعة هدف اال
ساعد على عجم املصّور امللول لصناعة املاحل تعطيمباشرة للمدّرس أم ال  فالباحثة 

الكتاب املدرسي للفصل السادس. ألن العادة  األطفال أكثر اهتماما ابلصورة 
امللونة من جمرد الكتابة. والصورة هلا معانيها اخلاصة واألوصاف والتفسريات حبيث 
ميكن استخدام الصور وسائل اإلعالم التعليمية وهلا القيم التعليمية لألطفال ومتكن 

 4الفعال يف املدرسة.التعلم 
  وفقا لدكتور أوريل حبر الدين يف كتابه "القدرة على اللغة العربية ليس حبلم"

غري املفاهيم بد أن نال اللغة العربية  بكوننا املتعلمنيرئيسية حنن  وظائف هناك ثالث
يف اجملتمع اإلندونيسي "أن اللغة العربية صعبة"  وميأل معايري املدرس  توجد اليت
هذه . و ملتعلمنيا ثوق  وحتقيق املناهج والكتب الدراسية للغة العربية اليت تسهلاملو 

للباحثة لصناعة املعجم املصّور اليت تسهل الطالب يف تعليم اللغة  هي الدوافع
 لصعبة ولكن اللغة العربية هي دراسة ممتعة.اباليشعرون حىت العربية 

 يستطيع أن يساعد يفع الكتاب التعليمي الذي ا املعجم هو أحد من أنو 
عملية التعليم. املعجم هو الكتب حيتوي جمموعة من مفردات اللغة مرتبة ترتيبا 
أجبداي  أو يف نظام آخر حمدد مع شرح معانيها  وعادة ما يذكر املعلومات اخلاصة 

                                                           

 .2017نتيجة املقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف التاريخ اثن عشر من سبتمبري 3 
4 Oemar Hamalik, 1994, Media Pendidikan, PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 63 
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تعرض لطريقة يهبا يف اللغة نفسها  أو يف لغات أخرى إبضافة إىل ذلك فإن املعجم 
  5صطالحاهتا  مع ذكر الشواهد التوضيحية.اها ومرتادفاهتا  و نطقها  واشتقاق

اعتماد على نتيجة املالحظة واملقابلة  فالباحثة تريد أن تطور املعجم املصّور 
االبتدائية  دىمفتاح اهل املساعد على كتاب اللغة العربية يف الصف السادس املدرسة

لسهولة اب يشعرون الطالبكون يبندوالن. حبضور هذا املعجم  ترجو الباحثة أن 
 كتاب املدرسي.من اليف معرفة الكلمة الصعبة 

 أسئلة البحث .ب

استنادا على خلفية البحث املذكور فيما سبق  تعني الباحثة مشكالت البحث  
 كما يلي :

على كتاب اللغة العربية للصف السادس  املساعد كيف تطوير املعجم املصّور .1
 دوالن؟بن االبتدائية املدرسة مفتاح اهلدى

املساعد على كتاب اللغة  ما هي نتائج حتكيم من اخلرباء عن املعجم املصّور .2
 بندوالن؟ االبتدائية العربية للصف السادس املدرسة مفتاح اهلدى

املساعد على كتاب اللغة العربية للصف  كيف فعالية استخدام املعجم املصّور .3
 بندوالن؟  االبتدائية السادس املدرسة مفتاح اهلدى

 هداف البحثأ .ج

 ابلنظر إىل أسئلة البحث  فتهدف الباحثة هذا البحث على:
املساعد على كتاب اللغة العربية للصف  وصف كيفية تطوير املعجم املصّور .1

 بندوالن. االبتدائية السادس املدرسة مفتاح اهلدى

املساعد على كتاب اللغة  وصف نتائج حتكيم من اخلرباء عن املعجم املصّور .2
 بندوالن. االبتدائية صف السادس املدرسة مفتاح اهلدىالعربية لل

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

LINGUA JURNAL ILMU BAHASA DAN SASTRA, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2011, hlm. 
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املساعد على كتاب اللغة العربية للصف  وصف فعالية استخدام املعجم املصّور .3
 بندوالن. االبتدائية السادس املدرسة مفتاح اهلدى

 أمهية البحث .د

 أمهية البحث أو فوائد البحث منها :

 الفائدة التطبيقية (1

 للمدرسة .أ

 ذا التطوير يستطيع أن يكون مسامهة املفاهيمي والدافعترجو الباحثة عن ه
األساسي للمدرسة يف حتديد املناهج الدراسة وتوفري سياسة التعليم يف 

 التدريس.
 للمعلم .ب

هذا البحث العلمي كاملراجع ملعلم الذي يرد أن يعد املعجم املصّور املساعد 
م وينفع تاخلاص لكتاب الطالب الفصل السادس  ويستطيع املعلم أن يه
 املعجم املصّور املساعد لتعليم اللغة العربية يف أي وقت ومكان.

 للمتعلم .ج

ترجو الباحثة من هذا البحث العلمي تسّهل املتعلم يف يفهم املادة اللغة 
 العربية من الكتب التعليمية الرئيسية وزايدة رغب املتعلم يف تعليم املفردات

 اللغة العربية.

 للباحثة .د

ن هذا البحث العلمي يستنفد للباحثة يف زايدة جتريبة ترجو الباحثة م
العلمية التطويرية وتكون الفكرة والعبارة اجلديدة يف املستقبال  خاصة يف 

 تعليم اللغة العربية.
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 فروض البحث .ه

تعبري الباحثة فروض البحث أن املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة 
 تبار.نظرا من نتيجة االستبانة و اإلخالعربية يف الصف السادس فعال ملستخدمه 

Ha =  إن استخدام املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية يف
 الصف السادس "فعال".

Ho=  إن استخدام املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية يف
 الصف السادس"غري فعال".

 (1.1اجلدول )
 معيار فروض البحث

Ho To < T able ولمقب 

Ha To < T able مردود 

Ho To > T able مردود 

Ha To > T able مقبول 

 

 حدود البحث .و

 احلدود املوضعية (1

حتّدد الباحثة املوضوع يف هذا البحث " تطوير املعجم املصّور املساعد على  
 دائيةاالبت كتاب اللغة العربية يف الصف السادس املدرسة مفتاح اهلدى

 بندوالن(".

 نيةاحلدود املكا (2
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 يف كتابة هذا البحث  اختارت الباحثة الفصل السادس يف مدرسة مفتاح اهلدى
 بندوالن. االبتدائية

 احلدود الزمانية (3

 2018 -2017الزمن املستخدم يف هذه الدراسة يف السنة الدراسية 

 مواصفات اإلنتاج .ز

 اإلنتاج من هذا البحث هو املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية يف
الصف السادس. وكي يكون هذا اإلنتاج خمتلفا إبنتاج آخر. فهذه هي خصوصية 

 هذا املعجم املصّور املساعد:
 ابلصورة لتسهيل الطالب للحفظ.لكل مفردات  .1

املعجم ابللغتني. اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية. املفردات مأخوذة من  .2
 .2013ابملنهج  املفردات املوجودة يف كتاب املدرسي للفصل السادس

نظام الرتتيب حسب النطقي )يناسب موضوع الذي املوجود يف كتاب املدرسي  .3
 للفصل السادس(.

زايدة القواعد النحوية األساسية عن الّساعة و احملفوظات واملقاالت ابللغة  .4
 العربية واإلندونيسية.

 أصلي البحث .ح

 هذه هي ما يساوي ويفارق هذا البحث ابلبحث السابق:
 (1,2اجلدول )

 أصلي البحث     الفرق      املساوة     البحث          رقم

إستقامة  وحيدة   1
العام اجلامعي 

موضوع  2016

املعجم نوع 
 : املصّور

منوذج  .1
التطوير 

 :Addie 

رتب الباحثة  .1
املعجم على 
ترتيب النطقي 
من مجيع 
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دراستها "تطوير 
املعجم املصّور على 
األساس "املوضوعي" 

ة يف ترقية تعليم اللغ
 العربية ابلتطبيق يف

فصل اخلامس مدرسة 
السالم اإلبتدائية 

 اإلسالمية ماالنج"

ترتيب  .2
 املعجم 

املفردات يف  
كتاب املدرسي 

للفصل 
السادس. 

وقواعد عن 
 الساعة.

إرما نور هداية  العام  2
 2015اجلامعي 

موضوع دراستها 
"وسيلة الصورة 

م الفوتوغرافية لتعلي
 ةاملفردات يف مدرس
ة سوراي بوواان اإلبتدائي
 اإلسالمية ماالنج".

ابستخدام 
 الصورة

إنتاج :  .1
وسيلة 
 واملعجم

 

 

دستياان نورند  العام  3
 2016اجلامعي 

موضوع دراستها 
"إعداد املعجم 
املساعد يف تعليم 

 املعجم
 املساعد

ترتيب  .1
 املعجم

منوذج  .2
 التطوير

. رتب الباحثة 1
املعجم على 
ترتيب النطقي 
من مجيع 



8 
 

 
 

 اللغة العربية )البحث
التطويري يف الصف 
األّول مدرسة نور 
اهلدى املتوسطة 

 اإلسالمية ("

املفردات يف  
كتاب املدرسي 

للفصل 
السادس. 

وقواعد عن 
 الساعة.

 حتديد املصطلحات .ط

 تشرح الباحثة عن حتديد املصطلحات املستخدمة يف هذا البحث:

 املعجم املصّور (1

كلمات ابلصور أكثر من االصطالحات هو املعجم الذي يشرح معان ال
 القطعية. املثال من هذا املعجم "املنجد" مبؤلف لويس املؤلوف.

 املعجم املساعد (2

املعجم املساعد هو كتاب فيه املفردات املوجودة يف كتاب املدرسي للفصل 
-2017بندوالن يف العام الدراسي  االبتدائية مفتاح اهلدىة السادس يف مدرس

ضمون املعجم املساعد من مفردات اللغة العربية إىل اللغة . يتكون م 2018
 اإلندونيسية.

 الدراسات السابقة .ي

من الدراسة السابقة اليت تتعلق مبوضوع عن تطوير املعجم املساعد وما حوهلا  
 ذكرت الباحثة حبيث عملية وهي:

 2016إستقامة  وحيدة  العام اجلامعي  -1

ة على األساس "املوضوعي" يف ترقيموضوع دراستها "تطوير املعجم املصّور 
تعليم اللغة العربية ابلتطبيق يف فصل اخلامس مدرسة السالم اإلبتدائية 
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اإلسالمية ماالنج" . حبث جامعي. كلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم 
اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. هذا 

. ونتيجة التحكيم من Addieحث التطويري بتكييف منوذج البحث مبنهج الب
. حتكيم من خرباء يف جمال املضمون حصل %6 86خرباء التصميم حصل إىل 

. ونتيجتان السابقان معنهما املعجم املصّور على أساس %25 91إىل 
"موضوعية" الئق جدا إلستعمال يف تعليم اللغة العربية. نتيجة اإلختبار القبلي 

وترقيتها  %95واإلختبار البعدي هي  %7 72ة امليدن هي من جترب
  من نتيجة السابقة مبعىن أن تعليم اللغة العربية ابإلستخدام املعجم 6% 21

 املصور على أساس "موضوعية" هو فّعال.

من الدراسة السابقة املذكورة استطاع للتلخيص أن الفرق بني املوضوع "  تطوير 
طبيق يف املوضوعي" يف ترقية تعليم اللغة العربية ابلتاملعجم املصّور على أساس "

فصل اخلامس مدرسة السالم اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج" مبوضوع حبثي " 
تطوير املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية يف الصف السادس 

 االبتدائية بندوالن  " هو من املفعول على كتاب وترتيب مفتاح اهلدى املدرسة
 النظام لصناعة املعجم ومنوذج التطوير املختلف.

 2015إرما نور هداية  العام اجلامعي  -2

موضوع دراستها "وسيلة الصورة الفوتوغرافية لتعليم املفردات يف مدرسة سوراي 
بوواان اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج". البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية   

 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية كلية علوم الرتبية والتعليم
مباالنج. هذا البحث مبنهج التجرييب ومبدخل الكّمي. وأما نتيجة فعالية 

 tاستخدام الصورة الفوتوغرافية لتعليم املفردات "فعالية". تدل على نتيجة 
يف  68 1ونتائج  t-tableمث قامت الباحثة بتعيني  570 2اإلحصائي = 
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  t-tableاإلحصائي أكرب من  t. وألن نتيجة %1يف  42 2ج   ونتائ5%
 وهذا مبعىن مقبول.

من الدراسة السابقة املذكورة استطاع للتلخيص أن الفرق بني املوضوع " وسيلة 
ة الصورة الفوتوغرافية لتعليم املفردات يف مدرسة سوراي بوواان اإلبتدائية اإلسالمي

لعربية م املصّور املساعد على كتاب اللغة ا" مبوضوع حبثي " تطوير املعج ماالنج
لف  بندوالن " هو املخت االبتدائية يف الصف السادس املدرسة مفتاح اهلدى

 كلهم إال وسيلة الصورة.

 
 2016دستياان نورند  العام اجلامعي  -3

موضوع دراستها "إعداد املعجم املساعد يف تعليم اللغة العربية )البحث 
مدرسة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية (" . حبث التطويري يف الصف األّول 

جامعي. كلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. هذا البحث مبنهج البحث التطويري 

ميذ . وأما نتيجة املتوسط يف اإلختبار البعدي لدى التالAddieبتكييف منوذج 
  وإذا دخل على معيار نتيجة اإلختبار فيما بني  93 8لصف التجربة يبلغ 

(  فتلخص الباحثة أن كفاءة التالميذ لصف التجربة على 79-100 5)
. فالنتيجة من 27 39مستوى "ممتاز". وأما نتيجة فروق املتوسط بينهما فهي 

وهي على  %92 8خبري يف جمال حمتوى الكتاب واللغة يبلغ إىل نسبة مثوية 
مستوى "جيد جدا". فالنتيجة من خبري يف جمال التصميم يبلغ إىل نسبة مثوية 

 وهي على مستوى "جيد جدا". 95%
من الدراسة السابقة املذكورة استطاع للتلخيص أن الفرق بني املوضوع " إعداد 
املعجم املساعد يف تعليم اللغة العربية )البحث التطويري يف الصف األّول 

ة نور اهلدى املتوسطة اإلسالمية (" مبوضوع حبثي " تطوير املعجم املصّور مدرس
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 املساعد على كتاب اللغة العربية يف الصف السادس املدرسة مفتاح اهلدى
بندوالن " هو من املفعول على كتاب وترتيب النظام لصناعة املعجم  االبتدائية

 اعد.ومستوى ومنوذج التطوير املختلف إال شكل املعجم املس
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 الفصل الثاين

  اإلطار النظري

 املبحث األول : علم املعاجم وصناعة املعجم

يف مصطلحات علم اللغة احلديث  هناك فرق بني علم املفردات أو علم األلفاظ 
lexicology  والصناعة املعجميةlexicography فاملصطلح األول يشري إىل دراسة املفردات .

لغة واحدة أو يف عدد من اللغات. ويهتم علم املفردات من حيث األساس ومعانيها يف 
  ابشتقاق األلفاظ  وأبنيتها  وداللتها املعنوية واإلهرابية  والتعابري اإلصطالحية  واملرتادفات

وتعدد املعان. أما الصناعة املعجمية فتشتمل على خطوات أساسية مخس هي: مجع 
ر املداخل  وترتيبها طبقا لنظام معني  وكتابة املواد  مث نشاملعلومات واحلقائق  كاختيار 

النتائج النهائي. وهذا النتاج هو املعجم الذي ميكن تعريفه على أنه كتاب حيتوي على  
كلمات منتقاة  ترتب عادة ترتيبا هجائيا  مع شرح ملعانيها ومعلومات أخرى ذات عالقة 

ولذا فمن اجللي  6لغة ذاهتا أم بلغة أخرى.هبا  سواء أعطيت تلك الشروح واملعلومات ابل
وهو الفرق  7أن الصناعة املعجمية تعتمد على علم املفردات ولكنهما ليس شيئا واحدا.

التطبيقي لعلم املعاجم ويدرس فن صناعة املعجم وأتليفه من حيث طرق ترتيب املفردات 
والصور والنماذج واختيار املداخل وإعداد التعاريف والشروح للكلمات داخل املعجم 

 8املصاحبة للشروح وغري ذلك من العلميات الفنية حىت يتم إخراج املعجم يف صورته النهائية.

 املبحث الثاين : املعجم

 مفهوم املعجم .1

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

 3(  ص.9911  )السعودي: جامعة امللك سعود  علم اللغة وصناعة املعجمعلي القامسي   7 
8 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm 5 



13 
 

 
 

قبل الشروع يف احلديث عن نشأة املعجم العرب  نتوقف أمام معىن )اجلذر 
اإلصطالح  املعجمى( )ع ج م( الذي يتكون منها أصل كلمة )معجم( يف

إن )ع ج م( تدل يف الكالم العرب علس اإلهبام واإلخفاء  وهي  9واللغة.
 10ضد البيان واإلفصاح.

املعجم أوالقاموس هو كتاب حيتوى على كلمات منتقاه  ترتب عادة ترتيبا 
هجائيا  هع شرح ملعانيها ومعلومات أخرى ذات عالقة هبا  سواء أعطيت 

 11ذاهتا أم بلغة أخرى.تلك الشروح واملعلومات ابللغة 
كما كتبه عبد الدامي املعجم هو"النظرية اللغوية يف الرتاث العرب " املخزوف 

 (.2006: 246الكيلي ملوزفيمات اللغة" )الدامي  

 أنواع املعجم .2

   12قال الدكتور إميل يعقوب أن املعجم مثانية أنواع:
 مناملعجم اللغوي: املعجم اخلاص يف حبث األلفاظ أو الكلمات  .أ

إحدى اللغات واحلق املعجم ابستخدام الكلمة املقصودة. نظم هذا 
املعجم حسب النظام املعني  لتيسري مستخدم املعجم. هذا املعجم 
أحادية اللغة. عادة  تفسري املعىن الكلمة يف املرتادفات أو معىن 

 العربية(. هذا املعجم يشرح-الكلمة. املثال: معجم "املنجد" )العربية
لغة وكيفية ورودها يف االستعمال وتكون الكلمة واملعىن بنفس ألفاظ ال

 13اللغة.

                                                           

 .141( ص 1989  )الرابط: منشورات عكاظ  قضااي العجم العربعبد العلى الودغريي  9 
10 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm 102 

 .3( ص 1991 )السعودي: جامعة امللك سعود  علم اللغة وصناعة املعجمعلي القامسي  11 
12 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm 116 

ص ه(   1428  )الرايض: جامعة امللك سعود كلية اللغات والرتمجة  املعاجم اللغويةجودات جقمقجي  13 
22. 
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معجم الرتمجة: يسمى مبعجم املزدوجة )خلط( أو معجم ثنائية اللغة  .ب
الذي فيه لغتني إلجياد النقاط يف املعىن من املفردات. يف هذا املعجم  

غة ل يبني معىن الكلمات الغربية ابملرتادفات املناسب ابللغة الدولية أو
مستخدم املعجم. يف نظام هذا املعجم  حيتاج استطاعة املنظم استطاعا  
كامال يف جمال علم الرتمجة. وجبانب ذلك  على املنظم أن يستوى 
على اللغتني املستخدمة جيدا. هذا املعجم للوصول إىل معان الكلمة 
 األجنبية أو لغرض الرتمجة من اللغة األجنبية إىل اللغة القومية. هذا

املعجم ملتعلمي اللغة الثانية. ينبغي أن يكون املعىن إذا عمومية متكن 
 الطلبة استخدامه يف موقف متعددة.

املعجم املوضوعي: يسمى ابملعجم املوضوعي ألن الكلمة يف هذا  .ج
املعجم على نظام املوضوعي حسب املوضوع املعني الذي له معىن يف 

عىن الكلمات يف نفس امل نفس اجملال. للمعجم املوضوعي  قسم املنظم
إىل املوضوع املعني. املثال معجم املخصص بكتابة على ابن إمساعيل 

 م( من أندلوس املشهور إببن سدة. 1007-1066)

معجم االشتقاق: يسمى مبعجم اإليتمولوجي. هو املعجم الذي يبحث  .د
يف أصول الكلمة حىت يكون املعجم االشتقاقي له وظيفة إلعطاء 

 أصول اللفظ أو الكلمة.املعلومات عن 

املعجم التطوري أو املعجم التأصيلي: هو املعجم املرتكز يف اتريخ تطور  .ه
املعىن من الكلمة ال اللفظ. املعجم التطوري يعطي املعلومات عن 
توسيع املعىن  وتغيريه  وأسباب تغيريه وغريه. وكذلك هذا املعجم يدلنا 

 ارسية ... اخل. أن كانت الكلمة عربية األصل أم تركية أم ف

املعجم التخصصي: هو املعجم الذي فيه الكلمات يف جمال واحد  .و
معني. مثل املعجم الطيب  املعجم املوسيقي  املعجم احليوان  وغريهم. 
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هذا املعجم يشرح كل لفظ أو مصطلح حسب استعمال أهله 
واملتخصصني به له. املثال من هذا املعجم معجم "التذكرة" الذي ألفه 

األنطقي الضرير. هذا املعجم يضمن الكلمات املتعلقة ابألمساء داود 
 النبااتت واحلشرات.

املعجم املعلومايت/املوسوعة: هو املعجم الذي يضمن مجيع األشياء مثل  .ز
اتريخ استخدام اللغة  والزعيمني وغريها. واآلن  املعجم املعلومايت 

ها  بل هي ري مشهور ابملوسوعة اليت تشرح الكلمة ليس من املعىن وتغ
تضمن األشياء األخرى خارج املعىن املعجمي  مثل: اتريخ  والسرية 

 الذاتية  واخلريطة  واتريخ ترتيب الوقائع/احلرب  وغريهم. 

املعجم املصور: هو املعجم الذي يشرح معىن الكلمات ابلصور أكثر  .ح
من االصطالحات القطعية. املثال من هذا املعجم "املنجد" مبؤلف 

 ؤلوف.لويس امل

معجم الكتاب: هذا املعجم لفهم املعىن من املفردات املضمون يف  .ط
الكتاب. عامة  الكتاب الذي له معجم الكتاب كتب دراسية. املثال 

ويف هذا البحث  سيطور الباحثة معجم  معجم العربية بني يديك.
 الكتاب يعين على كتاب "اللغة العربية" للفصل السادس.

إىل استخدام اللغة ثالثة أنواع  هم معجم أما أنواع املعجم بنسبة 
أحادية اللغة ومعجم ثنائية اللغة ومعجم متعددة اللغة. يف هذا البحث  

 .طور الباحثة معجم ثنائية اللغة مها اللغة العربية واللغة اإلندونيسية

 معيار املعجم .3

عبارة "لن يكون معجما كامال" وهكذا عبارة كثريا ما مسعت بني اللغويني  
يس املقصود من عبارة للتنديد واملعاجم املكونة هلا  ولكن تبقي املعلومات ول

املقدمة دائما من تطور اللغة يف اجملتمع. مرتبة حبيث أن مصطلح هو معجم  
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كامل من املفردات اجلديدة يف اجملتمع. رأي شهاب الدين هناك أربعة شروط 
عايري و جيد ويفي مبجيب الوفاء هبا من أجل جعل املعجم املثايل  املعجم ه

 : 14متاما  أربعة معايري هي معجم املثايل
 (2.1اجلدول )

 اكتمال
(completeness) 

معايري اكتمال معجم املثايل يتضمن عدة أشياء: هناك 
رموز بسيطة اليت توضح كيفية نطق الكلمات  
واستخدام تعريف جيدة وسهلة  والعرض من أبسط مث 

ريقة ثرها تعقيدا  وطيليه صيغة من الحق أبسط إىل أك
عرض التعابري واملصطلحات اليت تستخدم الرتددات 

 العالية جدا.

 إجياز
    (concision) 

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

 دقة
     (accurate) 

الدقة ترتبط ابملوضوعي. لنيل ذلك  فاملعجم اجليد غالبا 
افقه الصور والرسومات  والرسوم التوضيحية  واألمثلة ير 

على ذلك. نتائج البحوث التجريبية تؤكد أن الناس 
أصبحوا أكثر قدرة على فهم األشياء امللموسة. على 
سبيل املثال مع مساعدة من الصور والصور من األشياء 

 اليت هي جمردة املشروح ابلكالم.

                                                           
14 Syihabuddin, Teori dan Praktek Penerjemahan Arab-Indonesia, (Jakarta: Dirjen Depdiknas, 

2002), hlm. 31-32. 
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 الشرح سهولة

(able 

understanding) 

املعلومات املقدمة ببساطة حبيث ميكن للقراء فهم املعىن 
بسهولة. لتسهيل فهم الوسائل اليت يشيع استخدامها 
واصفات مثل السهام  وإعطاء اللون الذي يربز على 

 جزءمهم  ووضع صورة متوازنة واستخدام األرقام.

 

 وظائف املعجم .4

ملفردات  عىن اينظر من اجلانب الوظيفي املعجم ككتاب يهدف إىل شرح م
 وينبغي أن تشمل مهمة املعجم بعض األشياء األساسية وهي: 

بيان املعىن أي يشرح املعىن. إهتم املعجم إىل معىن الصرف ومعىن النحو  .أ
 وربط املعىن وضعف املعىن وتقدمي املعىن من النواحي وأسلوب شرح املعىن.

لصوتية اج القاعدة االرسم اإلمالئي أو اهلجاء. معجم العرب اليلزم إىل احتي .ب
 لبيان الكلمة.

التأصيل االشتقاقي. على سبيل املثال كلمة سيئة من اشتقاق فعل "ساء"  .ج
 والكلمة "ساعة" من اشتقاق فعل "ساع".

املعلومات الصرفية والنحوية  شرح أشكال صرفية وشرح عن فعل اجملرد   .د
نظام و  مذكر ومؤنث وعن مجع التكثري وفعل الالزم وعن أمهية علم الصرف

 لطلب الكلمة.

 معلومات االستعمال  اهتمام املعجم:  .ه

 مفردات قدمية ومفردات حديثة (1

 يف مستوى العام  يفرق مؤلف بني الكلمة العامة والكلمة األجنبية (2

 ثقافة واجتماعية (3

 ختصص  عالقة الكلمة ابلكلمة األخرى (4
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 إقليم االستخدام   (5

 15املعلومات املوسوعية .و

الء( القواعد املختلفة بني النطق والكتابة )اإلمبيان النطق  لبعض اللغات  .ز
مثل اللغة اإلجنليزية واللغة الفارنسية هلا فرق بني النطق والكتابة. لذلك  
حيتاج املعجمي يعطى املعلومات عن مفردات املكتوبة واملنطوقة. مثل كلمة 

sign  بزايدةn . 

 نظام تصنيف املعجم .5

ا مخسة نظم اليت استخدامهيف اتريخ صناعة املعجم اللغة العربية 
املعجمي اللغة العربية يف تصنيف املعاجم األلفاظ  هم: نظام صويت  نظام 
األلفبائي اخلاص  نظام القافية  نظام األلفبائي العام ونظام النطقي. يف 

 هذا البحث  يستخدم الباحثة نظام النطقي.
 خلفية نظام النطقي .أ

ام عام يعترب أسهل من النظكثري من ظهور املعاجم نظام األلفبائي ال
السابق  ولكن معجم نظام األلفبائي العام اليزال حيتاج إىل فهم 
أساسيات قواعد اللغة العربية. للطالب مستوى املبتدئني أو لناطقني 
بغريها  حبث الكلمة بتجريد وترديد لبحث أصول الكلمة يف علم 

 .16الصرف  ال يزال أن يعترب صعبة وحيتاج 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. 

                                                           

ه(  ص  1428  )الرايض: جامعة امللك سعود كلية اللغات والرتمجة  املعاجم اللغويةجودات جقمقجي  15 
12. 

16  Taufiqurrochman. Leksikologi Bahasa Arab. (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hal. 205 
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اعتماد على املشكلة املذكورة أن تكون ترجيحا يف اعتبار خرباء اللغة 
 .العربية إلعداد املعجم أسهل مما قد سبق  خاصة ابلنسبة غري العرب

بعد اشارة إىل املعاجم األجنبية  مثل املعاجم اللغة الفرنسية اليت ال 
حتتاج لبحث أصل الكلمة يف عملية حبث من معىن الكلمات   بدأ 

 خرباء املعجم اللغة العربية إلعداد املعجم ابستخدام نظام النطقي. 
نظام النطقي هو حبث مهىن الكلمة من ضوء احلرف األول وميكن أن 

كلمة املنطوقة والكلمة املبحوثة مباشرة يف املواد املعجم  دون يعرف ال
 احلاجة لشخص ما لبحث على أصول الكلمة.

اترخييا  نظام النطقي إلعداد املعجم اللغة العربية  يف الواقع ظهرت 
-1340طويلة. منذ أعّد الكافوري املعجم بعنوان الكلية واجلرجين )

 عربيني دائما بنظام النطقي( مبعجمه التعرفات أن جتاهل ال1413
ففكروا أن هذا النظام غري فعال  ألن الكلمة اليت هي يف الواقع ال 
تزال يف جمموعة أصول الكلمات مبعىن واحد  وميكن وجدت يف كل 
مادة الكلمة مبعجم. ونتيجة لذلك  فإن املعجم يكون غليظة. كما 

. واألخرىاملثال  فإن كلمة "كتاب" على ك  وكلمة "مكتوب" على م 
ب( ألسباب -ت-على الرغم أصول املعىن متساو  وهي كتابة )ك

 ذلك تركوا نظام النطقي.
( 1914يف احلقيقة نظام النطقي وضع الشيخ حممد البخاري )و 

بطريقة اجلمع بني املواد املفردات يف املعجمني الكبريين  هو لسان 
ل وجاهد حاو  17العرب )ابن منذور( والقاموس احمليط )الفريزابدي(.

املواد جلمع كل مادة من املعجمني املشهورين أن يكون املعجم لرتتيب 
احلروف ومناسب ترتيب اهلجائية وأصول الكلمة أنه مل يعد أن 

                                                           
17 H.R. Taufiqurrochman. Leksikologi Bahasa Arab. (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hal. 206 
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يستخدم اشتقاق الكلمة وتقنيات التجريد ولكن مل تكن هذه اجلهود 
 انجحة  ألنه تويف قبل املعجم قد انتهى.

عجم بفكرة البخاري يف لبنان. احد   وقد نشر خرباء امل60يف العقد 
منهم هو الشيخ عبد هللا العليلي يف إعداد املعجم بنظام النطقي بعنوان 

بنجاح. حيتوي هذا املعجم على تسلسل  1963"املرجع" يف عام 
األمساء ودون استخدام تصريف على حد تعبريه كلمة إىل فصول 

 يلي متبوعاحلروف مطابق حرف أول الكلمة املنطوقة. خطوة العل
جربان مسعود الذي ميكن أيضا إلعداد املعجم بنظام النطقي بعنوان 

. املعجم بنظام النطقي التزال تنمو على نطاق 1964"الرائد" يف عام 
أوسع وعلى حنو متزايد يف الطلب من قبل املستخدم ومعجمي  وتقييم 
هذا النظام من السهلة جدا وفعالة يف إدخال الكلمة ومعناها يف 

 جم.مع
 أسس معجم نظام النطقي .ب

املعجم هبذا النظام يصنف على أساس احلروف األوىل الذي يتحدث 
من الكلمة. احلرف األول الذي يكون توجيها للمرتجم أو املستخدم 
لإلشارة إىل موقع الكلمة ابلرتتيب األلفبائي العام يعين من حرف "ألف 

 "ال شرطة وال )مهزة("حىت "الياء". املعجم نظام النطقي ال يعرتف
( لتكرار الكلمة أو اجلملة  ألن املفردات يف -منهنية " يعين عالمة )

 املعجم كتابة متاما ليسهل املستخدم وجتنب مرتبك.

 تقنية البحث معىن الكلمة .ج

لبحث موقع معىن الكلمة يف املعجم هبذا النظام  املستخدم املعجم 
ا عموما يعين فظهيكفي أن يفهم ترتيب احلروف األجبدية اليت يتم ح

من حرف "ألف )مهزة(" حىت "الياء". احلرف األول من املفردات 
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ل من دون احلاجة إلجياد أصو املبحوثة مباشرة إىل الفصل أو اجملموعة  
الكلمة. أهنا كلمة الفعل عادة جيب أن يراجع إىل فعل املاضي. كما 
 املثال "يضربون" مث راجع إىل شكل فعل املاضي "ضرب" مث يبحث

إىل جمموعة حرف "ض". وأما ابلنسبة كلمة اإلسم يراجع إىل احلرف 
 األول  كما املثال "كوكب" وجدت يف الفصل "ك" وحنو ذلك.

 مزااي معجم نظام النطقي  .د

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

 رعة باليفهم القائدة الصرفية. بس
ولنظام معجم هبذا النظام مفيد جدا يف عملية تصنيف الكلمات 
اليت مت اختيارها يف جمموعة من الكلمات بسرعة دون لبحث أصول 

 الكلمة وكلمة االشتقاق ونوع من بنية الكلمة.
 عناصر املعجم  .6

صنيف تندرج فيما أييت جمموعة من املعايري اليت ميكن حتكيمها يف 
املعجمات الثنائية اللغة  وتقوميها )أي احلكم على مدى جودهتا(. وتسلط 

 18هذه املعايري الضوء ويكون املعجم الكامل على ثالثة جوانب أساسية هي:
 املقدمات .أ

 وتبني مقدمة املعجم املعلومات اآلتية: (1

 الغرض من املعجم -أ

 مصادر املعجم -ب

 املنهج الذي اتبع يف تصنيف املعجم -ج

 النحوية اليت يرتكز عليها املعجمالنظرية  -د

                                                           

 169-167(  ص 1991  )جامعة امللك سعود  علم اللغة وصناعة املعجمعلي القامسي  18 
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املدى  أم املفردات اليت يتناوهلا املعجم  واملعان املختلفة لكل  -ه
 مدخل

 أنواع املعلومات اليت يقدمها املعجم -و

اتريخ اللغة  أي هناك مقدمة يف اتريخ اللغة األجنبية  وتطويرها   (2
 وصالهتا ابللغات األخرى.

عرض منظم لفونيمات اللغة  نظام اللغة األجنبية الصويت  أي هناك (3
األجنبية والتوزيع التكاملي أللفواتهتا  وهناك دليل يبني نظام األصوات 
والرموز اليت تبنااي املعجم  وهناك أيضا مفتاح لطريقة التلفظ يزود 

 القارئ مبثلني أو ثالثة لكل رمز من األمثلة املعروفة لديه.

قدمة جنبية املوجز يف محنو اللغة األجنبية  أي يشتمل حنو اللغة األ (4
املعجم على عرض منظم املفردات إىل أقسام وأنواع وتبني العالقات 

 اليت تقومي بينها. 

اخلط  حتتوى مقدمة املعجم على خالصة خلط اللغة األجنبية أو  (5
 نظامها الكتاب  وقواعد اإلمالء واستثناءهتا.

فية يدليل استعمال املعجم  هناك دليل جيد يساعد القارئ على ك (6
استعمال املعجم ويبني مجع املختصرات  والرموز املعجمية املستعملة 

 فيه.

 حمتوايت املعجم .ب

 الشكل (1

 املدخل (2

 املعلومات الصوتية (3

 املعلومات (4

 املعلومات املتعلقة ابلداللة (5
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 االستعمال (6

 األمثلة التوضيحية (7

 الشواهد الصوتية (8

 املعلومات االشتقاقية التارخيية )االيتومولوجية( (9

 املالحق .ج

أي هناك مالحق تزود القارئ ابملعلومات اليت يبحث عنها كاليت تتعلق 
 حبضارة اللغة األجنبية مثل:

 نظام الوحدات النقدية )النقود( (1

 األوزان واملقاييس (2

 نظام درجات احلرارة (3

 لوائح ابملؤسسات الرتبوية والسياسية الكربى (4

 اخلرائط ..... إخل (5

 الصورة املبحث الثالث : الكتاب التعليمي ووسيلة

 مفهوم الكتاب التعليمي ومصاحباته .1

 هناك التعريفات الكثريا عن الكتاب التعليمي  ومنها:
( : "املواد التعليمي اليت بنظا ملركب اليت تستخدم طلبة 1995قال فانني ) .أ

 وأساتيذ يف عملية التعليمية". 

قال حممد كامل الناقة ورشدل أمحد طعيمة: "الكتاب الذي يشتمل على  .ب
ة من املعلومات األساسية اليت تتوخى حتقيق أهداف تربوية حمددة جمموع

  19سلفا )معرفية أو وجدانية أو حتركية(".

                                                           
19 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm 71. 
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  20يشمل الكتاب املدرسي اآلتى:

 كتاب الطالب األساسى (1

 مرشد املعلم (2

 كراسة التدريب (3

 املعجم (4

 كتاب املطالعة اإلضايف (5

 الوسائل السمعية والبصرية (6

ن العملية التعليمية كما قد شرح بعبد الرمحن بومن موقع الكتاب التعليمي يف 
 21إبراهيم الفوزاف:

 وسيلة الصورة .2

 مفهوم وسيلة الصورة .أ

(  صورة هي املتاع املقلدة  329: 2001يف معجم الكبري اإلندونيسية )
 واحليوانت  والنبااتت  وغري ذلك.

 واللغة  ووسيلة الصورة هي أحد من وسيلة التعليمية العام الذي يستخدمه
 22العام الذي يستطيع أن تعرفون يف أي مكان.

 وسيلة الصورة  أمهية .ب

 من أمهية الصورة يف عملية التعليمية وهي:
 تساعد القارئ على تفسري وتذكر املعلومات املكتوبة اليت تصححبها. (1

                                                           

 .9، دار االعتصام ص. آساس إعداد لكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبدهللا الغالى، 20 

هوي بطنجة، ، )املركز التربوي الجعرض حول النهج الجغرافيعبد الغفور بوصايون وعادل أرودام، 21 

 .2(، ص 2009
22 Arief S.Sadiman,dkk, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 21 
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تساعد على التعليم اإلستماع والقراءة والكالم والكتابة  ونتيجة للمعلم أن  (2
 املهارات بطريقة بناءة.حيقق التكامل بني هذه 

 جتعل املدخل االتصايل لتعلم أكثر سهولة وأقرب إىل الطبيعة. (3
 فوائد الصور يف تعليم اللغة العربية .ج

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

 إاثرة انتباه الطالب (1

 زايجة التحصيل واحلفظ (2

 تقليل الرتمجة (3

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

 تنمية الذوق الفين للطالب (5

 تستخدم الصورة لتوضيع استعمال بعض الرتاكيب اللغوية (6

 23د. مزااي وسيلة الصورة

نة مع األسئلة نقطة  ابملقار أكثر واقعية وأكثر يتضح يف يبدى أساسي  (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

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

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 21 
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 ثالفصل الثال

 منهجية البحث

 مدخل البحث أومنهجه .أ

إن املدخل االستخدام يف هذا البحث هو املدخل الكيفي والكمي. ومنهج 
. Research and Development (R&D)البحث والتطوير  ة منهجتخدمالبحث املس

البحث والتطوير هو منهج البحث املستخدم إلنتاج منتج املعني  وكذلك الختبار 
    24فعالية املنتج.

 منوذج التطوير  .ب

ها هي (. Borg and Gall)ختتار الباحثة منوذج التطوير اإلجرائي بورغ وغال 
 :25منوذج التطوير اإلجرائي بورغ وغال

 حتليل احلاجة واملشكلة .1

 مجع البياانت  .2

 تصميم أو اإلعداد املنتاج  .3

 التحكيم من اخلرباء .4

 اإلصالحات األول .5

 التجربة األول  .6

 اإلصالحات الثان .7

 ة الثانية التجرب .8

 اإلصالحات الثالثة .9

 نشر اإلنتاج .10

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

hlm. 297 
25 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2012), hlm. 228-230 
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 إجراءات البحث والتطوير .ج

 من خطوات التطوير:
 حتليل احلاجة واملشكلة .1

البحث والتطوير يبدأ من احلاجة واملشكلة. احلاجة هي كل شيئ إذا كان 
يستخدم سيمتلك زايدة النتيجة. واملشكلة هي االختالف بني الرجاء وما وقع 

ا البحث  وجد الباحثة أن الطالب يف الفصل السادس . يف هذ26يف احلقيقة
ث عن بندوالن يشعرون ابلصعوبة يف البح االبتدائية يف مدرسة مفتاح اهلدى

معىن الكلمة املوجودة يف كتاب املدرسيتهم  هذا احلال تؤثر إىل نتيجتهم  ألهنم 
 ال يعرفون معىن املفردات املوجودة يف األسئلة. 

 مجع البياانت .2

فة احلاجة واملشكلة  جتمع الباحثة البياانت املتعلقة إلنتاج املنتج بعد معر 
رجاًء لتحليل املشكلة. يف هذا البحث  مجع الباحثة البياانت من كتاب 

 .2013املدرسي للمرحلة اإلبتدائية الفصل السادس ابملنهج 

 تصميم أو اإلعداد املنتاج .3

ائية للمرحلة اإلبتد يف هذا البحث  اإلنتاج هو املعجم املصّور املساعد
الفصل السادس بزايدة قائمة من املفردات املوجودة يف كتاب املدرسي الفصل 

دة وبزاي السادس و يساعد أن يفهم القواعد النحوية األساسية عن الّساعة
صمم الباحثة املعجم املصّور املساعد تيف األول  س احملفوظات واملقاالت.

حسب الفصول يف كتاب املدرسي. بعد كتابة مجيع املفردات املوجودة يف  
الباحثة  تبرت كتاب املدرسي الفصل السادس إىل املعجم املصّور املساعد  س

زيد الباحثة القواعد النحوية تاملفردات حسب نظام النطقي. بعد ذلك  س
 د  الباحثة احملفوظات واملقاالت.سيزي األساسية عن الّساعة

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

hlm. 298 
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 التحكيم من اخلرباء  .4

وهي عملية للقدر أخطة اإلنتاج  يف هذا احلال طريقة التعليم معقوال سوف 
رباء احملتوايت اخلرباء هي: اخل اثنيةأثر من قبل أو ال. ويف هذا البحث قيم املنتاج 

 اخلرباء تصميم املنتاج.و أو املواد 

 اإلصالحات األوىل .5

سن عرف العيوب من اإلنتاج كي حتتلتحكيم من اخلرباء فالباحثة سبعد ا
 الباحثة اإلنتاج.

 التجربة األوىل  .6

ستجرب الباحثة خطة اإلنتاج بعد صنع الباحثة اإلنتاج. وهذا اإلنتاج هو 
املعجم املصّور املساعد للمرحلة اإلبتدائية )الفصل السادس(. ستجرب هذا 

 مدّرسةو  غة العربية  بعد ذلك تعطي الباحثة الطلبةالطلبة ومدرسة الل اإلنتاج إىل
 االستبانة فيها األسئلة عن اإلنتاج.

 اإلصالحات الثان .7

عرف الباحثة عن املزااي والعيوب من اإلنتاج. تبعد التجربة األوىل س
حسن الباحثة اإلنتاج كي يكون املعجم املصّور املساعد مستعد لصناعة تس

 اإلنتاج.

 التجربة الثانية  .8

جرب تجرب الباحثة اإلنتاج إىل موضوع أوسع. ستبعد اإلصالح الثان  س
لباحثة اليزال . يف هذه جتربة  اابالختبار القبلي والبعدي طالبا هذا اإلنتاج إىل

 يقدر املزااي وعيوب اإلنتاج.

 اإلصالحات الثالثة .9

ّور م املصوجد عيواب من املعجتهذا اإلصالح من التجربة امليدانية لو الباحثة 
 املساعد وكامله.
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 نشر اإلنتاج .10

إذا كان املنتاج فعاال أو جيدا ومناسبا  نشر اإلنتاجاملرحلة اآلخرة هي 
 .نشر اإلنتاجابل

 3.1اجلدول 
 lGal 27وغال  Borgمنهج التطويري من سوغي ايان يعين بورغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جتربة املنتج  .د

 تصميم التجربة .1

 oneعلى تصميم فرقة واحدة ابختبار القبلي والبعدي ) طبيق هذا البحثت

group pretest-posttest design.) :خطة هذا البحث يتضح كما يلي 

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

hlm. 298 

O1          x           O2 

حتليل احلاجات 
 واملشكلة

تصميم أو  مجع البياانت
 اإلعداد املنتاج

التحكيم 
 من اخلرباء

اإلصالحات 
لاألو   

لالتجربة األو  اإلصالحات  
 الثانية

 التجربة الثانية

اإلصالحات 
 الثالثة

 نشر املنتاج
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  one group pretest-posttest desaignقال بروغ وغال عن خطة البحث 
( تنفيذ اختبار القبلي لقياس املتغريات 1يتكون عن ثالثة خطوات هي: 

( تنفيذ اختبار البعدي لقياس نتائج أو 3عاملة وجتريبة  ( تنفيذ م2املنضمة  
اآلاثر من املتغريات املنضمة. وبذلك  أّن أثر املعاملة حمدد بطريقة يقارن بني 
نتائج اختبار القبلي واختبار البعدي. عملت الباحثة املراقبة بشكل اختبار 

لباحثة املراقبة (  وبعد ذلك عملت اXمث يعمل املعاملة ) pretest (1O )القبلي 
 posttest (2O.)28بشكل اختبار البعدي 

 أفراد التجربة .2

 خبري احملتوى املعجم (أ

خبري املواد الذي ميلك رواية التعليم يف جمال التعليم اللغة العربية. والدور 
 خبري املادة هنا لتحقق املواد يف املعجم املصّور املساعد للطالب.

 خبري يف تصميم التعليمية (ب

من خبري يف تصميم التعليمية هنا لتحقق تصميم املعجم املصّور أما الدور 
 املساعد. 

 بندوالن تدائيةاالب املدّرسة اللغة العربية لفصل السادس مبدرسة مفتاح اهلدى (ج

الدور من املدّرسة لفصل السادس هنا كالصحيحي املعجم املصّور املساعد 
 للطالب.

 ح اهلدى بندوالنالطالب لفصل السادس مبدرسة اإلبتدائية مفتا  (د

الطالب يكون شخص يف التجربة االنتاج من املعجم املصّور املساعد 
 .لتعليم اللغة العربية

 
 

                                                           
28 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan edisi ketiga (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 182 
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 أسلوب مجع البياانت (3

إن إحدى األنشطة يف عملية البحث هي مجع البياانت املناسبة مبشكلة 
البحث. يف هذه املشكلة  تستخدم الباحثة أساليب مجع البياانت العامة فيما 

  يلي:
 املقابلة (أ

املقابلة هي أسلوب مجع البياانت ابألسئلة املقدمة إىل شخص معني إما 
يف هذا  29ابملواجهة مباشرة بني الباحثة ومضدر البياانت وإما غري مباشرة.

البحث تستخدم الباحثة املقابلة غري ترتيب  يعين ال تستخدم الباحثة إرشادات 
هذا البحث  30وكاملة جلمع البياانت. املقابالت اليت مت ترتيبها بطريقة منهجية

هي جلمع البياانت عن احلاجات واملشكلة يف عملية تعليم اللغة العربية يف 
ة. املرحلة اإلبتدائي  وجلمع البياانت ملعرفة فعالية املنتج يف تعليم اللغة العربي

 ائيةالبتدا وتقوم الباحثة املقابلة مع املدّرسة اللغة العربية مبدرسة مفتاح اهلدى
 بندوالن يف فصل السادس امسها أستادة اران. 

 االستبانة (ب

االستبيان أدة للحصول على احلقائق مجع البياانت عن الظروف واألساليب 
القائمة ابلفعل  ويعتمد االستبيان على إعداد جمموعة من األسئلة ترسل لعدد  

ميع فئات كبري من أفراد اجملتمع )حيث ترسل هذه األسئلة عادة لعينة ممثلة جل
يف هذا البحث تستخدم الباحثة االستبيان الذي  31اجملتمع املراد فحص ارائها(.

نوع السؤاله املغلق  يعين السؤال يتوقع إجابة قصرية أو خيتار املدعى عليه أحد 
بدائل اإلجابة املتاحة اليت هتدف جلمع البياانت عن البياانت حول مناسبة 

 ن اخلرباء واملدّرس والطالب.منتاج التصميم ووضوحه وجذابته م

                                                           
29 Triyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 162 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,cv, 2014), hlm. 
141 

 347( ص. 1982  )الكويت: طبعة سادسة  أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر  31 
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 الواثئق (ج

معىن الواثئق هو األشياء املكتوبة. يف البحث  حبث الباحثة عن األشياء 
ويف هذا البحث يشتمل   32املكتوبة مثل الكتاب  كتابة الندوات  وغريمها.

  ب( املدرسة 2013على: أ( كتاب طالب الفصل السادس منهج الدراسي 
 دوالن.بن االبتدائية مفتاح اهلدى

 االختبار  (د

االختبار هو يستعمل االختبار ملقياس وجود قدرة املوضوع أو هدمها  مع  
 33كبري قدرة املوضوع املبدوث.

االختبار الذي تستخدم الباحثة ملقياس قدرة التالميذ عن املادة اللغة العربية 
أما  (.pretestقبل تعّلم ابستخدام املعجم املصّور املساعد هو اإلختبار القبلي )

ملعرفة فعالية املعجم املصّور املساعد من خالل  (postestاالختبار البعدي )
 اخلريطة الذهنية.

 ( حتليل البياانت4

حتليل البياانت هو العملية اليت تنظم أو تكون واسطتها املالحظات عن 
تطبيق خطة البحث حبيث ميكن احلصول منها على نتائج. يعترب حممد النادر أنه 

 34 البحث ألنه سيعطى املعىن الذي حيتاج يف حتليل املسألة املبحوثة.شيئ مهم يف
 تتكون البياانت يف هذا البحث من نوعني:

 البياانت الكيفية (أ

حللت الباحثة البياانت من املقابلة والواثئق وكذلك تطوير املعجم املصّور 
ة (. البياانت من املالحظDescriptive Analysisاملساعد ابألسلوب الوصفي)

                                                           
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi), (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2010), hlm. 201 
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2006), hlm. 223 
34 Moh.Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 346 
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واملقابلة يكون البياانت األساسي لتطوير املعجم املصّور املساعد على تعليم 
 اللغة العربية ملستوى اإلبتدائي )الفصل السادس(.

 البياانت الكمية  (ب

حللت الباحثة البياانت من االستبانة للخرباء واملدرس والتالميذ ابألسلوب 
. وحللت الباحثة (Descriptive Analysis Statisticاإلخصائي الوصفي )

 ملقياس اإلختبار القبلي والبعدي.  Spps 16 البياانت من االختبار ابستخدم
 35تايل:ابلرموز ال أما الطريقة املستخدمة لتحليل البياانت من االستبانة

 

P  =∑x

∑ 𝑥𝑖
    ×100 

 شرح
P  :املئوية املطلوب 

∑x  :املصادقة )قيمة احلقيقة( جمموع النتيجة اإلمجالية 

𝑖×∑  :)جمموع النتيجة األقص )قيمة األمل 

 عدد الثابت:  100

 36يف اجلدول اآليت: "likert"ونتيجة البياانت حتلل ابستخدام مقايس اللياقة ليكريت 

 

 

 

 
                                                           
35 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 

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

1999), hlm. 314 
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 (3.2اجلدول )

 37لطالبقيمة األجوبة لالستبانة من اخلرباء واملدرس وا

 أجوبة قيمة
 جيد جدا 4
 جيد 3
 مقبول 2
 انقص 1

 3.3اجلدول 

 وصف النتيجة من االستبانة

 بيان قيمة
 الئق جدا %100 ≥< نتيجة  76%

 الئق %75 ≥< نتيجة  51%
 نقصان الئق %50 ≥< نتيجة  26%
 غري الئق %25 ≥< نتيجة  1%

 

 

 

                                                           
37 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) (Jakarta: Gaung 
Persada Press, 2008), hlm. 82 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

ئلة سيف هذا الفصل  الباحثة تبحث اجابة أن أسئلة البحث اليت تتكون من ثالثة أ
وهي أسئلة األول : كيف تطوير املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية للصف 

يم من بندوالن. وأسئلة الثان : ما هي نتائج حتك االبتدائية السادس املدرسة مفتاح اهلدى
املساعد على كتاب اللغة العربية للصف السادس املدرسة مفتاح  اخلرباء عن املعجم املصّور

بندوالن. وأسئلة الثالث : كيف فعالية استخدام املعجم املصّور املساعد  االبتدائية اهلدى
 ندوالن.ب االبتدائية مفتاح اهلدى على كتاب اللغة العربية للصف السادس املدرسة

 بندوالن االبتدائية املبحث األول : حملة عن املدرسة مفتاح اهلدى

  هوية املدرسة .ت
 االبتدائية ح اهلدىمفتا  ةاسم املدرسة : املدرس

 عنوان :
 أ 125: رااي بندوالن    شارع  -
 : سوكون   انحية  -

 : ماالنج   مدينة  -

 : جاو الشرقية   والية  -

  mi.miftahulhuda13@yahoo.com:  الباريد اإللكرتونيك -

 نبندوال االبتدائية عدد الطالب واألساتذة يف املدرسة مفتاح اهلدى  .ث

 عدد الطالب .4

 40:  الفصل األول -

 24:  الفصل الثان -
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 32:  الفصل الرابع -

 42:  الفصل اخلامس -

 23:  الفصل السادس -

 عدد األساتذة .5

 14:   األساتذة  -
 الرؤية املستقبلية والرسالة .ج

سة واستطاعة على االحتاد ابملستوى املدر الرافعة  إنتاج الطالب الدكي له إجنازات
 العالية.

 املبحث الثاين : تطوير املعجم املصّور 

ومنوذج التطويري  (R&D)هذا البحث استخدمت الباحثة املنهج التطويري يف 
بورغ وغال تتكون من عشرة مراحل. ولكن يف عملية تطوير هذا املعجم املصّور 
املساعد على كتاب اللغة العربية للصف السادس استخدمت الباحثة بتسعة 

ال يف على األحو  مراحل. ألنه عملية التطوير هذا املعجم املصّور املساعد يوفق
امليدان وممكن أن ينفذ بتسعة مراحل أي دون ينفذ إصالح اإلنتاج الثالث من 

 البيان كاآليت:

 حتليل احلاجات واملشكلة .4

اخلطوة األوىل يف التطوير املعجم املصّور املساعد هي حتليل احلاجة 
ة اللغة سواملشكلة. تقوم الباحثة بتحليل احلاجة واملشكلة بقيام ابملقابلة مع مدرّ 

وحتليل احلاجات ابالستبانة للطالب  العربية وثالثة طالب يف الفصل السادس
 يف الفصل السادس. فحصلت الباحثة البياانت  كما يلي:
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 البياانت من االستبانة .1

اتى مصدر البياانت يف حتليل احلاجات من االستبانة اليت أعطت 
الستبانة اانت من هذه االباحثة الطالب يف الفصل السادس. ومجلة يف البي

هي ثالثة وعشرون طالبا. ومجلة السؤال يف هذه االستبانة هي سبعة أسئلة. 
 والبياانت يف حتليل احلاجات اليت قد حصلت الباحثة كما يلي:

 (4.1اجلدول )
 البياانت يف حتليل احلاجات من االستبانة

النتيجة 
 األعلى

 السؤال األجوابية الدرجة املائوية
 نعم ال نعم ال

%87نعم =   13%  87%  3 20 1 

%57نعم =   43%  57%  10 13 2 

%57ال =   57%  43%  13 10 3 

%61ال =   61%  39%  14 9 4 

%87نعم =   13%  87%  3 20 5 

%96نعم =   4%  96%  1 22 6 

%96نعم =   4%  96%  1 22 7 
 ومن البياانت السابقة قد حصلت الباحثة كما يلي:

 20ب أكثر أن جييبون األجوبة )نعم( جبملة يف السؤال األول  الطال (أ
لذلك أن أكثر من الطالب حيبون  %87شحصا  وابلنتيجة األعلى 

 تعليم اللغة العربية.
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 13يف السؤال الثان  الطالب أكثر أن جييبون األجوبة )نعم( جبملة   (ب
لذلك أن أكثر من الطالب يشعرون  %57شحصا  وابلنتيجة األعلى 

 لغة العربية.صعوبة يف تعليم ال

 13يف السؤال الثالث  الطالب أكثر أن جييبون األجوبة )ال( جبملة   (ج
لذلك أن أكثر من الطالب ال  %57شحصا  وابلنتيجة األعلى 

يشعرون صعوبة يف فهم املفردات املوجودة يف كتاب التعليمي اللغة 
 العربية.

 14ة ليف السؤال الرابع  الطالب أكثر أن جييبون األجوبة )ال( جبم  (د
لذلك أن أكثر من الطالب غري  %61شحصا  وابلنتيجة األعلى 

 لديهم معجم اللغة العربية.

يف السؤال اخلامس  الطالب أكثر أن جييبون األجوبة )نعم( جبملة   (ه
لذلك أن أكثر من الطالب  %87شحصا  وابلنتيجة األعلى  20

 موافق أن املعجم مهم يف تعليم اللغة العربية.

لسادس  الطالب أكثر أن جييبون األجوبة )نعم( جبملة يف السؤال ا  (و
لذلك أن أكثر من الطالب  %96شحصا  وابلنتيجة األعلى  22

 حيتجون معجم اخلاص ليساعد تعليم اللغة العربية.

 22يف السؤال السابع  الطالب أكثر أن جييبون األجوبة )نعم( جبملة   (ز
لطالب موافق لذلك أن أكثر من ا %96شحصا  وابلنتيجة األعلى 

 أن املعجم املصّور يصنعون جذابة للقراءة وتعليمه.

 

 البياانت من املقابلة .2

اتى مصدر البياانت يف حتليل احلاجات واملشكلة من املقابلة اليت قامت 
وايت اهبا الباحثة مع مدّرسة اللغة العربية يف الفصل السادس امسه اران رمح
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اانت يل. وقدمت الباحثة من البيومع ثالثة الطالب امسهم نزل ووافق وميس
 وصف نتيجة حتليل احلاجات واملشكلة من هذه املقابلة كما يلي:

يدرس الطالب اللغة العربية ابستخدام كتاب اللغة العربية مبنهج  .أ
 . 2013الدراسة 

أكثر الطالب ال يفهمون املفردات املوجودة يف الكتاب ألن املادة   .ب
 طويلة واملفردات صعوبة.

عوامل املساعد لتعليم اللغة العربية قليل  منها ليس هناك أن بعض   .ج
 املعجم املساعد للطلبة.

كان الطالب حيتجون إىل املعجم املساعد لتنمية كفائتهم يف تعليم    .د
 اللغة العربية.

بناء على املعلومات السابق  فنتائج املقابلة وهي حيتاج الطالب على 
يعهم يف تعليم م اللغة العربية ولتشجاملعجم املساعد لتنمية كفائتهم يف تعلي

اللغة العربية بوجود املعجم املساعد. وعلى األحسن بزايدة املادة الرتكيب 
املوجود يف كتاب اللغة العربية املستخدمة بتصميم وضيع وسهلة يف الفهم. 

 وبزايدة احملفوظات لتنمية الدينية واإلجتماعية.

 مجع البياانت .5

ت عن املشكالت واحلاجات املوجودة يف عملية بعد عرفت الباحثة البياان
مع التعليم اللغة العربية من االستبانة واملقابلة فتبدأ الباحثة اخلطوة الثانية أن جت

املعلومات أو البياانت إبنتاج املعجم املصّور املساعد هي املفردات اللغة العربية 
ب ملفردات حسمع املعان ابللغة اإلندونيسية. تقرر الباحثة املادة أي ا

املوضوعات على كتاب تعليم اللغة العربية للصف السادس. املفردات من 
الدرس األول إىل الدرس الرابع. وعدد املفردات اليت قد مجعها الباحثة هي 

287. 
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 تصميم املعجم .6

تقوم الباحثة بتصميم املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية يف 
ة الثالثة  بندوالن يف هذه اخلطو  االبتدائية ح اهلدىالصف السادس املدرسة مفتا 

 أما عملية تصميم املعجم املصّور املساعد كما يلي:
 عملية تصميم وإعداد املعجم املصّور املساعد .1

بعد تقرر الباحثة املادة أي املفردات حسب املوضوعات على  
ردات فكتاب التعليمي اللغة العربية املستخدمة مث تكتب الباحثة مجيع امل

 microsoftيف داخل اجلدول وترتيب املفردات حسب األلفبائي بربمنج 

word 2010  ومقياس القرطاسA5  .وتفرق الباحثة بني األفعال واألمساء
مث تصميم الباحثة الصورة املناسبة ابملفردات وتصميم حمتوى املعجم. بعد 

ب املادة تانتهى تصميم حمتوى املعجم جتمع الباحثة مصادر البياانت لتك
"طريقة التعلم الرتكيب عن الّساعة بسهولة"  احملفوظات واملقاالت  مقدمة 
من الدكتور راض توفيق الرمحن  مقدمة من الباحثة  إرشادة استخدام 

  microsoft wordاملعجم  املراجع  والسرية الذاتية مث تكتب الباحثة يف
   ايضا. 2010

واحملتوايت املعجم أما تصميم الباحثة صفحة غالف املعجم 
. وأما تصميم corel draw x7ابستخدام تطبيق احلاسوب يسمى بتطبيق 

املادة "طريقة التعلم الرتكيب عن الّساعة بسهولة"  احملفوظات واملقاالت  
  مقدمة من الباحثة  املاجستري مقدمة من الدكتور راض توفيق الرمحن

تية ابستخدام تطبيق إرشادة استخدام املعجم  املراجع  والسرية الذا
 . watermarkيف  Microsoft Word 2010احلاسوب يسمى بتطبيق 

مواصفات املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية يف الصف  .2
 بندوالن االبتدائية السادس املدرسة مفتاح اهلدى
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 الغالف األمامي (أ

 (4.1الصورة )

 
 ك ادماج صورةتستخدم الباحثة اللون األساسي هو أرجوان. وكذل

الكرتون وصورة حمتوايت املعجم والصورة القرآن وصورة الرمج املنهج 
وصورة الرمج وزارة الدين وصورة. والكلمات فيها  2013الدراسي 

 تستخدم عن اجلنس كما يلي:
 (4.2اجلدول )

 معايري الغالف األمامي
 جنس الكتابة الكلمة

Laelatul KH Dense 

KAMUS BERGAMBAR ARAB-

INDONESIA 

Curse Causal 

KELAS 6 Curse Causal 

BONUS cara mudah belajar tarkib 

tentang jam 

Peribahasa dan Kata mutiara dalam 

bahasa Arab 

Curse Causal 



42 
 

 

 الغالف الداخلي (ب

 (4.2الصورة )

 
 

يف تصميم الغالف الداخلي تسّوي الباحثة ابلغالف األمامي  
 Penunjang Bukuكتابة   الصوار وزايدة ولكن ال تستخدم الباحثة

Siswa Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) .وبزايدة مكان هويّة بتصميم وضيع 
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 الغالف اخللفي  (ج
 (4.3الصورة )

 
 

يف تصميم الغالف الداخلي تسّوي الباحثة ابلغالف الداخلي  
 untuk Madrasah Ibtidaiyahولكن ال تستخدم الباحثة كتابة 

(MI) ولكن بزايدة كتابة إعداد الباحثة ابجلنس .Arial   وكذلك إدماج
  . Curse Causalكتابة املزااي عن املعجم يف الصورة الكتب جبنس

 صفحة املقدمة    (د

 (4.4الصورة )
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يق تستخدم الباحثة تطبيق احلاسوب يسمى بتطبيف تصميم مقدمة 

Microsoft Word  يفWatermark .  وتستخدم الباحثة اجلنس
يف كتابة مقدمة وحمتوى من  Times New Roman 12 ptواملقياس 

مقدمة. وكذلك يف صفحة إرشادة استخدام املعجم وصفحة حمتوايت 
 وصفحة مراجع .

 صفحة حمتوايت املعجم املصّور املساعد (ه

 صفحة موضوع املعجم املصّور املساعد (1

 (4.3اجلدول )
 داتعدد املفر  املوضوع الرقم

 91 األعمال اليومية 1

 51 الّساعة 2

 90 النزهة 3
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 55 الواجب املنزيل 4

 287 عدد إمجايل 

املعجم املصّور املساعد تكون من أربعة موضوعات وعدد مجيع  
مفردات  والباحثة ترتيب املفردات حسب  287املفردات أي 

جائية هلاأللفبائي من حرف األلف حىت الياء بناء على ترتيب احلروف ا
 لكل املوضوع.

 (4.5الصورة )
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يف تصميم هذا املوضوع تستخدم الباحثة تطبيق احلاسوب يسمى 

وكتابة موضوع املعجم املصّور املساعد يف . Corel Draw x7بتطبيق 
. أما Uthmanic Script Hafsاللغة العربية مكتوبة ابستخدام اجلنس 

تخدام لغة اإلندونيسية مكتوبة ابسموضوع املعجم املصّور املساعد يف ال
 .Banner Liteاجلنس 

 صفحة املواد املعجم املصّور املساعد (2

 (4.6الصورة )
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يف تصميم هذه الصفحة ابستخدام تطبيق احلاسوب 

. تستخدم الباحثة اللون األساسي corel draw x7يسمى بتطبيق 
الباحثة  دهو أبيض. وضعت الباحثة املفردات حتت الصور . وتزي

 عالمة ابأللوان املختلفة يف كل املوضوع. 

 صفحة املادة "طريقة التعلم الرتكيب عن الّساعة بسهولة (3
 (4.7الصورة )
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مى تستخدم الباحثة تطبيق احلاسوب يسيف تصميم هذه الصفحة 
والكلمات فيها  .Watermarkيف  Microsoft Wordبتطبيق 

 تستخدم عن اجلنس كما يلي:
 (4.4)اجلدول 

 معايري املادة تركيب الّساعة
 جنس الكتابة الكلمة

Cara Mudah Belajar Tarkib Monotype Corsiva 

 Traditional Arabic الّساعة

 BakerSignet BT حمتوى ابللغة اإلندونيسية

 Traditional Arabic حمتوى ابللغة العربية

 

 صفحة احملفوظات واملقاالت (4
 (4.8الصورة )
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مى تستخدم الباحثة تطبيق احلاسوب يسصميم هذه الصفحة يف ت
والكلمات فيها  .Watermarkيف  Microsoft Wordبتطبيق 

 تستخدم عن اجلنس كما يلي:
 (4.5اجلدول )

 معايري احملفوظات واملقاالت
 جنس الكتابة الكلمة

 Traditional Arabic احملفوظات واملقاالت

PERIBAHASA DAN KATA 

MUTIARA 

Monotype Corsiva 

 Uthmanic Script Hafs حمتوى ابللغة العربية

 Monotype Corsiva حمتوى ابللغة اإلندونيسية

 صفحة سرية الذاتية (و

 (4.9الصورة )
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مى تستخدم الباحثة تطبيق احلاسوب يسيف تصميم سرية الذاتية 
وتستخدم الباحثة  . Watermarkيف  Microsoft Wordبتطبيق 

 .BakerSignet BT 10 ptس اجلنس واملقيا

لى  أي صالحية املعجم املصّور املساعد ع املبحث الثالث : نتائج حتكيم من اخلرباء
 ندوالنب االبتدائية كتاب اللغة العربية للصف السادس املدرسة مفتاح اهلدى

 تصديق من اخلرباء .7
هذه الفرصة هي الفرصة لعرض البياانت من االستبانة للخرباء. وهذه هي 

 معيار نتيجة االستبانة للخرباء : جدول
 (4.6اجلدول )

 معيار النتيجة أو اإلجابة

1 2 3 4 

 جيد جدا جيد مقبول انقص

 ولوصف نتائج االستبانة ويصنفها  وضع الباحثة املعايري اآلتية:
 (4.7اجلدول )

 بيان قيمة
 الئق جدا %100 ≥< نتيجة  76%

 الئق %75 ≥< نتيجة  51%
 نقصان الئق %50 ≥< نتيجة  26%
 غري الئق %25 ≥< نتيجة  1%

 
 التصديق من خرباء احملتوى .1
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اخلبري األول هو األستاذ الدكتور دانيال حلمي املاجستري وهو خبري 
 احملتوى هلذا املعجم. والبياانت من االستبانة مكتوبة يف اجلدول كما يلي:

 (4.8اجلدول )
 االستبانة واإلجابة من خرباء احملتوى

 الرقم املتغرّي  املؤشر 1 2 3 4
مالءمة املقدمة املتعلقة مبستخدم     √

 املعجم
 
 

 تكامل

1 
 

 2 وضوح إرشادة استخدام املعجم    √

 3 وضوح هدف تصنيف املعجم   √ 

 4 دقة استخدام التعريف بصحيح   √ 

 5 تلخيص مالءمة بنظام صناعة املعجمية   √ 

 6 تبيان مالءمة مبوضوع    √
 7 دقة حمتوايت برتتيب املعجم   √ 

 8 دّقة دقة صورة مبعىن الكلمة    √
 9 قاعدة مالءمة قاعدة مبحتوايت املعجم   √ 
 10 مراجع دقة قائمة املراجع املستخدمة   √ 

 عدد إمجايل   18 16
هذه اجلدول ميأل النتيجة عن حمتوى املعجم الذي تتكون من دقة الرتكيب املفردات ومن 

 .الدكتور دانيال حلمي املاجستريالصورة وغري ذلك الذي مأله اخلبري وهو  دقة
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 (4.9اجلدول )

 نتيجة االستبانة من خرباء احملتوى

 الرمز جمموع
جمموع اإلجابة( x)النتيجة   

مقياس النتيجة أو 
 اإلجابة

 الرقم

0 0x1 1 ضعيف 

0 0x2 2 مقبول 

18 6x3 3 جيد 

16 4x4 4 جيد جدا 

عجممو  34  
  النتيجة األعلى = جمموعة األسئلةx النتيجة مقياس األعلى 

10 x 4  =40 )النتيجة األعلى( 
  النتيجة األقلى = جمموعة األسئلةx النتيجة مقياس األقلى  

10 x 1  =10 )النتيجة األقلى( 
 جمموع النتيجة املقياس∑

∑ النتيجة األعلى
 𝑥 100% 

 34

40
𝑥100 = 85% 

 اب السابق  فاملالحظة اليت يؤديها خرباء احملتوى أبكمله بناء على احلس
"  فهذه likert. إذا انسب جدول اللياقة ليكريت "%85حصل على 

 النتيجة من املعيار "الئق جدا".

  ومن االستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واالقرتاحات إلصالحات
 املنتج أبن يكون أحسن. كما يلي:
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ل جم يرجو اخلرباء إىل الباحثة تركيب املعىن بشكيف قسم حمتوى املع (1
 املناسب

يف قسم حمتوى املعجم يرجو اخلرباء إىل الباحثة تصحيح استخدام  (2
 املصطلحات والكتابة غري املالئمة وفقا للقواعد الصحيحة

 يف قسم حمتوى املعجم يرجو اخلرباء إىل الباحثة االهتمام بشكل الكتابة (3

  التصديق من خبري التصميم .2

اخلبري الثان هو األستاذ احلاج أمحد مّكي حسن املاجستري وهو 
خبري التصميم هلذا املعجم. والبياانت من االستبانة مكتوبة يف اجلدول كما 

 يلي:

(4.10اجلدول )  

 االستبانة واإلجابة من خرباء التصميم

 الرقم املتغرّي  املؤشر 1 2 3 4
  وضوح الكتابة    √

 
 
 

غالف 
 املعجم

1 

 2 جذابة الكتابة    √

 3 دقة الكتابة    √

 4 مالءمة مقدار املعجم    √

 5 دقة مقدار احلروف    √

 6 دقة جنس احلروف   √ 

 7 وفاق خليط األلوان   √ 

 8 دقة كشيف قرطاس الغالف    √
 9 مجالة عرض احلروف   √ 

 10 مجالة عرض الصورة    √
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ة موضع الكتابة من حاف   √ 
 القرطاس املعجم

موضع 
 الغالف

11 

 12 موضع الصور على الغالف   √ 
  جذابة العرض    √

 مقدمة
 
 
 
 

13 

 14 دقة املوضع    √
 15 دقة مقدار احلروف   √ 
 16 دقة جنس احلروف   √ 
 17 دقة تباعد املسافة   √ 

إرشادة  جذابة العرض   √ 
استخدام 

 املعجم

18 
 19 دقة املوضع   √ 
 20 دقة مقدار احلروف   √ 
 21 دقة جنس احلروف   √ 
 22 دقت تباعد املسافة   √ 
  جذابة العرض   √ 

 
 حمتوايت

 

23 
 24 دقة املوضع   √ 
 25 دقة مقدار احلروف   √ 
 26 دقة جنس احلروف   √ 
 27 دقة تباعد املسافة   √ 

  جذابة العرض    √
حمتوايت 

 املعجم

28 
 29 دقة املوضع    √
 30 دقة مقدار احلروف    √
 31 دقة جنس احلروف    √
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دقة موضع الصور يف     √
 الصفحة

32 

طريقة التعلم  جذابة العرض    √
الرتكيب عن 

الّساعة 
 بسهولة

33 
 34 دقة املوضع    √
 35 دقة مقدار احلروف    √
 36 دقة جنس احلروف    √
املسافةدقة تباعد     √  37 
 38 دقة جدول املستخدم    √
جدول  جذابة العرض   √ 

احملفوظات 
 واملقاالت

39 
 40 دقة املوضع   √ 
 41 دقة مقدار احلروف   √ 
 42 دقة جنس احلروف   √ 
 43 دقة تباعد املسافة   √ 
 44 مراجع جذابة العرض   √ 
 45 دقة املوضع   √ 
فدقة مقدار احلرو    √   46 
 47 دقة جنس احلروف   √ 
 48 دقة تباعد املسافة   √ 

 49 سرية ذاتية جذابة العرض    √
 50 دقة املوضع    √
 51 دقة مقدار احلروف   √ 
 52 دقة جنس احلروف   √ 
 53 دقة تباعد املسافة   √ 
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 عدد إمجايل   93 88
ن ع احلاج أمحد مّكي حسن املاجستري األستاذ هذه النتيجة انل من خبري التصميم وهو

ما يتعلق بتصميم املعجم املصّور منها: كيف جنس احلروف املعجم وكيف وفاق خليط 
 األلوان وغري ذلك. 

 (4.11اجلدول )

 نتيجة االستبانة من خرباء التصميم

 الرمز جمموع
جمموع اإلجابة( x)النتيجة   

مقياس النتيجة أو 
 اإلجابة

 الرقم

0 0x1 1 ضعيف 

0 0x2 2 مقبول 

93 31x3 3 جيد 

88 22x4 4 جيد جدا 

 جمموع 181
  النتيجة األعلى = جمموعة األسئلةx النتيجة مقياس األعلى 

53 x 4  =212 )النتيجة األعلى( 
  النتيجة األقلى = جمموعة األسئلةx النتيجة مقياس األقلى  

53 x 1  =53 )النتيجة األقلى( 

 جمموع النتيجة املقياس∑

∑ النتيجة األعلى
 𝑥 100% 

 181

212
𝑥100 = 85% 
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  بناء على احلساب السابق  فاملالحظة اليت يؤديها خرباء التصميم أبكمله حصل
"  فهذه النتيجة من املعيار likert. إذا انسب جدول اللياقة ليكريت "%85على 

 الئق جدا.

 ات املنتج ات إلصالحومن االستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واالقرتاح
 أبن يكون أحسن. كما يلي:

يف قسم تصميم املعجم يرجو اخلرباء إىل الباحثة ابستخدام تصنيف احلروف  (1
 املمتعة

  يف قسم تصميم املعجم يرجو اخلرباء إىل الباحثة تصنيف السرية الذاتية كاجلريدة (2

 إصالح اإلنتاج األوىل .8

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

 الغالف .1

 (4.10الصورة )
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 بعد تصديق اخلرباء   قبل تصديق اخلرباء

 
يف قسم الغالف يطلب اخلبري التصميم إىل الباحثة لتسوي الغالف املعجم 

أكيد أن تاملصّور ابلغالف كتاب اللغة العربية املستخدمة. هذا األهداف ل
 هذا املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية لفصل السادس.
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 إرشادة استخدام املعجم .2

يف قسم إرشادة استخدام املعجم موجود إصالحات من خبري 
 . Huruf hijaiyahتكون  Abjad hijaiyahاحملتوى وهو كتابة 

 حمتوايت .3

تابة ك  يف قسم حمتوايت موجود إصالحات من خبري احملتوى وهو
"اعمال اليومية" تكون "األعمال اليومية" وكتابة "واجبة املنزيل" تكون 

 "الواجب املنزيل".

 حمتوايت املعجم .4

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

 إصالحات من خبري احملتوى (أ

 (4.12اجلدول )

 التصحيح األخطاء الصفحة

 َأٌخ َكِبي ْرٌ  ِبرْي َأُخ اْلكَ  1

َرةٌ  ُأْختٌ  1  ُأْخٌت َكِبي ْ

 رَِسالَةٌ  رِسَّالَةٌ  3

 ُكَرُة اْلَقَدمِ  ُكرَُّة اْلَقَدمِ  7

 نَ َهارٌ  نَ َهارًا 9

 َواِجٌب َمْنِزيلٌ  َواِجَبُة اْلَمْنِزيل  9

 َيْسرَتِْيحُ -ِاْستَ رَاحَ  َيْسرَتِحُ -ِاْستَ رَحَ  10
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 ْعَماٌل يَ ْوِمَيةٌ اَ  اَْعَماُل اْليَ ْوِمَيةُ  10

 تَ َناُوُل اْلُفطُْورَ  تَ َناَوُل اْلُفطُْورَ  11

 َيْشَربُ -َشِربَ  َيْشَربُ -َشَربَ  13

 يَ ْفرَحُ -َفرِحَ  يَ ْفرَحُ -فَ رَحَ  13

 ُجْغرَاِفَيا ُجْغَرِفَيا 17

 َساَعُة اْلَباِكرَة َساَعُة اْلَباِكر 18

 َساَعُة اْلَيد َساَعُة اْلَياد 19

 ُكَرُة الطَّائَِرة الطَّائَِرة ُكرَّةُ  21

 َمْنزِلٌ  َمْنزِلِيَّةٌ  22

رُ  25  َأٌخ َصِغي ْرٌ  َأٌخ الصَِّغي ْ

 طََباِشي ْرُ  طََباِشي ْرٌ  30

 فَ َواِكهُ  فَ َواِكهٌ  31

 َمَكاٌن ج أََماِكنُ  َمَكاٌن ج أََماِكنٌ  34

 َمْزَرَعٌة ج َمزَارِعُ  َمْزَرَعٌة ج َمزَارِعٌ  34

 َمْنظٌَر ج َمَناِظرُ  َناِظرٌ َمْنظٌَر ج مَ  34

 يُ ْعِجبُ -أَْعَجبَ  يُ ْعِجبُ -َعِجبَ  39

ِلزِيَة 41 ِلْيزِيَة اللَُّغُة اإِلجنِْ  اللَُّغُة اإِلجنِْ
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 َواِجَبُة َمْدَرِسيَّةٌ  َواِجَبُة اْلَمْدَرِسيَّةِ  46

ْيبُ -َأَجابَ  يُ ْوِجبُ -َأَجابَ  47  جيُِ

 َيْسَتِطْيعُ -عَ ِاْسَتطَا  عُ َيْسَتِطيْ -ِاْسَتَطعَ  47

 َيْدُعوْ -َدَعا َيْدُعْوا-َدَعا 48

دُ -َوَجدَ  يُ ْوِجدُ -َوَجدَ  49  جيَِ

 

 إصالحات من خبري التصميم (ب

 (4.11الصورة )

  
يف قسم حمتوايت املعجم يطلب اخلبري التصميم إىل الباحثة لتفرق 
تصميم على الدرس النزهه مع الدرس الواجب املنزيل. هذا األهداف 

 الطالب أن يطلب املفردات.  لسهولة

 طريقة التعلم الرتكيب عن الّساعة بسهولة .5
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يف قسم املادة " طريقة التعلم الرتكيب عن الّساعة بسهولة" موجود 
 إصالحات من خبري احملتوى وهو متسح الباحثة كتابة "العدد األصلي". 

 احملفوظات واملقاالت .6

صميم خبري التيف قسم احملفوظات واملقاالت موجود إصالحات من 
مجالة جنس احلروف املستخدم. جنس احلروف قبل إصالحات  وهو

 Uthmanicيكون جنس  Traditional Arabicابستخدام الباحثة جنس 

Script Hafs. 
 السرية الذاتية .7

يف قسم السرية الذاتية موجود إصالحات من خبري التصميم وهو تصنيف 
 السرية الذاتية كاجلريدة.

 وىلجتربة اإلنتاج األ .9

بعد إصالح اإلنتاج  فالباحثة تقوم بتجربة اإلنتاج األوىل يف مدرسة 
مارس  29االبتدائية مفتاح اهلدى بندوالن يف الفصل السادس يف التاريخ 

 . 10,25-09.20يف الساعة  2018
أوال الباحثة تفتح التعليم ابلتعارف مع الطالب يف فصل السادس. بعد 

دة قد تعلمهم. يف هذا احلال بعض الطالب التعارف الباحثة تسأل عن املا
اليعرف مفرداهتا  هنا الباحثة تبدأ لتستخدم املعجم املصّور املساعد. بعد 
الطالب يستخدم املعجم توزع الباحثة االستبانة إليهم. تشرح الباحثة عن 
هدف إمالء هذه االستبانة. جبانب الطالب  جترب الباحثة اإلنتاج إىل مدّرسة 

ة بية اليت تعلم يف الفصل السادس امسها ايران رمحى وايت الحظت املدّرساللغة العر 
املعجم املصّور املساعد مث متأل املدّرسة إستبانة. وحتصل الباحثة البياانت نتيجة 

 االستبانة من الطالب كما يف اجلدول اآليت:
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 (4.13اجلدول )
 نتيجة االستبانة من الطالب

 عدد
 إمجايل

رقم  مؤشرات
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 الطالب

40 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 1 

41 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 

41 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 

41 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

38 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 5 

41 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 6 

41 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 7 
42 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 8 
42 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 9 
40 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 10 
40 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 11 
42 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 12 
42 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 13 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 14 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 18 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19 
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38 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 20 
34 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 21 
40 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 22 
40 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 23 

 عدد إمجايل 946
 حد أعلى 1012

 ة وهو:قيمة املئويواستخدام الباحثة الرمز ملعرفة نتائج االستبانة على ال
 عدد إمجايل ∑

∑ حد أعلى
 𝑥 100% 

946

1012
𝑥100 = 93 4% 

نتيجة االستبانة من الطالب الفصل السادس يف مدرسة االبتدائية مفتاح 
 %76وهي على درجة الئق جدا ) %4 93اهلدى بندوالن  تبلغ إىل قيمة 

اعد( صّور املس(. فتلخص الباحثة أن املنتاج )املعجم امل%100 ≥< نتيجة 
 مناسب ابحتياجات الطالب.

 وهذه هي نتيجة االستبانة من مدّرسة اللغة العربية :
 (4.14اجلدول )

 من مدّرسة اللغة العربية واإلجابة االستبانة 

 4 3 2 1 املؤشر املتغري الرقم
غالف  1

 املعجم
  √   جذابة غالف املعجم

  √   وضوح إرشادة استخدام املعجم 2
 √    حمتوايت دقة 3
 √    وضوح كتابة املستخدمة 4
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  √   مالءمة غالف مبفعول 5
حمتوايت  6

 املعجم
  √   وضوح حمتوايت املعجم

 √    جذابة ورقة الفصيلة كل املوضوع 7
 √    مالءمة مفردات مبعىن 8
 √    مالءمة صورة مبفردات 9

جذابة زايدة طريقة التعلم الرتكيب  10
اعة ليساعد التعليم اللغة عن السّ 

 العربية يف الفصل السادس

   √ 

جذابة زايدة احملفوظات واملقاالت  11
ابللغة العربية لتوصيف املنهج 

2013 

  √  

سهولة حمتوايت املعجم لتكون  12
 مفهومة

  √  

 24 18   عدد إمجايل
تعلق رمحى وايت عن ما ي هذه النتيجة انل من املدّرسة اللغة العربية وهو األستاذة ايران

 عجم املصّور املساعد منها: جذابة غالف املعجم ودقة حمتوايت وغري ذلك.مب

 (4.15اجلدول )
 نتيجة استبانة من مدّرسة اللغة العربية

 الرمز جمموع
جمموع اإلجابة( x)النتيجة   

مقياس النتيجة 
 أو اإلجابة

 الرقم

0 0x1 1 ضعيف 

0 0x2 2 مقبول 
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18 6x3 3 جيد 

24 6x4 4 جيد جدا 

 جمموع 42
  النتيجة األعلى = جمموعة األسئلةx النتيجة مقياس األعلى 

12 x 4  =48 )النتيجة األعلى( 
  النتيجة األقلى = جمموعة األسئلةx النتيجة مقياس األقلى  

12 x 1  =12 )النتيجة األقلى( 

 جمموع النتيجة املقياس∑

∑ النتيجة األعلى
 𝑥 100% 

 42

48
𝑥100 = 87 5% 

  بناء على احلساب السابق  فاملالحظة اليت يؤديها مدّرسة اللغة العربية أبكمله
"  فهذه النتيجة likert. إذا انسب جدول اللياقة ليكريت "%5 87حصل على 

(. فتقرر الباحثة أن املنتاج %100 ≥< نتيجة  %76)من املعيار الئق جدا 
 )املعجم املصّور املساعد( صديق.

 ن االستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واالقرتاحات إلصالحات املنتج وم
 أبن يكون أحسن. كما يلي:

يرجو املدّرسة إىل الباحثة ملّون على الغالف األمامي يستطيع أن نيف الدقيق   (1
 ويف قسم إرشادة استخدام املعجم يصنع أن نيف الظهر.

ب ت زايدة طريقة قرأهتا  حنو : قرييرجو املدّرسة إىل الباحثة كتابة املفردا (2
qoriibun.هذا احلال ليساعد الطالب الذي مل يستطيعون القرأة . 
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يرجو املدّرسة إىل الباحثة إذا هذا املعجم اخلاص لفصل السادس  زايدة قائدة  (3
 الصرفية  حنو : فعل املاضي  فعل املضارع وفعل األمر.

 إصالح اإلنتاج الثاين .10

حات اج بعد بتجربة اإلنتاج األوىل ابعتماد على اقرتاوأصلحت الباحثة اإلنت
 وهو تصميم إرشادة استخدام املعجم أن نيف الظهر. من مدّرسة اللغة العربية

املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية للصف  املبحث الرابع : فعالية
 بندوالن االبتدائية السادس املدرسة مفتاح اهلدى

 جتربة امليدانية .11

التجربة اإلنتاج األوىل وإصالح اإلنتاج الثانية تفعل الباحثة  وبعد عملية
اإلختبار ملعرفة فعالية استخدام املعجم املصّور املساعد على تعليم اللغة العربية 

ن. قامت بندوال االبتدائية لطالب الفصل السادس يف املدرسة مفتاح اهلدى
بل استخدام يف مادة اللغة العربية ق الباحثة ابختبار القبلي ملعرفة قدرة الطالب

 2018مارس  16املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية يف التاريخ 
 يف الفصل السادس. والنتائج اإلختبار القبلي كما يلي:

 (4.16اجلدول )
 نتائج االختبار القبلي

 التقدير الدرجة اسم الطالب الرقم

 انقص 50 أري برهان اردينشح 1

 انقص 50 أريل فرامتا 2

 أكثر انقص 30 برييان فرامتا 3

 انقص 50 دافظ فخرور رازي 4
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 أكثر انقص 20 دزّا إّفر اقيل األقصى 5

 أكثر انقص 30 دوي رزقي 6

 انقص 50 دوي سيتيوان 7

 أكثر انقص 30 فائز رفليان دانر 8

 انقص 50 ايغا حرموان 9

 انقص 40 ازّا فاطين 10

 مقبول 70 لومكارمسة الع 11

 مقبول 70 ميسيل تكرتا مهرذك 12

 جيد 80 ندينا ستيا راهيو 13

 جيد 80 نزل رحم دتيا 14

 انقص 40 دفوتري اجينع فالينسيا ترينل 15

 أكثر انقص 30 راشكي اردينشح 16

 انقص 40 ريزل مهيمني 17

 مقبول 70 صايف افريليا 18

 انقص 50 توفان 19

 جيد 80 وافق ألفية السعدة 20

 أكثر انقص 20 يوسوف دوي فوترا 21
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 انقص 40 يون اوكتفيين مهاران 22

 مقبول 70 زهرا عني اهلداية 23

  1140 اجملموع 

  56 49 املعدل 

ابلنظر إىل اجلدول السابق عرفت الباحثة أن نتائج الطالب يف اإلختبار   
 القبلي تصنيفها كما يلي:

 (4.17اجلدول )

ة لنتائج االختبار القبلينسبة مئوي  

 الرقم فئة نتائج التقدير عدد الطالب نسبة مئوية
0% 100 – 88 جيد جدا -   1 

13% 87 – 78 جيد 3   2 

17% 77 – 68 مقبول 4   3 

43% 67 – 38 انقص 10   4 

26% 37 – 0 أكثر انقص 6   5 

بعد حتّصل الباحثة على البياانت من اإلختبار القبلي يف الفصل السادس 
مبدرسة االبتدائية مفتاح اهلدى بندوالن فالباحثة تعمل عملية التعليم اللغة 
العربية يف الفصل السادس ابستخدام املعجم املصّور املساعد. بعد الباحثة 

 بعدي يفتعطي الباحثة اإلختبار التعمل عملية التعليم يف الفصل السادس  
 لباحثة كما يلي:. أما البياانت اليت حتّصل ا2018مارس  31التاريخ 
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(4.18اجلدول )  

 نتائج االختبار البعدي

 التقدير الدرجة اسم الطالب الرقم

 مقبول 70 أري برهان اردينشح 1

 جيد 80 أريل فرامتا 2

 جيد جدا 90 برييان فرامتا 3

 جيد جدا 90 دافظ فخرور رازي 4

 مقبول 70 دزّا إّفر اقيل األقصى 5

 جيد جدا 90 دوي رزقي 6

 جيد جدا 100 ي سيتيواندو  7

 جيد 80 فائز رفليان دانر 8

 جيد 80 ايغا حرموان 9

 جيد 80 ازّا فاطين 10

 جيد جدا 100 كارمسة العلوم 11

 جيد جدا 100 ميسيل تكرتا مهرذك 12

 جيد جدا 100 ندينا ستيا راهيو 13

 جيد جدا 100 نزل رحم دتيا 14
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 دجي 80 دفوتري اجينع فالينسيا ترينل 15

 مقبول 70 راشكي اردينشح 16

 جيد جدا 90 ريزل مهيمني 17

 جيد جدا 90 صايف افريليا 18

 جيد جدا 100 توفان 19

 جيد جدا 100 وافق ألفية السعدة 20

 مقبول 70 يوسوف دوي فوترا 21

 مقبول 70 يون اوكتفيين مهاران 22

 جيد جدا 90 زهرا عني اهلداية 23

  1990 اجملموع 

  52 86 عدلامل 

ابلنظر إىل اجلدول السابق عرفت الباحثة أن نتائج الطالب يف االختبار 
 البعدي تصنيفها كما يلي:

 (4.19اجلدول )
 نسبة مئوية لنتائج االختبار البعدي

 الرقم فئة نتائج التقدير عدد الطالب نسبة مئوية
57% 100 – 88 جيد جدا 13   1 

21% 87 – 78 جيد 5   2 

21% لمقبو  5   68 – 77  3 
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0% 67 – 38 انقص -   4 

0% 37 – 0 أكثر انقص -   5 

يف معرفة فعالية استخدام املعجم  spss 16واستخدمت الباحثة رموز االحنراف    
املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية للصف السادس ابملدرسة االبتدائية مفتاح 

 اهلدى بندوالن. ونتائجها كما يلي:

 (4.20اجلدول )

 نتائج متوسط االختبار القبلي والبعدي

 

نظر إىل اجلدول يدل نتيجة متوسط من االختبار القبلي واالختبار البعدي. وجدت 
ونتيجة متوسط من  49,56الباحثة الفرق نتيجة متوسط من االختبار القبلي هو 

مية ي. فتقرر الباحثة أن موجود االرتفاع على نتيجة التعل86,52االختبار البعدي هو 
 طالبا بعد استخدام املعجم املصّور املساعد يف تعليم اللغة العربية.

 (4.21اجلدول )

 نتائج ارتباط املتغريان

 
بعيد حتت  sig. 0 000مع  0,712نتيجة االختبار يدل أن ارتباط بني املتغريان هو 

اط بني ب. نظر إىل اجلدول نتائج ارتباط املتغريان يدل أن ارت0,05من نتيجة احتمالية 
 املتغريان من االختبار القبلي واالختبار البعدي هو قوة ومعنوي.
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 (4.22اجلدول )

 (Tنتائج االختبار التاء )

 
وكانت درجة  13,004( T0من هذه النتيجة  عرفت الباحثة أن درجة اتء احلساب )

وبناء على هذه النتيجة  عرفت  2.074:  %5اتء اجلدول عند مستوى الداللة 
ومعىن هناك  2.074( أكثر من درجة اتء اجلدول T0احثة أن درجة اتء احلساب )الب

 Hoمقبول و  Haفرق بني االختبار القبلي والبعدي جملموعة الفصل السادس ألن 
 وهذه جدول اتء اجلدول : مردود.

 (4.23اجلدول )

 اتء اجلدول
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 صّور املساعد. امل فعرفت الباحثة أن اإلختبار البعدي أحسن ألنه ابستخدام املعجم

 نشر اإلنتاج  .12

وهذه هي اخلطوة األخرية يف تطوير اإلنتاج أي بعد اإلصالحات الثانية والتجربة 
امليدانية  قد حصلت الباحثة إنتاج النهائي مث استعداد إلنتاج اجلماعي. من 
اإلنتاج املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية للصف السادس )املنهج 

-2017بندوالن العام الدراسي  االبتدائية يف املدرسة مفتاح اهلدى (2013
اإلنتاج املعجم املصّور املساعد لالستعمال يف  12قد تعطي املدرسة  2018

 تعليم اللغة العربية .
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 امسالفصل اخل

 اخلامتة

 نتائج البحث .أ

بعد انتهاء اجراءات البحث والتطوير عن تطوير املعجم املصّور املساعد 
بندوالن   ئيةاالبتدا مفتاح اهلدى ةعلى كتاب اللغة العربية للصف السادس املدرس

 نتائج اآلخرية كما يلي:حصلت الباحثة ال

تطوير املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية للصف املبحث األول : 
 السادس 

ر مت خطوات التطوير املعجم املصّور املساعد على كتاب اللغة العربية للصف السادس
للغة ا مع مدّرسة ةابملقابل  يقوم حتليل احلاجة واملشكلة (1تسعة مراحل هو كما يلي : )

مجع ( 2وحتليل احلاجة ابالستبانة للطالب الفصل السادس. ) الطالبثالثة و  العربية
( تصميم 3) .يف كتاب اللغة العربية للصف السادسالبياانت أي مجع املفردات املوجودة 

املعجم  ترتيب الباحثة املفردات وتكتب مجيع املفردات مكتوبة داخل اجلدول فالباحثة 
. أما تصميم الباحثة microsoft word 2010ترتيب املفردات حسب األلفبائي بربمنج 

 corelصفحة غالف وحمتوايت املعجم ابستخدام تطبيق احلاسوب يسمى بتطبيق 

draw x7  ومقياس القرطاسA5( .4حتكيم من اخلرباء )( .إصالح اإلنتاج األول  5 )
( 6وأصلحت الباحثة اإلنتاج ابعتماد على اقرتاحات من اخلبريين قبل التجربة األول. )

ة اإلنتاج األول  فالباحثة تقوم بتجربة اإلنتاج األول إىل املدّرسة اللغة العربية جترب
( إصالح اإلنتاج الثان  أصلحت 7والطالب يف الفصل السادس بوسيلة االستبانة. )

الباحثة اإلنتاج ابعتماد على اقرتاحات من مدّرسة اللغة العربية والطالب يف الفصل 
 الثان  فالباحثة تقوم بتجربة ( جتربة اإلنتاج8السادس. )
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إىل الطالب  ثانلالثان  فالباحثة تقوم بتجربة اإلنتاج ا ( جتربة اإلنتاج8) 
 ( نشر اإلنتاج.9االختبار. ) يف الفصل السادس بوسيلة

لى كتاب املصّور املساعد عاملبحث الثاين : نتائج حتكيم من اخلرباء عن املعجم 
 اللغة العربية للصف السادس

 أما حتكيم من اخلرباء حصل إىل نتيجة كما يلي:

معيار اللياقة إذا انسب جبدول  %85من خبري احملتوى أبكمله حصل على  .أ
 نتيجة من املعيار الئق جدا.  فهذه ”likert “ليكريت 

إذا انسب جبدول معيار اللياقة  %85من خبري التصميم أبكمله حصل على  .ب
 نتيجة من املعيار الئق جدا.  فهذه ”likert “ليكريت 

إذا انسب جبدول معيار اللياقة  %5 87من مدّرسة أبكمله حصل إىل  .ج
 من املعيار الئق جدا.  فهذه نتيجة ”likert “ليكريت 

إذا انسب جبدول معيار اللياقة  %4 93من طالب أبكمله حصل إىل  .د
   فهذه نتيجة من املعيار الئق جدا.”likert “ليكريت 

 هذا احلال يدل على أن املعجم 

لعربية املصّور املساعد على كتاب اللغة ا الثالث : فعالية استخدام املعجماملبحث 
 للصف السادس

تستخدم الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي. أما نتيجة من االختبار يعين 
. %37فدرجة ترقية  52 86وتصري  49,56: معدلة نتيجة من االختبار يبلغ 

ساعدة الطالب لفهم كتاب اللغة العربية اذان استخدام املعجم املصّور يف م
 "فعال".
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 (to)  عرفت الباحثة أن درجة اتء احلساب Spss 16ومن البياانت برانمج 
وبناء  2.074:  %5وكانت درجة اتء اجلدول عند مستوى الداللة  13,004

أكثر من درجة اتء  (to)على هذه النتيجة  عرفت الباحثة أن درجة اتء احلساب 
( ومعىن هناك فرق بني االختبار القبلي والبعدي 004 13< 2.074اجلدول )

 مردود. Hoمقبول و  Haجملموعة الفصل السادس ألن 

 حاتاب. االقرت 

يف هذا البحث  تعطي الباحثة اإلقرتاحات ملستخدم املعجم املصّور املساعد 
 وللحث النفسي  كما يلي :

نتج املدّرسة وابخلصوص مدّرسة اللغة العربية والطالب ينفع املترجو الباحثة إىل  .1
 ليساعد ترقية اجلودة تعليم اللغة العربية.

لكن الباحث و ترجو الباحثة أن تطوير املعجم املصّور املساعد ال ينتهي يف هنا  .2
أو الباحثة األخرى يستطيع أن تطوير املعجم املصّور املساعد أبحسن ليكمل 

 وليساعد عمالية تعليم اللغة العربية.املعجم قبله 
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Nama : 
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 ِاْخرَتِ احْلُُرْوُف أ  ب  ج  أَْو د ِلاَلْجوِبَِة الصَِّحْيَحة !
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