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 (34)سىرة النهل: 

 
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, pengelihatan, 

dan hati, agar kamu bersyukur. (QS An Nahl:78) 
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Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, Karena ia adalah bagian dari agama 

kalian. (Umar Bin Khottob) 
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 إهداء  
 

  

 أهدي هذا البحث الجامعي إلى:

 والدّي 

أبي أكىغ واهىهى وأمي ستي قمزة اللذًن ًحزثني علم وأعطني ْلامىال إلجمال 

ه أن ٌعطيهما
ّ
 الصحت والعافُت.  دراستي وأطلب منهما الزض ى، عس ى الل

 

 وإلى أخاوي الصغيران 

ه 
ّ
ل الشكز على دعائهما. عس ى الل أحمد فاوسان ومحمد جىهان فاتحين، جٍش

ه دعىاتهما في الّدًن والدهُا وآلخزة. 
ّ
ستجُب الل  أن ٌسهل أمىرهما َو
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 الشكر والتقدير
ة والسالم عل  احلمد لّلو رب العادلُت الرمحن الرحيم مالك يوم الدين والصال

أشرف األنبياء وادلرسلُت سيدنا زلمد خامت النبيُت وإمام ادلرسلُت ومن اىتدى بسنتو ودعا 
 بدعوتو إىل يوم الدين وعل  آلو وصحبو أمجعُت، أما بعد.

محدا وشكرا لّلو فلو احلمد والثناء عل  جزيل نعماتو وعظيم عطائو متت كتابة   
 يف مدرسة ير ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربيةتطو  ىذا البحث اجلامعي مبوضوع "

وتقدمت الباحثة أمجل الشكر . "ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج
والتقدير إىل الذين كانوا ذلم فضل يف إمتام ىذ البحث إىل خَت الوجود ومل يبخلوا أحدىم 

 بشيء طلبت، وىم:
س ادلاجيستَت، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلار  .1

 اإلسالمية احلكومية مالنق.
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج أغوس ميمون ادلاجيستَت، عميد كلية علوم الًتبية  .2

 والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنق.
رئيسة قسم قسم التعليم اللغة  فضيلة األستاذة الدكتورة مملوءة احلسنة ادلاجيستَت، .3

 العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنق.
فضيلة األستاذ الدكتور راض توفيق الرمحن ادلاجيستَت، ادلشرف الذي أفادت الباحثة  .4

علميا وعمليا وتوجيها خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث اجلامعي منذ بداية 
 اإلنتهاء منو، فلو من الّلو خَت اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر فكرة الباحثة حىت

 والتقدير.



 و

 

اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة   مجيع األساتيذات يف قسم التعليم .5
موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنق، وىم الذين قدموا العلوم وادلعارف 

 واخلربات ادلفيدة. 
اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالنا   الزمالء يف قسم التعليمومجيع  .6

مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنق، عل  دعمهم وتشجيعهم لنا عل  إمتام 
 ىذا البحث وأمنٍت ذلم دوام النجاح والتوفيق. 

 
ركم جزيال الشكر مت ىذا البحث بعون الّلو وتوفيقو أسعدكم الّلو يف الدارين وأشك

 عل  إىتمامكم وكرمكم والّلو ويل التوفيق اذلداية.
 

 
 2118مايو  14، جماالن

 الباحثة
 
 

 إيرين نور وحيوين    
 14151177رقم القيد: 
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 مستخلص البحث 

يف مدرسة  تطوير ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية. 2118 إيرين نور. وحيوني،
قسم . (S-1)البحث اجلامعي  .نهضية ماالنجالبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية ىداية ادل

كلية علوم الًتبية والتعليم. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  تعليم اللغة العربية.
 احلكومية ماالنج.

 ادلاجستَت راض توفيق الرمحنادلشرف: الدكتور احلاج 
 لعربيةتعليم اللغة ا، المعجمفتاحية: كلمات م

نهضية الىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية مدرسة يتعلم يف الذي كتاب التعليمي درس اللغة العربية 
لذالك الباحثة  تعليم اللغة العربية.ليسيطر ادلفردات ويسهل حيتاج ادلعجم ادلساعد ، وفقا للمدرس والطلبة جماالن

 لتعليم اللغة العربية.تطوير ادلعجم ادلساعد 
، (Research and Development  دام الباحثة يف ىذا البحث ىي البحث التطويرياستخ 

كيف تطوير ادلعجم  (1) ىي: البحث ذلذا البحث أسئلةو . “ ADDIE“منوذج أّدي   ومنوذج البحث ىو
اصفات ( كيف مو 2ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج )مدرسة ادلساعد لتعليم اللغة العربية يف 

( كيف فعالية 3ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج )مدرسة ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية يف 
 ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج. مدرسة ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية يف 

ه الباحثة يقوم باخلطوات:  حتليل احلاجات وادلشكالت ( تطوير ادلعجم الذي اجرأ1نتائج البحث فهي: )
اليت حتتاج وتوجو الطلبة يف تعليم اللغة العربية. وتصمم ادلواد عل  أساس كتاب درس اللغة العربية الذي يستخدم 

 ة إىلوالتصديق االنتاج قامت الباحثة االستبانيف الفصل الثامن. مث تطوير ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية  
يف تطبيق ادلعجم إىل الطلبة يف الفصل الثامن وادلدرس اللغة العربية و  خربين، خبَت تصميم ادلعجم وخبَت ادلادة.

، مث تقومي جودة ادلنتج بوسيلة االستبانة وادلقابلة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة العلماء ىداية ادلبتدئُت ماالنق
دلعجم ىو نوع من ادلعجم ادلوضوعي، ادلفردات ادلًتاكمة عل  أساس ادلوضوع ىذا ا( 2)حىت تكون ادلنتج األخَت. 

الوارد يف الكتب ادلدرسية ادلستخدمة يف الصف الثامن. ويوجد عمود تدقيق يف وسط  عمود ادلفردات وتوقيع 
لبة ادلفردات ادلستمع وادلدرس يف هناية العمود لكل موضوع. لذلك باإلضافة إىل معرفة معٌت ادلفردات، وحفظ الط

، حبيث أن ثروة ادلفردات. ويف ىذا ادلعجم، ىناك أيًضا متارينات يف كل هناية للموضوع. ويوجد عمود تصريفية 
)ماضي،مضارع، أمر( يف هناية مناقشة مواد.  باإلضافة إىل عملو كمعجم، ىذا الكتاب ىو أيضا كتاب مراقبة 

وفعالية ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة ( 3ادلفردات. ) 395  ىذا ادلعجم حيتوي عل الطالب يف حفظ ادلفردات. و
العربية مستهدف إجابة اليت تنال ادلدرس والطلبة مستخدم بإنتاج. بعد صالحية نتيجة فعالية ادلعجم من التجريبة 

 الئق. استنتج% فالنتيجة من العيار  82،1وإىل الطلبة  الئق جدافالنتيجة من العيار  %.92،5إىل ادلدرس 
ادلدرس والطلبة ادلعجم فّعالة يف التعليم، وىذا من نتيجة اإلستبانة والتعليق وادلقًتحات. 
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Darsul Lughoh Al-Arobiyyah-course book which is learned by the students in 

MTs NU Hidayatullah Mubtadiin Malang, for teachers and students, is requiring 

an assisting-dictionary to help the students in mastering the vocabularies included 

and learning Arabic. Therefore, I made an assisting-dictionary in Arabic Learning.  

This study uses ADDIE model of Research and Development method. The 

problems in this study are: (1) How does this Arabic assisting-dictionary for 

Arabic learning in MTs NU Hidayatul Mubtadiin Malang construct? (2) What are 

the characteristics of the Arabic assisting-dictionary for Arabic learning in MTs 

NU Hidayatul Mubtadiin Malang? (3) How effective the Arabic assisting-

dictionary for Arabic learning in MTs NU Hidayatul Mubtadiin Malang?. 

The results show that: (1) The assisting-dictionary for Arabic learning is 

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

learning Arabic; designing materials based on Darsul Lughoh Al Arobiyyah 

coursebook which is used in VIII grade. After that, I developed this assisting-

dictionary for Arabic learning and gave questionnaire to content and design 

experts to validate the product. Then, I implemented the dictionary to the VIII 

grade students in MTs NU Hidayatul Mubtadiin Malang and evaluated the quality 

of the dictionary by using the questionnaire and interview toward the product’s 

users. (2) The characteristics of this assisting-dictionary for Arabic learning are 

that this dictionary is a kind of theme-based dictionaries (Maudhu’i). The 

vocabularies are listed according to the themes/chapters provided by the 

coursebook used in the VIII grade. There is a checklist column in the middle of 

the vocabularies column and there is signature column for listening section and 

the teacher of the lesson in the end of every chapter. Thus, students do not only 

required to know the meaning of the vocabularies, but also to remember them so 

that their vocabulary building will be increased every day. This dictionary also 

provides exercises in the end of every chapter even columns for tasyrif (the 

vocabulary change, both inflection and derivation). The total number of the 

vocabularies in the dictionary is 395 words. (3) the effectiveness of the Arabic 

assisting-dictionary for Arabic learning can be seen from the positive responses 

shown by the teachers and students as the users of the dicti0nary. After the 

dictionary was revised, the dictionary effectiveness’ values are 92.5 % when it 

was tested to the teacher, showing valid criteria and 82.1 % when it was tested to 

the students, showing valid criteria. The teacher and students conclude that this 

Arabic assisting-dictionary is practically very effective in learning Arabic. The 

conclusion are obtained from the questionnaire’s results as well as the advises and 

comments given.  
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Buku Ajar Darsul Lughoh Al-Arobiyyah yang dipelajari siswa di MTs NU 

Hidayatul Mubtadiin Malang, menurut para guru dan siswa perlu adanya kamus 

bantu agar siswa menguasai Kosakata serta  mudah belajar bahasa Arab. Oleh 

Karena itu, peneliti membuat kamus bantu dalam Pembelajaran bahasa Arab.  

Penelitian ini menggunakan R&D model ADDIE dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: (1) Bagaimana penyusunan kamus bantu dalam pembelajaran 

bahasa Arab di MTs NU Hidayatul Mubtadiin Malang (2) Bagaimana 

Karakteristik Kamus bantu dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs NU 

Hidayatul Mubtaiin Malang (3) Bagaimana efektivitas kamus bantu dalam 

pembelajaran bahasa Arab di MTs NU Hidayatul Mubtaiin Malang.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyusunan kamus bantu dalam 

pembelajaran bahasa Arab terdiri dari beberapa langkah diantaranya, Analisis 

kebutuhan serta masalah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Mendesain materi berdasarkan buku Darsul Lughoh Al arobiyyah yang digunakan 

di kelas VIII. Kemudian, mengembangkan kamus bantu ini untuk pembelajaran 

bahasa Arab serta memberikan angket kepada ahli isi dan ahli desain untuk 

validitas produk. Selanjutnya, mengimplementasikan kamus kepada siswa kelas 

VIII di MTs NU Hidayatul Mubtadiin Malang. Dan mengevaluasi kualitas kamus 

melalui angket serta wawancara dengan pengguna produk tersebut. (2) 

Karakteristik kamus bantu dalam pembelajaran bahasa Arab diantaranya, Kamus 

ini merupakan jenis kamus Tematik (Maudhu’i). Mufrodat yang terhimpun 

berdasarkan tema/bab yang terdapat pada buku ajar yang digunakan di kelas VIII. 

Terdapat kolom Cheklist di tengah kolom mufrodat serta tanda tangan penyimak 

dan guru mata pelajaran di akhir kolom per bab. Jadi selain tahu maknanya siswa 

juga dituntut untuk menghafal, agar perbendaharaan kosakata mereka kian hari 

bertambah. Di dalam kamus ini juga disajikan latihan-latihan soal di setiap akhir 

tema/bab. Terdapat kolom tasyrifan (madhi, mudhori’, dan mashdar) di akhir 

pembahasan tema/bab. Selain berfungsi sebagai kamus, buku ini juga berfungsi 

sebagai buku pantau. Jumlah keseluruhan kosakata yaitu 395kata. (3) kefektifan 

kamus bantu dalam pembelajaran bahasa Arab ditunjukkan dari respon positif 

yang diperoleh dari guru dan siswa sebagai pengguna produk. Setelah dilakukan 

revisi, nilai efektifitas kamus pada tahap uji kepada guru 92.5 % dengan kriteria 

sangat layak dan kepada siswa 82,1% dengan kriteria  layak. Guru dan siswa 

menyimpulkan bahwa kamus bantu ini sangat efektif digunakan dalam 

pembelajaran, hal ini dilihat dari hasil angket serta saran dan komentar yang 

diberikan. 
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 الفصل األّول
 اإلطار العام 

 

 حثخلفية الب -أ

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

 على مهارات اللغة. 

صر من عناصر اللغة اذلامة حبيث يتضمن عليها ادلعاين واستخدام إّن ادلفردات عن
رتو يف اللغة إذا ازدادت والشخص تزداد مها  اللغة من ادلتكلم أو من الكاتب يف

ألن كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف على ادلفردات الىت استوعب معانيها  مفرداتو 
أوالكلمات الىت تتكون من حرفُت اللفظية. ادلفردات واحدىا مفردة. ونقصد هبا اللفظة 

 1فأكثر وتدل على معٌت. سواء أكانت فعال أم إمسا أم أداة.

ت تعرف ادلفردا (1) فردات اللغة العربية منها تعليم مأما الغرض العام من 
 وإما من خالل قراءة النص وكذالك فهم ادلسموع. اجلديدة على التلميذ أو الطالب 

ألن  ادرة على نطق ادلفردات بنطق صحيح تدريب التلميذ أو الطالب لتكون ق (2)
( 3)يضا. حيح أالنطق الصحيح ىو جيعل ويفهم إىل كفاءة الكالم والقراءة حبسن وص

أو استخدامها يف سياق اجلملة  فهم معٌت ادلفردات  إما يف الداللة أو ادلعجمية 
قادرة علي تقدير ووضع مفردات بالتعبَت الشفهي )الكالم( والكتابة  (4)ادلعنوية. 

 2)إنشاء( وفقا لسياقها الصحيح.

                                                           
1
 ٧٨ص ( 1٩٩1الرياض: دار الغايل للطبع والنشر والتوزيع   ( ة س إعداد الكتب لتعليمية لغَت النّاطقُت بالعربيسأ  عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبداهلل  

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

2011) hlm 63 
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استيعاب ادلفردات أساسية اليت جتب أن تسيطر على الشخص يف تعليم اللغة األجنبية. 
يستطيع أن يعتبَت الشخص األفكار أو ادلقاصد بفهم معٌت ادلفرداة. وبذالك يسيطر 

 الطلبة على مهارات اللغة.  

بإستخدامو مساعدة  العملية التعليمية كتاب التعليمى لو أمهية أساسية يف ال
جيعل ىذه العملية مستمرة بُت  اد الدراسية. فإن الكتاب التعليمىادلعلمُت لإلرسال ادلو 

 الطلبة حىت حيصل من التعليم ما يريد. وىكذا حتقق األىداف من العملية التعليمية. 
مها ادلطوعة وغَت ادلطوعة. الكتاب التعليمى  وعُت يتكون الكتاب التعليمى على ن

ىو ينّظم ادلواد يف القرطاس ومهمتو للتعليمية وإرسال ادلعلومات. والكتاب  ادلطوعة
التعليمى ادلطوعة يعٍت كتاب الطالب األساسى وكراسة التدريبات وادلعجم. والكتاب 

 3التعليمى غَت ادلطوعة يعٍت فيديو ومسعي وحاسوب.

. ادلعجم ادلعجم أحد أنواع الكتاب التعليمى الذي يساعد الطلبة يف تعليم اللغة
ن  معانيها على أىو كتاب يضم أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسَت

 4أما على حروف اذلجاء أو ادلوضوع. تكون ادلواد مرتبة ترتيبا خاصا 

ادلعجم لو أمهية ليساعد على حتقيق ىذا اذلدف لدى الدارسُت وحيث يكسبهم 
بية. ادلعجم لدليل اختيار الكلمات ادلناسبة أو ادلصطلحات صحيحة ثروة لغوية عر 

التعبَت اإلصطالحي مثال.  ال اللفظة أوالكلمات مبقتضى احلويعطى مثاال استخدام 
  لذالك ادلعجم أمهية يف التعليم اللغة العربية ممن ذلم دراية بعلم اللغة التطبيقي.

إحدى ادلدارس . مية النهضية ماالنجىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسال مدرسةإن 
من ووزارة لشؤون الدينية بإندونيسيا. ويتعلم اللغة العربية يف ادلدرسة. بإستعمال 

مبوضوع درس   مبدخل العلمي الكتاب التعليمىويستخدم   3112الدراسي  منهج
   اللغة العربية.

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

Media, (Malang: UIN-Malang Press, 2008) hlm 90 
4
.R. Taufiqurrochman, M.A, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015) hlm 101  
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قل من ادلتوسط. بعد مالحظة الباحثة يف ادلدرسة نتيجة اإلمتحان اللغة العربية أ
م ادلفردات يف ىذا الكتاب. مل يفه ماللغة العربية ألنّ يشعر الطلبة بالصعوبة أن يتعلم 

وعن  .ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج مدرسةبدليل الطلبة يف وىذا 
 يف فهم لتسهيل الطلبة ساعدادل الكتاب التعليمى ادلستخدمة مازال مل يكمل بادلعجم

على ادلهارات ألن مل  وانتيجة ادلقابلة أن  الطلبة مل يسيطر  جانب ذالك . مواد الدراسية
حيتجون إىل  أنميعرفوا ادلفردات. وجيعل أن يتعلم اللغة العربية مزدحم. وىذا يدل على 

 تعليم اللغة العربية.  علىادلستخدمة دلساعد  ادلساعدادلعجم 

تطور ادلعجم ادلساعد ابلة. فالباحثة تريد أن اعتمادا على نتيجة ادلالحظة وادلق
. وىذا ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج يف مدرسة لتعليم اللغة العربية

السهولة يف  ترجو الباحثة أن تكون الطلبة وشكلو جيب. معجم ىو معجم ادلوضوعي
وحيث ميلكون ثروة  عليمى دلراجع من كتاب الت ساعدم ادلوادلعج اللغة العربية  تعليم

ينالو ادلواد الدراسية وىم يستطيعون أن  ويسيطر الطلبة على مهارات اللغة  ادلفردات
  يف ادلدرسة. حىت حتقيق األىداف تعليم اللغة العربية بفهم جّيد 

  

 أسئلة البحث -ب

 نظرت إىل خلفية البحث السابقة قدمت الباحثة:
ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة  يف مدرسةعليم اللغة العربية ادلعجم ادلساعد لت تطويركيف  .1

 ؟ اإلسالمية النهضية ماالنج

ىداية ادلبتدئُت  مدرسةادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية يف  واصفاتكيف م .3
  ؟ ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج

ة ادلبتدئُت ادلتوسطة ىداي مدرسةادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية يف  فعاليةكيف  .2
 ؟ اإلسالمية النهضية ماالنج
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 أهداف البحث   -ج
 إن األىداف العامة من ىذا البحث كما من مشكالت السابقة:      

ىداية  مدرسةادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية يف  تطوير لكشف عملية ل .1
 . ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج

ىداية  يف مدرسةادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية وصوفات لكشف ادلل .2
 . ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج

ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة  مدرسةادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية يف  فعالية دلعرفة .3
 . اإلسالمية النهضية ماالنج

 

 أهمية البحث -د
 البحث إىل قسمُت مها كما يلي: قسمت الباحثة أمهية 
 النظرية ىي: .1

بتطوير ادلعجم ادلساعد لتعليم أن تكون مراجع ومعرفة تعليمية اليت تتعلق 
 . ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج مدرسة يف اللغة العربية

 التطبيقي ىي:  .3
يكون مساعدة يف عملية  للمعلم: كاادلداخل للمعلم يف إعداد ادلعجم. وأن  . أ

 التعليمية .

 للطلبة: لثروة ادلفردة ويساعد الطلبة يف تعليم اللغة العربية.  . ب

 ادلعجم. بتطويرللباحثة: ميكن أن جيعل ادلتابعة يف البحث متعلق   . ت
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 حدود البحث   -ه

كتاب العن تعليم اللغة العربية ادلعجم ادلساعد ل تطويراحلدود ادلوضوعية:  .1
ىداية ادلبتدئُت  مدرسةيف   3112منهج  التعليمى اللغة العربية مبدخل العلمى
 . ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج

ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية  يف مدرسة الثامنيف الفصل احلدود ادلكانية:  .3
 . النهضية ماالنج

ىداية  يف مدرسةادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية  طويرتاحلدود الزمانية:  .2
 311٨مارس حىت مايو  شهرمن  ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج

 

 تحديد المصطلحات   -و
أمهية مصطلحات يف ىذا البحث لتجتنب سوء التفاىم على موضوع البحث. 

 : وأّما حتديد ادلصطلحات ذلذا البحث كما يلي
 ادلعجم:   .1

 ىو كتاب حيتوي على كلمات منتقاة  ترتب عادة ترتيبا ىجائيا  ادلعجم
سواء أعطيت تلك الشروح  يها ومعلومات أخرى ذات عالقة هبا مع شرح دلعان

  5وادلعلومات باللغة ذاهتا أم بلغة أخرى.

 :تادلفردا  .3

ىي أدوات محل ادلعٌت كما أنا يف وقت أخر كوسيلة  تإن ادلفردا  
للتفكَت. ألن ادلتكلم يستطيع أن يفكر مث بغَت ما خطر يف بالو وفكرة بكلمات 

  6ما يريد.

 

 

                                                           
5
  3( ص: 1۹۹1) جامعة ادللك سعود,   علم اللغة وصناعة ادلعجم علي القامسي   

6
  1٦1( ص: 1۹٥٨ امعة أم القرى ادلكرمة: ج )مكة  طرق تدريسو -مداخلو -تعليم اللغة العربية بلغات أخرى: أسسو حممود كامل الناقة   
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 الكتاب التعليمى:   .2

الكتاب التعليمى ىو الوعاء الذي حيمل اللقمة السائغة الطيبة أو اللقمة 
تقدم وادلعلم ىو الوسيلة أو الواسطة الىت  دلذاق الىت نقدمها للطالب اجلائع ادلرة ا

 يتوافر وجودىا دائما وىذه الوسيلة أو الواسطة ال بواسطتها ىذه اللقمة للطالب 
وإذا كان األمر   -يف عدم إعداده اإلعداد اجليد -بل تكاد تكون معدومة أحيانا

 7كذالك فنركز اىتمامنا على الوعاء أو احملتوى أال وىو الكتاب التعليمى.

 ادلرحلة ادلتوسطة:  .4

توسطة ىي مرحلة انتقال بُت الطفولة وادلراىقة ومرحلة البلوغ مرحلة ادل
وتعّد ادلرحلة ادلتوسطة التوجيو التعليمي. لذا   8بالنسبة إىل الذكور واإلناث. 

جيب معرفة ميول التالميذ واستعداداهتم لتوجيههم حنو نوع التعليم ادلناسب, 
 9سواء كان دلواصلة التعليم العام )الثانوي( أو ادلهٍت والفٍت.

 

 الدراسات السابقة -ز
 الدراسات السابقة اليت وجدىا الباحثة ىي كما يلي: 

 (۱۰۲4) البحث الذي كتب هبرين بديا .1

اللغة العربية. موضوع البحث: إعداد ادلعجم "ادلعرب" لطلبة قسم تعليم 
)حبث جترييب يف مستوى متقدم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج(.
أىداف البحث للحصول معلومات تتعلق بالكلمة ادلعّرب اللغة العربية 

وللحصول وصفا عاما   عّرب وعمعها الباحث بنظام النطق ادلكتوبة يف معجم ادل
غة العربية بإستخدام ادلعجم "ادلعّرب" من قبل عن استجابة طلبة تعليم الل

                                                           
  ٧ص:  جع السابق اادلر عبد اهلل  عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد  7

8
 –: علم النفس وألىداف الًتبوية سيكوليجية التعلم علم النفس الًتبويإمساعيل حممد الفقي, حممد بن عبد احملسن التوجيري  عبد اجمليد سيد أمحد منصور    

 313( ص: 1424)الرياض: مكتبة العبيكان   سيكوليجية التنظيم العقلي  - الًتبويسيكولوجية ادلتعلم  التقومي
9
 312إمساعيل حممد الفقي, حممد بن عبد احملسن التوجيري  عبد اجمليد سيد أمحد منصور  ادلراجع النفس  ص:    
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وردم ادلعجم الطالب ولتطوير الكفاءة اللغوية شفوية  اإلستخدام  واحلاجة 
 وحتريرية. ومنهج البحث: حبث جترييب. 

لطلبة قسم التعليم اللغة نتائج ىذا البحث ىي إنتاج ادلعجم "ادلعّرب" 
ير كفاءة الطلبة يف ناحية التمكن ووصف استجابة الطلبة كمرجع يف تطو  العربية 

من الكلمة ادلصطلحات العربية وأيضا من خالل ادلعجم ويتعلم الطلبة اللغة 
 العربية بتعليم الذايت. 

وأما الفرق يبحث الباحث يف ىذا البحث عن إعداد ادلعجم "ادلعّرب" 
بالنظام النطقي ويستخدم منهج البحث ىو حبث جترييب ولكن تبحث الباحثة 

لتليم اللغة العربية بالنظام ادلوضوعي وتستخدم منهج  ادلساعدادلعجم  تطويرعن 
 البحث ىو حبث تطويري. 

 (2۰1٥)البحث الذي كتبت فوكوة أري وجياكسونو  .۱

موضوع البحث: إعداد ادلعجم ادلوضوعى على تعليم اللغة العربية دلستوى 
م التعليم اللغة العربية جبامعة الثناوى. حبث جامعي كلية علوم الًتبية والتعليم يف قس

 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
أىداف البحث دلساعدهتم على تعليم ادلفردات يف اللغة العربية ومنهج 

 البحث ىو ادلنهج الوصف وادلدخل الكيفي ونوعو البحث والتطويري. 
  دلفردات(عمع البيانات )ا (۲)نتائج البحث ىي اخلطوات إلعداد ىي: 

 2,٧٨( وحتكيم من اخلَتاء )اخلَتاء ادلعجم "%2) إلعداد ادلعجم وعملية  (3)
جيد  ٧۰اخلَتاء تصميم ادلعجم "% جيد جدا"  ٨3اخلَتاء ادلواد "% جيد جدا" 

مث التجربة الثانية ( ٦) ( والتجربة األويل )احملدودة( ٥)  ( واالصحالت4) جدا"( 
جيد  ٧٧ ٥"% من الطلبة  جيد جدا" ٨۰%")العامة( )من األساتيذات 

 جدا"(. 
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وأما الفرق يبحث الباحث يف ىذا البحث عن إعداد ادلعجم ادلوضوعى على 
تعليم اللغة العربية دلستوى الثناوى ويستخدم منهج البحث ىو حبث وصف ولكن 

لتعليم اللغة العربية يف مستوى ادلتواسطة  ادلساعدادلعجم  تطويرتبحث الباحثة عن 
 خدم منهج البحث ىو حبث تطويري.وتست

 ( ۱۰۲4. البحث الذي كتبت إيلّي نوريايت )2
موضوع البحث: تطوير ادلعجم ادلساعد لكتاب العربية بُت يديك يف 
الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية. البحث اجلامعي. قسم التعليم اللغة العربية  

 إبراىيم اإسالمية احلكومية ماالنج.كلية العلوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك 
أىداف البحث دلعرفة تطوير ادلعجم ادلساعد لكتاب العربية بُت يديك يف 
الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية بسهولة الطالب يف تعليمها بإنتاج ادلنتج. 

 منهج البحث: حبث تطويري.
أو  وخصائص ادلعجم ادلنتج ىو ادلعجم ادلوضوعى الذي شرح الكلمات

 ادلفردات مبوضوع معُت ويصنع بًتتيب األلفابائي اخلاص.
وأما الفرق تبحث الباحثة يف ىذا البحث عن تطوير ادلعجم ادلساعد لكتاب 
العربية بُت يديك يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية ولكن تبحث الباحثة عن 

يف مستوى ادلتواسطة  لتعليم اللغة العربية ادلساعدادلعجم  تطويرإعداد ادلعجم " 
وتستخدم منهج البحث ىو حبث تطويري. وسواء أكان باستخدام ىذه منهج 

 . البحث ىو حبث تطويري

 1.1جدول 

 الشبو والفرق بُت الدراسة السابقة وىذا البحث 
 الفرق الشبو العنو

 إعداد ادلعجم "ادلعرب" لطلبة

 قسم تعليم اللغة العربية.  

 أّن ىذا البحث متشابو
 ادلعجم.  يبحث  

إعداد ادلعجم "ادلعّرب" 
بالنظام النطقي ويستخدم 
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 قدم)حبث جترييب يف مستوى مت

 جبامعة موالنا مالك إبراىيم  

  اإلسالمية احلكومية ماالنج(

 (۱۰۲4)هبرين بديا 

منهج البحث ىو حبث 
جترييب ولكن تبحث الباحثة 
عن إعداد ادلعجم ادلساعد 

 لتليم اللغة العربية بالنظام
ادلوضوعي وتستخدم منهج 
 البحث ىو حبث تطويري. 

 

إعداد ادلعجم ادلوضوعى على تعليم 
اللغة العربية دلستوى الثناوى. حبث 
جامعي كلية علوم الًتبية والتعليم 
يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة 
موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

 احلكومية ماالنج.

 (۱۰۲٥فوكوة أري وجياكسونو )

 

 أّن ىذا البحث متشابو

 يبحث تطوير ادلعجم 
 ادلساعد 

إعداد ادلعجم ادلوضوعى 
على تعليم اللغة العربية 

دلستوى الثناوى ويستخدم 
منهج البحث ىو حبث 

وصف ولكن تبحث 
الباحثة عن إعداد ادلعجم 

ادلساعد لتعليم اللغة العربية 
يف مستوى ادلتواسطة 

وتستخدم منهج البحث ىو 
 حبث تطويري.

 

تطوير ادلعجم ادلساعد لكتاب 
العربية بُت يديك يف الربنامج 
اخلاص لتعليم اللغة العربية. البحث 
اجلامعي. قسم التعليم اللغة العربية 
كلية العلوم الًتبية والتعليم جامعة 
موالنا مالك إبراىيم اإسالمية 

 أّن ىذا البحث متشابو
 تطوير ادلعجم يبحث 
 ادلساعد. 

وسواء أكان باستخدام 
ىذه منهج البحث ىو 

 . حبث تطويري

وأما الفرق تبحث الباحثة يف 
ىذا البحث عن تطوير 
ادلعجم ادلساعد لكتاب 

العربية بُت يديك يف الربنامج 
اخلاص لتعليم اللغة العربية 
ولكن تبحث الباحثة عن 
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 احلكومية ماالنج.
 (۱۰۲4)إيلّي نوريايت 

 

 
إعداد ادلعجم " إعداد 

لتعليم اللغة  ادلعجم ادلساعد
العربية يف مستوى ادلتواسطة 
وتستخدم منهج البحث ىو 

 حبث تطويري. 

 

ىو البحث اجلديد يف  ىذا البحث ما سبق من البيان يف اجلدول  أن إىلنظر 
م اللغة العربية ألّن البحوث السابقة ال يبحث مثل ىذا تطوير ادلعجم ادلساعد لتعلي

 ادلوضوع.
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 الفصل الثاني
 طار النظريالإ 

 

 المعجم ناعة علم ص .1
 المعجم مفهوم -أ

 الفصاحة عدم ىي  )العجمة(و ،)م ج )ع مادة من مشتقة لغة اؼبعجم

 جعلو ) الكالم أعجم(و يبُت، وال يفصح ال من ىو ) األعجم(و وعدم البيان،

 فيو فجاء اصطالحا اؼبعجم أما غبن. فيو أعجميا بو أتى أو لو، ال بيان مشكال

 على حيتوي الذي الكتاب ىو اؼبعجم إن الغاين عبد يسري قال .العلماء من كثَت

 بو حيتاج الذي وغَته اؼبعٌت يشرح ألفبائي حبسب رتبت اليت اللغوية اؼبفردات دفاتر

 1اعبملة. يف اؼبدخل بطريق وًب

كتاب أن حيتوي على    قال علي القاظبي فقد رأي أن اؼبعجم ىو  كما
ذات  أخرى ومعلومات شرح ؼبعانيها مع ىجائيا، ترتيبا عادة ترتب كلمات منتقاة،

 2أخرى. سواء أعطيت تلك الشروح واؼبعلومات باللغة ذاهتا أم بلغة عالقة هبا،

قال أضبد عبد الغفور عطار إن اؼبعجم ىو كتاب يضم أكرب عدد من مفردات 
أما  ن تكون اؼبواد مرتبة ترتيبا خاصا،اللغة مقرونة بشرحها وتفسَت معانيها على أ

 3على حروف اؽبجاء أو اؼبوضوع.

أي اؼبعجم مأخوذة من اعبذر اللغوي )عجم( وؽبا ثالثة  الثاين وأما اؼبصطلح
وما  سكوت وصمت، والثاين شدة وصالبة، والثالث عض ومذاقو، أصول: األول

يقصد بو تعجيم اغبروف أي تنقيطها، وإزالة العجمة يعنيها ىو األصل األخَت الذي 

                                                           
1
Syaiful Anwar, “Ilmu Ma’ajim Wa Mu’jamul Arabi”, Jurnal Lisanuad-Dhad, Volume 2 Nomor 2, 

Desember 2015, hlm 4  
2
  ٣( ص: ۱٩٩۱، )الرياض: مطابع جامعة اؼبلك سعود، علم اللغة وصناعة اؼبعجمظبي،  علي القا  

3
Taufiqurrochman, Op.Cit,  hlm 101  
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يضم مفردات اللغة مع شرح وبيان معناىا. واصطالحا ىو كتاب  يحها،عنها لتوض
 4علي أن تكون ىذه اؼبفردات مرتبة ترتيبا خاصا. معانيها،

 

 أنواع المعاجم  -ب

  5وتتنوع اؼبعاجم إىل:

 معجم أحادى اللغة .۱
دبعٌت أنو يستخدم لغة  فردات اللغوية بنفس لغة اؼبفردات،وىو الذي يشرح اؼب

ا أردنا أن نعرف أو غَت ذلك. فمثال إذ و االقبليزية فقط،العربية فقط، أ واحدة باللغة
وقبد  كل كلمة على حدة وفق نظام اؼبعجم،أيكة( فنبحث عن   معٌت كلمىت )كرى،

أما )األبكة( فتدل على  السنة من النوم، أو النوم اػبفيف،األوىل تدل على الغفلة أو 
ذا معناه أن اؼبفردات الشجر اؼبلتف بعضها  ببعض أو عش الطائر أو غَت ذلك. وى

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

 وغَت ذلك. ـبتار الصحاح، لسان العرب،
 معجم ثنائى اللغة .2

قبليزية أخرى كأن يوضح اؼبفردات يف اللغة اإل وىو يعرف اؼبفردات ويشرحها بلغة
 ومن أشهر اؼبعاجم يف ذلك: )اؼبنور( باللغة العربية أو العكس،

 معجم متعدد اللغة  .3
ويتناول شرح اؼبفردات بأكثر من لغتُت مثل العربية وإلقبليزية والفرنسية واألؼبانية 

تعلمُت الذين جييدون لغات وغَت ذلك ومثل ىذه اؼبعاجم ربتاج إىل فئة معينة من اؼب
 عدة. 

                                                           
4
الًتبية ه( دراسة نقدية"، مجلة ۰۱٤٩) ؿبمد سامل سعد اهلل وؼبياء حسُت اؽباشيمي، "الفكر االصطالحي يف معجم )الكليات( للكفوي  

  ۱۱٨، ص: Volume 20 Nomor 72 ،2103 والعلم،
5
 ٦٤ص:  , اؼبرجع السابق،عبد اهلل الغاىل وعبد اغبميد عبداهلل  
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ولكن ديكن  ا لألىداف الىت تسعى إىل ربقيقها،وتتنوع اؼبعاجم تنوعا كبَتا وفق
 على سبيل التبسيط أن يقال أهنا تنقسم إىل نوعُت:

 معاجم عامة .0

ال ترتبط دبوضوع خاص مثل )اؼبعجم الوسيط( الذي أخرجو ؾبمع اللغة العربية 
 بالقاىرة.

 خصصةمعاجم مت .2

تقتصر على ؾبال معينها ومنها. اؼبعجم اعبغرايف واؼبعجم الفلسفى ومعجم ألفاظ 
 6اغبضارة. وىي أيضا من أعمال ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة. 

 :7ثالثة أنواع من اؼبعاجم أنواع اؼبعاجم يف ترتيب الكلمات ىي

مثال:   ؼبخارج الصوتية، وطريقة التقاليب،على حسب ا نوع ترتيب الكلمات، .0
واحملكم البن سيدة  كتاب العُت للخليل بن أضبد، وهتذيب اللغة األزىار،

 األندلسى.

سب األصل األخَت، أو األول للكلمات(، ترتيب الكلمات ترتيبا أجبديا )حب نوع .2
ولسان العرب البن منظور والقاموس احمليط  مثال: الصحاح للجوىرى،

 واؼبصباح اؼبنَت للفومى. وزابادية، أساس البالغة للزـبشرى،للفَت 

قاظبي ؼبصنف أليب عبيد المثال: الغريب ا ترتيب الكلمات حبسب اؼبوضوعات، .3
 واؼبخصص البن سيدة األندلوسى.  يب،وفقو اللغة للثعال بن سالم،

 

 وظائف المعجم  -ج

 8من الوظائف اؼبهمة اليت يؤديها اؼبعجم ما يلي:

 شرح اؼبعٌت: .0

                                                           
6
 012( ص: 0998، )القاىرة: دار الفكرة العرىب، مدخل إىل علم اللغةؿبمد حسن عبد العزيز،    

7
 231-229( ص :0999رمضان عبد التواب، فصول يف فقو العربية، )جامعة عُت الشمس،   

8
 42، ص: 2105 ، كامعة أيب بكر بلقياد/ تلمسان كلية األدب العريب،ؿباضرات يف علم اؼبفردات وصناعة اؼبعاجم، البحث اعبامعيعبد القادر بوشيبة،   
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ويكون بطرق أساسية وطرق مساعدة, فاألساسية تتمثل يف الشرح بالتعريف، 
وبتحديد اؼبكونات الداللية، وبذكر سياقات الكلمة والشرح بذكر اؼبرادف أو 
اؼبضاد. أما الطريقة اؼبساعدة للشرح فتتمثل يف استخدام األمثلة التوضيحية، 

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

من الوظائف اليت يؤديها اؼبعجم كذالك بيان صور نطق الكلمة، وذكر 
الصحيح منها وغَت الصحيح، وقد استخدمت اؼبعاجم العربية طرقا ـبتلفة ألجل 

ط ربقيق ىذه الوظيفة، منها: الضبط بالكلمة الضبط بالوزن أو اؼبثال، والضب
بالنص، واؼبعاجم العربية اؼبعاصرة تعتمد على ىذه الوسائل باإلضافة إىل الظبط 

 بالشكل.
 بيان اؽبجاء: .3

زبتلف اللغات يف ضبط قوانُت ىجائها وقواعد أمالئها، فلغات مثل الفرنسية 
واإلقبيليزية خيتلف أحيانا رظبها عن نطقها، لذا حيتاج الكاتب إىل مراجة معاجم 

   ”g”"عالمة" زيد فيها Signلتأكد من رظبها وإمالئها، مثل كلمة ىذه اللغات ل

“bought”    باع، زيد فيها "gh وغَتىا كثَتا. أما  العربية، فيغلب يف كتابتها "
مطابقة ىجائها ورظبها لنطقها، إال يف بعض اغباالت احملددة. فاؼبعجم يقدم 

 ة يف اللغة.للقارئ واؼبستعمل عموما صورة الكلمات كما ىي مستعمل

 التأصيل االشتقاقي: .4

ىو بيان أصل الكلمة لغويا، وصوتيا ودالليا، ويدخل ربت ىذا: بيان ما إذا  
كانت الكلمة أصلية أو مقًتضة من لغة أجنبية، وبيان مقابلتها يف العائلة 
اللغويةمع ذكر معانيها، وبيان اؼبعٌت العام للجذر. وىذه الوظيفة مهمة جدا يف 

 تأصلية والتارخيية اليت ترصد أصل الكلمة وتغَت أصواهتا ومعانيها.اؼبعاجم ال
 بيان اؼبعلومات الصرفية والنحوية: .5
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ربرص اؼبعاجم عل أعطاء اؼبعلومات النحوية والصرفية الضرورية اؼبتعلقة ببعض 
 اؼبداخل بالقدر الذي يهم مستعمل اؼبعجم. 

 بيان معلومات االستعمال: .6

ا تبُت مستويات استعمال اللفظ، ويكون ذلك بتقدمي ىي وظيفة مهمة ألهن
اؼبعلومات التالية: القدم واغبداثة: كقوؽبم: مهجور، حديث، مستحدث. ودرجة 
الشيوع: كقوؽبم: نادر، جار يف االستخدام. وإقليم االستخدام: شامية، عراقبة، 

 حجازية.

 تقدمي معلومات موسوعية: .7

بعض اؼبعلومات اؼبوسية اليت ال تتعلق  اليكاد خيلو معجم قدمي أو حديث من
باأللفاظ بل باألشياء يف العام اػبارجي، ىذه اؼبعلومات اؼبوسية، معلومات عن: 
بعض األعالم واألماكن واغبيونات والنابات، وبعض األحاداث التارخييةوالظواىر 

 اعبروفية والكونية، وبعض اؼبصطلحات الدينية. 

 

 علم صناعة المعجم  -د

 على القاظبي على "صناعة اؼبعجم" ىي فتشتمل على خطواتيعرف  

 لنظام طبقا وترتيبها اؼبداخل واختيار اؼبعلومات واغبقائق صبع منها أساسية طبس،

 9وىذا النتاج النهائي ىو اؼبعجم. النهائي، الناتج نشر ٍباؼبواد،  وكتابة معُت،

وعلم صناعة اؼبعاجم الذي ىو تقنية صناعة القواميس أو اؼبعاجم 
واؼبوسوعات والتحليل اللساين لطريقة صنع اؼبعاجم, وىو علم وصف الكلمات 

 10ومعنيها وتدوين اؼبصطالحات.

                                                           
9
تلمسان( ص:  جبامعة العربية، للغة اآللية اؼبعاعبة ـبرب وقضاياه،) مفهومو ؛"اؼبعاجم صناعة" علم: الدكتوراه مرحلة يف بوعافية، باحث اعبياليل األستاذ   

٥٥- 
10

 ۱٧( ص: ۱۲۲٥ضبد اغبسُت ىاشم، بُت الثقافة والسياسية، )اؽبيئة اؼبصرية للكتاب: أ  
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 ليات سبهيدا إلخراج اؼبعجم ونشره،رأينا أن "صناعة اؼبعجم" يقوم بعدة عم
وىو ذو ىدف أساسي يتمثل يف اغبصول على كل اؼبعطيات واؼبعلومات الىت 

ادة منها إلقباز اؼبعجم اؼبراد. يقدمها "علم اؼبعاجم" من أجل استغالؽبا واالستف
وي  ا كما سنري اؼبعاجم زبتلف وتتنوع،حسب اؽبدف اؼبسطر من ىذا اؼبعجم ألنن

 تصنف حبسب معايَت متلفة من أمهها "معيار اؽبدف" أي اؽبدف من ىذا اؼبعجم. 

 وعليو فإن ىذه اإلجراءات والعمليات تتمثل يف: 
اؼبعجمية من حيث اؼبعلومات واغبقائق  صبع اؼبفردات أو الكلمات أو الوحدات  .0

 اؼبتصلة هبا.

 اختيار اؼبداخل. .2

 ترتيب اؼبداخل وفق نظام اؼبعُت. .3

 كتابة الشروح أو التعريفات وترتيب اؼبشتقات ربت كل مداخل. .4

 نشر الناتج يف صورة معجم أو قاموس. .5

الكتاب واألفضل يف ترتيب اؼبعاجم ىذه أن ترتيب وفق ذكر اؼبفردات يف 
األساسي ووفق ترتيب الدروس أجبديا للدروس من ترتيبا أجباديا  أو من ترتيب 

و باآلٌب: طريقة الكشف عن األخرى. وينبغي أن يزود ىذا الكتاب يف متقدمت
و األساس اليت اتبعها اؼبؤلف يف تبويب   الكلكة، ومدى عالقتو بالكتاب األساسي،

 كلماتو.
( تقدمي مستقل 0يف كتبهم فيو على األشكل: )يقدم اؼبعجم للدارسيناألجانب 

ردات ف( تقدمي اؼب2للمفردات اللغوية حيوى مفردات اللغة اؼبقدمة يف الكتب اؼبقرر. )
( تقدمي اؼبفردات 3وشرحها يف اؽبامش من نفس الصفحة يف الكتاب اؼبدرسي. )

 اعبديدة يف صدر اؼبوضوع وقبل اؼبنت.

اؼبعجم اؼبدرسي أو التعليمى عادة مع يتداخل  يف ؾبال اؼبعاجم األجانب،
ا: ترك معجم اؼبتعلم األجنيب يف ألحدي اللغوي وأىم ما دييز ىذا النوع منه
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وكثرة  خدام السهل من األلفاظ حُت الشرح،واست اػبصائص اللهجية واحمللية،
وسائل اؼبعينة على استخدام األمثلة والتصاحبات اللفظية والتعبَتات السياقية وال

  11وراعاة اعبانب الثقايف وغَتىا. االتصال،ربقيق 

 

 أمور أساسية في المعجم  -ه

إن األمور األساسية الواضحة يف اؼبعجم ثالثة. أوؽبا، اللغة الىت يأخذ اؼبعجم 
امية، لغة الكتاب( وؼبن تقدم؟ ثانيا، اؼبواد اؼبعجمية منها مادتو )الفصحى، الع

ثالثا، الشرح الذي يقدمو للكلمات،  )الكلمات، طريقة وترتيبها وترتيب أحرفها.
 اندياناؤسبر اللغويُت واؼبعجميُت عقد يف جامعة طريقتو وترتيبو. اتفق اغبضور يف م

 اؼبعجم عن اغبديث عند تعاجل اليت اؼبشاكل نوع  يف  م1960 سنة نوفمرب بأمريكا

  :وىي عامة،

 .وحاجتهم لو اؼبستعملُت من خاصا نوعا االعتبار يف اؼبعجم يأخذ أن جيب .0
 .بالعربية التحدث على األمريكان ليساعد عريب – اقبليزي قاموس فمثال

الشاذة   الصيغ وتوضع موضعها، يف الًتتيب واضحة اؼبواد كل تكون أن بد ال .2
 وقد .األصلية اؼبادة يف موضعها إىل فيشار وإال أمكن إن ابنفسه قائمة كمواد

 هبا الكلمات توضع اليت الطريقة كانت مهما أنو على عام بوجو العلماء اتفق

 اليت الساعات عن يعوضون ال الدارسُت فإن علمية، معا اشتقاقيا اؼبتصلة

 .واضحال موضعها األلفبائي يف تكون ال اليت الكلمات عن البحث يف يضيعوهنا

 األحيان بعض يف .مادة كل مع األساسية النظمية اػبصائص توضح أن بد ال .3

 وديكن .بُت اؼبعاين التمييز ىو ثانويا غرضا النظمية اؼبعلومات تساعد أن جيب

 مثال العادية األساسية أو االرتباطات من فباثلة داللية معلومات توضيح

 .ضرورة كبوية تفرضها مل إذا حىت الفاعلُت أو اؼبفضلة اؼبفعوالت
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  61( ص: 0988أضبد ـبتار عمار، صناعة اؼبعجم اغبديث، الطبعة األوىل ) القاىرة: عامل الكتب،   
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 لغة التأدب، وجدت إن لالستعمال اؼبختلفة اؼبستويات إىل بدقة االشارة جيب .4

 .وما شاهبها اللهجات حالة يف جيب وىذا اخل، ...والفاحشة والعامية،

األضداد  توّضح أمكن وإذا للداللة، كامل ايضاح إعطاء اؼبستحب من .5
 .اللفظي واؼبشًتك واؼبرادف

 ۱۱.لغوي أساس على الثانوية واؼبعاين األصلية اؼبعاين بُت زالتميي .6

 

 معالجة المعنى ومشكالته في الصناعة المعجمية -و

 إىل تو يف اؼبعاجم، دون أن نشَتومعاعبال ديكن أن نتحدث عن شكللت اؼبعٌت 

 تقاس الذي احملك ىو اؼبعجم، وأقسام مكونات أىم ىو الذي اؼبعجمي النص أن

 واغبضارية والثقافية والًتبوية والتعليمية اؼبعرفية وظائفو أداء على اؼبعجم قدرة بو

  .تطبيقات من ؽبا وما نظريات عدة مضمون بُت التوفيق وعلى

 عن بالبحث متصل ألنو اؼبعجم عناصر من عنصر أىم ىو اؼبعجمي فالنص

 اؼبكتمل اؼبعجمي النص أساس تعترب تعريفات من ويتكون ومعناه، اؼبدخل داللة

 ديكن ما أكرب لتقدمي دبعانيها التعريفات من ومتنوعة عديدة طرقا يستوجب الذي

 . اؼبراد شرحو اؼبدخل عن اؼبعلومات من

 يف األول اؼبركز حيتل فهو اؼبعجم، عملؼبست مطلب أىم اؼبعجمي اؼبعٌت ويعد
 يف تناوال األمور أصعب من اؼبعجمي واؼبعٌت اؼبعجمية، الصناعة يف الدراسات معظم

 من يشاء ما منها وخيتار مادتو اؼبعجم صانع جيمع أن فبعد اؼبعجمية، الصناعة

 العمل يأٌب ؼبعجمو، إنشائو من واؽبدف الغرض حبسب كمداخل ليستعملها ألفاظ

 .وآخر شارح بُت معناىا خيتلف ألفاظ وىي اؼبداخل، ىذه شرح يف اؼبتمثل لصعبا

 الدالة الكلمات مثل إليو تشَت ما كاإدر  السهل من يكون الكلمات بعض فهناك

 ومع وغَتىا، واألثاث والطعام واغبيوان والبنايات األشجار مثل اؼبادية األشياء على
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  22-20( ص. 0966، )بَتوت: دار النهضة العربية: يف ضوء دراسة علم اللغة اغبديث اللغوية اؼبعاجم الفرج، أبو أضبد ؿبمد 
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 لغوية بيئة يف الواحدة اللغة داخل فةـبتل بأظباء تسمى األشياء بعض قبد ذلك

 مثل كلمات أما .عليها التعرف السهل من أشياء فهي عامة بصورة ولكن واحدة،

 تدل فكلها اؼبعنوية األشياء من وغَتىا والعدل واغبرية والسالم واعبمال واػبَت اغبق

 ال كما اؼبعجمي، معناىا ربديد الصعب من مفاىيم أو مشاعر أو أفكار على
 .كثَتة أبعاد ذات دالالت من معو تتالءم أو الذىن يف تثَته ما حصر نديك

 اليت اؼبصادر أفضل يعد اػبالصة النظرية الناحية من اؼبعجم أن من الرغم فعلى

 للكثَت للمعٌت غموض يف تتسبب قد الكلمات من النوع ىذا أن إال اؼبعٌت، ربدد

 اؼبعٌت على الكثَتون يعول ال ولذلك اؼبعجم، يف شرحها من بالرغم األلفاظ من

 األلفاظ معٌت ربديد يف يعتمدون بل اؼبعجم، يف الوارد الكلمة معٌت أي اؼبعجمي

 االعتماد ىي الطرق ىذه أىم ومن اغبديث، اللغة علم هبا جاء أخرى طرق على

 النظرية وىي اؼبعٌت، سةادر  يف النظرية أحدث ذلك إىل أشارت كما السياق على

 .واللغوية والثقافية االجتماعية اؼبختلفة، بأنواعها السابقة

 عاةامر  أديا اؼبعجمي اؼبعٌت عوااير  أن اؼبعاجم صانعي على ماالز  كان ىذا ألجل

 شرحها، دااؼبر  الكلمات ؼبعٌت اإليفاء حق وموفيا دقيقا الشرح يكون حىت وىذا

 ذيال اؼبثايل اؼبعجمي فالنص الشرح، طرق تنويع ىو ذلك يف اتبع أسلوب وأحسن

 .للشرح ـبتلفة طرقا يتضمن الذي ىو اؼبثايل اؼبعجم صورة يعكس

 ـبتلف ظهور ومع اؼبعاجم، صناعة تطور مع وتنوعت الشرح طرق تعددت وقد

 ما الشرح طرق أىم ومن اغبديث، اللغة علم أفرزىا اليت اؼبعٌت سةادر  يف النظريات

  :يلي

 التعريف اؼبنطقي:   .1

 اللغة، عن خارج تعريف وىو شيوعا، ثرىاوأك التعريف أنواع أىم ويعد

لغويا،  تعريفو دون من شرحو دااؼبر  الشيء مضمون فيصف اؼبنطق، يعتمد
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 بوضع أو اؼبعرف الشيء خصائص ببيان وتوضحو اؼبعٌت الطريقة ىذه وربدد

  .لو تعريف

 األخرى األشياء من غَته عن وسبيزه اؼبعرف الشيء جنس بذكر ويكون

 لتحديد فاعبنس خاصتو، أو النوعي فصلو بذكر ىذاو  جنسو، يف الداخلة

 .جنسو ربت الداخلة األنواع بقية عن لتميزه اػباصة أو والفصل اؼباىية،

 نبات األرطي، واحدة :بقولو األرطاة ل الوسيط اؼبعجم تعريف ذلك ومثال

 كالعصي، واحد أصل من وخيرج الرمل، يف يثبت البطاطا، فصيلة من شجري

 .كالُعّناب رهوشب دقيق، ورقو

 مع األنواع ىذه تطورت وقد ـبتلفة، عدة أنواعا النوع ىذا ربت ويدخل

 التكوينية العناصر فكرة تقوم إذ التحليلية، والنظرية الداللية اغبقول نظرية ظهور

 التمييزية، أواؼبالمح العناصر من عدد إىل للكلمة الداليل احملتوى ربليل على

 والكان اؼبشروحة، الكلمة سواء أخرى كلمة يف تتجمع أال اؼبفًتض من اليت

 اللفظي واؼبشًتك اؼبًتادفات ربليل يف النظرية ىذه وتفيد دفُت،امًت  اللفظان

 تعريفو سيتضمنها اليت العناصر حيدد أن اؼبعجم صانع النظرية ىذه سبكن حيث

 ذلك مثال نفسو، اجملال يف معو الواردة الكلمات من غَته من سبيز واليت للفظ،

 ديكن )...كنبة أريكة، دكو، مقعد،( العربية يف اعبلوس مقاعد بُت للتمييز

 الشكل حيث من آخر، من نوعا سبيز اليت اؼبالمح خالل من بينها التفريق

 .أخرى صفات أو أوالوظيفة،

 يف مطبقة لتاماز  اليت التقليدية الشرح طرق بعض إىل التطرق من البد كما
. العربية اؼبعاجم معظم يف مطبقة مازالت اليت يةالتقليد العربية اؼبعاجم معظم

 :ذلك من وحديثها، قدديها

 اؼبعجمات يف دفاباؼبر  الشرح ذباه اؼبواقف تباينت وقد :دفاباؼبر  الشرح

 نظريات أتباع عند سيما وال الشرح، عيوب من النوع ىذا معظمهم فعد
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 دفاالًت  وجود عدم بدعوى والسياقية والتوزيعية والتحليلية الداللية اغبقول

 الكلمات معاين بُت دقيقة فروق ىناك تكون أن البد وأنو التطابق الكامل

 .واحد سياق يف األخرى ؿبل منها الواحدة تدل أن معها يصح ال دفةااؼبًت 

 عيوب جانب إىل ىامدة جثة وتقدمها سياقها عن الكلمة تعزل أهنا كما

 وقد االستعمال، لغرض تصلح وال وحده، الفهم غرض زبدم أهنا منها أخرى

 وـبتلفة اللفظي، اؼبشًتك نوع من تكون عندما الطريقة ىذه استخدام من حذر

 .التضمُت معناىا يف يكونأو  االستعمال، درجة يف أختها عن

 بُت الدقيق الداليل الفارق إىل اإلشارة ضرورة إىل بعضهم دعا فقد وؽبذا

 أوتركيب ـبتصر بسياق تعبَت طريق عن اؼبعٌت اؼبتقاربة الكلمات أو الكلمتُت

 لعاوط اؼبفسرة، الكلمة فهم قد القارئ يكون وبذلك التعريف، مع يذكر موجز

 .منها قريب أو متشابو معٌت ؽبا أخرى كلمة على

 التفسَت يقلل أن واقًتح باؼبفردات، الشرح طريقة ذباه آخرون ربّفظ بينما

 شيوعا األكثر دفااؼبر  بذلك اخترب فسربو، وأن حدث واذا أمكن، ما دفاباؼبر 

 .ووضوحا

 اؼبعجمات :منها كثَتة حاالت يف تصلح الطريقة ىذه أن رى أ من وىناك

 الكلمة شرح وعند اؼبصطلحات، معجمات ويف اؼبدرسية، واؼبعجمات اؼبوجزة،

 القارئ تزويد حالة يف اللغة، الثنائية اؼبعجمات ويف العربية، بنظَتهتا اؼبعربة

 .الفرق ذكر ضرورة مع هبةمشا أو مقاربة بكلمة

 من نوعا بعضهم عده الذي باألضداد الشرح أيضا التقليدية الشروح ومن

 أو دفاباؼبر  الشرح من نوعا بعضهم وجود ألن اؼبقارب، أو دفاباؼبر  الشرح

 من البعض عد يف السر ىو ىذا ولعل الذىن، يف اللفظُت وجود ألن اؼبقارب،

 تنوعا أو" اؼبعجمية الداللية اجملموعات من انوع واألضداد دفاتااؼبًت  اللغويُت
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 من مشًتكا اقدر  ربمالن قد اؼبعٌت يف اؼبتقابلُت اللفظُت ألن الداللية، اغبقول يف

  .نفسو الوقت يف ومتضادين دفُتامًت  جيعلها فبا الصفة

 الشرح بالشاىد:  .2

 وذلك وحديثا قدديا اؼبعجم عناصر من اعنصر  دائما سبثل الشواىد كانت

 شرحو أو وتقدديو الشاىد مفهوم اختلف وقد خاصة، وشرحو اؼبعٌت يضاحإل

 .العصور مر على

 كانت فإهنا العربية، اؼبعجمية الصناعة يف اؼبسألة ىذه نوضح أن أردنا واذا

 ىذه مصادر ففي اؼبعجمي، الشأن يف الباحثُت لدن من سةاودر  اىتمام ؿبط

 للغة، الذىٍت العصر كتابات من الشواىد أخذوا قد العرب أن يالحظ الشواىد

 عوامل لعدة وىذا يهم،أبر  نقية اللغة كانت حيث االحتجاج، عصر شواىد أي

 .العجمة من وسالمتو اللحن من العرب كالم سالمة أمهها وأسباب

 فمثال معجم كل حسب الشواىد كمية ذباه القدماء مواقف تباينت وقد

 القرآنية الشواىد من واإلكثار وتنوعها اؼبصادر بكثرة امتاز "العرب لسان"

 االستشهاد أمهل فقد" احمليط القاموس " أما هبا، حيتج اليت والنثرية والشعرية

 وخصائصو، مفاخره من ذلك عد وقد معجمو يف باأللفاظ واكتفى ندر، ما إال

 من أكثر العروس تاج معجمو يف القاموس بشرح قام حُت الزبيدي ولكن

 .عصورال كل من الشعرية الشواىد

 يأور  معياري يأر  متناقضان، يانأر  يتنازعو اؼبعجمي النص يف الشاىد وقبد
 يف النصوص من معُت ونوع معينة مرحلة على يركز اؼبعياري فاالذباه وصفي،

 مستويات ويف مصدر أي من بالشاىد األخذ يف مشدد وىو االستشهادات

 معظم اقتباس ةضرور  إىل يدعو الذي الوصفي االذباه اؼبختلفة، أما اللغة

 أو األديب نتاجهم خلود عن النظر بصرف اؼبعاصرين الكتاب من الشواىد

 الوصفية حاولت ، فقدمؤرخا وليس مشرع ىو اؼبعجمي أن يهمأر  فب جودتو
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 وأدخلت األدبية غَت اؼبصادر باستخدام فسمحت األديب، اػبلود صفة ذباوز

 .وغَتىا الشعبية والروايات واجملالت الصحف لغة وكذلك اؼبعجم، يف اغبياة لغة

 

 المفردات. 2

 مفهوم المفردات  - أ

إن اؼبفردات عنصر من عاصر اللغة حبيث تتوقف عليها اؼبعاين واستخدام 
الكلمات يف اللغة من النتكلم أو من الكاتب. والشخص تزيد مهارتو يف اللغة إذا 

  13ليت استوعبها.اردادت مفرداتو. إلن مهارتو لغة الشخص متوفقة على اؼبفردات ا

اإلندونيسية ألفها إخيول وساذيل  -اؼبفردات كما ذكرت يف القاموس اإلقبيليزية
واؼبفردات عند بايل  Vocabularyويف اللغة اإلقبيليزية ظبيت ب  14ىي قائمة الكلمات.

 15بوستكا ىي قائمة الكلمات أيضا.

 

 أهمية المفردات  - ب

مفهومو للمقصود  لى عدة عوامل منهاويعتمد قباح اؼبعلم يف تدريس اؼبفردات ع
وكيفية تقدديها وفهمهما لفلسفة الكتاب اؼبقرر يف تقدمي اؼبفردات وأخَتا  بتعليم اؼبفردات،

 16طريقة تعليمها للدراسُت.

 معنى تعليم المفردات  -ج
إن التعليم عامل من عوامل الًتبية وينحصر إيصال اؼبعلومات إىل ذىن وصك 
حوافظ النشء دبسائل الفنون والعلوم. وعواملو ثالث: ىي اؼبعّلم واؼبتعلم واؼبعلومات. 

الالزم  ؼبعلومات اؼبقدارواؼبعلم ىو الواسط بُت العاملُت اآلخرين وىو الذي خيتار من ا
فعملو يتضمن دراسة اؼبتعلم والعلم التام باؼبعلومات الدراسية وخباصة ما يلقي  للمتعلم،

                                                           
13

  Hendri Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata, (Jakarta: Gramedia, 1990) hlm 2 
14

  Echol, Jhon M, dan Sadzili, Kamus InggrisIndonesia, (Jakarta: Gramedia, 1998) hlm 631 
15

  Tim, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) hlm 24 
16

  615 ص:رشدي أضبد طعيمة، اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا بلغة أخرى، )مكة: جامعة أم القرى، بدون السنة(   
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منها على اؼبتعلم حىت يسهل عليو إيصاؽبا لو مرتبة ترتيبا منطقيا ومرتبطا بعضها 
  17ببعض.

قد يرى البعض أن تعلم الدارس األجنيب معٌت كلمة عربية يعٍت قدراتو على ترصبتها 
إىل لغتو القومية وإجياد مقابل ؽبا. والبعض اآلخر قد يظن أن تعلم الكلمة العربية يعٍت 

 18غَت الصحيح. قدرتو على ربديد معناىا يف القواميس واؼبعاجم العربية. وكال الرأيُت
فحسب، أو فهم  ليست القضية يف تعليم اؼبفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها

و ؾبرد وصفها يف تركيب لغوي أ ط، أو معرفة طريقة االشتقاق منها،معناىا مستقلة فق
إن معيار الكفاءة يف تعليم اؼبفردات ىو أن يكون الطالب قادرا على ىذه كلو  صحيح،

باإلضافة أىل شيء آخر ال يقل عن ىذه كلو أمهية, أال وىو قدرتو على أن يستخدم 
 الكلمة اؼبناسبة يف اؼبكان اؼبناسب. 

 

 ف تعليم المفرداتأهدا -د

ب، أو فهم مهناىا ليس اؽبدف من تعليم اؼبفردات أن يتقُت الطالب نطق أصواهتا فحس
إن معيار  مستقلة، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو ؾبرد وصفها يف تركيب بلغوي،

الكفاءة يف تعليم اؼبفردات, ىو أن يكون قادرا على استخدام الكلمة اؼبناسبة يف سياق 
 19سب.اؼبنا

 ىو كما يلي: م من تعليم مفردات اللغة العربية،أما الغرض العا
وإما من خالل قراءة النص  ديدة على التلميذ أو الطالب،ت اعبتعرف اؼبفردا .0

 وكذالك فهم اؼبسموع.

                                                           
 3دار السالم، بدون السنة( ص.  )فونوروكو : الًتبية والتعليم اعبزء األول "ج"طلبة كلية اؼبعلمُت اإلسالمية كونتور،  17

18
إيسيسكو، -)مصر: منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافةتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا: مناىجو وأساليبو، رشدي أضبد طعيمة،   

  093( ص: 0989

 
19

دون العنوان: موؤسسة الوقف اإلسالمي ومشروع عبد الرضبن بن إبراىيم وزمالؤه، دروس الدورات التدريبة ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت بو، الفوزان,  
 40،  ص: 0434العربيةللسمع، 
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ألن  حيح،تدريب التلميذ أو الطالب لتكون قادرة على نطق اؼبفردات بنطق ص .2
 النطق الصحيح ىو جيعل ويفهم إىل كفاءة الكالم والقراءة حبسن وصحيح أيضا.

أو استخدامها يف سياق اعبملة  عجمية،دات، إما يف الداللة أو اؼبفهم معٌت اؼبفر  .3
 اؼبعنوية. 

قادرة علي تقدير ووضع مفردات بالتعبَت الشفهي )الكالم( والكتابة )اإنشاء( وفقا  .4
 20لسياقها الصحيح.

 

 أسس اختيار المفردات -ه
. فما أساس اختيار وعليك أن زبتار منها وتنتقي سها،اللغة كّم كبَت تعطيك نف

اؼبفردات يف برنامج لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى. ىنا ؾبموعة من األساس 
 21نذكر فيما يلي أكثرىا انتسارا:

شائعة االستخدام على غَتىا, مادامت  تفضل الكلمات Frequencyالتواثر:  .0
عٍت. وتستشار فيها قوامم اؼبفردات اليت أجرت حصرا للكلمات متفقةمعها يف اؼب

 اؼبستعملة وبينت معدل تكرار كل منها.

تفضل الكلمات اليت تستخدم يف أكثر من بلد عريب علي  Rangeالتوزع أو اؼبدى:  .2
تلك اليت توجد يف بلد واحد. قد تكون الكلمة ذا تكرار عال أو شيوع مرتفع, 

ؼبرتفع ينحصر يف بلد واحد. لذا يفضل أن زبتار الكلمة اليت ولكن ىذا التكرار ا
تلتقي معظم البالد العربية على استخدامها. ومن اؼبصادر اليت تفيد يف ىذا, )معجم 
الرصيد اللغوى للطفل العريب(. والذي أعدتو اؼبنظمة العربية للًتبية والثقافة والعلوم 

إعداده. ويضم الكلمات اليت بتنونس. والذي كان للكاتب شرف االشًتاك يف 
وردت على ألسنة األطفال العرب يف ـبتلف الدول العربية موزعة حسب شيوعها أو 

 تواترىا وحسب توزعها أو مداىا. 

                                                           
20

 Syaiful Mustofa, Op.Cit , hlm 63 
21

 095ص:  اؼبراجع النفسرشدي أضبد طعيمة،   
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تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدىا حُت  availabilityاؼبتاحية:  .3
اس عن الكلمات اليت يطلبها. واليت تؤدي لو معٌت ؿبددا. ويقاس ىذا بسؤال الن

 يستخدموهنا يف ؾباالت معينة.

تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة  Familiarityاأللفة:  .4
اؼبهجورة نادرة االستخدام. فكلمة )الشمس( تفضل بال شك على كلمات )ذكاء( 

 وإن كانا متفقُت يف اؼبعٌت. 

تكون تفطي عدة ؾباالت يف وقت واحد تفضل الكلمة اليت  Coverageالشمول:  .5
على تلك اليت الزبدم أال ؾباالت ؿبدودة. فكلمة )بيت( أفضل يف لرأينا من كلمة 
)منزل(, وإن كان بينهما فروق دقيقة. إال أهنا فروق ال هتم الدارس يف اؼبستويات 

 اؼببتدئة خاصة. 

لى تلك الكلمة العامة األمهية: تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس ع .6
 الىت قد ال حيتاجها قليال.

العروبة: تفضل الكلمة التيالعربية على غَتىا. وهبذا اؼبنطق يفضل تعليم الدارس   .7
 كلمة )اؽباتف( بدال من التليفون. 

 

 أساليب توضيح معنى المفردات  -و
 قلم(.بيان ما تدل عليو الكلمة بإبراز عينها أو صورهتا إن كانت ؿبسوسة ) .0

 سبشيل اؼبعٌت )فتح الباب(. .2

 سبشيل الدور )مريض يشكو من بطنو(. .3

 ذكر اؼبتضادات. .4

 ذكر اؼبًتادفات. .5

 تداعي اؼبعاين )للعائلة تذكر الكلمات: زوج وزوجة وأوالد وأسرة(. .6

 ذكر أصل الكلمة ومشتقاهتا. .7

 شرح معٌت الكلمة بالعربية. .8
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 يساعد على معرفة اؼبعٌت أكثر. إعادة القراءة وتعّددىا .9

 البحث يف اؼبعجم. .01

 إبرادىا يف أمثلة متعددة. .00

لذا ينبغي أن  ىا،اؼبفردة أو الكلمة تقل أمهيتها التعليمية عندما تكون دبفراد
حيرص دائما على تعليمها يف صبل ومن خالل سياقات ذات معٌت ومفهومة للدارسُت. 

)حبث ال ربتوي على الكثَت  دات ـبتارة بعناية وتركيز،حدة مفر وأن يتضمن الدرس أو الو 
من اؼبفردات غَت الضرورية أو الصعبة اليت تزيد من عوائق التعلم( وأن تتكامل مع 
مفردات بقية الدروس أو الوحدات لتشكل يف النهاية الذخَتة اؼبفرداتية )اؼبعجمية( 

 22اؼبستهدفة. يف اػبطة أو اؼبنهج التعليمي.

 

 تعليم اللغة العربية .3

 النظرة العامة عن الغة العربية -أ

سةةةامية و متقةةةارب باللغةةةة العربيةةةة اللغةةةة العربيةةةة ىةةةي احةةةدى مةةةن عائلةةةة اللغةةةات ال
ضةا أقةدم لغةة العةةامل بقةى و الةيت ال تةزال تسةةتخدم اللغةة اآلراميةة أيضةا. العربيةة ىةةي أيو 

حىت يومنا ىذا. انو انتشةر إىل صبيةع أكبةاء العةامل، وقةد اسةتخدمت علةى نطةاق واسةع 
 حىت كلغة رظبية يف العديد من البلدان يف ذروة اإلسالم األوىل.

وألقةةةت بعةةةض اػبةةةرباء بعةةةض تعريةةةف عةةةريب مةةةع تقريبةةةا نفةةةس احملةةةرر، علةةةى النحةةةو 
 التايل:

للغةةة العربيةةة ىةةي إحةةدى اللغةةات السةةامية وىةةي لغةةة أمةةة العةةرب القدديةةة العهةةد ا .0
الشةةائعة الةةذكر الةةىت كانةةت تسةةكن اعبزيةةرة اؼبنسةةوبة إليهةةا يف الطةةرف الغةةريب مةةن 

 23.آسيا

                                                           
22

 059( ص: 0432ن بن إبراىيم الفوزان، إضاءات ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا,، )الرياض, عبد الرضب  
23

    2م( ص  2111بَتوت: موسسة اؼبعريف، العدب، ) جواىرسيد مرىم اضبد اغبشمي،  
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ر اهلل ليخاطب هبا عباده فأنزل هبا خاًب شرائعو اللغة العربية ىي اللغة الىت اختا .2
عةةن إشةةراف رسةةلو ؿبمةةد صةةلى اهلل عليةةو وسةةلم وىةةو القةةران الكةةرمي واألحاديةةث 

 24.النبوية

 يعرب هبا العرب عن اغراضهم وقد وصلت البان اللغة العربية ىي الكلمات اليت .3
 25من صريق النقل.

من الثالثة التعاريف اؼبةذكورة أعةاله ديكةن أن يفهةم ان اللغةة العربيةة ىةي لغةة مةن 
البشري وقد ًب منح والذي اختاره اهلل للتواصل مع عبده، النيب ؿبمد صل اهلل اعبنس 

حاديةةث النبويةةة والةةيت تةةأٌب لنةةا األلكةةرمي و عليةةو وسةةلم حةةق منصةةوص عليةةو يف القةةرآن ا
انتشةةةرت علةةةى واسةةةعة  يف صبيةةةع أكبةةةاء العةةةامل عةةةن طريةةةق الدينيةةةة والعلميةةةة والثقافيةةةة و 

 واالجتماعية السياسية و االقتصادية.

 عملية تعليم اللغة العربية -ب

 قبةةل عمليةةة تعلةةيم اللغةةة العربيةةة ،أوالً شةةيء اؼبعلةةم اعةةداد اؼبةةواد الةةيت سةةوف تعطةةى

، وال خيةةةرج مةةةن  الةةةةذي م عةةةرض اؼبوضةةةةوع يف مةةةنظم أو مربؾبةةةة. حبيةةةث يةةةتللمتعلمةةةُت
 ىدف سوف ربقيقو بعد عملية التعليم تأخذ مكان.

يةةة لطةةالب، اؼبراحةةل الالحقةةة الحظةةت بعةةد ربديةةد اؼبةةواد الةةيت سةةيتم تعطةةى األولو 
اؼبعلمةةُت علةةى مراحةةل اؼبةةواد التعليميةةة، والةةدافع، وإعطةةاء الثنةةاء الةةيت هتةةدف إىل خلةةق 

 عملية التعليم فعالة ونشطة وخالقة و اؼبرح.

طريقة التدريس ىي الطريقة اؼبعلمُت تقدمي درس كيف يتلقى الطالةب دروسةا يف 
. وبالتةايل، فةإن دور طريقةة التةدريس ىةي ثةارةلدرس، إما يف شةكل إعةالم أو إالوقت ا

أداة ل خلةةةق التةةةدريس مواتيةةةة و عمليةةةة التعلةةةيم. مةةةع ومةةةن اؼبتوقةةةع أن تنمةةةو ؾبموعةةةة 

                                                           
24

 Ismail HS, Idris, Kitab Pembimbing ke Bahasa Al-Qur’an (Cet. II Cirebon: al-Mishriyah,1995), 

h1m  38 
  3 , ص)م 2115 –ه  0436 ،لبانون: دارل الكتب العلمية –بَتوت , ؾبلد واحد(، جامع الدروس العربية الشيخ مصطفى الغالييٍت،25
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متنوعةةةة مةةةةن أنشةةةةطة الةةةتعلم لتعلةةةةيم الطةةةةالب احةةةةًتام اؼبعلمةةةُت ، وبعبةةةةارة أخةةةةرى ىةةةةذه 
يعمةةةل اعةةةل الطريقةةةة ، وخيلةةةق التفاعةةةل التعليمةةةي بةةةُت اؼبعلمةةةُت والطةةةالب. يف ىةةةذا التف

 ، يف حُت يتصرف الطالب و اؼبتلقي أو اؼبوجهة.اؼبعلم كسائق أو اؼبشرف

واحةد اعبهةد الةذي ال ينبغةي التخلةي عنهةا مةن قبةل اؼبعلمةُت ىةو كيةف اؼبدرسةةُت 
كمةةةا مكةةةون واحةةةد أن يةةةؤثر علةةةى عمليةةةة الةةةتعلم.  طريقةةةة التةةةدريبموقةةةف علةةةى فهةةةم 

و الواقةع جيةدا مدروسةة مةةن  اإلطةار ىةو بالتةايل لةيس مةن غةَت اؼبةةألوف لكنهةا حقيقيةة
قبةةةةل اؼبعلةةةةم . وبالتةةةةايل تشةةةةكيل اؼبعرفةةةةة أو يف أي غبظةةةةة علةةةةى اسةةةةتعداد ليكةةةةون قيةةةةد 

 ، تعيُت جاىزة اؼبهارة.الستخدام من قبل األطراف اؼبعنيةا
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 

 حث  منهج الب  - أ

 Research and) تستخدم الباحثة يف ىذا البحث ىي البحث التطويري

Development) البحث لتطوير إنتاج فعالية ادلستخدمة ليتفّوق على  وىو طريقة
تعليم اللغة العربية يف ل ساعدوحتاول الباحثة بإنتاج ادلعجم ادل 1ادلشكالت التعليمية.

 . جماالنة ينهضالادلتوسطة اإلسالمية ىداية ادلبتدئني درسة م

 متستخد .ميالكالكيفي و  ستخدم الباحثة ىو ادلدخليومدخل البحث الذى 
ألن تبني وتشرح الباحثة عن  ( (Qualitative  Approach الباحثة ادلدخل الكيفي

درسة ىداية ادلبتدئني ادلتوسطة تعليم اللغة العربية يف مادلعجم ادلساعد لعملية تطوير 
ونتائج ادلنتاج احملصول يف ىذا البحث والتطوير. لذالك  ج.ة ماالنينهضالاإلسالمية 

تقًتاحات للمنتاج حتتاج الباحثة بنتائج من اخلرباء والطلبة عن التعليقات واإل
ىو حبث الذى يقصد ( (Quantitative  Approach ادلدخل الكمياحملصول. 

كمي ادلدخل الو  2واتقع اجتماعى. لبحث التأثري والبيان عن أسباب التغريات يف
ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة دلعرفة فعالية استخدام 

 ماالنق. اإلسالمية هنضة العلماء ىداية ادلبتدئني 
 

 

 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2010) hlm 407  
2
 Sukmadinata dan Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya: 2007) hlm 12 
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 همجتمع البحث وعين - ب

درسة ىداية ادلبتدئني يف ميعين الطلبة من الفصل الثامن إّن رلتمع ىذا البحث 
م  7102 -7102العام الدراسي يف سنة  جاالنة مينهضالادلتوسطة اإلسالمية 

 الطلبة.  10بعدد 

 

 يرو نموذج البحث والتط - ج
 منوذج وصفّي الذي يصفىو  اإلجرائيّ  التطويرذج و تستخدم الباحثة النم

تعد الباحثة ىذا البحث   3اإلجراءات ادلتبعة لتحصيل على ادلنتاج. اخلطوات
ألّن ىو أحد من منوذج  ADDIE“"  أّديىو منوذج  باختيار منوذج التطوير اإلجرائيّ 

ريقة التعليم بصيطة التصميم طريقة التعليم اليت تري اخلطوات األساس تصميم ط
 5تضمن ىذا النموذج مخس خطوات.وي 4وسهلة لنعلم.

 حتليل .1

 تصميم .2

 تطوير .3

 تطبيق .4

 وميتق .5

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Tim Penyusun dan Pembahas, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang-UIN Maliki Press, 2017) 

hlm 29 
4
 Benny A, Pribadi, Langkah Penting Merancang Kegiatan Pembelajaran yang Efektif dan 

Berkualitas Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2009) hlm 125 
5
  Endang Mulyatiningsih, Modul Kuliah Pengembangan Model Pembelajaran UNY, 2012, hlm 5  
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  3.1صورة 
 نموذج تطويري إجرائي في إعداد المعجم

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 إجراءات البحث التطويري  -د
إذا كان منوذج التطوير الشرح  .عن منوذج التطويرإجراءات التطويري خمتلف 

تسري  6إجراءات التطويري إىل ادلنتاج اجلماعي. لذالك يشرح إجراءات التطويري.
درسة ىداية ادلبتدئني يف مادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية الباحثة يف عملية 
 على خطوات التالية:. جة ماالنينهضالادلتوسطة اإلسالمية 

 تحليل  .1
ة ىي  احلاج وتطويري وجود احلاجات وادلشكالت، اخلطوة األوىل يف البحث

بني ما يتوتقع وحدث يف  رحنرافاتوادلشكالت ىي اال ل أمر لو امكانية لتنمينها،ك
مميزة  اللغة العربية يف ىذه اخلطوة تقامت الباحثة ادلقابلة مع مدرس 7ادليدان.

                                                           
6
 Tim Penyusun dan Pembahas, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang-UIN Maliki Press, 2017) 

hlm 29 
7
  Sugiono, Op.cit, hlm 409  

التحليل

 

 

 التصميم 

 التطبيق التطىير

 التقومي



00 
 

درسة ىداية يف م ادة اللغة العربيةالطلبة عن كفاءة التعليم ومعرفتها ومهارهتا وادل
 . جة ماالنينهضالبتدئني ادلتوسطة اإلسالمية ادل

وادلشكالت اليت تواجهها الطلبة مل يسيطر على مهارات اللغة ألن مل 
يسيطر على ادلفردة ونتيجة اإلمتحان أتقل من ادلتوسط. وحيتاج الطلبة إىل وسيلة 
خاصة دلساعدهتم يف تعليم اللغة العربية ولثروة ادلفردات وليسيطر على مهارات 

درسة ىداية يف مادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية لغة. حاولت الباحثة ال
 .جة ماالنينهضالادلبتدئني ادلتوسطة اإلسالمية 

 تصميم .2

يف ادلساعد لتعليم اللغة العربية  تصمم الباحثة ىذا ادلعجمىي  نيةاخلطوة الثا
ختيار نيا على امب جة ماالنينهضالدرسة ىداية ادلبتدئني ادلتوسطة اإلسالمية م

 ادلواد الدراسية مبناسبة مزية الطلبة ومهارهتا، استرياجتية وطريقة التعليمية وتقومي. 

 تطوير .3

يف ادلساعد لتعليم اللغة العربية تقامت الباحثة بإعداد ادلعجم  يف ىذه اخلطوة
اعتمادا على احتياج  جة ماالنينهضالدرسة ىداية ادلبتدئني ادلتوسطة اإلسالمية م
دلدرس والطلبة ليسهلهم يف عملية التعليمية اللغة العربية. إعداد ادلعجم بنظام ا

 خدمة.ادلوضوعي من كتاب اللغة العربية ادلست

 تطبيق .4

نتائج التطوير يف التعلم دلعرفة التأثري على جودة التعلم اليت يتضمن فعالية     
التنفيذ بالكامل  تمالتطبيق مل ي وجاذبية وكفاءة التعلم. يف ىذا البحث خطوة

 ، والذي يرتبط بتحسينات تطوير ادلنتج.للتقييم التكويينالبحث يأيت ألن 
عمل الباحثة اإلستبانة اليت تأدى يف عملية التعليمية باإلستخدام ادلعجم ستت

 [ادلساعد لتعليم اللغة العربية.
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 تقويم .5

ويين والتقييم تتمثل ادلرحلة األخرية يف إجراء تقييم يتضمن التقييم التك
الشامل. يتم إجراء التقييم التكويين جلمع البيانات يف كل مرحلة من ادلراحل 
ادلستخدمة يف التحسني والتقييم التجميعي الذي يتم إجراؤه يف هناية الربنامج 
دلعرفة تأثري نتائج التعلم للطالب وجودة التعلم على نطاق واسع. يف ىذا البحث 

ن ىذا النوع من التقييم يرتبط مبراحل البحث التنموي ىو التقييم التكويين، أل
 لتحسني تطوير ادلنتج الناتج.

 

 تجربة المنتاج  -ه

 تصميم التجريبة .1
. أما اجملموعة التجريبة ىو الفصل التجرييبستخدم يف ىذا البحث تصميم ت  
 ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية.تستخدم  اليت ثامنال

 بة مواضيع التجري .2
مواضيع التجريبة يف ىذا البحث تتكون من خبري ادلادة وخبري تصميم ادلعجم 

درسة ىداية ادلبتدئني ادلتوسطة يف مادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية واستعمال 
 . جة ماالنينهضالاإلسالمية 

 البيانات ومصادرها  .3

 أما البيانات ومصادرىا يف ىذا البحث كما يلي: 
مات عن عملية تعليم اللغة اليت تشمل على الكتاب التعليمى ادلستخدمة ادلعلو  (1)

وحاجات ومشكالت يف تعليم اللغة  ةالتعليم ووسيلة التعليمية اخلاص ومنهج
درسة ىداية يف مالعربية. مصادر ىذه البيانات ىي مدرس اللغة العربية والطلبة 

 . جة ماالنينهضالادلبتدئني ادلتوسطة اإلسالمية 
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ادلفردات ادلستخدمة. مصادر ىذه البيانات ىي الوثيقة من كتاب اللغة العربية   (2)
 يف ادلدرسة ادلتوسطة. الثامنمبدخل العلمى للفصل 

التعليقات واالتقًتاحات العامة للمنتاج. مصاد ىذه البيانات ىي اخلرباء يف رلال  (3)
 تعليم اللغة العربية ويف إعداد ادلعجم. 

 اناتأدوات جمع البي  .4
 أدوات مجع البيانات الىت تستخدمها الباحثة ىي: 

 ادلالحظة  .1

ادلالحظة ىي انتباه مقصودة ومنظم ومضبوط للظاىرات أو احلوادث أـو  
يف البحث العلمي، األمور بغية اكتساف أسباهبا وتقوانينها( وىي اخلطوة األوىل 

لفًتاض وترافقو تسبق ا يقوم الباحث يف مجيع مراحل البحث، ومن أىم خطواتو،
تستخدم ادلالحظة  8وتلحق بو وتقود الباحث إىل صياغة الفرضيات والنظريات.

لغة يف ىذا البحث جلمع البيانات من احلاجات وادلشكالت يف عملية التعليم ال
 العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سفرييغ فكالران مباالنق.

 ادلقابلة  .2

مع ادلعلومات ادلقابلة ىي يعترب شفويا يقوم من خالذلا الباحث جي  
وىي أداة مهمة للحصول على ادلعلومات من خالل  والبيانات الشفوية،
وادلقابلة اليت تقامت هبا الباحثة يف ىذا البحث ىي ادلقابلة  9مصادرىا البشرية.

ل ادلغلوتقة مع مدرس اللغة العربية جلمع ادلعلومات عن عملية التعليم الذي يشم
الطلبة يف  ليم اللغة العربية, وكفاءةومنهج التع على الكتاب التعليمي ادلستخدمة،

 تعليم اللغة العربية.

                                                           
)دمشق: دار الفكر املعاصر:  ،البحث العلمي أساسية النظرية ومماريته العلية ،رجاء وحيد دويدري   8

 114( ص: 2222

 ،البحث العلمي مفهىمه وأدواثه وأساليبه ،يد عبد الحقذوقان عبيدات وعبد الرحمن عدس وكا  9

   ۱35( ص. ۱98٩ : دار الفكر،)عمان
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 إلستبانةا  .3

اإلستبانة ىي أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق إن  
مرتبطة بواتقع معني، ويقدم بشكل عدد مثن األسئلة يطلب اإلجابة عنها من تقبل 

 10عدد األفراد ادلعينني مبوضوع اإلستبانة.

تستخدم الباحثة اإلستبانة جلمع البيانات عن حول مناسبة منتاج التطوير 
 ووضوحو وجذابتو من اخلرباء والطلبة. 

 تحليل البيانات  لوبأس  .5
 لة ترتيب وتنظيم البيانات وتنسيقها وتشحيصهايتقتصيد بتحليل البيانات عم

 ستخدم الباحثةت  11يف رلموعة من اجملموعات ادلعينة لتكون موضوعة معينة.
 يف ىذا البحث مما يلي: حتليل البيانات أساليب

 يفيةحتليل البيانات الك  .1

ي الكيفي لتحليل بيانات مراجعات ستخدم ىذا األسلوب الوصفت  
اخلرباء والطلبة وادلدرس للغة العربية. يتم إجراء تقنية حتليل البيانات ىذه عن طريق 
جتميع ادلعلومات من البيانات الكيفية يف شكل ادلدخالت واالستجابات والنقد 

نات حصل حتليل البياواتقًتاحات التحسينات الواردة يف االستبيان ونتائج ادلقابلة. 
 راجعة منتج التعلم.باستخدام دل

 البيانات الكمية  حتليل     .2

تستخدم ىذا األسلوب لتحليل البيانات عن درجة حتكيم خرباء والطلبة، 
 Deskriptive)  إحصائى وصفيواستبانة الطلبة باألسلوب حتليل  حتليل 

Analysis Statistic)12: أسلوب التحليل بالرموز مبا يلي
 

                                                           
10

 121، املراجع النفس ص: يدات وعبد الرحمن عدس وكايد عبد الحقذوقان عب  
11

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Rosdakarya, 2000) hlm 103 
12

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

1999)  hlm 313 
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يف اجلدول " Likert" نتيجة البيانات حتلل باستحدام مقياس اللياتقة ليكريتو  
 13ااّليت :

  0.1جدول 

 "Skala Likert" معيار اللياق بناء علي ادلقياس ليكريت

 القيمة الفصيلة
 % 100 ≤% < نتيجة28 الئق جدا

 %  84 ≤% < نتيجة82 الئق

 % 68 ≤% < نتيجة27 كفاية الئق

 % 52 ≤% < نتيجة18 نقصان الئق

 % 36 ≤% < نتيجة28 غري الئق

 البيان من جدول معيار اللياق :

%,  011 ≤% < نتيجة  28ذا ادلنتج التجرييب وصل إيل الدرجة ادلائة بني إ (1
 فهو من الفصيلة " الئق جدا "

%,  28 ≤%< نتيجة  82إذا ادلنتج التجرييب وصل إيل الدرجة ادلائة بني   (2
 فهو من الفصيلة " الئق"

%, فهو 82 ≤% < نتيجة  27إذا ادلنتج التجرييب وصل إيل الدرجة ادلائة بني  (3
 من الفصيلة "كفاية الئق "

                                                           
13

  Ibid, hlm 314 
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%,  27 ≤% < نتيجة  18إذا ادلنتج التجرييب وصل إيل الدرجة ادلائة بني  (4
 فهو من الفصيلة " الئق جدا "

%,  18 ≤% < نتيجة  71إذا ادلنتج التجرييب وصل إيل الدرجة ادلائة بني  (5
 فهو من الفصيلة " الئق جدا "
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 : منهجية البحث3.1جدول 

 

 مصادر البيانات بيانات أسئلة البحث
أدوات جمع 

 البيانات

أسلوب تحليل 
 البيانات

 مدخل البحث منهج البحث

ادلعجم  كيف تطوير .1
ادلساعد لتعليم اللغة 

 العربية يف مدرسة

ىداية ادلبتدئني 
اإلسالمية  ادلتوسطة

 ؟ النهضية ماالنج

ادلعلومات عن عملية   -
اليت لغة العربية  يةتعليم

تشمل على الكتاب 
التعليمى ادلستخدمة 

ومنهج التعليم ووسيلة 
 ةالتعليمية اخلاص

ومشكالت وحاجات 
 يف تعليم اللغة العربية.

 

 ادلفردات ادلستخدمة  -

 

مدرس اللغة العربية  -
والطلبة يف مدرسة 

ة ادلبتدئني ىداي
ادلتوسطة اإلسالمية 

 النهضية ماالنج

 

 

 

 

الوثيقة من كتاب اللغة  -
العربية مبدخل 

 قابلةادلالحظة و ادل
حتليل البيانات 

 الكيفية

 البحث التطويري

(Research and 

Development) 

 ادلدخل الكيفي
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العلمي للفصل 
الثامن يف ادلدرسة 

 ةادلتوسط

 كيف مواصفات .2

 ادلعجم ادلساعد
لتعليم اللغة العربية 

ىداية  يف مدرسة
ادلبتدئني ادلتوسطة 

اإلسالمية النهضية 
  ؟ ماالنج

وحاجات الطلبة يف تعليم 
 اللغة العربية.

مدرس اللغة العربية 
والطلبة يف مدرسة ىداية 

ادلبتدئني ادلتوسطة 
اإلسالمية النهضية 

 ماالنج
  قابلةادل

 البحث التطويري

(Research and 

Development 

 ادلدخل الكيفي

ادلعجم  كيف فعالية .3
ادلساعد لتعليم اللغة 

 العربية يف مدرسة

ىداية ادلبتدئني 

التعليقات واالتقًتاحات 
 العامة للمنتج

اخلرباء يف رلال تعليم  -
 اللغة العربية

مدرس اللغة العربية  -
 مدرسة والطلبة يف

 ستبانةادلقابلة وإل
حتليل البيانات 

الكمية 
 الكيفيةو 

 البحث التطويري

(Research and 

Development 

 ادلدخل الكيفي والكمي



33 
 

ادلتوسطة اإلسالمية 
 ؟ النهضية ماالنج

 

ىداية ادلبتدئني 
ادلتوسطة اإلسالمية 

 النهضية ماالنج

 



24 
 

 الفصل الرابع 
 عرض البيانات وتحليلها 

 

بحث الباحثة إجابة عن أسئلة البحث اليت تتكون من ثالثة تيف ىذا البحث 
يف مدرسة ىداية كيف تطوير ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية يف  ادلباحث، وىي

لتعليم اللغة  كيف مواصفات ادلعجم ادلساعدو . ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج
كيف فعالية ادلعجم و . يف مدرسة ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج العربية

 . يف مدرسة ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنجتعليم اللغة العربية لادلساعد 
 

   تعليم اللغة العربيةلالمعجم المساعد  تطويرالمبحث األّول: 
 :كما يليتعليم اللغة العربية على خطوات  ليتكون تطوير ادلعجم ادلساعد 

 والمشكالت تحليل اإلحتياجات . أ
 والمقابلة نتائج المالحظة (1

فصل  الحظة يفتعليم اللغة العربية، قامت الباحثة مبلقبل تطوير ادلعجم ادلساعد 
حصلة . ماالنجيف مدرسة ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية الثامن 
 :فيها ادلالحظةمن الباحثة 

يف مدرسة ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة عملية التعليمية اللغة العربية فصل الثامن  .ٔ
وخصة اللغة العربية يف األسبوع ومدرس  ومشكالهتا اإلسالمية النهضية ماالنج

رأت اللغة العربية يف فصل الثامن ىو أستاذ أزتد نواوي. يف ىذه ادلالحظة 
يف تعليم اللغة  عن صلاح الطلبةباحثة عملية التعليمية ذلا مسؤولية ضرورية ال

يشعر الطلبة بالصعبة في املادة.  وايفهم مل مألنّ  مل يتحمسواالطلبة . العربية
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الكتاب التعليمي ىم مل يعرفوا وحيفظوا ادلفردات يف فهم ادلواد الدراسية، و 
  Drillادلستخدم. وأن طريقة التعليم اليت تستخدمها ادلدرس ىي طريقة 

يف عملية التعليم. إّن الطلبة حيتاجون  PPT  وسيلة ومناقشة. يستخدم ادلدرس 
الكتاب ليفهمون ادلفردات يف على تعليم اللغة العربية إىل وسائل ادلساعدة 

اعتمادا على نتيجة ادلالحظة، التعليمي ادلستخدم، وىذا بدليل عن الطلبة. 
يف فهم مواد  فالباحثة تطور ادلعجم ادلساعد يف تعليم اللغة العربية لتسهيل الطلبة

 الدراسية ويزيد ثروة ادلفردات. 
وسطة يف مدرسة ىداية ادلبتدئُت ادلتكتاب التعليمي اللغة العربية يف فصل الثامن  .ٕ

منهج يعٍت كتاب التعليمي " درس اللغة العربية".  اإلسالمية النهضية ماالنج
 ، ويستخدم الكتاب التعليمى مبدخل العلمي. ادلطبوعة  األوىل،ٖٕٔٓالدراسي 

ىذا الكتاب جيد ولكن مل موجود قائمة بادلفردات يف وراء . ٕ٘ٔٓ سنة
  ألنم فيو مل يسيطر ادلفردات. ادلناقشة. حىت الطلبة مل يفهم ادلادة 

يف مدرسة ىداية قوم الباحثة بادلقابلة مع ادلدرس اللغة العربية يف فصل الثامن تو 
والطلبة يف تلك أستاذ أزتد نواوي ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج 

م،  ٕٚٔٓيف يوم السبت فيي التاريخ احلادي عشر من األكتوبر سنة ادلدرسة، 
داف من عملية ادلقابلة ىذا البحث ليقوي البيانات اليت تنالو الباحثة من وأى

 . ادلالحظة
فحصلت الباحثة على ادلعلومات أن الطلبة حيتاجون إىل تطوير ادلعجم ادلساعد 

 يف التعليم اللغة العربية. فهناك احلاجات منها: 
العربية، خاصة يف مادة يف التعليم اللغة  ةلو بادلعجم ادلساعد يشعر الطلبة بالسه  .ٔ

 التدريس.
 مناسب ادلعٌت ادلفردات بُت ادلعجم ادلساعد مع كتاب التعليمى ادلستخدمة. .ٕ
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 ادلعجم ادلركب على أساس ادلوضوعات، ويرتب على ترتيب النص.  .ٖ
 ، لكي يشعرون الطلبة بالسهل يف زتلو.وجو ادلعجم معجم اجليب .ٗ

اللغة العربية، فاإلقًتاحات  أرادت الباحثة تطوير ادلعجم ادلساعد لتعليم 
 ادلوجودة من البيانات منها:

 غالف ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية أحضر  (ٔ
 A6 ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربيةحجم الغالف   (ٕ

 وKamus Darsul Lughoh Al Arabiyah“ " العنوان على الغالف األمامي  (ٖ
 درس اللغة العربية" س"ادلعجم ادلساعد لكتاب الدر 

 الثامن للصف ادلعجمو  ادلعجمواسم  ةاسم ادلؤلفادلكتوبة  وسطىغالف الال يف  (ٗ
 بيان القصَت عن ادلعجم اخللفييف الغالف   (٘
 ادلعجم غالفلArt Paper  يستعمل الورقة  (ٙ

 يعطي إرشادات استخدام ادلعجم لسهولة طلبة يف حبث ادلفردات  (ٚ
 يعطي السؤال لتقييم يف أخَت ادلوضوع  (ٛ
 يكتب ادلفردات من كّل موضوع  (ٜ

 توقيع احتفظ بو الطلبة يف كل موضوعو  وادلدرس سم اإلستماعىناك موجود ا (ٓٔ
  sakkal majalla 41 باخلط العربية مكتوبة ادلفردات (ٔٔ

 Calibri (Body) 44)  باخلطادلفردات اإلندونيسية مكتوبة  (ٕٔ

 

 تصميم المنتج  . ب
، ال بد على ادلساعد لتعليم اللغة العربيةقبل تطوير ادلادة باستخدام ادلعجم 

من خطط التدريس. تتكون التدريس من أىداف التعليم ختطيط الباحثة أن ختّطط 
 كلو سلتضر يف خطة وخطوات التدريس وطريقة التدريس وتقومي.كفاءة الطلبة و 
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ادلساعد لتعليم اللغة التدريس ربطا يف ادلالحق. تأخذ الباحثة كّلو وتطّوره على معجم 
 .العربية

 

  جنس المعحم .1
يف مدرسة بتطوير ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية أقوم الباحثة أن  أريد

حىت أن للفصل الثامن ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج 
وتطوير ادلعجم ادلساعد  تعليم اللغة العربية أحسن و أسهل شلا سبق.يكون 

 لتعليم اللغة العربية من كتاب درس اللغة العربية. 
أن ىذا ادلعجم  من معجم ثنائية اللغات. ويتكون من اللغتُت ىي اللغة 
العربية واللغة اإلندونيسية. وشكل ادلعجم يعٍت معجم اجليب لكي يستطيع أن 

بة إىل أي مكان وذتنو رخيص. ويستخدم ادلعجم يتعلق مبوضوع يف  حيمل الطل
كتاب التعليمي ادلستخدمة يف الفصل الثامن. ويرتب الكلمة حبسب اإلسم 

 والفعل.  
 وىم كما يلي:ادلواد،  سبعةتتكون ادلواد الدراسية يف ىذا ادلعجم من   

 ٗ.ٔاجلدول 
 ادلادة ادلوضوع

 الساعة ادلوضوع األول
 يوميتنا يف ادلدرسة الثاين ادلوضوع

 يوميتنا يف البيت ادلوضوع الثالث
 ادلهنة  ادلوضوع الرابع

عبون والرّياضيون سماادلوضوع اخل  االا
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 ادلهنة الطبية السادسادلوضوع 
 التداوي ادلوضوع السابع

 

 مواصفات المعجم المساعد لتعليم اللغة العربية : الثانيالمبحث 
 :كما يلى  صائص، منهماخللديهم ىذا ادلعجم 

ادلفردات ادلًتاكمة على أساس ادلوضوع  ،ىذا ادلعجم ىو نوع من ادلعجم ادلوضوعي .ٔ
 .الوارد يف الكتب ادلدرسية ادلستخدمة يف الصف الثامن

يف ناية  ادلدرسوتوقيع ادلستمع و  عمود ادلفردات يف وسطى تدقيقيوجد عمود  .ٕ
وحفظ الطلبة  ادلفردات، معرفة معٌتموضوع. لذلك باإلضافة إىل العمود لكل 

 ثروة ادلفردات.، حبيث أن  ادلفردات
 يف كل ناية للموضوع. ات، ىناك أيًضا دتارينعجميف ىذا ادل .ٖ
 مواد.يوجد عمود تصريفية )ماضي،مضارع، أمر( يف ناية مناقشة  .ٗ
، ىذا الكتاب ىو أيضا كتاب مراقبة الطالب يف حفظ معجمباإلضافة إىل عملو ك .٘

 .ادلفردات
 ادلفردات يتكون من: ٜٖ٘ ىذا ادلعجم حيتوي على .ٙ

 مفردات ٜٗ:  ادلوضوع األول -
 مفردات ٗ٘:  ادلضوع الثاين -
 مفردات ٕٚ:  ادلضوع الثالث -
 مفردات ٜٓ:  ادلضوع الرابع -
 مفردات ٖٔ:  ادلضوع اخلامس -
 مفردات ٚٙ: ادلضوع السادس -
 مفردات ٕٖ: ادلضوع السابع -



24 
 

 
 

 ج.  تطوير المعجم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف ىذه ادلرحلة، بُّت الباحثة عن عملية التطوير ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة 
العربية، وىي من تصميم الغالف )الغالف األمامي، الغالف الوسطى، الغالف 
اخللفي(، وجوه ادلعجم، ادلواد ادلعجمية، عرض نتائج التصديق من اخلرباء )اخلبَت 

 ادلنتاج.احملتوى والتصميم( وإصالحات 
 

 تصميم الغالف . أ
واللون "  Corel draw X7" يف تصميم الغالف ىذا ادلعجم، تستعمل الباحثة

ادلعجم من  األساسي أحضر وكذالك الكتابة باللون األصفر واألسواد. يفتح ىذا
 اليسرى.
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 الغالف األمامي .ٔ

ادلعجم  صممت الباحثة الغالف األمامي باللون األساسي أحضر. واسم 
باللون أصفر    ”Kamus Darsul Lughoh Al Arabiyyah“  باإلندونسية ادلكتوبة

وحتتو  Rockwell Extra Bol 31,27,25,14 ptباستخدام اجلنس وادلقياس
باستخدام باللون أبيض  Tingkat  Tsanawiyah Untuk Kelas VIII“  ادلكتوبة

واسم ادلعجم بالعربية ادلكتوبة  Rockwell Extra Bol 15 pt اجلنس وادلقياس
"ادلعجم ادلساعد لكتاب الدرس درس اللغة العربية" باللون أبيض أيضا 

وفوق غالف ادلعجم كانت  Myriad Arabic 20 pt باستخدام اجلنس وادلقياس
ادلكتوبة  باللون األسواد، "Erin Nur Wahyuni" ادلكتوبة مؤلف ادلعجم

 وحتت غالف ادلعجم الكلمة pt 20 وبادلقياس  Times New Romanباجلنس

“Arab-Indonesia. Indonesia-Arab”  باستخدام اجلنس باللون أصفر وأزتر
 Arial .14 pt وادلقياس

 الغالف الوسطى .ٕ

 صممت الباحثة الغالف الوسطى باللون األساسي أحضر. ادلكتوبة الكلمة

“Kamus Darsul Lughoh” باللون أصفر باجلنس وبادلقياس Rockwell Extra 

Bold 10 pt والكلمة "” Untuk Kelas VIII  باللون أزتر باجلنس وبادلقياس Arial 

24 pt والكلمة "” Erin Nur Wahyuni  باللون أبيض باجلنس وبادلقياس .Times 

New Roman 11 pt 

 الغالف اخللفي  .ٖ
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صممت الباحثة الغالف الوسطى باللون األساسي أحضر. ادلكتوبة 
باللون أصفر وأبيض باجلنس  ”Kamus Darsul Lughoh Al-Arabiyah“ الكلمة

ويف الغالف اخللفي بيان عن ادلعجم  Rockwell Extra Bold 15 pt وبادلقياس
 Times New. باللون أسواد باجلنس وبادلقياسوىذاف ادلعجم الذي كتبت 

Roman 12 pt 

 

 وجوه المعجم . ب
يتكون ىذا ادلعجم من الغالف )الغالف األملمي، الغالف الوسطى، 
الغالف اخللفي(، وادلقدمة، وإرشادات استخدام ادلعجم، ومواصفات ادلعجم، 

 وزلتويات ادلعجم. 
 

 ج. المواد المعجمية 

ادلواد الدراسية على أساسي ادلوضوع اليت وجدت  يًتكب ىذا ادلعجم من
ويًتكب ادلفردات من ادلوضوعات، منها: الساعة، يف كتاب التعليمي ادلستخدمة. 

ادلهنة، ااّلعبون والرياضيون، ادلهنة الطبية، يوميتنا يف ادلدرسة، يوميتنا يف البيت، 
 مفردات، بالتفصيل الآليت: ٜٖ٘وحيتوى ىذا ادلعجم على  وتداوي.

 

 ٗ.ٕاجلدول 

 ادلفردات  القسم رقم
 ٜٗ ادلوضوع األول . ٔ
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 ٗ٘ ادلوضوع الثاين .ٕ
 ٕٚ ادلوضوع الثالث .ٖ
 ٜٓ ادلوضوع الرابع .ٗ
 ٖٔ ادلوضوع اخلامس .٘
 ٚٙ ادلوضوع السادس .ٙ
 ٕٖ ادلوضوع السابع .ٚ

 

 التحكيم من الخبراء   -د

بعد ما تطّورت الباحثة ادلعجم، قامت الباحثة بتقدميها إىل اخلبَتين دلعرفة 
أراءمها عن ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية ادلنتاج وللحصول على االقًتاحات 
والتعليقات إلصالح ادلعجم ادلطور باالستبانات التقدرية. قدمت الباحثة 

أزتد مكي  احلاجو  يال حلمي ادلاجيستَتالدوكتور داناالستبانات إىل خبَتين ومها 
 حسن ادلاجيستَت حصلت الباحثة البيانات كما يلي: 

 االستبانة من خبَت ادلادة (ٔ
 الدوكتور دانيال حلمي ادلاجيستَتاألول ىو تصحيح من نتيجة ادلنتج من 

 يف ادلواد وادلفردات عن ادلعجم، حصلت الباحثة البيانات كمايلي:
 

المواد والمفردات من المعجم المساعد لتعليم نتائح االستبانة عن 
 الماجيستير( دانيال حلميالدوكتور اللغة العربية )
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 3.4الجدول 

 بنود التقويم تقويم الرقم
 نتيجة التقويم

 النتيجة
المعدل 
 المئوى

 الدرجة

أمام  من  .1
 ادلعجم

 مقدمة واضحة
 جيد جدا % ٓٛ ٗ 

تعليمات 
 جداجيد  % ٓٛ ٗ لالستخدام

مقدمة )الباب( عن 
 جيد جدا % ٓٛ ٗ مواد ادلعجم متسق

ادلواد  .ٕ
 ادلعجمية

رتب ادلفردات  
مناسب مع 

ادلوضوع يف كتاب 
 التعليمي ادلستخدمة

 شلتاز % ٓٓٔ ٘

مناسب ادلفردات  
 جيد جدا % ٓٛ ٗ مع معنها

ادلفردات اليت فيها 
ادلعجم مناسب مع 

 موضوعها
 جيد جدا % ٓٛ ٗ

ٖ. 
 

خصائص 
 ادلعجم

اكتمال ادلواد أو 
 شلتاز % ٓٓٔ ٘ ادلفردات يف ادلعجم
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 جيد جدا % ٓٛ ٗ اختصار ادلعجم
دّقة عن شرح 

 جيد جدا % ٓٛ ٗ ادلعجم

بيان واضح يف 
 جيد جدا % ٓٛ ٗ عرض ادلعلومات

جنس  .ٗ
 ادلعجم

ادلعجم الذي رتب 
من ادلوضوع يف  
كتاب التعليمي 

 ادلستخدمة

 شلتاز % ٓٓٔ ٘

 جيد جدا % ٓٛ ٗ ادلعجم اللغتُت
سهولة ادلستخدم 
 لبحث ادلفردات

 جيد جدا % ٓٛ ٗ

جزء األخَت  .٘
 من ادلعجم

زلتويات مناسب 
 مع األرقام ادلعجم

 شلتاز % ٓٓٔ ٘

رتب احمليويات 
واضحة ومناسب 

 مع ادلوضوع

 شلتاز % ٓٓٔ ٘

  %ٖٓٓٔ ٗٙ عدد
  % ٙ،ٙٛ  ادلتوسط

الدوكتور دانيال أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل من النتائج االستبانة اليت وزعتها إىل 
 ىي برمز: حلمي ادلاجيستَت
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 نتيجة من ادلعدل ادلعؤىنسبة اجلواب = 
 رتلة مستجيب

 
  ٖٓٓٔنسبة اجلواب = 

 ٔ٘          
                   =  %ٛٙ،ٙ    

 الباحثة ادلعاير اآلتية: ولوصف نتائج االستبانة وتصنفها، وضعت
 ٗ.ٗاجلدول 

 التقدير النسبة المؤية الرقم
 ضعيف % ٕٓ - %ٓ 1
 مقبول  % ٓٗ - % ٕٔ ٕ
 جيد  % ٓٙ - % ٔٗ ٖ
 جيد جدا % ٓٛ - % ٔٙ ٗ
 شلتاز  % ٓٓٔ - % ٔٛ ٘

 
وقفا ذلذا اجلدول، فاالنتيجة من خبَت يف رلال ادلواد ادلعجم يبلغ إىل نسبة 

 "ممتاز"وىي على مستوى  ٙ،ٙٛ% مئوية 
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  االستبانة من خبَت التصميم (ٕ

يف تصميم  احلاج مكي حسن ادلاجيستَتىو تصحيح من نتيجة ادلنتج من 
 :عن ادلعجم، حصلت الباحثة البيانات كمايلي

نتائح االستبانة عن التصميم المعجم من معجم المساعد لتعليم اللغة العربية 
 )الحاج مكي حسن الماجيستير(

 5.4الجدول 

 بنود التقويم تقويم الرقم
 نتيجة التقويم

 النتيجة
المعدل 
 المئوى

 الدرجة

 تصميم ادلعجم .1

تصميم ادلعجم جيّذب 
 الطلبة لتعليم

 شلتاز % ٓٓٔ ٘

كتابة يف ادلعجم واضحة 
 وسهولة لقراءة

 جيد جدا % ٓٛ ٗ

 شلتاز % ٓٓٔ ٘ جّذب الغالف

تصميم  .ٕ
 اجلرافيك

 شلتاز % ٓٓٔ ٘ اخلط استخدام
 جيد جدا % ٓٛ ٗ ختطيط وترتيب خّطي

 جيد جدا % ٓٛ ٗ انسجام األلوان

 توجيو .ٖ
 شلتاز % ٓٓٔ ٘ ادلفردات ليس مليئ

 جيد جدا % ٓٛ ٗ ترقيم الصحفات واضحة
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 شكل .ٗ

صفحة كاملة مناسب 
 احمليويات مع

 شلتاز % ٓٓٔ ٘

حجوم ادلعجم سهال 
 للمقروء 

 جيد جدا % ٓٛ ٗ

 شلتاز % ٓٓٔ ٘ طْبع واضح
 شلتاز % ٓٓٔ ٘ كتابة دقّة

 شلتاز %ٓٓٔ ٘ جودة األحجام قوية
 جيد جدا % ٓٛ ٗ ادلعجم سهل يف فتحو

  %ٕٓٛٔ ٗٙ عدد
 ٗ،ٜٔ  ادلتوسط

% 
 

نتائج االستبانة اليت وزعتها إىل احلاج مكي أما الطريقة ادلستخدمة لتحليل من ال
 ىي برمز:حسن ادلاجيستَت 

 نتيجة من ادلعدل ادلعؤىنسبة اجلواب = 
 رتلة مستجيب

  ٕٓٛٔنسبة اجلواب = 
                  ٔٗ 

                   =ٜٔ،ٗ % 
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، فاالنتيجة من خبَت يف رلال تصميم ادلعجم يبلغ وقفا ذلذا اجلدول السابق
 ."ممتاز"وىي على مستوى  %ٗ،ٜٔإىل نسبة مئوية 

 إصالحات ادلنتاج. د
بالتطبيق يف الفصل صحصت الباحثة تطوير ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية 

صل ، بعد أن حت جة ماالنينهضالدرسة ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية مبالثامن 
ادلعجم الباحثة اإلقًتاحات واإلضافات وادلداخالت من اخلبَت  يف رلال احملتوى 

 واخلبَت يف رلال التصميم ادلعجم. وذالك التصحيح كما يلي:
 

 إصالحات من اخلبَت التصميم  -ب
 تصميم الغالف (ٔ
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 الغالف األمامي -ٔ
واسم ادلعجم يف غالف ادلعجم. دم الباحثة لون األحضر ختست

 باللون ”Kamus Darsul Lughoh Al Arabiyyah“  باإلندونسية ادلكتوبة

 Rockwell Extra Bol 31,27,25,14 pt باستخدام اجلنس وادلقياسأصفر 

باللون ”Buku Siswa Bahasa Arab”   حتت اسم ادلعجم ىناك كلمةو 
واسم ادلعجم  51 وبادلقياس Rockwell Extra Bol باجلنسمكتوبة  األبيض

درس اللغة العربية" باللون  بالعربية ادلكتوبة "ادلعجم ادلساعد لكتاب الدرس
وفوق غالف  Myriad Arabic 20 pt باستخدام اجلنس وادلقياسأبيض أيضا 

 باللون األسواد، "Erin Nur Wahyuni" ادلعجم ادلعجم كانت ادلكتوبة مؤلف
غالف  وحتت pt 20 وبادلقياس  Times New Romanبالجنس ادلكتوبة
 باستخدام اجلنسباللون أصفر وأزتر ”Arab- Indonesia“  الكلمة ادلعجم

Arial 14. وادلقياس pt 
 الغالف الوسطى  -ٕ

الكلمة  الباحثة الغالف الوسطى باللون األساسي أحضر. ادلكتوبة يدل

“Kamus Darsul Lughoh” باللون أصفر باجلنس وبادلقياس Rockwell Extra 

Bold 10 pt والكلمة "” Buku Siswa Bahasa Arab باجلنس  أبيضباللون
  Erin Nur Wahyuni ”" والكلمة Times New Roman, 9 pt وبادلقياس

 Times New Roman 11 pt. باللون أبيض باجلنس وبادلقياس

 لفيالغالف اخل -ٖ
 باللون األساسي أحضر. ادلكتوبة الكلمة اخللفيالباحثة الغالف  يدل

“Kamus Darsul Lughoh Al-Arabiyah” باللون أصفر باجلنس وبادلقياس 
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Rockwell Extra Bold 15 pt  ويف الغالف اخللفي بيان عن ادلعجم وىذاف
 باللون أسواد باجلنس وبادلقياسبالنص الوسطى و ادلعجم الذي كتبت 

.Times New Roman 12 pt 

 

 تخطيط وترتيب خّطي (2

 

 

 (صورة قبل من الخبير)

 

 

 

 

 

 

        بعد من الخبير()صورة 

 

تغيب كما يف الصورة السابق.   عمود ادلفردات يف ادلعجمتتغَت الباحثة 
وتوقيع ادلفردات.  يف الوسطى عمود تدقيقويزيد . ادلستمعالباحثة عن عمود 
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عطي عمود السؤال واختار ويادلستمع وادلدرس يف ناية العمود لكل موضوع 
 األجوبة.

 المعجم المساعد لتعليم اللغة العربية فعالية: الثالثالمبحث 

 د. تطبيق

 االستبانة من ادلدرس. 1
ىي أستاذ تعطي الباحثة النتائج االستبانة إىل ادلدرسة اللغة العربية للفصل الثامن  

 م.  ٕٛٔٓمن أبريل  ٕٓأزتد نواوي يف التاريخ 
 

  ٗ.ٙ اجلدول
 5 4 3 2 1 شراتالمؤ  رقم
خاصة يف تعليم تسهيل ادلدرس لتعليم اللغة العربية  ٔ

 ادلفردات
    √ 

جعل الطلبة متحمسُت يف تعلم اللغة العربية وخاصة  ٕ
 ادلفردات

    √ 

  √    استخدام وتصنيف ادلفردات يرتب حبسب ادلوضوع ٖ
  √    مالئمة بُت مفردات ومعناىا ٗ
 √     التعليميمالئمة بُت مفردات وادلادة يف كتاب  ٘
 √     جيذب الطالب تصميم ادلعجم ٙ

 √     حجم ادلعجم مناسب ووفقا دلستوى ادلدرسة ٚ
  √    "ادلعجم درس اللغة العربية لتعليم اللغة العربية" إكمال  إ ٛ
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 بالتصريف صرفية
 

 نتيجة االستبانة من المدرس اللغة العربية للفصل الثامن 

 7.4 الجدول

 الرمز النتيجة أو اإلجابةاس مقي رقم
 مجموع اإلجابة(× )النتيجة 

 مجموع

 0 1×0 ضعيف .1
 0 2×0 مقبول . 2
 0 3×0 جيد .3
 12 4×3 جيد جدا . 4
 25 5×5 ممتاز .5

 37 مجموع 
  النتيجة مقياس األعلى× النتيجة األعلى = مجموع األسئلة 

 )النتيجة األعلى( 40=     5×8
  = النتيجة مقياس األقلى× مجموع األسئلة النتيجة األقلى 

 )النتيجة األقلى( 8=    1×8

  = 511%النتيجة األخير X قيمة  
  النتيجة مجموع املقياس∑

∑ النتبجة ألاعلى
 

%511 X 5،21  
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فادلالحظة اليت يؤديها ادلدرس اللغة العربية للفصل بناء على احلساب السابق، 
الئق  على أن النتيجة من ادلعيار فهذا دليل%. ٘،ٕٜبأكملو حصل على الثامن 

 جدا

 :للفصل الثامن ىو أستاذ أزتد نواوي ىناك ادلداخالت من ادلدرس اللغة العربية
حلفظ ادلفردات الذي  أن ادلعجم مساعدة وأسهل ادلدرس والطلبة يف التعليم

يف بالفردات الذي يوجد مرتبطة بادلفردات  ادلعجم يكملنتمٌّت يناسب بادلواد. 
 .، كل ذلك مفيد للجميععلى نطاق واسع ادلعجميتم نشر ىذا أن ونتمٌّت . ادلعجم

 
 نتائج االستبانة من الطلبة   .ٕ

يف مدرسة قّدمت الباحثة ليعطي النتائج االستبانة إىل الطلبة يف الفصل الثامن 
يف التجربة  االستبانة الطلبةو . ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج

 م. ٕٛٔٓمن أبريل سنة  ٕٕيف التاريخ  ادليدانية

 استبانة الطلبة يف والتجربة ادليدانية

 ٗ.ٛ اجلدول

 ٗ ٖ ٕ ٔ ادلؤشرات رقم
اللغة العربية  تعليم يشًتكأكثر زتاسا كنت  .ٔ

اللغة العربية لتعليم اللغة  عجم درسادل"باستخدام 
 ربية"الع

    

"ادلعجم أسرع لفهم ادلواد العربية باستخدام  كنت .ٕ
 درس اللغة العربية لتعليم اللغة العربية"
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"ادلعجم درس اللغة العربية لتعليم اللغة استخدام  .ٖ
 سهال العربية"

    

اللغة العربية  "ادلعجم درس ةساعدمب شعر كنت ي .ٗ
فهم الدروس العربية يف  ربية"لتعليم اللغة الع

 الكتاب ادلدرسي ادلستخدم باستخدام

    

"ادلعجم درس بعد ما تعلم اللغة العربية باستخدام  .٘
أسهل  كنت اللغة العربية لتعليم اللغة العربية" 

 درسادل بدونتعلم اللغة العربية 

    

"ادلعجم درس اللغة العربية لتعليم اللغة العربية"  .ٙ
 جذابا

    

"ادلعجم درس بعد ما تعلم اللغة العربية باستخدام  .ٚ
تشعر أن اللغة  اللغة العربية لتعليم اللغة العربية"

 العربية بسهلة

    

"ادلعجم درس اللغة العربية كتابة كل كلمة يف  .ٛ
 واضحة لتعليم اللغة العربية" 

    

"ادلعجم درس اللغة العربية لتعليم اللغة العربية"  .ٜ
 التعليمدلساعدة 

    

 ادلعجم درس اللغة العربية لتعليم اللغة العربية" " .ٓٔ
  يزيد الفردات

    

 

 



44 
 

 
 

 عرض نتائج التجربة ادليدانية (ٔ
يف ىذه البيانات من االستبانة للطلبة يف التجربة ادليدانية أخذت الباحثة كل 

يف مدرسة ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية  من أعضاء الفصل الثامن
 طلبة. ٖٔيعٍت  النهضية ماالنج

 يدانيةإجابة ونتيجة استبانة من الطلبة يف التجريبة ادل

 5.9 اجلدول

 اجمليب
 نتيجة

 رلموع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 1019 رلموع
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 مجموع × النتيجة مقياس األعلى × = مجموع األسئلة  النتيجة األعلى
 المستجبين

 )النتيجة األعلى( 1.240=  10×  4×  31
 مجموع × النتيجة مقياس األقلى × مجموع األسئلة =  النتيجة األقلى

 المستجبين
 )النتيجة األقلى( 310=  10×  1×  31

 النتيجة األخير = 

%511 X قيمة  
  النتيجة مجموع املقياس∑

∑ النتبجة ألاعلى
 

 

 =  82,1 %%100   X      

     
 

 

بناء على احلساب السابق، فادلالحظة اليت يؤديها التجريبة ادلبدائية بأكمالو حصل 
 الئق إذا ناسب جبدول معيار اللياقة، فهذا النتيجة من ادلعيار % ٔ،ٕٛعلى 

  د. تقويم

وكذالك إثبات فرضية البحث أن حتلل الباحثة عن كل عملية التطبيق. يف ىذه ادلرحلة 
يف مدرسة ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية  ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية

يف فهم ادلعٌت الكتاب التعليمي، اعتمادا على البيانات  للفصل الثامن الئق ماالنج
 الصحيحة.
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بعد ما تقّدمت الباحثة ليعي النتائج االستبانة إىل ادلدرس اللغة العربية للفصل  .ٔ
فالنتيجة من  %٘،ٕٜىو أستاذ أزتد نواوي، فحصل بأكمالو على نتيجة الثامن 
  الئق جدا ادلعيار

أخدت الباحثة كل الطلبة يعٍت . يف التجريبة ادليدانية الطلبةاالستبانة للطلبة إىل  .ٕ
% إذا ناسب جبدول معيار  ٔ،ٕٛ نتيجة بأكملو علىفحصل طلبة.  ٖٔ

 .الئقاللياقة، فهذا النتيجة من ادلعيار 

لتعليم اللغة بعد إنتهاء لكل عملية التجريبة فحصلت الباحثة أن ادلعجم ادلساعد 
للفصل يف مدرسة ىداية ادلبتدئُت ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج العربية بالتطبيق 

 ويناسب احلاجات الطلبة وادلدرس:الثامن يتأكد بصاحل، جييب ادلشكالت، 

 بكتاب التعليمي ادلستخدمةىذا ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية يناسب   .ٔ
 حيملو إىل أي مكان وسهالشكل ادلعجم ىو ادلعجم اجليب، حىت  .ٕ
 ادلفردات لبةتسهيل ادلدرس يف تعلم اللغة العربية خاصة عندما حيفظ الط .ٖ
 ادلفردات يزيدو  دراسيةبادلساعدة يف فهم ادلواد ال لبةيشعر الط .ٗ
 يشعر الطلبة بالسهولة يف حبث ادلفردات  .٘
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 الفصل الخامس
  هانتائجالبحث و  ةمناقش

 

هداية المبتدئين المتوسطة  في مدرسةتطوير المعجم المساعد لتعليم اللغة العربية  . أ
 اإلسالمية النهضية ماالنج

ىداية ادلبتدئني ادلتوسطة  يف مدرسةإن تطوير ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربية 
منوذاج  ىومنوذج التطوير اإلجرائّي الباحثة  تاستخدام ،اإلسالمية النهضية ماالنج

 وأسهل الباحثة ىذا النموذاج ألن ىذه اخلطوات وضيحة اختارتو  ".ADDIE " أّدي
أوضح: حتليل  النموذجفوضحت الباحثة باخلطوات التالية لكي يكون  لتطوير ادلعجم،

 1التقومي.و  التطبيقاحلاجات وادلشكالت، التصميم، التطوير، 
، منها: طواتخلالذي تقوم با تطوير ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة العربيةعملية أما و 

من أىداف الذي يتكّون  التدريسالباحثة ختّطط و  .وادلشكلة حتليل االحتياجات
مجع البيانات عن تقومي. و وخطوات التدريس، طريقة التدريس، كفاءة الطلبة التعليم،  

 مث تطوير ادلنتجمبواصفات اخلاصة وجنس ادلعجم.  تصميم ادلعجميف ، الشياء احملتاجة
من تصميم الغالف )الغالف األمامي، الغالف الوسطى، الغالف اخللفي(، وجوه 

. ادلعجم، ادلواد ادلعجمية، عرض نتائج التصديق من اخلرباء )اخلبري احملتوى والتصميم(
ىداية ادلبتدئني  درسةيف موادلدرس اللغة العربية  يف الفصل الثامن تطبيق إىل الطلبةو 

مث تقومي جودة ادلنتج بوسيلة االستبانة وادلقابلة ، ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج
 حىت تكون ادلنتج األخري.

                                                           
1
 Dewi Salma Prawiradilaga dkk, Mozaik Tekhnologi Pendidikan e-learning, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2016), hlm 158 
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هداية المبتدئين  في مدرسةمواصفات المعجم المساعد لتعليم اللغة العربية  . ب
 المتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج

ميزة، فيو ادلزايا وادلعايب،  لتعليم اللغة العربية لو خصائصوإن ادلعجم ادلساعد 
 ادلساعد منها: وكذلك مبواصفات ادلعجم 

ىذا ادلعجم ىو نوع من ادلعجم ادلوضوعي، ادلفردات ادلًتاكمة على أساس ادلوضوع  .1
 الوارد يف الكتب ادلدرسية ادلستخدمة يف الصف الثامن.

ادلفردات وتوقيع ادلستمع وادلدرس يف هناية يوجد عمود تدقيق يف وسطى عمود  .2
العمود لكل موضوع. لذلك باإلضافة إىل معرفة معٌت ادلفردات، وحفظ الطلبة 

 ادلفردات ، حبيث أن ثروة ادلفردات.
 يف ىذا ادلعجم، ىناك أيًضا دتارينات يف كل هناية للموضوع. .3
 . يوجد عمود تصريفية )ماضي،مضارع، أمر( يف هناية مناقشة مواد .4
باإلضافة إىل عملو كمعجم، ىذا الكتاب ىو أيضا كتاب مراقبة الطالب يف حفظ  .5

 ادلفردات.
 ادلفردات يتكون من: 395 ىذا ادلعجم حيتوي على .6

 مفردات 49:  ادلوضوع األول -
 مفردات 54:  ادلضوع الثاين -
 مفردات 72:  ادلضوع الثالث -
 مفردات 99:  ادلضوع الرابع -
 مفردات 31:  ادلضوع اخلامس -
 مفردات 67: ادلضوع السادس -
 مفردات 32: ادلضوع السابع -
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هداية المبتدئين المتوسطة  في مدرسةلتعليم اللغة العربية  المساعدمعجم الفعالية ج. 

  اإلسالمية النهضية ماالنج

 التصديق من الخبراء:

 ممتاز% فنتيجة من ادلعيار  86،6حصل على من خبري ادلادة  (1
 ممتاز% فنتيجة من ادلعيار  91،4من خبري التصميم حصل على  (2

م فعالية لتعلييستحق استدام فيي تعليم اللغة العربية و بناء على ذالك، ىذا ادلعجم 
 اللغة العربية كما يلي:

 تسهيل ادلدرس يف تعلم اللغة العربية خاصة عندما حيفظ الطلبة ادلفردات (1
 اتيشعر الطلبة بادلساعدة يف فهم ادلواد الدراسية ويزيد ادلفرد (2

 
من الردود اإلجيابية اليت مت احلصول  عجميتم عرض نتائج البحث على فعالية ادل

، فإن  التصديق ادلعجم من اخلرباءكمستخدمي ادلنتج. بعد   الطلبةو درس عليها من ادل
 نتائج االستبانة من  ادلعجمقيمة فعالية 

 كما يلي:  والطلبة درسادل
 نتائج االستبانة 

ىو أستاذ أمحد نواوي، على نتائج االستبانة من ادلدرس اللغة العربية للفصل الثامن  (1
 الئق جدافنتيجة من ادلعيار  %. 92،5

 الئق% فنتيجة من ادلعيار  82،1يف التجريبة ادليدانية حصل على  (2
 

 



07 
 

 الفصل السادس
 مقترحاتملخص البحث وال

 ملخص البحث . أ
يف  العربية بعد انتهاء من اجراء حبث العلمي عن تطوير ادلعجم ادلساعد لتعليم اللغة

، فحصلت الباحثة على ىداية ادلبتدئني ادلتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج مدرسة
 اإلستنتاج األخري كما يلي:

 .اللغة العربيةتطوير المعجم المساعد لتعليم  .1
الذي وأما تطوير ادلعجم ،  "ADDIE " ىذا البحث التطويري جيري على منوذج

حتليل احلاجات وادلشكالت اليت حتتاج وتوجو الطلبة  اجرأه الباحثة يقوم باخلطوات: 
كتاب  ر  اللغة العربية الذي وا  على أسا   دليف تعليم اللغة العربية. وتصمم ا

لتصديق او  ادلساعد لتعليم اللغة العربية طوير ادلعجم الثامن. مث تيف الفصل يستخدم 
 .وخبري ادلا ة ادلعجمخربين، خبري تصميم  الباحثة االستبانة إىل تاالنتاج قام

ىداية  يف مدرسةتطبيق ادلعجم إىل الطلبة يف الفصل الثامن وادلدر  اللغة العربية و 
، مث تقومي جو ة ادلنتج بوسيلة االستبانة ماالنجادلبتدئني ادلتوسطة اإلسالمية النهضية 
  وادلقابلة حىت تكون ادلنتج األخري.

 معجم المساعد لتعليم اللغة العربيةمواصفات ال .2
ىذا ادلعجم ىو نوع من ادلعجم ادلوضوعي، ادلفر ات ادلًتاكمة على أسا  

عمو  ادلوضوع الوار  يف الكتب ادلدرسية ادلستخدمة يف الصف الثامن. ويوجد 
تدقيق يف وسطى عمو  ادلفر ات وتوقيع ادلستمع وادلدر  يف هناية العمو  لكل 
موضوع. لذلك باإلضافة إىل معرفة معٌت ادلفر ات، وحفظ الطلبة ادلفر ات ، حبيث 
أن ثروة ادلفر ات. ويف ىذا ادلعجم، ىناك أيًضا متارينات يف كل هناية للموضوع. 
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أمر( يف هناية مناقشة موا .  باإلضافة إىل  ويوجد عمو  تصريفية )ماضي،مضارع،
 عملو كمعجم، ىذا الكتاب ىو أيضا كتاب مراقبة الطالب يف حفظ ادلفر ات. و

 ادلفر ات. 593 ىذا ادلعجم حيتوي على

 فعالية المعجم المساعد لتعليم اللغة العربية  .3
ادلعجم ادلساعد أّن فعالية ، اعتما ا على حتليل البيانات اليت قد حبثها الباحثة

يف التعليم اللغة العربية مستهدف إجابة اليت تنال ادلدر  والطلبة مستخدم بإنتاج. 
من لنتيجة فا %. 3،،9ادلدر   بعد صالحية نتيجة فعالية ادلعجم من التجريبة إىل

. الئقفالنتيجة من العيار %  8،،1والنتيجة االستبانة الطلبة  الئق جداالعيار 
ّعالة يف التعليم ف ادلعجم ادلساعدأن استخدام  ادلدر  والطلبةيستنتج وىذا مبعٌت  
 وىذا من نتيجة اإلستبانة والتعليق وادلقًتحات.اللغة العربية، 

 

 مقًتحات البحث  . ب
مدخال مفيدا دلن يريد أن يقوم مبثل ترجو الباحثة أن تكون نتيجة ىذا البحث 

 اآلتية:قًتاحات ا البحث. لذالك قّدمت الباحثة االىذ
 تحّسن على طريقةالذي يترجو الباحثة للبحث التايل بأن يستمر إىل تطوير  .8

 ىذا ادلعجم.   التطوير
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ترجو الباحثة دلدر  اللغة العربية يف الفصل الثامن   .،

تستفيد نتائج البحث ادلفيدة يف تعليم أن هنضة العلماء ىداية ادلبتدئني ماالنق 
 اللغة العربية.

لكي يدر  اللغة العربية باستخدام ادلعجم  ر  اللغة العربية ترجو الباحثة لطلبة  .5
  أنشطة اليومية. وحيفظ ادلفر ات يف ىذا ادلعجم وتطبيق اللغة العربية يف 
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 المراجع
 

 المراجع العربية -أ

 87، النهل القرآن

 احلديث، عمر ابن اخلطاب
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 جامعة ادللك سعود.  الرياض: .علم اللغة وصناعة ادلعجم . ۱۹۹۱ علي. القامسي

 -ات أخرى: أسسوتعليم اللغة العربية بلغ . ۱۹٥٨ الناقة زلمود كامل.
 .مكة ادلكرمة: جامعة أم القرى .طرق تدريسو -مداخلو

"الفكر االصطالحي يف . 3112 .اذلاشيمي دلياء حسنيزلمد سامل و سعد اهلل 
ه( دراسة نقدية"، رللة الرتبية والعلم، ۱۱9٩معجم )الكليات( للكفوي )

Volume 20 Nomor 72.  

 . جامعة عني الشمس .ربيةفصول يف فقو الع .1999 .رمضان عبد التواب

 . القاىرة: دار الفكرة العرىب. مدخل إىل علم اللغة. 199٥زلمد حسن.  عبد العزيز

 . اذليئة ادلصرية للكتاب .بني الثقافة والسياسية. 311٨أمحد احلسني.  ىاشم

 القاىرة: عامل الكتب. صناعة ادلعجم احلديث .19٥٥عمار أمحد سلتار. 

. جع يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بلغة أخرىادلر طعيمة رشدي أمحد. 

 مكة: جامعة أم القرى. 

دار  .فونوروكو:الرتبية والتعليم اجلزء األول "ج" تور.طلبة كلية ادلعلمني اإلسالمية كون
 .السالم

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: مناىجو  .19٥9طعيمة رشدي أمحد. 
 .إيسيسكو-ورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافةمصر: منش. وأساليبو
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دروس الدورات التدريبة دلعلمي  .1٩2٩ .الفوزان عبد الرمحن بن إبراىيم وزمالؤه
دون العنوان: موؤسسة الوقف اإلسالمي ومشروع .اللغة العربية لغري الناطقني هبا

   العربيةللسمع. 

إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني  .1٩23. الفوزان عبد الرمحن بن إبراىيم
 .الرياض .هبا

. البحث العلمي أساسية النظرية وشلاريتو العلية .3111دويدري رجاء وحيد. 

  . دمشق: دار الفكر ادلعاصر

البحث العلمي  . 19٥1عبد احلق كايد. عبد الرمحن و عدس ذوقان و عبيدات 
  . ار الفكرعمان: د .مفهومو وأدواتو وأساليبو

الفقي إمساعيل زلمد, زلمد بن عبد احملسن التوجيري، عبد اجمليد سيد أمحد منصور.  
علم النفس الرتبوي: علم النفس وألىداف الرتبوية سيكوليجية التعلم . 1٩2٩

الرياض: سيكوليجية التنظيم العقلي.  -سيكولوجية ادلتعلم  التقومي الرتبوي –
 مكتبة العبيكان.

 .اللغوية يف ضوء دراسة علم اللغة احلديث ادلعاجم .1911. أمحد زلمدالفرج  أبو
 .بريوت: دار النهضة العربية

 بريوت: موسسة ادلعريف. .العدب جواىر .3111سيد مرىم. امحد احلشمي 

رللد ، جامع الدروس العربية . 311٨ –ه  1٩21. الشيخ مصطفى الغالييين
  .ميةلبانون: دارل الكتب العل –بريوت  .واحد
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 قائمة المالحق
 
 



 .هداية المبتدئين المتوسطة اإلسالمية النهضية ماالنج مدرسةعن  لمحة
 

 ادلدرسة هنضة العلماء ىداية ادلبتدئني ادلتوسطة اإلسالمية ماالنقتاريخ  . أ
 ادلتوسطة اإلسالمية هنضة العلماء ىداية ادلبتدئني ماالنقتأسست ادلدرسة 

بسبب العديد من العوامل، مثل العديد من الطلبة الذين يتخرجون من ادلدرسة 
االبتدائية ال يستطيعون مواصلة الدراسة خارج ادلنطقة، يف هناية ادلطاف اجملتمع 

مت إنشاء الغرض  م. يف ذلك الوقت،1002اجملتمعي إلنشاء ىذه ادلدرسة يف عام 
 يستطيعون محمل تللةة العامل من ىذه ادلدرسة دلساعدة األشخاص الذين ال

 وادلسافة بعيًدا عن ادللان الذي يعيشون فيو. 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة العلماء ىداية ادلبتدئني يف الشارع ساووغ  يقع 

اآلن شخص.  00كاليغ سةريغ فاكالران ماالنق. أوال عدد الطلبة يف ىذه ادلدرسة 
 شخص. 200وأما عدد الطلبة  عاًما بعد عام، يتزايد عدد الطالب.

 
 ىوية ادلدرسة . ب

  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة العلماء ىداية  ادلبتدئنياسم ادلدرسة       : 
 :  معتمد ب      حالة التجوية

 سةرييغ فاكالران ماالنق 1: شارع ساووغ كاليغ رقم                 عنون 
 07266:       الرمز الربيدي

 097207222780:        ىاتف
 : سييت أمنة   اسم رئيس ادلدرسة  

 



 ماالنق ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية هنضة العلماء ىداية ادلبتدئنيج. الرؤية والرسالة 
 . الرؤية2

 أخالق اللرمية.محقيق ادلدرسة ادلمتازة يف جمال العلم واإلميان والتقوى و 
 الرسالة .1

 التنافس يف ادلواد الدراسية و العلوم.يطبع ادلتعلمني القادرين على  (1
 يطبع ادلتعلمني الذين ميلنهم التنافس مع اخلرجيني ادلتساوين. (2
 خلق التعلم مواتية وفعالية.  (3
يف السلوك باعتباره مسلم الذي  أخالق اللرميةميلك يطبع ادلتعلمني الذين  (4

 يعتقد ورعة.
 العايل.يطبع خرجيني القادرين على ادلنافسة دلواصلة التعليم  (5

 
 د. ادلنهج الدراسي 

هنضة العلماء ىداية ادلبتدئني ادلتوسطة اإلسالمية ماالنق تستخدم مدرسة    
. وتقوم ىذه 1022وادلنهج الدراسي  KTSP)ادلناىج الوحدة للمستوى ادلدرسية )

 ادلدرسة بتدريس العلوم الدينية والعلوم الرمسية.
العربية للةصل الثامن تستختدم ادلنهج وكانت عملية التعلمية يف تعليم اللغة    

 . وعملية التعليمية يف ىذه ادلدرسة مخسة وثالثني دقيقة يف احلصة.1022الدراسي 
 



 

 























 

 



 

 

 

 

















 



 

 

 

 



 

 



 

 



ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI ISI MATERI 

“KAMUS DARSUL LUGHOH UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA ARAB” 

 

Kepada Yth: Dr Danial Hilmi, M.Pd  

Ahli Isi Materi Bahan Ajar (Kamus) 

 

 Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada prgam 

studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

saya mengembangkan kamus dari buku ajar kelas VIII untuk siswa MTs NU HIdatayul 

Mubtadh’in Malang berupa kamus bantu (Mu’jam Musaid). 

 Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan bapak untuk memberikan penilaian 

dan tanggapan yang berkaitan dengan isi kamus bantu ini, yaitu dengan menjawab pertanyaan 

yang diajukan dalam angket ini serta menuliskan komentar maupun saran. 

 Adapun skala penilaian yang digunakan adalah:  

SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 

5 4 3 2 1 

Sangat baik Baik Kurang Tidak Baik 
Sangat Tidak 

Baik 

 

Jawaban komentar maupun saran dari bapak akan sangat bermanfaat bagi saya untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk kamus yang akan 

saya kembangkan ini. 

 Atas perhatian dan bantuan Bapak, saya mengucapkan terimakasih. 

 

        Malang,       April 2018 

 

 

 

        Erin Nur Wahyuni 









ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI RANCANGAN DESAIN 

“KAMUS DARSUL LUGHOH UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA ARAB” 

 

Kepada Yth: H. Ahmad Makki Hasan, M.Pd 

Ahli Rancangan Desain Bahan Ajar (Kamus) 

 

 Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada prgam 

studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

saya mengembangkan kamus dari buku ajar kelas VIII untuk siswa MTs NU HIdatayul 

Mubtadh’in Malang berupa kamus bantu (Mu’jam Musaid). 

 Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan bapak untuk memberikan penilaian 

dan tanggapan yang berkaitan dengan isi kamus bantu ini, yaitu dengan menjawab pertanyaan 

yang diajukan dalam angket ini serta menuliskan komentar maupun saran. 

 Adapun skala penilaian yang digunakan adalah:  

SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 

5 4 3 2 1 

Sangat baik Baik Kurang Tidak Baik 
Sangat Tidak 

Baik 

 

 Jawaban komentar maupun saran dari bapak akan sangat bermanfaat bagi saya untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk kamus yang akan 

saya kembangkan ini. 

 Atas perhatian dan bantuan Bapak, saya mengucapkan terimakasih. 

  

 

        Malang,       April 2018 

 

 

        Erin Nur Wahyuni 









ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN GURU BAHASA ARAB PADA 

UJI COBA LAPANGAN TERHADAP PRODUK PENGEMBANGAN KAMUS 

DARSUL LUGHOH AL’ AROBIYYAH UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA 

ARAB DI MTs NU HIDAYATUL MUBTADI’IN MALANG 

Kepada Yth: Ahmad Nawawi, S. Hum 

Di MTs NU Hidayatul Mubtadi’in Malang 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan S1 Pendidikan Bahasa 

Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengembangkan produk berupa 

PENGEMBANGAN KAMUS BANTU UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA 

ARAB DI MTs NU HIDAYATU MUBTADI’IN MALANG  sebagai sarana 

penunjang dalam proses pembelajaran bahasa Arab untuk siswa di MTs Nu Hidayatul 

Mubtadi’in Malang. 

 Kamus Darsul lughoh Al’arobiyyah ini di desain untuk kelas VIII tingkat 

tsanawiyah. Berkaitan dengan penyusunan kamus bantu tersebut, penyusun 

bermaksud mengadakan validasi terhadap produk yang dihasilkan.  

 Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan bapak untuk memberikan 

penilaian dan tanggapan yang berkaitan dengan isi kamus bantu ini, yaitu dengan 

menjawab pertanyaan yang diajukan dalam angket serta menuliskan komentar 

maupun saran. 

 Adapun skala penilaian yang digunakan adalah:  

SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 

5 4 3 2 1 

Sangat baik Baik Kurang Tidak Baik 
Sangat Tidak 

Baik 

 



  

 

 

Jawaban komentar maupun saran dari bapak akan sangat bermanfaat bagi saya untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk kamus 

yang akan saya kembangkan ini. 

 Atas perhatian dan bantuan Bapak, saya mengucapkan terimakasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Malang, April 2018 

Peneliti 

 

                   Erin Nur Wahyuni 
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