
 

 

 البحث الجامعي

 

لتعليم اللغة العربيةةاللغثنائي تطوير معجم  

غوندانج ليغي1 جنوسطة اإلسالمية الحكوميةماالفي المدرسة المت   

 

 إعداد :

 عّفة األزهارى

14131111رقم القيد:   

 

 قسم تعليم اللغة العربية

التربية والتعليم علومكلية  

ماالنجبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية   

 م  0101



 
 

 
 

 الجامعي بحثال

لتعليم اللغة العربيةةاللغثنائي تطوير معجم  

غوندانج ليغي 1 جنوسطة اإلسالمية الحكوميةماالفي المدرسة المت  

 ( ٔ-sإلكماؿ بعض شركط االختبار للحصوؿ درجة سرجانا )مقدـ 

 لكلية علـو الًتبية كالتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية

 إعداد: 

 عّفة األزهارى

 14131111يد: قرقم ال

 : مشرف

 الدكتور الحاج محمد عبد الحميد الماجستير

175110111776111115رقم التوظيف :   

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية علوم التربية والتعليم 

 مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا 

م0101
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 الجامعي بحثال

لتعليم اللغة العربية ةاللغثنائي تطوير معجم  

غوندانج ليغي 1 جنوسطة اإلسالمية الحكوميةماالفي المدرسة المت  

 ( ٔ-sإلكماؿ بعض شركط االختبار للحصوؿ درجة سرجانا )مقدـ 

 الًتبية كالتعليم يف قسم تعليم اللغة العربيةلكلية علـو 

 إعداد: 

 عّفة األزهارى

 14131111يد: قرقم ال

 : مشرف

 الدكتور الحاج محمد عبد الحميد الماجستير

 175110111776111115رقم التوظيف: 

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية علوم التربية والتعليم 

 اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم 

م0101



 أ
 

 ب

 

 

 استهالل
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َناِفيِهِمَناْلَوِعيِدَلَعلَُّهْمَيتػَُّقونََأْكُُيِْدثُػَلُهْمذِْكرنا ُهُقْرَءانناَعَربِيًّاَكَصرَّفػْ  كََكٰذِلَكأَنزَْلنػٰ

 (ٖٔٔ: ٰطوٰ ) 



 

 ج
 

 إهداء
 أىدام البحث اجلامعي:

، اللذم قد علماين ادلعارؼ، كأرشدين أسمودةوأّمي الكريمة  بي الكريم أغوس طهإلىأ
كلوالدّم إذل الطريق السليم، كبذال الوسع كالرمحة كاألمواؿ منذ نعومة ظفرم"اللهم اغفررل 

 كارمحهما كما ربّياين صغَتا كتابع بينهما باخلَتات"
 إلى جميع أسرتي المحبوبة     

 إلى جميع المشايخ األعزاء واألساتذ الكريم، ومن قد علمني وربياني
 باجلهد كالصرب، عسى اهلل أف يعطيهم  الدرجة األكذل يف الدنيا كاألخرة

 إلى أختي      
 رائدة ىيايت, نبيلة الزىراء أغستينا فاريا ثريا إينداة, إلفا

 إلى حبيبي       
 نبيل لبيب أصليات          

 أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربيةكإذل مجيع 
 

 برك اهلل لهم خيرا ..... آمين     
 

 

 

  



 

 د
 

 كلمة الشكر والتقدير

اخلَتات، احلمد هلل الذم أنعم على العباد فصب ادلاء صبا، كشق األرض شقا، كرزقهم 
كأطمعهم فاكهة كأبا، أمحده سبحانو كأشكره على نعامو اليت ال تعّدة كال ربصى، كأشد أف ال 

 إلو إال اهلل كحده ال شريك لو القائل كرببوف ادلاؿ حبا مجا، أما بعد.
أشكر شكرا إذل اهلل عّز كجّل على نعمة القوة كالصحة كالفرصة حيت قد انتهيت من 

تطوير معجم ثنائي اللغةلتعليم اللعة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة  "وع البحث اجلامعي بادلوض
. كقد انتهيت كتابة ىذا البحث اجلامعي كال ميكن "غوندانج ليغي ٔاإلسبلمية احلكومية ماالنج 

 اسبامة بدكف مساعدة اآلخر، كلذلك تقدـ الباحث الشكر إذل:
ادلاجيستَت، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم ستا  الدكتور احلاج عبد احلارس فضيلة األ .ٔ

 اإلسبلمية احلكومية دباالنج.
فضيلة األستا  الدكتور احلاج أغوس ميموف ادلاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة  .ٕ

 موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج.
ستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة فضيلة األستا ة الدكتورة احلاج شللوءة احلسنة ادلاج .ٖ

 موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج.
فضيلة األستا  الدكتور احلاج زلمد عبد احلميد ادلاجستَت، ادلشرؼ الذم أفاد مٍت عمليا  .ٗ

كعمليا ك كجهت خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 
نو، فلم تبخل بعملها يوما عن مساعد البحث كتوجيهها. فلها مٍت خالص اشكر اإلنتهاء م

 كالتقدير، كمن اهلل عظيم الثواب كاجلزاء.
مجيع األساتيذ كاألساتيذات يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية  .٘

 احلكومية دباالنج.
 كالدتو منذ الباحثة فيحياياف األكلاف ادلعلم ،دةأغوس طو ك أمسو  احملبوبُت، الوالدين فضيلة .ٙ

 .السديد كالطريق فيسلو الباحثة نأنيقود كالميبل .اآلف إللىعمره حتييص



 

 ه
 

مجيع أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية  .ٚ
 دباالنج.

 .ٔادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ماالنج  درسةمجيع األساتيذ كالتبلميذ يف ادل .ٛ
ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  درسةسابع يف ادلال الصف اتفى كالتلميذ التبلميذ َجيع فضيلة .ٜ

 .ٔماالنج 
 كالتعليم الًتبية علـو كلية العربية اللغة تعليم قسم اتفي كطالب طبلب أخويت، إخوانيو َجيع .ٓٔ

 .ماالنج احلكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة
مجيع أصحايب كأصحابيت الذم قد رافقوين كشجعوين يف إكماؿ البحث. كأخص اسم "كردة  .ٔٔ

طيبة, يونييا ليبل مغفرة, إرربات عيشيت, سيت فاطمة, " الذين أحثوين كساعدين يف إكماؿ 
 ىذا البحث اجلامعي.

. كأخرا، أدرؾ البحث أف  عسى اهلل أف مين علينا رمحتو ال حد ذلا كأف يثيبتنا ُيسن الثواب
القصور، يتوقع التقرير انتقاداكاقًتاحات  كتابة ىذا البحث اجلامعي كىناؾ بالتأكيد الضعف أك

بناء من ام طرؼ دلزيد من التحسن، كىذا قد يكوف البحث اجلامعي مفيدة لنا مجيعا. آمُت يا 
 رّب العادلُت. جزاكم اهلل خَتا كثَتا أحسن اجلزاء.

 
 ـٕٕٓٓرباير ف ٓٔماالنج، 

 الباحثة

 
 فة األزهارىع

14131111رقم القيد : 
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 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

 كلية علوم التربية والتعليم
 تعليم اللغة العربية قسم

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةتقرير 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تقدـ إذل حضرتكم ىذا البحث اجلامعي الذم قدمتو الباحثة :         
 عفة األزىارل:   االسم

 ٖٖٓٓ٘ٔٙٔ: رقم القيد
 احلاج زلمد عبد احلميد ادلاجستَت: الدكتور   ادلشرؼ

تطوير معجم ثنائي اللغةلتعليم اللعة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  ادلوضوع:
 غوندانج ليغي ٔماالنج 

كقد نظرنا فيو حق النظر، كأدخلنا فيو بعض التعديبلت كاإلصبلحات البلزمة ليكوف 
-S)انا على الشكل ادلطلوب الستيفاء شركط ادلناقشة إلسباـ الدراسة كاحلصوؿ على درجة سرج

م اإلسبلمية ييف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراى( 1
 كتقبل من فائق اإلحًتاـ كجزيل الشكر. ـ. ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓاحلكومية ماالنج للعاـ الدراسي 

 
ـٕٕٓٓفرباير  ٓٔماالنج، 

 رئيسة قسم تعليم العربية

   
 ريالماجست الحسنةةالحاجة مملوءة الدكتور 

 175110130111110111رقم التوظيف :    



 

 ي
 

 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

 كلية علوم التربية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

 إقرار الطلبة
 : أنا ادلواقعة أدناه

 عّفة األزىارل:   اإلسم
  ٖٖٓٓ٘ٔٙٔ: رقم القيد
 : دلوصلاف  العنواف 

أقر بأف ىذا البحث اجلامعي الذم حضرتو لتوفَت شرط من شركط النجاح لنيل درجة 
سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 

اللعة العربية يف ادلدرسة  تطوير معجم ثنائي اللغةلتعليم "احلكومية ماالنج ربت ادلوضوع :
 ."غوندانج ليغئ ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ماالنج 

حضرتو ككتبتو بنفسي كما زكرتو من إبداع غَتم أك تأليف األخر. كإ ا أدعى أحد 
استقباال أنو من تأليفو كتبيُت أنو فعبل ليس من حبثي فأنا أربمل ادلسؤكلية على  الك. كلن تكوف 

ادلشرؼ أك على مسؤكرل قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جبامعة ادلسؤكلية على 
موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة 

 كالجيربين أحد على  الك.
ـٕٕٓٓفرباير  ٓٔماالنج، 

 صاحب اإلقرار

 
 عّفة األزهارى       

 14131111رقم القيد:            
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 مستخلص البحث
. تطوير معجم ثنائي اللغةلتعليم اللعة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ٕٕٓٓاألزىارل، عّفة 

كلية علـو الًتبية كالتعليم. جامعة موالنا .اللغة العربيةتعليم سم ق. غوندانج ليغئماالنج
ادلشرؼ: الدكتور احلاج زلمد عبد احلميد مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج. 

 ادلاجستَت. 
 الكلمة الفتاحية: التطوير، ادلعجم، تعليم اللغة العربية

 
كتاب ، ىي   ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ، السنة الدراسية  ٖٕٔٓ "InsanCendekia" كحدة تعلم اللغة العربية

. بناءن غوندانج ليغي ٔماالنج احلكومية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية من الكتب ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية يف
جيد الطبلب صعوبة يف فهم ادلفردات كنقص ادلوارد  ، كىيأجراىا الباحث، ىناؾ مشكلة ذمال البحثعلى نتائج 

إندكنيسي( لتعلم اللغة العربية يف -ثنائي اللغة )عريب معجمتطوير كمن ىذه الكشكلة، أراد الباحث ية العربية. التعليم
ثنائي اللغة  معجم( لوصف تطوير ٔىو ) ا البحثماالنج.الغرض من ىذ ٔادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية 

من خرباء  إما( لتحديد نتائج تقييم اخلرباء، ٕ، )ٔماالنج ميةاحلكو ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  لتعلم اللغة العربيةيف
دلتوسطة ادلدرسة ا ثنائية اللغة لتعلم اللغة العربيةيف دلعجمالتصميم كخرباء احملتول كادلعلمُت كالطبلب فيما يتعلق با

درسة ادل غة العربيةيفثنائي اللغة لتعلم الل معجم( لتحديد جدكل كفعالية استخداـ ٖ، )ٔماالنج احلكومية اإلسبلمية
 .ٔماالنج احلكومية اإلسبلميةادلتوسطة 

 Research and Developmentمنهج البحث كالتطوير ىو البحث ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا 

(R&D) .مجع البيانات باستخداـ ادلبادئ التوجيهية لنظرية بورج كغاؿ. ك  بحثالطريقة  ىذا البحثستخدـ ي
 للمقابلة كاالستبيانات كالوثائق. 

عن طريق االحتياجات كربليل ادلشكبلت كتصميم ادلنتج كمجعو،  عجم( تطوير ادلٔىي ) ىذا البحثنتائج ك 
اللغة  ثنائي عجمادل أف ىذاٝ ميكن القوؿ  ٜ٘ٝ بينما يف حكم خبَت التصميم  ٚٛ( حكم خبَت احملتول ىو ٕ)

 احلكوميةادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  بفعالية من قبل طبلب الصف السابع يف تعلم اللغة العربيةيف صاحل لبلستخداـ
ٝ ، يف  ٓٓٔىي  ٔماالنج احلكوميةادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  اللغة العربيةيف ة( نتائج تقييم مدرسٖ. )ٔماالنج

الثنائي اللغة  عجمٝ. على نتائج التقييم، ميكن القوؿ أف ىذا ادل ٘.ٜٙحُت أف تقييم الطالب على االستبياف ىو 
رلدم كفعاؿ يف تعلم اللغة العربية شلا ميكن أف يساعد على تسهيل الطبلب يف فهم ادلفردات الصعبة يف كحدة اللغة 

 العربية.
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ABSTRACT 

 
El Azhari, Iffah. 0202, Development of a Bilingual Dictionaryfor Learning Arabic in MTsN 1 

Gondanglegi Malang. Departement of Arabic Education. Tarbiyah and 

Teacher Training Faculty. State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. M. Abdul Hamid, M.A 

Keywords: Development, Dictionary, Arabic Learning. 

 

Arabic learning module “Insan Cendekia” 0212 curriculum 0212/0202 school year is 

one of the books used in learning Arabic in MTsN 1 Malang. Based on the results of research 

conducted by researchers, there is a problem that students find in difficult to understand 

vocabulary and the lack of Arabic learning resources. Based on these problems, researchers have 

the desire to develop a Bilingual (Arabic-Indonesian) dictionary for learning Arabic in MTsN 1 

Malang. The purpose of this study are (1) to describe the development of the Bilingual dictionary 

for learning Arabic in MTsN 1 Malang, (0) to find out the results of the assessment of experts 

both design experts and content experts, teachers and students regarding bilingual dictionaries 

for language learning  Arabic in MTsN 1 Malang, (2) to determine the feasibility and 

effectiveness in using the bilingual dictionary for learning Arabic in MTsN 1 Malang.  

 

This type of research used is research and development (R&D)In this study using 

techniques or steps by Borg And Gall. The data collection researchers usedquestionnaire 

interview guidesand documentation.   

 

The results of this study are (1) dictionary development by means of needs and problem 

analysis, product design and collection, (0) content expert judgment is %78 while in design 

expert judgment 258 it can be said that in the expert judgment the bilingual dictionary  this is 

said to be valid and and effectively used by grade VII students in learning Arabic.  (2) the results 

of the Arabic teacher assessment in MTsN 1 Malang are 1228 while the student assessment in 

the questionnaire which is 25.58 on the assessment results can be said that this bilingual 

dictionary is valid and effective used in learning Arabic which can help to facilitate students  in 

understanding difficult vocabulary in Arabic modules in MTsN 1 Malang. 
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ABSTRAK 

El Azhari, Iffah. 0202. Pengembangan Kamus Bilingual Untuk Pembelajaran Bahasa Arab di 

MTsN 1 Gondanglegi Malang. Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. M. Abdul Hamid, M.A 

Kata Kunci: Pengembangan, Kamus, Pembelajaran Bahasa Arab 

Modul Pembelajaran bahasa Arab “Insan Cendekia” Kurikulum 0212 tahun pelajaran 

0212/0202 adalah salah satu buku yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di MTsN 1 

Malang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu adanya masalah 

bahwasanya peserta didik merasa kesulitan dalam memahami kosakata dan minimnya sumber 

belajar bahasa arab. Diangkat dari permasalahan tersebut peneliti memiliki keinginan untuk 

mengembangkan kamus Bilingual (Arab-Indonesia) untuk pembelajaran bahasa Arab di MTsN 1 

Malang.Tujuan daripada penelitian ini yaitu (1) untuk mendeskripsikan mengenai 

pengembangan pada kamus Bilingual untuk pembelajaran Bahasa Arab di MTsN 1 Malang, (0) 

untuk mengetahui hasil dari penilaian para ahli baik ahli desain maupun ahli isi, guru dan siswa 

mengenai kamus bilingual untuk pembelajaran bahasa Arab di MTsN 1 Malang, (2) untuk 

mengetahui kelayakan maupun keefektifan dalam penggunaan kamus bilingual tersebut untuk 

pembelajaran bahasa Arab di MTsN 1 Malang.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian dan 

pengembangan Research and Development (R&D).Pada penelitian ini menggunakan teknik atau 

langkah-langkah oleh Borg And Gall. Pada pengumpulan data peneliti menggunakan pedoman 

wawancara, angket dan dokumentasi.  

Hasil pada penelitian ini yaitu (1) pengembangan kamus dengan cara analisis kebutuhan 

dan masalah, pengumpulan dan desain produk, (0) penilaian dari ahli isi yaitu %78 sedangkan 

pada penilaian ahli desain yaitu 258 dapat dikatakan bahwasanya pada penilaian para ahli 

tersebut kamus bilingual ini dikatakan layak dan dan efektif digunakan oleh peserta didik kelas 

VII dalam pembelajaran bahasa Arab. (2) hasil dari penilaian guru bahasa Arab di MTsN 1 

Malang yaitu 1228 sedangkan dari penilaian siswa pada angket yaitu 25.58 pada hasil penilaian 

tersebut dapat dikatakan bahawa kamus bilingual ini layak dan efektif digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab yang dapat membantu untuk memudahkan peserta didik dalam 

memahami kosakata yang sulit pada modul bahasa Arab di MTsN 1 Malang.  
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 الفصل األّول

  اإلطار العام 

 خلفية البحث .أ 

، ميكن . من الناحية الرمسيةةكغَت رمسي ةرمسي بطريقةميكن القياـ بو ثنائي اللغة تعلم إف
 يف بيئة عائلية أك ميكن أف يتعلم ةغَت رمسي كأما، م شخص أف يتعلم اللغة يف ادلدرسةأل

لغة التواصل  بينما اإلندكنيسية ىي ،اللغة اإلصلليزية كالعربية لغتاف عادليتافإف اجتماعية. 
فهم الكبلـ أك  فرداتدلمثبلالداعمة ، ال ميكن فصل تعلم اللغة عن اخلصائص اليومي. لذلك

 . لذلك جيب تعلم كل  لك عند تعلم اللغات.هااستخدام

يف  فرد كرلموعة. ىذا يدؿ على أف اللغةتصبح اللغة أداة اتصاؿ يستخدمها كل 
، حبيث تستخدـ اللغة بالتأكيد يف اللغة كوسيلة للتواصل لتواصل كالتفكَتىي أداة ل األساس

ال عمومنا  ، ألفثقافيةأف اللغة العربية ىنالغة  ,على ىذا الفهماعتمادا ٔمع بعضها البعض.
تواصل باستخداـ تلك اللغة. ادلشكلة أكلئك الذين لديهم ثقافة ستخدـ اللغة العربية إال ت

هم كلكن أيضنا كيفية ليست فقط على مستول كيفية استخداـ اللغة العربية لتأمُت ادلعٌت كالف
 .ليهم تعلم الكثَت من ادلفرداتع وجبوفاللغة العربية للطبلب الذين ياتتدريس مهار 

 مدركسة عربيةاللغة ال ىذه أفتعلم اللغة العربية مهم جدا بالنسبة لنا. لذلك 
االىتمامات اليت  من قضية التعليم إفاإلسبلمية بل يف ادلدارس أيضنا.  ادلعاىدفقط يف تليس

أف عملية التعليم كالتعلم  ينامنذ بداية حياة اإلنساف. حىت النيب نفسو قد دلح إلى األكلويةتناؿ 
 اللحد.إذل  من ادلهدلكل إنساف 

، جيب أف يتم إلعداد جيل أفضل يف ادلستقبلكلة ، يف زلاسبشيا مع ىذا ادلفهـوك 
ىي مستول  الثانويةدرسة ادلاللغة العربية.  يف ، خاصةالثانويةتبلميذ مستول على تعليم اللغة 
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تنفيذ إدارهتا  ادلتسوطة الىتدرسة ادلما يعادؿ  ،كىيأساسي من التعليم الرمسي يف إندكنيسيا
ثبلث سنوات من الصف  ادلدرسة الثانويةيف  . استغرؽ التعليمكزير الشؤكف الدينية من قبل

 السابع إذل الصف الثامن.

 ادلنهج باإلضافة إذل عناصر أخرلتعد الكتب ادلدرسية أحد العناصر الرئيسية يف 
من األسس يف مجيع  أساس التعلم. الكتب ادلدرسية مثل العمليات ككسائل اإلعبلـ كطرؽ

 ٕ.يةالتعلم. من خبلؿ نطاؽ اللغة كالثقافة، ميكن ربقيق األىداؼ يةيمستويات التعلادل
، كلكن تها احلكومةىنا ليس فقط الكتب اإللزامية اليت قدمةعند الباحية ب ادلدرسيالكت

عركؼ. ككفقنا ادلأكسع من  لك. خيتلف تعريف الكتب ادلدرسية يف ىذا اخلطاب عما ىو 
من مواد أساسية فحسب، بل جيب أف تتكوف من ، جيب أال تتألف الكتب ادلدرسية للباحثة

 .عجمادل ىوثاؿ ادلمواد داعمة أخرل. 

عبارة عن كتاب مرجعي أك   عجم، فإف ادلكبناء على ادلعجم الكبَت للغة اإلندكنيسية
، فإف ستخدامها أك ترمجتها. ذلذا السببأك اوم على كلمات مع شرح معانيها كتاب ُيت

 أداة هتدؼ إذل مساعدة الطبلب على فهم معٌت الكلمة. عجمادل

التعلم. تتمثل ىو أداة تعليمية تستخدـ على نطاؽ كاسع يف أنشطة التعليم ك  عجمادل
ف إ، كخاصة العربية. تعلمُت على تعلم اللغات األجنبيةيف مساعدة ادل عجمإحدل كظائف ادل

غَت معركفة الطبلب يف معرفة ادلفردات اليت تكوف صعبة أك ميكن مساعدة أيضنا معجم كجود 
ادلعجم ثنائي أىداؼ التعلم. يف حُت أف  ، حىت يتمكن الطبلب من فهم ماىيحىت اآلف

تُت، أم إدخاؿ الكلمات بدال من اللغة اليت مث التنبؤ هبا اللغة بستخدـ ىذا ادلعجم لغ
ادلعجم  ةالباحث تستخدماخرل. إلعطاء تعريفات مكافئة أك زلددة باستخداـ لغة أ

نوم, ألف الكلمات اجملموعة يف ادلعجم مرتبة حسب عأيضا ادلعجم ادلادلوضوعي, يطلق عليو 
 ادلوضوع بناء على مواضيع معينة ذلا معٌت سلطط.
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من لغة  الكلمات أك الكنوز ادلعركفة لشخصادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من 
رلموعة من الكلمات اليت تشكل لغة. دكر ادلفردات يف أهنا دلفردات تقاال لك انبجب. معينة

، حيث قيل إف قدرة الفرد على فهم إجادة اللغة ة اللغة األربع أمر ضركرم للغايةإتقاف إجاد
 األربع تعتمد بشكل كبَت على إتقاف ادلفردات اليت ميتلكها كل فرد.

 األنشطة عن أشكاؿ سلتلفة من األحداث اليت توجد يف سبق شخص أف يقوؿ
إتقاف ادلفردات ىو . إف بشكل صحيح يف مجلةدلرتبة اأك احلياة باستخداـ الكلمات اليومية 

الطبلب الذين يريدكف إتقاف اللغة  شركطتعلمو كشكل من  ةمتوقعيء األكثر أمهية الش
العربية. ضلتاج إذل معرفة أف جودة لغة الشخص ميكن أف تكوف كاضحة كجيدة اعتمادنا على  

، كلما زاد عدد ادلفردات زادت إمكانية أف ف يف جوىرهإٖامتبلؾ نوعية ادلفردات. كيفية
 تكوف ماىرنا يف التحدث باللغة العربية.

الذم مت تنظيمو يف  ٖٕٔٓحالينا منهج  ادلدرسة الثانويةتستخدـ عملية التعلم يف 
ىج الدراسية لعاـ فيما يتعلق بسن ادلنا ٕٗٔٓمن عاـ  ٓٙٔالئحة كزير الًتبية كالتعليم رقم 

، اعتمدت مجيع ادلدارس يف  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓيف  ٖٕٔٓكادلناىج الدراسية لعاـ  ٕٙٓٓ
على جوانب ادلعرفة كجوانب  ٖٕٔٓمجيع أضلاء إندكنيسيا ىذا ادلنهج. ُيتوم منهج 

ادلهارات كجوانب مواقف الطبلب كسلوكهم. توفر مزايا ىذا ادلنهج فرصنا للمعلمُت لتطوير 
ة مناسبة خلصائص كاحتياجات الطبلب يف الفصل ككذلك موارد التعلم منا ج تعليمي

 .الداعمة

ال يزاؿ إبداع ادلعلمُت يف تطوير منا ج التعلم غَت متاح ألف معظمهم يوفركف فقط 
، شلا ة اليت أنشأهتا احلكومة ادلركزيةمواد تعليمية ذبسدىا معايَت الكفاءة كالكفاءات األساسي

ربية أمر صعب. بصرؼ النظر لتعاسة كيشعركف أف تعلم اللغة العجيعل الطبلب يشعركف با
ساعات من  ٖ، فإف عدد ساعات الدراسة كل أسبوع ىو مرتُت كجها لوجو ك عن  لك
 الدراسة.
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تعد ادلدارس جزءنا ال يتجزأ من نظاـ التعليم الوطٍت كشكبلن من أشكاؿ كحدة التعليم 
ع  لك فإف ادلدرسة لديها ىذه اخلصائص. على مستول التعليم االبتدائي كالثانوم. كم

أف تنوع  ٗىيةها الباحثعرفتلفصل الدراسي ثنائية اللغة اليت تكمن ادلشكلة يف مدارس ا
، جيب إتقاف ىذه جيعل الطبلب أكثر صعوبة، ألف يف تعلم اللغةثنائية اللغة خصائص التعلم 

كات الداعمة ادلتعلقة بالتعلم . يعد االفتقار إذل رلموعة متنوعة من األدبشكل كلياخلصائص 
 .نائي اللغةث إحدل صعوباتو يف تعلم ادلفرداتثنائي اللغة 

حددت العديد من ادلشكبلت اليت تسببت يف  الدراسات السابقة، استنادنا إذل نتائج
ا أف غالبية الطبلب دل يتمكنوا  ثنائييف الصف ، كخاصةن من التحدث باللغة العربية جيدن

العديد من العوامل اليت تسببت يف  ةالباحث تاليت ىي موضوع البحث. حددالسابعة اللغة 
ألخطاء عند قوؿ ، كىي الشعور باخلوؼ من ارتكاب افتقار الطبلب إذل إتقاف ادلفرداتا

خفض لتعلم اللغة العربية، كنقص إتقاف ادلفردات، كنقص ادلوارد ، كاحلافز ادلنادلفردات العربية
 ٘علمُت اليت تبدك رتيبة.، كمن جوانب ادلالتعليمية

، فإف معيار الكفاءة يف تعلم ادلفردات ىو فهم ادلعلومات الشفهية من قد قرر كماك 
، فإف االختصاص األساسي للمفركض نفسو ىو نشطة االستماع. باإلضافة إذل  لكخبلؿ أ

على  ، كالعثورل من الكلمات كالعبارات أك اجلملربديد صوت احلركؼ كاحلجج يف ك
الظاىرة  إف، كالرد على األفكار الواردة يف اخلطاب الشفوم. مات من اخلطاب الشفومادلعلو 

 ٘ٔ، من ادلتوقع أف يتقن الطبلب للصف السابع ماالنج ثنائية اللغة ادلدرسة الثانويةفي
أف ىناؾ بعض الطبلب الذين دل  ةبلحظ الباحثتموضوع، يف كل فصل أك كل  مفردات

حبيث يوجد أكلئك الذين يواجهوف جاءكا أصبلن من مدرسة ابتدائيةك يتعلموا اللغة العربية أ
أف شرح ادلعلم  باإلضافة إذل  لك،، فظ اللغة العربية كتذكر ادلفرداتصعوبة يف تعلم / ح

ادلفردات يستخدـ فقط اجلداكؿ يف الوحدة اليت ربتوم على عدد قليل من ادلفردات كعدد 
، لذا فهي تركز فقط عند التعلم الداعمةد تعليمية ، ال توجد موار ضئيل للغاية. خببلؼ  لك
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، لذلك يشعر حدات بدكف أم موارد تعليمية أخرلعلى مصدر تعليمي كاحد يف شكل ك 
 بية ميكن أف ذبذب انتباه الطبلب أف تعلم اللغة العربية يبدك رتيبان للغاية كليس ىناؾ جا

، لذلك فهم حباجة حقنا إذل بة ذلملعربية ىي لغة ثانية بالنسإذل أف اللغة ا ننظر، الطبلب
 ٙكتيب مرجعي.هم  هتمُت بتعلم اللغة العربية كلديكموارد تعليمية أخرل حىت يكونوا م

تعلم اللغات األجنبية  ايفشديدكومية األكذل ماالصلتهتم اىتمامإف ادلدرسة الثانوية احل
معرفة أف كل برنامج  ، ضلتاج إذلجد فصوؿ ثنائية اللغة فيها. لذلك، لذلك تو ربيةكخاصة الع

عمل يستند بالتأكيد إذل رلاؿ كاحد من األىداؼ اليت يتعُت ربقيقها حىت يكوف ىناؾ 
ادلدرسة الثانوية ، فإف رؤية ًتؾ كيسهل تنفيذ الربنامج. لذلك فيما يتعلق هبذاتصور مش

سة كاخللق من حيث قازية كمرنة يف ادلشاركة يف ادلنامتفوقة كإصلاحلكومية األكذل ماالصل
تنظيم (. ميكن ٔالشخصية كعدـ نسياف ثقافة البيئة. يف حُت أف مهمة ادلدرسة ىي: )

(. ٕ، حىت يتمكن الطبلب من النمو كالتطور على النحو األمثل. )الربامج التعليمية بفعالية
 (. ميكن تنظيم عمليةٖميكن تنظيم عمليات التعلم لتطوير قدرات الطبلب على التفكَت. )
 تنمية فردية حبيث ميكن للطبلب تطويرىا كفقنا دلواىبهم كاىتماماهتم.

فز ميكن رؤية مؤشرات صلاح التعلم عندما يكوف الطبلب قادرين على فهم احلوا
. يعتمد ثنائي اللغة ، دل يتم العثور على ىذا النجاح يف التعلمادلقدمة كالرد عليها. كمع  لك

. ثنائي اللغة تلك يف حفظ / تعلم ادلفردات من ىذا على الطبلب الذين جيدكف صعوبة
دبا يف  لك ادلعلمُت  ،ميكن أف ربدث الصعوبات ادلذكورة أعبله بسبب العديد من العوامل

، ميكن أف ُيدث التعلم بسبب نقص  الجتماعية. من عوامل صلاح ادلعلمكاألسرة كالبيئة ا
ليمية أخرل الستخدامها يف كفاءة ادلعلم كنقص الوسائط أك األدكات يف شكل موارد تع

 التعلم.

أخرل يف  داعمة، ىناؾ حاجة إذل أداة تعزيز ادلهارات يف اللغة العربيةإلضافة إذل 
على نطاؽ معُت أك مادة ادلعجم ثنائي اللغة . ُيتوم تطوير ىذا دلعجم ثنائي اللغةشكبل
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، يف الكتاب )الوحدة(للفصوؿ زلددة يتم تقدميها باستخداـ الطريقة ادلوضوعية ادلقدمة كفقنا 
معجم ثنائي اللغة بعمل  ةقـو الباحثتفصوؿ فرعية أك موضوعات مث  ٙعلى كاليت ربتوم 

 .هاتعلمادلفرداتو  حفظ دلساعدهتمفيمتعلمي اللغة  يستطيع أف يستخدمو

يف ثنائي اللغة الصحابة ادلعجم ، تتمثل أمهية إجراء البحوث حوؿ ذلذا السبب
ادلتعلمُت ادلعجم ، ككيفية ذبميع ادلعجم ثنائي اللغةسية يف شكل ادلدر االعتماد على الكتب 

كفقنا  تبمر أف ادلعجم ، ىو ادلعركؼيف مدارس الفصل الدراسي ثنائية اللغة كتطويرىا. كما 
 لًتتيب ادلواضيع يف الكتاب حبيث يكوف من السهل فهم الطبلب كتعلمهم.

 البحث أسئلة .ب 

يف تعلم  صعب، ألفيشعركف بالالطبلب  جيعلثنائي اللغة تنوع خصائص التعلم  إف
إلتقاف ىذه اخلصائص بشكل دقيق كعميق. يعد االفتقار إذل رلموعة متنوعة من  الـزاللغة 

. لذلك سوؼ ثنائي اللغة إحدل صعوباتو يف تعلم ادلفرداتثنائي اللغة أدكات دعم التعلم 
اإلندكنيسية( لتعلم اللغة العربية يف -لعربيةا)ادلعجم ثنائي اللغة يقـو ىذا البحث بتطوير 

ثنائية اللغة مع صياغة  سابعلصف الل ٔماالنج  احلكومية ادلتوسطة اإلسبلميةدرسة ادل
 ادلشكلة التالية:

ادلدرسة ادلتوسطة م اللغة العربية يف يلتعل)مدخل ادلوضوعي( ثنائي اللغة يتم تطوير كيف  .ٔ
 ؟غوندانغ ليغي ٔ احلكومية  ماالنج اإلسبلمية

ادلدرسة م اللغة العربية يف يلتعل)مدخل ادلوضوعي( صبلحية معجم ثنائي اللغة كيف  .ٕ
 ؟غوندانغ ليغي  ٔ احلكومية  ماالنج ادلتوسطة اإلسبلمية

 تحديد المشكلة .ج 

، يركز ىذا البحث على عدـ اإلندكنيسية(-العربية)ثنائي اللغة ة يف زلاكلة لدراس
 يف ترتيب ادلواضيع. عجمحبيث يتم تقدًن ادل كجود ادلفردات يف الكتاب
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 أهداف البحث .د 
اإلندكنيسية( كأداة -العربية)ثنائي اللغة يتم التطوير إذل ربديد  ىذا البحثهتدؼ  .ٔ

 لتعلم.داعمةل
التعريف بالنفس كبالعاملُت يف " للموادادلعجم ثنائي اللغة صبلحيةإذل  ىذا البحثهتدؼ  .ٕ

يناسب "يوميات األسرةمنك  لعنواف، بييتواف، الادلرافق كاألدكات ادلدرسية، األ ادلدرسة،
 .ثنائي اللغة لتعلمداعمةاحتياجات ادلعلمُت كالطبلب، حبيث ميكن استخدامو كأداة 

 فوائد البحث .ه 

 من ادلتوقع أف ىذا البحث لو الفوائد النظرية كالفوائد العلمية:

 الفوائد النظرية .ٔ

ادلعجم ( إضافة صيغ ذلا العديد من الفوائد النظرية دبا يف  لك: أ ىذا البحثنتائج 
، ج( كشكل من اخلطوات ادلعجم ثنائي اللغةعرفة حوؿ ادلفردات ، ب( زيادة ادلثنائي اللغة

عمة جديدة يف تعلم اللغة ، د( أف تصبح أداة داثنائي اللغةفاظ على ادلفردات احملافظة يف احل
ثنائي اللغة لتدريس اللغات األجنبية كخاصة العربية يف بيئة  عجم( يصبح دكر ادلالعربية، ق

 أكثر إثارة لبلىتماـ.

 الفوائد العلمية .ٕ

هتدؼ الفوائد العملية ذلذا البحث على كجو التحديد إذل الطبلب كادلدرسُت كالباحثُت 
 اآلخرين.

ثنائي ، من ادلتوقع أف يساعد كجود ىذا البحث يف إتقاف ادلفردات من حيث الطبلب
  ةاللغثنائي معجم ، ميكن استخداـ نتائج ىذا البحث يف شكل . بالنسبة للمعلمُتاللغة

ـ. من كجهة نظر الباحثُت كأداة داعمة حىت يصبح التعلم أكثر فاعلية كإثارة لبلىتما
يف  اإ ا مت استخدامهادلعجم ثنائي اللغة ، ميكنهم متابعة األحباث حوؿ تأثَت ىذا اآلخرين
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لة هبذا البحث. باإلضافة إذل ، أك الدراسات األخرل  ات الصءر االتأثَت على الق التعلم، أك
 يف رلاالت أخرل.ادلعجم ثنائي اللغة ، من ادلتوقع أف يكوف ىذا البحث بداية لتطوير  لك

 البحث فرض .و 

صياغة أف ، حيث إجابة مؤقتة لصياغة مشكلة البحث ىي البحثيف ىذا فرضية إف ال
إتقاف ادلفردات ىذه ادلشكلة يف شكل أسئلة اجلملة. الفرضية ادلقًتحة من البحث ىي زيادة 

ثنائي اللغة  يف فصل ٔاحلكومية  ماالنج  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية العربية لدل طبلب
 .ادلعجم ثنائي اللغة بعد كجود منتجات

 تحديد البحث .ز 
ادلدرسة م اللغة العربية يف يلتعل)مدخل ادلوضوعي( ادلعجم ثنائي اللغة ادلوضوع: تطوير ( أ

 .غوندانغ ليغئ احلكومية  ماالنج ادلتوسطة اإلسبلمية
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلميةاذلدؼ: الطبلب يف الصف السابع يتحدثوف بلغتُت يف ( ب

 .غوندانغ ليغئ ماالنج احلكومية
، أم من سبتمرب إذل  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ: مت إجراء ىذا البحث يف العاـ الدراسي الوقت( ج

 .ٜٕٔٓنوفمرب 
في غوندانغ ليغئ ماالنج احلكومية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلميةيف م البحث ادلكاف: أجر ( د

 السابعة ثنائية اللغة. الفصل
 تحديد االصطالح .ح 

ادلستخدـ من ِقبل اجملتمع بشكل كبَت / متنوع كفقنا لقدرة ادلًتجم ادلعجم خيتلف ( أ
يف تطوير اللغة أحد نقاط اىتماـ  عجمبح حجم فوائد ادلكاالستخداـ ادلقصود. أص

اليت جيمعوهنا. يف حُت  عجم، كادلاللغويُت يف العديد من زلادثاهتم، كالكتب اليت يكتبوهنا
بأكثر من مرتبطة على استخداـ أكثر من لغتُت أك  القدرةىو ثنائي اللغة أف ادلقصود من 

 لغتُت.
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ام ادلعجكوف عند تعلم لغة أجنبية، سي( ب ا. مييل  بالتأكيد مفيدن نفسو ادلعجم أك ضركرينا جدن
، خاصةن عند البحث عن معٌت كثر تفضيبلن من قبل متعلمي اللغةإذل أف يكوف األداة األ

 الكلمات أك القواعد أك سياؽ استخداـ الكلمات يف تلك اللغة.
 كما ىو( تقببل ،  ٔ، مها )وعُتلذلك فإف احتياجات متعلمي اللغة األجنبية تشمل ن( ج

كما ىو ،  ( إنتاجيةٕترمجة لغة أجنبية ك ) ، أك على األقلاحلاؿ يف فهم القراءة كاالستماع
، كترمجة اللغات األجنبية. لذلك ميكن للمتعلمُت إتقاف مجيع احلاؿ يف التحدث كالكتابة

رلموعة من ادلواد ادلرجعية أك  وأف يكوف لديشخص ادلهارات بشكل جيد لذلك جيب 
 ادلراجع.

 الدراسات السابقة .ط 

، فهي ليست ادلرة األكذل. أجرل عجمادلتعلقة دبشكلة تطوير ادل فيما يتعلق بالبحوثك 
ى دراسة عل الباحثةعثر ت. لكن حىت اآلف دل عجمصنع ادل العديد من الباحثُت حبثنا يناقش

ادلدرسة  يفم اللغة العربية ي( لتعلةندكنيسياإل-العربية)معجمثنائي اللغة زلددة تناقش "تطوير 
أيضنا دراسات  الباحثة قد تتبع باإلضافة إذل  لك، . ٔ ماالنجاحلكومية  ادلتوسطة اإلسبلمية

حبيث ال ُيدث التكرار. تشمل الرسائل  يبحثكتلك اليت دل  ادلبحوثةسابقة دلعرفة األشياء 
 ما يلي: ىذا البحث يدة اليت ذلا عبلقة معالعد

 ٔ.ٔاجلدكؿ 

 السابقة كتساكيتهااختبلؼ الدراسات 

 رقم
اإلسم، والسنة، 

 والمكان
 التشابه االختالف العنوان

ٔ 
، ٖٕٔٓدكم ماكانىت، 

طالبة جامعة كاليسوعو 
اإلسبلمية احلكومية 

 ادلعجمتطوير 
اللغة البصرية 

للتعليم يف مرحلة 

ناقشة حوؿ ادل -
 عجمتطوير ادل

استخداـ  -

ادلوضوع  -
ادلبحوث ىو 

التعليم يف 
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الطفولة ادلبكرة  سيمارانج.
على أساس 

 احلكمة احمللية.

بحث منهج ال
 كالتطوير

استخداـ  -
 النهج الكمي

مرحلة الطفولة 
ادلبكرة على 

أساس احلكمة 
 احمللية

مكاف البحث  -
يف مدرسة 

التعليم دلرحلة 
الطفولة ادلبكرة 

 سيمارانج

ٕ 

 ادلعجماستخداـ  ٕٚٓٓجي أت أؿ، 
مرئي لربط 

الكائنات الداللية 
يف ادلنطقة 

 كاسًتجاع الصور.

تصميم  -
البحث 

 ادلستخدـ ىو
تصميم 
البحث 
 كالتطوير.

استخداـ  -
 النهج الكمي

الدراسة  -
ادلستخدمة يف 

 ادلعجمذبميع 
 .البصرم

 الدراسة -
ادلستخدمة يف 

 عجمذبميع ادل
دراسة ىي 
 داللية

ٖ 

، ٕٙٔٓسفتياين، 
طالبة جامعة سوناف  
كاليجاكا اإلسبلمية 

 احلكومية.

تطوير ثبلث 
لغات لتعلم 

اللغة  معجم
-)اإلندكنيسية

العربية( -اإلصلليزية
 لتحفيز

ناقشة حوؿ ادل -
 عجمتطوير ادل

 استخداـ -
البحث منهج 

 كالتطوير
استخداـ  -

اللغة  -
ادلستخدمة يف 

ىي  عجمادل
ثبلث لغات 

 فقط.
موقع البحث  -



 

11 
 

الطفولة إدراك
 ادلبكرة.

يف ركضة  النهج الكمي
 الطفولة

ديريساف 
 يوجياكرتا

ٗ 

، ٜٕٓٓموليانطو، 
 جامعة سوناف كاليجاكا 

 اإلسبلمية احلكومية

دكر كسائل 
يف إتقاف الصور 

ادلفردات العربية 
 يف ركضة النور

يف  ٔالطفولية 
ماغوكىارجو 
 جوكحاكارتا.

ادلناقشة حوؿ  -
 دلعجمتطوير ا

استخدـ  -
البحث 
ادلنهج 

"البحث 
 كالتطوير"

ىو البحث  -
الوصفي 
 النوعي

مكاف البحث  -
 ركضة النوريف 

يف  ٔالطفولية 
ماغوكىارجو 
 جوكحاكارتا.

 

٘. 

كيليامز كآخركف. 
(ٕٓٔٓ) 

معجم بعنواف 
مرئي للغة 

 ادلنقرضة

ادلناقشة حوؿ  -
 عجمتطوير ادل

استخدـ  -
البحث 
ادلنهج 

"البحث 
 كالتطوير"

استخداـ  -
 النهج الكمي

احلفاظ على  -
ساـ  لغة

لغة -بومساف
قيا إفريجنوب 

يف شكل 
بصرم معجم 
 .رقمي
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مرئي على أدكات  معجمكاف اذلدؼ ىو تطوير ( يف ىذا البحث،  ٕٗٔٓدكم ماكانيت ) .ٔ
يستخدـ ادلطبخ من لغات سلتلفة. يكمن تشابو ىذا البحث يف تصميم البحث الذم 

، يف الكائنات ادلدركسة، فهو باختبلؼ البحث ، بينما فيما يتعلقتصميم البحث كالتطوير
البحث يف  قعكمو احمللية، استنادنا إذل احلكمة  لتعليم يف مرحلة الطفولة ادلبكرةك لك دلستول ا

 سيمارانج. تعليم الطفولة ادلبكرة
مرئي لنفس الكائنات  معجمىو تطوير (. يف ىذا البحث، أف اذلدؼ ٕٚٓٓجي أت أؿ، ) .ٕ

( ٕٚٓٓ. )أت أؿجي كتشابو البحثلمن منطقتُت سلتلفتُت باستخداـ الدراسات الداللية. 
مع ىذا البحث يقع يف تصميم البحث الذم يستخدـ تصميم البحث كالتطوير. بينما 

البصرية. الدراسة اليت استخدمها  عجمادلستخدمة يف ذبميع ادل الدراسةيكمن االختبلؼ يف 
 .سول معجم ليس ىذا البحث، يف حُت أف ( ىي داللةٕٚٓٓ)جي 

ذا البحث ىو استخداـ البحث كالتطوير مع ادلنهج (، أف التشابو مع ىٕٙٔٓسفتياين ) .ٖ
ثبلث اللغات فحسب،  ف اللغة ادلستخدمة يف  لك ادلعجمالكمي، كأما االختبلؼ ىو أ

 كمكاف البحث يف مدرسة تعليم ادلرحلة الطفولية ادلبكرة ديريساف جوكجاكارتا.
تزيد من معرفة أكد موليانتو على دكر كسائط الصورة اليت ميكن أف (، ٜٕٓٓموليانطو ) .ٗ

ادلفردات العربية على مستول رياض األطفاؿ. يُظهر حبث موليانتو أف استخداـ الصور يف 
ىذا  ةستخدـ الباحثتالطبلب أفضل.  الوسائط التعليمية جيعل مستويات إتقاف مفردات

االستنتاج كتعزيز الستخداـ الصور يف البحث الذم مت إجراؤه. نقاط القوة يف حبث موليانتو 
أف استنتاجات حبثو ميكن أف ينظر فيها ادلعلموف يف اختيار كاستخداـ كسائط التعلم.   ىي

الصورة اإلعبلمية. كمع كما ميكن استخدامو كمرجع من ِقبل باحثُت آخرين فيما يتعلق ب
، كىي رلاؿ اللغة. سبيل ادلناطق اللغوية اليت تستخدـ اللغة العربية  لك، ىناؾ نقطة ضعف

، شلا جيعل الطبلب ينسوف بسهولة. معادلة أقل استخدامنا يف احلياة اليومية فقط إذل أف تكوف
دات. يكمن دلفر ايف شكل إتقاف تتعلق باألىداؼ البحثية  ىذا البحث أحباث موليانتو مع

  ذل موليانتو البحث الوصفي النوعي، يف حُت أف البحث، حيث تو االختبلؼ يف نوع البحث
 كاف دبثابة تطوير للبحوث.
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مرئي للغة ادلنقرضة. يهدؼ  معجم( بعنواف ٕٓٔٓكيليامز كآخركف. )ث اليت أجراىا حالب .٘
، بصرم رقمي معجمقيا يف شكل جنوب إفريلغة -ساـ بومساف البحث إذل احلفاظ على لغة

حبيث يكوف أكثر كفاءة كإثارة لبلىتماـ كغنية بادلعلومات. يكمن ضعف ىذا ادلنتج يف 
، ال يعتاد عامة الناس اليت ىي عامة اجلمهور. بشكل عاـ الوصوؿ إذل األىداؼ البحثية

على استخداـ اإلنًتنت كوسيلة للحصوؿ على ادلعلومات. لذلك ىناؾ حاجة لعامة 
 اجتماعية أكسع للجمهور من أجل معرفة ادلنتج.

ة ها الباحثتسابقة اليت كصفىنا مع الدراسات الادلعجم ثنائي اللغة حبثخيتلف موقع 
، من لغتُتكاحد، أم كجود ادلعجم يف استخداـ اللغة يف  يكمن االختبلؼ، حيث عبلهأ

ثنائية  ةيو الثان ادلدرسةمستول موضوع البحث، أم على ، كأيضنا اإلندكنيسية-العربيةابينه
يستخدـ األسلوب  . باإلضافة إذل  لك، أف ىذا البحثلغتُت غة اليت تدرس فيهاالل

ُيتوم  عجمواد العربية لكل موضوع كيف ادلم فقط على ادلُيتو  عجميف ادل أف ، دبعٌتادلواضيعي
 .موضوعات عربية ٙعلى 
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 الفصل الثانى                          

 اإلطار النظري                          

 كالدعم في التعلممعجم  الالبحث األول:     

 معجمتعريف ال .أ 

د على معرفة معٌت الكلمات. إنو يساعىو نوع من الكتب ادلرجعية اليت تشرح ادلعجم 
أيضنا  عجمباإلضافة إذل شرح معٌت الكلمات، قد ُيتوم ادل ٚ.شخص ما بكلمات جديدة

ثاؿ على استخداـ الكلمة. لتوضيح ادلككذلك  كلمة )أصلها(على إرشادات خاصة بتسمية ال
 معجم . عادة ما يكوف ىذا يفعجمأيضا الرسـو التوضيحية يف ادلبعض األحياف ىناؾ 

نفسها تأيت من (. الكلمة العربية عجم)ادلاصطبلح من اللغة العربية مع  معجمككلمةفرنسي. 
. يُظهر تاريخ الكلمة بوضوح ادلعٌت ٛاليت تعٍت "احمليط"( Ωκεανόςية )الكلمة اليونان

، اليت ال الكلمات، كالذم ىو حاكية ادلعرفة، ال سيما معرفة اللغة معجمألساسي ادلوجود يف ا
، كاليت من الناحية ةـو كنزنا ُيتوم على مفردات اللغالي عجمة يف العمق كاالتساع. يعد ادلهنائي

 ادلثالية ليست زلدكدة العدد.

جم" بدالن من كلمتُت الَعرب جم" ك "العُ م" من الكلمتُت "العَ جع، تأيت كلمة "ادلأصليان 
 ، يف حُت أف كلمة عجميكاضحاحلديث غَت ك ال جييد احملادثة،  شخصٌت دبعالعجم ربالعُ ك 

ما زالوا  األجانب الذينك بطبلقة أك ال.  مع احلديث أكثر تطابقنا مع مصطلح غَت العربىي 
 ٜ، يُطلق عليهم أيضنا أشخاص "عجم".لديهم سبلالت دـ عربية

                                                           
7

1111علًالقاسمً,علماللغةوصناعةالمعجم,جامعةالملكسعود,
9
Chaer, Abdul. 2227. Leksikografi&Leksikografi Indonesia.(Jakarta: RinekaCipta), hal 171

1
Taufiqurrochman. 2219. Leksikologi Bahasa Arab. (Malang: UIN-Maliki Press), hal 122
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ربتوم على قائمة من  ةعماىو أداة د عجمادلٓٔبناء على ما قالو كريداالكسانا،ك 
الكلمات مع معلومات حوؿ جوانب سلتلفة من معناىا كاستخدامها  الكلمات أك رلموعة من

 يف اللغة كعادة ما يتم ترتيبها حسب الًتتيب األجبدم.

ىي أداة داعمة ربتوم على كلمات مرتبة ترتيبنا أجبدينا  عجمادل فإف ٔٔكفقنا لتارجياف،
ىو مستودع  عجمأف ادل تارجياف، قالكتستخدمها كهتجئها. أكثر من  لك تُعطى معانينا

، بل يوفر معلومات حوؿ قوائم الكلمات فحسب عجمالبشرية ادلسماة. ال يوفر ادلللتجارب 
 أيضنا معٌت الكلمات كالنطق كاإلمبلء.

ىو كتاب ُيتوم  عجم، فإف ادلكفقنا ألمحد عبد الغفار عطار عجمتعريف ادلكبناء على 
ا هتمجيع زلتويا ادلرتبةادلفردات معٌت صحوبة بتفسَت على عدد كبَت من ادلفردات اللغوية م

 ، إما بناءن على ترتيب حركؼ اذلجائية أك ادلعاين.بطريقة منهجية معينة

الذم ُيتوم على اختيار من  عجمىو ادل عجمتعريف ادلكبناء على ما قالو بارهنارت، 
ادلفردات اليت يتم ترتيبها بشكل عاـ حسب الًتتيب األجبدم مصحوبة بتفسَت دلعانيها 

نفس اللغة مثل ادلفردات ادلوجودة إما بمن ادلعلومات ادلتعلقة بادلفردات، تكمل مع غَتىا كتس
 ٕٔأك مع لغات أخرل.

عجم، كىي اليت تستخدـ لئلشارة إذل ادل ىناؾ العديد من ادلصطلحات باللغة العربية
ادلصطلحات إذل فهم كاحد أف  ه. تشَت كل ىذكالفهرس كادلوسوعة كادلسرد ادلعجم كادلعجم

كغَتىا  ادلفردات اليت ذلا معاين جم عبارة عن رلموعات منكالفهرس كادلع ةكادلوسوع عجمادل
من ادلعلومات ادلتعلقة بالكلمات الواردة يف القائمة. يتم ترتيب مجيع ادلفردات كمعانيها بًتتيب 

األمر على ادلستخدـ أك القارئ لتسهيل  عجمى نظاـ زلدد خيتاره مًتجم ادلتسلسلي بناءن عل
 ٖٔلفهم ادلعٌت كادلعلومات حوؿ الكلمة ادلطلوبة.

                                                           
12
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ىو  عجم( ادلٔ، )عجمإذل معٌت ادل ةلص الباحثزباء اخلرباء كالفهم ادلذكور أعبله، من آر 
عبارة عن كتاب ُيتوم على قائمة من ادلفردات  عجم( ادلٕ، )أحد أنواع األدكات الداعمة

 يف ربسُت ادلفردات. ةعماىو أداة د عجم( ادلٖ، ك )مرتبة أجبدينا وبة بتفسَت للمعٌتمصح

 معجم ثنائي اللغةتعريف ال  .ب 
يستخدـ ىذا ادلعجم لغتُت ,أم إدخاؿ الكلمات بدال من اللغة اليت مث التنبؤ هبا إلعطاء 

 تعريفات مكافئة أك زلددة باستخداـ لغة أخرل.
على ترمجات إندكنيسية إذل العربية ادلعجم ثنائي اللغة حبد اتو ىو ادلعجم ُيتوم 

كالعكس. يعترب كجود ادلعجم اللغة العربية يف إندكنسية منها جدا ألف ىذا ادلعجم سيساعدؾ 
سية بسهولة أكرب. ادلعجم ثنائي اللغة مناسب على ترمجة النصوص العربية إذل اإلندكني

 ٗٔ.للمبتدئُت الذين يتعلموف اللغة العربية
ك ادلعجم الًتمجة ىو ادلعجم خاص يستخدـ لًتمجة الكلمات أك ادلعجم ثنائي اللغة أ

العبارات من لغة إذل أخرل. ميكن أف تكوف ادلعجم ثنائية اللغة أحادية االذباه, شلا يعٍت قوائم 
ك ميكن أف تكوف ثنائية االذباه, شلا يسمح معاين الكلمات من إحدل اللغات بلغة أخرل , أ

. يتكوف ادلعجم ثنائي اللغة ثنائي االذباه عادة من جزأين, يتضمن  بالًتمجة من كإذل كلتا اللغتُت
 كل منهما كلمات كعبارات من لغة كاحدة يف األجبدية مع ترمجتها.

 المعجم وظائف .ج 

، جيب أف كتاب يهدؼ إذل شرح معٌت ادلفرداتك  عجمدلااجلوانب الوظيفية  إ ا نظرنا إرل
شرح معٌت الكلمات. يف شرح . ٔبعض األشياء األساسية ، كىي:  عجمتتضمن مهمة ادل

 ٘ٔ، كىي:إذل عدة أشياء عجمأف ينتبو ادل ، جيبادلعٌت

، فكبلمها كلمتا غفر ك استعفر سلتلفة شكليا، تكوف  ٌت ادلورفولوجي. على سبيل ادلثاؿادلع .ٔ
يَت خيتلف بُت فعل ك استفعل حبيث يؤدم االختبلؼ يف شكل ىذه الكلمات إذل تغ
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17 
 

دبعٌت استغفر توضح معٌت الطلب. إ ا كانت كلمة )عفر(  فعل إذل احلركؼادلعٌت. إضافة 
إضافة ك ، ةالكلم سؤاؿ ادلعفرة.كاختبلؼ شكل، فإف كلمة )استغفر( تعٍت  "غفر"

إعداد القاموس من أجل جيب اىتمامهاعند عٌت ادلورفولوجي األحرؼ كاالختبلفات يف ادل
 ٌت الكلمات.ربقيق التفسَت الصحيح دلع

 جلمل. على سبيل ادلثاؿ ، ادلوضع، أم ادلعٌت ادلرتبط بوضع الكلمات يف اادلعٌت النحو .ٕ
كما إذل  لك. كل ىذه ادلواقف النحوية  الفاعل كادلفعوؿ كالفعل ادلتعدل كالفعل البلـز

 عجم، جيب أف ينتبو ادلثر على معٌت الكلمات. ذلذا السبب، يف شرح ادلعٌتميكن أف تؤ 
 إذل الدكاؿ النحوية.

تتضمنها الكلمة. على ، كىي العبلقة بُت ادلعاين العامة كادلعاين اخلاصة اليت قد ربط ادلعٌت .ٖ
ىذه  يفسر خيرج ادلاء، لذلك غالبنا ما ، تعٍت كلمة )جبس( فتح شيء حىتسبيل ادلثاؿ

على سياؽ ، كاليت تعتمد تلعن. ال تزاؿ ىذه ادلعاين عامة ،تشع، تنقسم، تلتئمبالكلمة 
 استخداـ الكلمة.

، إما تعدد ادلعاىن كإما ربتوم على أكثر من معٌتادلعاين ادلزدكجة ، كىي ادلفردات اليت  .ٗ
ىي عدة   ةا العديد من ادلعاين، يف حُت أف ادلًتادفىي كلمة ذلكادلًتادفة. تعدد ادلعاين 

 كلمات ذلا نفس الكبلـ كاإلمبلء يف نفس ادلعاين كلكن سلتلفة.
، مثل عٌت الكلمات على أساس عدة جوانب، أم إعطاء األكلوية دل ك األكلويةادلعٌت  .٘

 ، كادلعٌت التجريدم.، كادلعٌت ادلادمازممومية ، كادلعٌت احلقيقي كاجلالتاريخ ، كالع
ذلا الطريقة الصحيحة لشرح ادلعٌت، مثل تعريف للكلمة ، أم أف يكوف تقنيات شرح ادلعٌت .ٙ

سياؽ استخداـ الكلمات،  كر ادلتضادات كادلرادفات، إعطاء إلشارة إذل ، مع ابعناية
 ، إضافة الصور كغَتىا من ادلعلومات اليت تعمل على شرح معٌت الكلمات.أمثلة
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 بياف النطق (ٔ

كتابتها. ىناؾ اختبلؼ بُت بعض اللغات ذلا قواعد سلتلفة بُت نطق الكلمة ك إف 
، ُيتاج الكاتب إذل بُت كتابة الكلمة كخطاهبا. لذلك ،اللغات، مثل اإلصلليزية كالفرنسية

 لضماف اللغة ادلكتوبة للكلمة ادلنطوقة. معجم

 شرح احلركؼ اذلجائية (ٕ

لشرح طريقة قراءة العربية ال ربتاج إذل قواعد صوتية  عجمبالفعل أف ادل عرفنالقد 
احلاالت، أم نطق الكلمات ككتابتها ال خيتلفاف، باستثناء يف عدد من ، ألف الكلمة

كالكلمات اليت تنقص حركفها، كالكلمات اليت لو هناية ، الكلمات اليت تزيد حركفها
ع األلف ، مث كتبت مرؼ الواككلمة كانت يف األصل تنتهي حب، كإشارة إذل أف الاحلرؼ

 يف منتصف الكلمة. اذلمزة، كىي الكلمة اليت ربتوم على حرؼ طويلة(احملمودة )

 تأصيل االشتقاؽ (ٖ

يف بعض األحياف إذل شرح جذر الكلمة قبل أف سبر بعملية  عجمج ادلُيتا 
إذل شرح أصل أيضنا  عجم، ُيتاج ادلباإلضافة إذل شرح للكلمة اجلذريةاالشتقاؽ. 

 ، سواء كانت اللغة األصلية أك العربية أك سبتصها من لغة أجنبية.الكلمة

 إعطاء ادلعلومات الصرفية كالنحوية (ٗ

أيضنا إذل توفَت معلومات حوؿ قواعد  عجمُيتاج ادل، يف شرح معٌت الكلمة
 .عجمة ادلطلوبة من قبل مستخدـ ادلالتشكل كبناء اجلمل

 إعطاء ادلعلومات حوؿ استخداـ الكلمات (٘

ىي شرح مستول استخداـ الكلمة اليت يتم  عجمكاحدة من أىم كظائف ادل
 ضبطها كفقنا لسياؽ اللغة كأسلوب اللغة.
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 ادلوسوعة (ٙ

ا معلومات أخرل خارج اجلانب اللغوم.اللغة، آنذاؾ كاآلفادلعجم   ٙٔ، ال تًتؾ أبدن

 أنواع المعجم .د 

، ويُت كنتائج البحوث يف علم النفس، كنتيجة إلبداع اللغاللغة العربية ادلتداكلةمعجم زبتلف
قاؿ كادليزات  ات الصلة باحتياجات اجملتمع.  عجماعتمادنا كبَتنا على الغرض من إعداد ادل

 ٚٔإذل عدة أنواع ، كىي: عجمميكن تقسيم أنواع ادلالدكتور إميل يعقوب، 

 اللغوم ادلعجم (ٔ

الذم يناقش على كجو التحديد نطق أك كلمات اللغة كرلهزة باستخداـ  عجمكىي ادل
مع منو ج منظم ترتيب زلدد لتسهيل ادلستخدمُت أك القراء  وماللغادلعجمالكلمة. يتم ترتيب 

، لذلك عادةن ما على لغة كاحدة فقطوم اللغ عجمادل  كلمة. ُيتومالبحث عن معٌت يف
على سبيل ادلثاؿ مثل معجم اللغة يذكر معٌت الكلمة فقط مرادؼ أك تعريف الكلمة.

 اإلصلليزية اإلندكنيسية. 

 .يادلوسوع ادلعجم (ٕ

، كلكنو رلهز أيضنا دبفاىيم كتفسَتات ال يقدـ ادلصطلحات فحسب الذم كىو ادلعجم
غالبا ما تكوف ادلوسوعات مواد مرجعية ألهنا ربتوم على معلومات حوؿ رلموعة  ٛٔكاسعة.

متنوعة من األشياء أك ادلعرفة  ات طبيعة أساسية كعامة تدعمها التعاريف كاخللفية كالبيانات 
الببلوغرافية مرتبة أجبديا كمنهجيا. باإلضافة إذل  لك , مت ذبهيز ادلوسعة دبسؤكؿ فهرس , 

تعليمات من مصطلح إذل أرقاـ كأحجاـ كأرقاـ الصفحات , شلا يسهل استخدامو يف  دبعٌت
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موسوعة األخبلؽ اإلسبلمية بقلم عبد العزيز بن  اؿالبحث عن ادلعلومات بسرعة كبدقة. مث
 ادلوسوعة اإلندكنيسية. جاكرتا: إختيار بارك فاف ىوؼ. فتحي السيد ندا ك 

 التارخيي  عجمادل (ٖ

ادلعجم التارخيي أك معجم  ٜٔيتتبع أصل اللغات كتطويرىا من كقت آلخر. معجمكىو  
ادلبادئ التارخيية ىو نوع من ادلعجم الذم ال يناقش فقط معٌت الكلمات احلالية , كلكن 
أيضا التطور التارخيي لؤلشكاؿ كمعانيها. ميكنة أيضا كصف ادلفردات يف ادلراحل ادلبكرة من 

ستخداـ احلارل على اإلطبلؽ. تعد ادلعجم التارخيية جذابة تطوير اللغة دكف تضمُت اال
عاـ أك من قبل ادلهتمُت  بشكل خاص لعلماء اللغة , كلكن ميكن استخدامها أيضامعجم

بفهم تطوير الكلمات مع مركر الوقت. مثاؿ على امعجم التارخيي ادلعجم التارخيي الكامل 
 ٕٓمن قبل عدم كرم.

 ادلًتجم عجمادل (ٗ

سلتلط أك ميكن أف تكوف أيضنا قاموسنا ثنائي اللغة جيمع بُت  معجميُطلق عليها أيضنا 
الًتمجة على كلمات أجنبية يتم معجم ُيتوم  .نقطة التقاء ادلعٌت من ادلفردات لغتُت لتحديد

غة شرحها كاحدة تلو األخرل عن طريق البحث عن ادلعادؿ ادلكافئ الذم مت تكييفو مع الل
الًتمجة إذل مهارات إعداد  معجميف إعداد ىناؾ احلاجة . عجملغة مستخدـ ادلالوطنية أك 

إلتقاف اللغتُت بشكل  عجمجيب إعداد ادل، علـو الًتمجة. باإلضافة إذل  لك ماىر يف رلاؿ
 مثاؿ معجم الًتمجة ادلاليزية.  جيد.
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 عي و ضادلو  عجمادل (٘

مرتبة ترتيبنا حسب  عجميف ادل اجملموعةم، ألف الكلمات و نادلع عجمادليُطلق عليو أيضنا 
 ةالباحث تاستخدما البحث يع معينة ذلا معٌت سلطط. كيف ىذادلوضوع بناءن على مواض

 لغات للطفولة ادلبكرة.  ٖعلى سبيل ادلثاؿ معجم الكلمات ادلوضوعية  ادلوضوعي. عجمادل

 االشتقاقيعجمادل (ٙ

كبالتارل  ،الذم يناقش أصل الكلمة معجو ادلاإليثولوجي ، كى عجميُطلق عليو أيضنا ادل
 .مل إلعبلـ أصوؿ ادلفرداتشتقاقي يعاال عجمادلفإف 

 التطورم  عجمادل (ٚ

 عجمعٌت الكلمة، كليس النطق. توفر ادلية للتطور التارخيي دلالذم يعطي األكلو  عجمىو ادل
مثاؿ  معلومات حوؿ توسيع ادلعٌت كتغيَتاتو كأسباب تغيَت ادلعٌت كما إذل  لك. التطورم

 ادلعجم ادلتطور دلعجم الطربية اإلندكنيسي العريب. 

 التخصصيعجمادل (ٛ

ادلعجم  الذم جيمع فقط الكلمات ادلوجودة يف رلاؿ كاحد / رلاؿ معُت. عجمكىي ادل
التخصصي للناس العاديُت كلتيسَت الًتمجة من اإلصلليزية إذل اإلندكنيسية. ىذا ادلعجم ليس 

يف ادلعجم اإلندكنيسي الكبَت , إ ا كانت الكلمة موجودة. ىذا  ع القواعدمعياريا كقد ال يتب
ادلعجم يفضل الكلمات اليت يسهل قراءىا فهمها كقد التتفق مع قواعد اللغة/الكلمات 

 اإلندكنيسية. -اجليدة كالصحيحة. مثاؿ على معجم طيب اإلصلليزية

 ادلعلمة عجمادل (ٜ

الشخصيات الذم يغطي كل شيء دبا يف  لك تاريخ مستخدمي اللغة ك  عجمادل كىي
فقط معٌت الكلمة  اإلعبلمي دبوسوعة تشرح كلمة ال تتناكؿ عجمكىلم جرا. يُعرؼ ادل

علومات األخرل خارج معٌت ادلعجم، مثل: التاريخ، ، كلكنها تتضمن أيضنا مجيع ادلكاشتقاقها
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على سبيل ادلثاؿ  لزمٍت / أحداث احلرب كما إذل  لك.، كالتسلسل اكالسَتة الذاتية، كاخلرائط
 ادلعجم اإلندكنيسي الكبَت.

 البصرم عجمادل (ٓٔ

الذم يفسر معٌت الكلمة أكثر يؤكد على صور الكلمة ادلعنية بدالن من  دلعجمأم ا
. توفر الرسـو ادلتحركة كسيلة لركاية القصص كالًتفيو ادلرئي قادر على توفَت ادلصطلح النهائي

ة كادلعلومات للناس , بعض النظر عن أعمارىم , يف أم مكاف يف العادل. ادلثاؿ معجم ادلتع
 مرئي بثبلث لغات يف سن مبكرة.

 عجم الكتاب ادل (ٔٔ

ادلصمم خصيصنا لفهم معٌت ادلفردات ادلوجودة يف الكتاب. عموما الكتب  عجمكىي ادل
يعمل  عجممدرسية. ألف ىذا النوع من ادل اليت ربتوم على رلمع الكتاب عبارة عن كتب

، أم لفهم ادلفردات يف الكتب أك ادلواد بالفعل ككتاب داعم للطبلب، كخاصة ادلعلمُت
 اإلندكنيسية اليومي.-مثاؿ ادلعجم العربيةالتعليمية.

 الرقمي عجمادل (ٕٔ

من اللغة اليت ميكن تشغيلها  معجمليت تصنع برامج الًتمجة أك كىي برامج الكمبيوتر ا
خبلؿ الوسائط اإللكًتكنية مثل أجهزة الكمبيوتر كاذلواتف احملمولة كأجهزة ادلساعد الرقمي 

الرقمي أكثر عملية كيسهل تشغيلو من  عجمأخرل. حبيث يعترب برنامج ادل الشخصي كأجهزة
اـ النطق فقط. الرقمية التشغيلية نظ عجمالقاموس كعادة ما تستخدـ ادلقبل مستخدمي 

مثاؿ معجم  الرقمية يف العدد غَت احملدكد من اإلدخاالت أك ادلفردات. عجمتكمن ميزة ادل
 مصطلحات التسويق الرقمي. 
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 على االنًتنت ادلعجم (ٖٔ

ا ما الذم يتم الوصوؿ إليو عرب اإلنًتنت على شبكة اإلنًتنت غالبن  عجمكىي برنامج ادل
على اإلنًتنت. أحد  عرب اإلنًتنت عند التصفح إذل مواقع عجميستخدـ خدمات ترمجة ادل

 ٕٓالذم يوفر خدمات الًتمجة ألكثر من جوجل ترمجة شعبية على اإلنًتنت ىو  عجمأكثر ادل
 www.dictionary.comادلثاؿٕٔ، دبا يف  لك اللغة العربية.بيةلغة أجن

 نوع المعجم .ه 

أحادية اللغة كمتعددة ، كىي وفقنا للغات احملددةىميكن سبييز  في تطويرىاإف ادلعجم
توم العربية" اليت رب عجمأحادية اللغة بلغة كاحدة، على سبيل ادلثاؿ "ادل عجمكتابة ادلك اللغات.

 معجم، غالبنا ما يستخدـ الطبلب  لناتيوفالعربية. كفقنا  كىي ،من لغة كاحدة فقط معجمعلى 
بينما  ٕٕ،معجمادلوجودة يف كل  أحادية اللغة لتعلم لغة أجنبية من أجل تفسَت ادلعٌت كادلعلومات

خرل. ميكن مع ترمجة العديد من اللغات احملددة إذل لغة أ معجممتعدد اللغات ىو  عجمادل
 حسب: عجمتصنيف أنواع ادل

 زلدكد. الوصف على النحو التارل: معجمكبَت ك   معجم، فهو بناءن على حجمو .ٔ
 كبَتالعجمادل( أ

الكبَت على مجيع ادلفردات دبا يف  لك ادلصطلحات كاالختصارات كمجيع  عجميشتمل ادل
مستول كاؼ  ىناؾ .الكبَت للغة العربية ادلعجم، ؿ النحوية للغة. على سبيل ادلثاؿاألشكا

 من العمق فيما يتعلق بادلفردات يف اللغة اليت ُيتوم عليها.

 دكداحملعجمادل ( ب

 .اجليب اإلندكنيسي معجم اجليب مثل معجمدكدتنقسم إذل احملعجمادل
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كن تقسيم بلغة كاحدة أك أكثر. من خبللو مي عجماستخداـ اللغة، ميكن كتابة ادل بناءن على .ٕ
 ، كىي:إذل عدة أنواع عجمادل
 أحادية اللغةمعجم( أ

من نفس  لغة كاحدة فقط. تتألف الكلمات ادلوضحة كالشرح عجميستخدـ ىذا ادل
الثنائي اللغة ألف الًتتيب يستند إذل  عجمعلى سبييز كاضح عن ادل عجماللغة. ُيتوم ىذا ادل

التحقق من البيانات. ىذا يعٍت أف تعريف ادلعٌت للكلمات يعتمد على ادلعٌت الوارد يف مثاؿ 
 للغة الكبَت عجمهي ادلذا ادلعجمذلامثك اجلملة الذم ُيتوم على كلمات  ات صلة. 

 لس يف )ماليزيا(.اجمل معجمإلندكنيسية )يف إندكنيسيا( ك ا

 ثنائي اللغة معجم( ب

، أم إدخاؿ الكلمات بدالن من اللغة اليت مت التنبؤ هبا إلعطاء لغتُت عجميستخدـ ىذا ادل
 -إصلليزم  معجملغة أخرل. على سبيل ادلثاؿ: تعريفات مكافئة أك زلددة باستخداـ 

 اإلصلليزية(.-ادلاليزية ؛ ادلاليزية-أككسفورد دكف ثنائي اللغة )اإلصلليزية معجمإندكنيسي ، 

 تمتعددة اللغامعجم ( ج

اللغة ، األقل أك أكثر. على سبيل ادلثاؿ ثبلث لغات على عجميستخدـ ىذا ادل
ىو متعدد اللغات  معجميف كقت كاحد. مثاؿ على  ادلاليزيةكاللغة اإلصلليزية كاللغة ادلندرية

 .ٕٗٓٓاإلصلليزية على يوين بوف ساف سنة -الشينية-اليزيةادل معجم

 عجميات سلتلفة. ىذا بسبب نشر ادليف زلتو  عجم، ميكن أف يظهر ادلاحملتول كعلى حسب .ٖ
ج رلموعات طبلب ادلدارس ، ربتا رلموعات معينة. على سبيل ادلثاؿ هبدؼ تلبية احتياجات

، ميكن تقسيم ك بشكل ، إذل ادلدرسة معجممحلعليهم  لسهولةصغَت  معجمإذل  عمـو
 أنواع من األحجاـ: ٖإذل  عجمادل
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 . األصغرعجمادل( أ
. يُعرؼ أيضنا باسم أمر صعب عجمالعثور على ىذا ادل أفيف ىذا اليـو كىذا العصر، 

 سم. ٕاجليب ألنو ميكن زبزينو يف اجليب. أقل من  معجم
 صغَت. العجمادل ( ب

أككسفورد  معجميسهل محلو. على سبيل ادلثاؿ معجمالصغَت شائع. إنو  عجمىذا ادل
 اإلصلليزية(.-ادلاليزية ؛ ادلاليزية-الفجر الثنائي اللغة )اإلصلليزية

 كبَت. الادلعجم ( ج
شرح  شرح كل كلمة ك على مجيع ادلعجمية ادلوجودة يف لغة كاحدة.  عجمم ىذا ادلُيتو 

الكبَت  ادلعجميل ادلثاؿ ، ، على سبملوجم كبَتنا كغَت مناسب حلكامل. عادةن ما يكوف احل
 للغة العربية.

 مع كظيفة معينة. على سبيل ادلثاؿ: ادلعجم اخلاص، كىو ادلعجم الذم يشَت إذل ادلعجم .ٗ
 ادلصطلحات. معجم( أ

على مصطلحات خاصة يف رلاالت معينة. كظيفتها ىي لبلستخداـ  عجمُيتوم ىذا ادل 
 مصطلحات الفقو. معجمىو  العلمي. مثاؿ  لك

 الذم يشرح أصل الكلمة كالغرض األصلي منها. عجمأصل الكلمة. ادل معجم( ب
 (بنفس ادلعٌتادلرادفات )كلمات  معجمج(

)ادلرادفات( كميكن أف  بنفس ادلعٌتالذم يفسر الغرض من شيء بإعطاء كلمات  عجمادل 
. عجمتخداـ ادلتاب على تنويع اسساعدة الكُ يعجم. ىذا ادلمتضاداتيكوف أيضنا كلمات 

 ، ادلعجم اإلندكنيسي.سبيل ادلثاؿعلى 
 األمثاؿ / استنتاجات اللغة. معجمد(

، فإف ىذا عن استخدامها كمرجعالذم يفسر الغرض من ادلثل. بصرؼ  عجمادلىو 
 مناسب أيضنا للقراءة هبدؼ اجلماؿ. عجمادل
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 كلمة. المعجمق(
مثل أمساء األماكن كأمساء احلركؼ كأيضنا  اخلاصةالذم خيزف أمساء الكلمات  عجمادل ىو

 راجع ذلذه األمساء.ادلأمساء ادلؤسسات. اذلدؼ ىو توفَت 
 الًتمجة. معجمك(

. كالغرض منو ىو أخرل كلغة اذلدؼلغة ذلا نفس ادلعنىبيوفر كلمات الذم عجمىو ادل
 مساعدة ادلًتمجُت.

 التجميع.  معجمز(
اليت تتطابق الكلمات، على سبيل ادلثاؿ كلمة "تتكوف" معادلةالذم يفسر  عجمادلىو 

 ".علىدائمنا مع "من" أك "
 تجميع المعجم من األهداف . و

 .فلذلك أفلفهم ادلعٌت التوجيوىي  عجم، فإف كظيفة ادلعجمعلي ادل كبناء على ما قالو
. عجمراء احملتملُت أك مستخدمي ادلبل ميكن أف يتجاىل كجود القفعجم ادل ذبميع عملية

، خاصة عجمادل ذبميع ئ ، فإف الغرض منجانب ادلستخدـ / القار  لذلك إ ا نظرنا إذل
 ٖٕكىي على النحو التاذل:ميكن تقسيمو إذل سبعة أنواع ،  ،ثنائية اللغة عجمادل

 كلغة الشرح نتلغةادلمعجم .ٔ
ر / لغة اذلدؼ(. )لغة ادلصد صلىباللغة األ للمتحدثُتاخلاص ادلعجم ىولغة ادلنت معجم

يشرح مفردات اللغة مع التفسَتات معجم العريب ىو  -العريب  عجم، ادلعلى سبيل ادلثاؿ
 صليُت.األتحدثُت ادلسلصص للعرب ك عجمدلاالعربية. ىذا 

يهدؼ إذل شرح معٌت الكلمات  الذل عجمادل، كىو لغة الشرحمعجممث اخلصم ىو 
-العريب عجمادلثاؿ ادل على سبيل، ب / ادلستخدمُت ادلستهدفُت للغةللمتحدثُت األجان

 سلصص لئلندكنيسيُت كمتحدثُت أجانب. عجمندكنيسي الذم يعٍت أف ىذا ادلاإل
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 ةالكتابة كلغة اللسافلغ معجم .ٕ
الذم يهدؼ إذل شرح اللغة ادلكتوبة  عجم، كىو ادلىحالفصعجمادلالكتابةىو لغة عجمإمن

 اليت يشيع استخدامها كلغة رمسية كلغة الكتب كما إذل  لك.
يهدؼ إذل شرح الكلمات أك التعبَتات اليت  معجم، كىو اللسافغة ل معجماخلصم ىو 

 ميكن استخدامها كلغات اتصاؿ شفهية.
 ادلًتجم معجمك  القارئ معجم .ٖ

مًتجم ،  معجماللغات األجنبية. اخلصم ىو  سلصص لقراء معجمالقارئ ىو  معجم
 سلصص دلًتمجي اللغات األجنبية. معجمكىو 

 االستيعابمعجمالتعبَت ك  معجم .ٗ
يُقصد بو كجوده كدليل للمستخدمُت / القراء الذين يرغبوف يف  معجمىو التعبَت معجم 

 من قبل ادلستمع. تعبَتىمفهم صحيح حىت ميكن بشكل  الكبلـإتقاف القدرة على 
م يعمل كدليل إلتقاف اللغة. لذلك، عادة الذ عجمادلكىو ، االستيعابمعجمكالتارل ىو 

األجانب فهم ، شلا جيعل من السهل على مزكدة بإرشادات قواعد اللغة عجمف ىذا ادلكو يما 
 ٕٗمن خبلؿ هنج ضلوم. اللغة
 الوصفي عجمالتارخيي كادل عجمادل .٘

 الكلمات ادلرتبة بشكل تارخيي ظواىريهدؼ إذل شرح  الذم عجمادلىو  يالتارخي عجمادل
 )التاريخ( من خبلؿ تصفح ادلعلومات األخرل ادلتعلقة بالكلمة.

يقدـ معاين الكلمات فقط )كصفي( دكف  الذم عجمادلىو  الوصفيعجمادليف حُت أف 
التارخيي  ادلعجمأم مبلحظات أك معلومات أخرل من خارج معاين ادلفردات. لذلك فإف 

 .يالوصف ادلعجم عادة ما يكوف أكثر اكتماال من
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 اخلاصعجمالعاـ كادل عجمادل .ٙ
معينة. عادة ما  لدائرةاص اخلعجمادلبينما  ،للجمهور العاـ معجمالعاـ ىو  عجمادل

جلميع  ـالعاـ ىو عا عجمأف ادل يف بعض التخصصات. يف حُت اخلاص عجمصنف ادلي
 الناس.

 ادلوسوعة معجماللغة ك  معجم .ٚ
اليت تشمل معٌت ادلفردات كالقواعد النحوية كالبنية  اللغوياتناقشيمعجمو اللغة ى معجم

على أنواع  عجمخصائص ىذا ادل ، ربتومادلوسوعة عجمكاختبلفا معادل. كالنحويةادلورفولوجية 
 ٕ٘سلتلفة من ادلعلومات ادلتعلقة بالكلمة اليت ذبرم مناقشتها كليس فقط عن اللغة.

 طريقة صناعة المعجم . ز

من  عجمإعداد ادلك استخدامها يف التعلم.من األدكات الداعمة اليت ميكن  أداةىو  عجمادل
( تصميم ٔدة مراحل، كىي: )إذل ع عجمقسم إعداد ادل، ينَتخبلؿ عدة مراحل. كفقنا خل

( إعطاء ٘)( معاجلة البيانات؛ كٗ( تعبئة البيانات؛ )ٖ( تطوير بيانات اجلسم؛ )ٕ؛ )عجمادل
 ٕٙ:التارل معٌت. شرح كل مرحلة على النحو

 صناعةىي ادلرحلة األكلية اليت جيب القياـ هبا عند  عجم، مرحلة تصميم ادلعجمتصميم ادل( أ
كهنج العمل.  عجمادل ةعايف ىذه ادلرحلة يتضمن ربديد الغرض من صن . ىذا ألفعجمادل

اؿ، اخلطوة التالية بعد ادلرحلتُت الناضجة ىي البدء يف مجع العناصر ادلستخدمة مثل رأس ادل
 ادلعدات األخرل البلزمة.ك كأجهزة الكمبيوتر، كادلوارد البشرية،

بيانات اجلسم. يف  طويرىي ت عجمية بعد تصميم ادلثان، ادلرحلة التطوير بيانات اجلسم( ب
عادة أكرب عدد شلكن من ادلراجع جلمع الكلمات األصلية اليت  الصانع، يقرأ ىذه ادلرحلة

 الًتتيب أجبدينا. ت، مثألشخاص. بعد مجع الكلمايستخدمها بعض ا
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عليها أجبدينا.  ةصولاحملالبيانات. يتم فرز ادلفردات عبئةالبيانات، ادلرحلة الثالثة ىي ت تعبئة ج(
لعثور على لشكل منهجي كيسهل على ادلستخدمُت  لك حبيث ميكن ترتيب الكلمات بك 

 الكلمة ادلطلوبة.
 ىوربليل، مث يف ىذه ادلرحلة كاألجبديةد ادلركر دبراحل التجميع ، بعمعاجلة البيانات( د

 غَت مستعملة شكل كلمات سوؼ ينتج الكلمات أف ربليل، لمات. يف ىذه ادلرحلةالك
)كلمات جديدة كلكن نادران ما كلمات نيولوجسمية ،  )غَت ضركرم(، كلمات جديدة
أف الكلمة غَت ، ادلعٌت. بعد معرفة تصنيف الكلماتتستخدـ( كالكلمات اليت تغَت 

 .عجمادل صناعةيف ادلرحلة التالية من نةضمدلستعملة غَتما
. يف عجمجودة يف ادلالبيانات ادلو  إعدادىي ادلرحلة األخَتة يف  ىذه ادلرحلة، إعطاء ادلعاين( ق

ذل ادلراجع . ُيسمح بإعطاء معٌت لئلشارة إشرحت معانيها كل كلمة  أف، ىذه ادلرحلة
 ٕٚكادلصطلحات كادلراجع األخرل اليت ال تزاؿ  ات صلة. عجمادلوجودة مثل ادل

 تعلم اللغة العربيةالبحث الثاني: 

 تعريف تعلم اللغة العربية . أ

أقصى حد حىت يتمكن الطبلب  معف مادة التعلم ىي نشاط تعليمي يقـو بو ادلعلم إ
ا. الكلمات األخرل للتعلم ىي اجلهود اليت يبذذلا ادلعلم يف خلق جو من  من تعلمو جيدن

، يف تعلم اللغة األجنبية ىو ذل ربقيق األىداؼ ادلتوقعة. لذلكتعلم مواد معينة تفضي إ
انشاط تعليمي يقـو بو ادلعلم ح عد على ، حبيث يساىت يتمكن الطبلب من ربقيقو جيدن

 ٕٛربقيق ىدؼ تعلم لغة أجنبية.

عند تنفيذ تعلم اللغة ، توجد عدة مصطلحات جيب فهمها ككذلك فهمها بشكل 
 ٜٕصحيح كبدقة ، كىي:
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 ادلتعلقة االفًتاضات من رلموعة ىو العربية باللغة" ادلدخل" عليو يطلق الذم ادلنهج .ٔ
 التأسيس ضلو موجو فلسفي أك بديهي ادلنهج. كتعلمها اللغة تدريس كطبيعة اللغة بطبيعة

 .تثبت أف بالضركرة ليس كلكن تصديقها ميكن اليت كادلعتقدات ، كالفلسفة ،
 اللغوية ادلواد بتقدًن يتعلق فيما شاملة خطة ىيطريقة  تسمى اليت العربية باللغة الطريقة .ٕ

 ، بديهية ادلقاربة كانت إ ا.  ادلوصوؼ النهج أساس على منهجي أك منتظم أساس على
 .طرؽ عدة ىناؾ يكوف أف ميكن كاحد هنج يف حبيث.  إجرائية الطريقة فإف

 أم ، االسًتاتيجيات مع لغتنا يف الشائعة العربية اللغة تعلم يف احلالية التقنيات تسمى  .ٖ
 لذلك.  ادلختارة كالطريقة ادلنهج مع يتماشى دبا ، الفصل يف ادلنفذة احملددة األنشطة
 كالتغلب ادلواد مجع يف ادلعلم كإبداع خياؿ على كبَت بشكل التشغيلية التقنيات تعتمد
 .كحلها الفصل يف ادلختلفة ادلشكبلت على
 ذلا الثبلثة ادلصطلحات أف ، فهمها ميكن اليت أعبله ادلذكورة التفسَتات بعض شرح من
 طريقة كمن ، طرؽ عدة أك كاحدة طريقة تقدـ أف ميكن كاحدة طريقة من.  ىرمية عبلقة
 تكوف أف جيب ،  لك من بدالن .  اسًتاتيجيات عدة أك كاحدة تنفذ أف ميكن كاحدة

 ٖٓ.ادلنهجية مع تتعارض أال جيب كبالتارل الطريقة مع متسقة اإلسًتاتيجية

 كادلرافق كادلادية اإلنساف من يتكوف اتصاؿ عن عبارة ىو التعلم فهم أف مهلك عمر صرح
 احلالة ىذه كيف ، التعلم أىداؼ لتحقيق البعض بعضها على تؤثر اليت كاإلجراءات كادلعدات
 يف .آخرين أفراد  ك كادلعلمُت الطبلب من يتكوف الذم التدريس نظاـ يف البشر يشارؾ
 على الطبلب ُيث بنشاط يقـو ادلعلم ناحية من ، كالطبلب ادلعلم بُت تفاعل يوجد ، التعلم
 زبطيطها مت اليت األنشطة من بسلسلة القياـ من الطبلب يتمكن أف من أكثر أىداؼ ربقيق

 ٖٔ .ربقيقها ادلراد األىداؼ  ضلو موجهة أنشطة بتعلم يقـو معلم بواسطة
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 التطور شهدت اليت العادل يف اللغات إحدل العربية اللغة تعد ، نفسو الوقت يف
 اليت اللغات عائلة  لك يف دبا ، التاريخ دراسة يف العربية اللغة.  كالعلـو للمجتمع االجتماعي
 ٕٖ .األكسط الشرؽ أضلاء مجيع يف تعيش اليت الدكؿ تستخدمها

 زلاكلة أهنا على العربية اللغة تعريف ميكن أنو أعبله الشرح من الباحث يستنتج كبذلك
 للحصوؿ سلتلفة عناصر تنظيم خبلؿ من كميسر ادلعلم مع العربية اللغة تعلم الطبلب لتعليم
 .ربقيقها ادلراد األىداؼ على

 العربية اللغة تعلم وأهمية غرض . ب
 كصحيح صحيح بشكل التواصل من ما شخص يتمكن حىت اللغة لتعلم حاجة ىناؾ

 كمهارات اللغويات إتقاف ىو اللغة تعلم من الغرض.  كخطيا شفهيا ، كبيئتهم اآلخرين مع
 على للحصوؿ ك لك صرؼ، ضلو، ،إنشاء  ،زلادثة ، ادلثالية ، ادلفردات مثل العربية اللغة

 ٖٖ؛  لك يف دبا ، الكفاءة من جوانب أربعة تشمل اليت اللغوية الكفاءة
 االستماع مهارات .ٔ

 آخرين أشخاص من معلومات تتلقى ، االستقبالية اللغة مهارات مثل االستماع مهارات
 (.متحدثُت)

 القراءة مهارات .ٕ

 آخرين أشخاص من ادلعلومات كتلقي تستقبل لغوية مهارات ىي القراءة مهارات
 أشكاؿ من شكل إذل الكتابة شكل يف تغيَت ىي القراءة.  مكتوب شكل يف( كتاب)

 .ادلعٌت

 

 
                                                           
32

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2223) hlm. 25 
33

 Bustami A Gani, Al Arabiyah Bin Namadzij, (Jakarta:PT Bulan Bintang, 1197) hlm. 16-17 



 

32 
 

 الكتابة مهارات .ٖ
 لآلخرين معلومات توفر أك تنتج اليت الطبيعة ىي لغوية مهارات ىي الكتابة مهارات  
 شكل إذل ادلشاعر أك األفكار شكل يف تغيَت ىي الكتابة .مكتوب شكل يف( القراء)

 .مكتوب
 الكبلـ مهارات .ٗ

 إذل تنقلها أك معلومات تنتج أهنا إال ، منتجة مهارات ىي التحدث مهارات أف حُت يف
 شكل لتغيَت عملية عن عبارة الكبلـ) لغوية أصوات شكل يف( االستماع) آخرين أشخاص
 .كبلـ شكل إذل اللغة أصوات

 ٖٗ:ىي العربية اللغة لتعلم العامة األىداؼ أف الدين قسم يوضح

 .لئلسبلـ القانونية للتعاليم كمصدر كاحلديث القرآف فهم على قادرة لتكوف (ٔ
 .العربية باللغة ادلكتوبة اإلسبلمية كالثقافية الدينية الكتب فهم على قادرة لتكوف (ٕ
 .العربية باللغة كالتأليف التحدث على قادرة لتكوف (ٖ
 (.تكميلية) األخرل للمهارات مساعدة كأداة الستخدامها (ٗ
 .ادلهنية حقا ىو كىذا ، العربية اللغة خرباء لتعزيز (٘

 من سلتلفة أشكاؿ تقدًن ىو العربية اللغة تدريس من اذلدؼ فإف ،  لك إذل باإلضافة
 باستخداـ ك لك ، اللغوية الكفاءة اكتساب يف ادلساعدة ميكنهم الذين للطبلب اللغويات
 ىذه لتحقيق ، كتايب أك شفهي بشكل سواء ، للتواصل سلتلفة كلغات سلتلفة أشكاؿ

 يف التفكَت التعلم برامج أك ادلناىج صانعي على جيب  اللغويُت أك ادلدربُت قبل من األىداؼ
 اللغة تدريس تقنيات أك أساليب عن كالبحث الطبلب قدرة دلستول ادلناسبة ادلواد أك ادلواد

 كالكتابة القراءة مهارات ، اليومية احلياة يف الطبلب كتدريب ، العربية اللغة كمهارات
 .كالتحدث
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 كإتقاف اللغويات إتقاف يف العربية اللغة فهم يف امتبلكها جيب اليت األساسية ادلهارات
 قواعد تعلم يتم.  كمعانيها( ادلفردات) ادلفردات إتقاف أك كحفظ ، كقواعدىا العربية اللغة
 ادلثالية خبلؿ من ادلفردات إتقاف ميكن حُت يف.  كشرؼضلو  مواضيع يف العربية اللغة

 .ادلفردات إتقاف على كبَت بشكل يعتمداف ادلوضوعُت كبل ألف ، كادلهندسة

 بنية لدراسةضلو  يستخدـ.  شرؼ كضلو  إتقاف يتطلب العربية اللغة قواعد إتقاف يف
.  كتغيَتاهتا األساسية الكلمات لتعلم شرؼ يستخدـ بينما.  النهائية اخلطوط كتغيَت اجلملة
.  كالقراءة االستماع مهارات اكتساب أجل من ادلثالية علم الكتساب ،  لك على عبلكة

 ، اهلل معرفة تتعلم أف الضركرم من ، الكتابة أك الكتابة مهارات اكتساب أجل من
 .زلادثة علم تعلم الضركرم من ، التحدث مهارات كالكتساب

 الرئيسية اللغات إحدل ىي العربية اللغة أف إال ، العربية اللغة تعلم أمهية من الرغم على
 العربية اللغة ، أخرل ناحية من ٖ٘.العادل من سلتلفة أضلاء يف كاسع نطاؽ على ادلستخدمة

 ألهنا ، باإلسبلـ كثيقنا ارتباطنا مرتبطة لغة العربية اللغة جيعل ما كىذا ، القرآف لغة أيضنا ىي
.  اليومية حياهتم يف  العربية اللغة يستخدـ من لكل ، العادل يف ادلسلمُت جلميع الدين لغة

 قرآنية ترمجة توجد ال.  العربية ، األصلية باللغة القرآف قرأكا ادلسلمُت ألف  لك.  ال أـ يومهم
 اخلمس الصلوات فإف ، كبادلثل.  األصلية اللغة باستبداؿ ذلم يسمح شلا اللغات جبميع

 .العربية الفوشا تستخدـ كلها للصبلة كالدعوة ، اليومية كالصلوات

 بالنسبة خاصة ، العربية اللغة أمهية كنفهم نعرؼ أف ميكننا ، أعبله كالواقع احلقائق من
 يف تكمن ادلشكلة فإف ،  لك كمع.  أخرل كبلداف العربية باللغة يعيشوف الذين للمسلمُت

 ، إندكنيسيا بلدنا يف العربية اللغة تعلم يف احلاؿ ىو كما ،( العربية غَت) األجانب تعلم
 اليت األجنبية اللغات إحدل ىي العربية اللغة أف أيضنا نعلم .مسلموف السكاف غالبية حيث
 كيف.  القرل يف أك ادلدف يف ادلدارس يف سواء ، إندكنيسيا يف ادلدارس بعض يف تدريسها يتم
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 مجيع يف ادلنتشرة اإلسبلمية الداخلية كادلدارس ادلدارس يف العربية اللغة تدريس يتم ، الغالب
 .العارل التعليم مؤسسات إذل االبتدائية ادلدارس من ، إندكنيسيا أضلاء

 صعوبات توجد ما غالبنا كلكن ، السهل باألمر ليس األجنبية اللغة تعلم ، األساس يف
 يف أنو ، األبرشي عطية زلمد قبل من الصعوبات بعض  كر.  كالطبلب ادلعلموف يواجهها

 قادرين غَت لكنهم( ادلفردات) اجلمل ُيفظوف الطبلب معظم يزاؿ ال ، األجنبية اللغات تعلم
 مجل حفظ طريق عن كاىلهم كيثقل الطبلب جيرب أال ادلعلم على جيب .معناىا فهم على
 ضلتاج ، ىذا على بناءن   ٖٙ.أجنبية لغة لتعلم جيدة طريقة ليست ىذه ألف ، معركفة غَت

 كخاصة ، األجنبية اللغات تعلم يف الصعوبات على للتغلب مؤكدة اسًتاتيجية إذل بالطبع
 .احملددة كالغايات األىداؼ ُيقق أف ميكن التعلم أف إذل يهدؼ ىذا.  العربية

 ج. مستويات لتعليم اللغة العربية

 اللغة بأف االنطباع على القضاء أجل من العربية اللغة تعلم يف أنو إذل اإلشارة جدر
 يتمكن حىت ، يدرسو الذم الطالب مستول فهم ادلعلم على جيب ، كمربكة صعبة العربية

 .زمن   لك يف الطالب دلستول كفقنا ادلواد توفَت من

 الطبلب يكوف عندما حىت ، الطبلب فهم عملية تسريع إذل ادلناسبة ادلواد توفَت سيؤدم
 كركاية الكتابة مثل للغاية صعبة مواد ادلعلم يوفر ، العربية اللغة تعلم يف ادلبتدئة ادلرحلة يف

 صعوبة فقط العربية اللغة يتعلموف الذين الطبلب سيجد  بالطبع ، العربية باللغة القصص
 يعطي بالعكس كالعكس ، صعبة العربية اللغة بأف الطبلب لدل فهم ىناؾ لذلك ، بالغة
 بادللل يشعركف الطبلب سيجعل متقدـ مستول يف ىم الذين للطبلب للغاية خفيفة مادة

 تساعد سوؼ الطبلب مستول على مبكرة مرحلة يف مقدمة ، يتقنها اليت ادلواد  ألف بسرعة
 اللغة تعلم أف جوزيف قالو ما مع يتفق كىذا ، مناسبة مادة توفَت يف كبَت بشكل ادلعلم
 .الطبلب تطور مستول لتناسب مصممة جيدة مادة إعداد إذل ُيتاج العربية
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 :ىو فعلو علينا جيب ما ، صعب أمر العربية اللغة تعلم بأف االنطباع لتجنب

 .لفهمها للطبلب كسهلة بسيطة بكلمات التحادثية العربية اللغة تعليم .ٔ
 شلتعنا التعليم يكوف أف ادلهم من ، ادلساعدة الوسائل أك التعليمية الوسائل باستخداـ .ٕ

 .الفهم كسهل كعاطفينا
 العيوف تدريب يتم ، احملادثة يف اللساف تدريب يتم ، للطبلب اخلمس احلواس تنشيط .ٖ

 .كالكتابة الكتابة على األيدم تدريب كيتم ، القراءة على

 :من يتكوف العربية اللغة تعلم مستول أف بالفعل نعلم ، العربية اللغة تعلم يف

 ادلادة تكوف ما كعادةن  ، العربية اللغة تعلم يف األقدـ ادلستول ىو( ادلبتدئُت) مبدعُت .ٔ
 ادلوجو كالتلفيق ، البسيطة كاحملادثات ، ادلفردات حفظ: ىي ادلستول ذلذا مبلءمة األكثر

 الكتابة نشاط  يتضمن ألنو األدىن ادلستول ىذا يستخدـ ما كعادة( ادلواجهو شاء إف)
 .كاجلمل الكلمات مث ، احلركؼ ترتيب من يبدأ الذم

 عن ادلواد بعض على حصل أنو ادلستول ىذا يف الطالب يعٍت عندما( متوسط) ُتادلتوست .ٕ
 عليها حصل اليت للمواد التعزيزات توفَت ىي الوقت  لك يف ادلعلم كمهمة ، العربية اللغة

 .ادلواد إتقاف من يتمكنوا حىت ، الطبلب
 كادلواد العربية اللغة مواد إتقاف يف الطبلب بدأ ادلستول ىذا يف( يتقن)ادلصطو متقدًن  .ٖ

 ىذا يستخدـ ما كعادة اجملانية الكتابة ىي ادلستول ىذا يف ىم الذين للطبلب ادلناسبة
 . جدا موثوقة  مؤلف إبداع ، مهارات ىناؾ ألنو عاؿ مستول على
 ادلبتدئ ادلستول كىي ، العربية اللغة تعلم يف ادلستويات يف األخرل لآلراء بالنسبة أما

 حُت يف.  االبتدائي ادلستول عليو يطلق اإلصلليزية اللغة يف ، العلى ادلرحلو قبل من ترمجتو يتم
 باللغة عليو يطلق أنو إال ،" ادلتويسة ادلراحلة" بػ ُيًتجم العربية باللغة ادلتوسط ادلستول أف

 ".ادلتوسط ادلستول" اإلصلليزية
 تعلم عادل يف ادلتوسط ادلستول أك ادلبتدئُت مصطلح فإف ، احلديدم علي للدكتور كفقنا

 طبلب عدد جانب ، األكؿ: جانبُت من قياسو ميكن ، العربية اللغة  لك يف دبا ، اللغة
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.  إذل ٓ من ىي إتقاهنا جيب اليت ادلفردات فإف ، للمبتدئُت بالنسبة  ٖٚ.ادلفردات إتقاف
 (.كلمة ٕٓٓٓ إذل ٓٓٓٔ) ادلتوسط ادلستول ككذلك ، كلمة ٓٓٓٔ
 ساعات عدد يصل ، ادلبتدئُت دلستول بالنسبة.  الدراسة ساعات عدد حيث من ، ثانيان 
 ادلدرسة يف رمسيان  تقضي ساعة ٕٓٓ  ساعة ٕٓ٘  إذل يصلٓإذل اجتيازىا جيب اليت الدراسة

 .اخل بادلهاـ للقياـ ساعة ٓ٘ ك
 ساعة ٕٓ٘ أم" ادلتوسط ادلستول" على أيضنا كزبصيصها أعبله الساعات عدد ينطبق

 الفصل خارج كالباقي ،( ادلعلم إشراؼ ربت) الفصل يف ساعة ٕٓٓ: من تتكوف: دراسية
 يف أك مستقل بشكل سواء( اليـو  يف األقل على ساعتاف) اليومي العمل مثل ، الدراسي

 .رلموعات
 إ ا مبتدئ مستول أنو يقاؿ أنو يُرل أف ميكن ، أعبله ادلذكورة احلدكد إذل اإلشارة مع
 ادلستول إذل لبلنتقاؿ ، نفسو الوقت كيف.  كلمة ٓٓٓٔ من مفردات أتقنت قد كنت

 اليت الدراسة ساعات عدد فإف ، أخرل ناحية من.  مفردات ٕٓٓٓ إتقاف جيب ادلتوسط
 .ساعة ٕٓ٘ إذل يصل اجتيازىا جيب

 ادلتوسط أك ادلبتدئُت مصطلح يكوف أف جيب ال ، أعبله ادلذكورة القيود إذل استنادنا
 ادلرحلة أك االستقصائية الدراسة أك االبتدائية بادلدارس ادلبتدئُت مساكاة مثل رمسينا، مفهومنا

 ، ادلتوسط ادلستول مع العليا مدرسة أك العليا الثانوية كادلدارس الفنية الثانوية أك اإلعدادية
 من كعدد ادلفردات الكلمات من عدد  إتقاف طريق عن قياسو يتم مستول كل ألف

 عامنا ٖٓ العمر من يبلغ لشخص بالنسبة بأس ال ، لذلك.  ادلستفادة الدركس الساعات
 طالب ،  لك من العكس على أك ، كمبتدئ استدعاؤه ليتم ما لغة تعلم يف للتو بدأ كلكنو
 تسمى الدراسي الفصل كقت كدركس ادلفردات يتقن كلكن ، فقط أعواـ ٓٔ العمر من يبلغ

 .ادلتوسط ادلستول
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 اللغة تطويرالبحث الثالث: 

 لغة تطور طبيعة . أ
 اللغة تطوير أف Moeslichatoen لػ كفقنا الطبلب لدل اللغة تطور طبيعة كشفت

 مع التواصل .النشاط ىذا يف ادلطلوبة ادلنطوقة الكلمات خبلؿ من كالتواصل الفهم يف ُيدث
:  لك يف دبا ىدفُت لو التطور ىذا.  لفظيا أك لفظيا كالكبار األطفاؿ سواء اآلخرين األفراد

 اللغة تطوير فإف ، كىارتونو سونارتو  كره دلا كفقنا.  كالكتابة كالقراءة كالتحدث االستماع
 ٖٛ.اللغوية ادلهارات تطوير يف كبَت تأثَت لو ادلعريف الفكر أف يعٍت شلا ، ادلعريف بالتطور يرتبط

 االتصاؿ أدكات من كل ، االتصاؿ أدكات إتقاف على القدرة ربسُت ىو اللغة تطوير يف
 إتقاف على القدرة تعريف يتم.  كاإلشارات عبلمات كاستخداـ كادلكتوبة الشفوية طريق عن

 اآلخرين فهم على قادرنا ليكوف ما لشخص زلاكلة أهنا على ىنا كإتقاهنا االتصاؿ كسائل
 .لو كفهمهم

 ادلتوقع من ، احلارل الوقت يف.  ادلستقبل يف للذكاء كمعيار اللغة تطوير استخداـ مكن
 إذل يصلوا أف قبل ادلزيد تعلم عليهم جيب لكن ، التحدث على القدرة الطبلب يتقن أف

 ٜٖ.بالبالغُت اخلاصة اللغة مهارات

 اللغة استخداـ كجوانب ، األطفاؿ يف اللغة استخداـ ادلدرسة سن يف اللغة تنمية مشل
 حبيث ، كصعبة معقدة االتصاؿ مهمة تصبح السن ىذه يف عمومنا.  كاحملادثة السرد ىي

 كمواصفات ادلفردات كمية .اآلخرين مشاعر فهم يف صعوبة السن ىذه يف األطفاؿ يواجو
 حىت ، مستمر بشكل ربدث كعبلقاهتا الكلمات لفهم النمو فًتة يف ىي اليت التعريف
 كجود من الرغم على كلكن.  السياقية القراءات خبلؿ من أكثر ادلفردات إثراء من يتمكنوا

 ُيدث أف ميكن ألنو .مجلة أك كلمة معٌت فهم دائمنا الطفل يستطيع ال ، ادلفردات يف زيادة
 معٌت يفهم أف للطفل ميكن كلكن ، اجلملة يف الكلمات مجيع مفردات الطفل يتقن دل إ ا
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 الكلمات كل معٌت يتقنوف الذين األطفاؿ ، بالعكس.  صحيح بشكل اجلملة أك الكلمة
 ، مجلة أك كلمة استخداـ عند ، لذلك.  مجلة أك كلمة معٌت فهم ميكنهم ال خاص بشكل
 .الكلمة معٌت معرفة رلرد من مجلة أك كلمة تربير على القدرة من أكرب قدر إذل حاجة ىناؾ

 اللغة تطوير مرحلة  . ب
 من جيعل شلا البشر مجيع أدمغة يف بالفعل عادلينا يكوف أساسي لغوم جانب ىناؾ 

 قبل من ركادنا كانوا الذين للتجاربيُت كفقنا ، نفسو الوقت م .معينة لغات إتقاف ادلمكن
.  البيئة مع تفاعلهم يف الفردم التعلم نتيجة ىي اللغوية ادلهارات فإف ، السلوكيُت ادلؤمنُت

 أثناء كذبربتها مبلحظتها يتم اليت اللغوية األحداث من مزيج نتيجة ىو اللغة اكتساب
 من تشكلت رابطة عن عبارة اللغة استخداـ فإف ، السلوكية ادلدرسة ألتباع كفقنا .تطويرىا
 .االجتماعي التعلم معامبلت تكييف.  الكبلسيكية التكييف عملية خبلؿ

 ٓٗ:كىي ، مكونات أربعة إذل األفراد لدل اللغوية ادلهارات تنمية تقسيم ميكن ، عاـ بشكل

 الفونولوجيا .ٔ
 أخرل مناطق بزيارة قمنا إ ا.  الكبلـ أصوات لغة كإنتاج األفراد فهم بكيفية يتعلق فيما

 سنشعر أننا جدنا احملتمل فمن ، معدكمة أك قليلة لغوية مهارات لدينا حيث أخرل دكؿ أك
ا سريعة تبدك ىناؾ األـ اللغة ألف كالدىشة بالدىشة  .جيدا تنظيما منظمة حقا لكنها.  جدن

ا احملتمل من ،  لك من العكس على  عقبات لغتنا يتعلموف الذين األجانب يواجو أف جدن
 معرفة إذل حباجة كضلن.  الكلمات صوت أك التجويد على معتادين ليسوا ألهنم لغتنا فهم يف

 تاريخ ىو كالتجويد الكلمات صوت فهم على القدرة تسهيل على الشخص حصوؿ كيفية
 .األصوات علم تطور
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 الدالالت .ٕ
 يف عنها ادلعرب ادلفاىيم عليها ترتكز طرؽ أك الكلمات معٌت إذل الدالالت تشَت
 ُيصل ، ادلدرسة قبل ما مرحلة من االنتهاء بعد.  الكلمات من رلموعات أك الكلمات
 ادلفردات تطوير حوؿ ادلكثف البحث يشبو.  اجلديدة الكلمات من كبَت عدد على األطفاؿ

 يف ادلفردات خرائط من اآلالؼ فهم على األطفاؿ قدرة لدرجة كمتغَت األطفاؿ عند
 .سابقنا ادلملوكة ادلفاىيم

 قواعد .ٖ

 .معٌت  ات بطرؽ تعدذلا اليت ادلفردات إتقاف إذل القواعد تشَت             

 التداكلية .ٗ
 اللغة استخداـ بكيفية يتعلق كىذا ، اللغة من التواصلي اجلانب إذل الرباغماتيوف يشَت

ا  ٔٗ.اآلخرين مع التواصل عند جيدن
 التعلم ثنائي اللغةج. 

 القادمة األجياؿ إلعداد ادلبذكلة اجلهود أحد الطبلب لدل الذىبية الفًتة ربسُت عد
 الطالب شخصية.  فاضل سلوؾ  ك طابع لو جيل ىو ادلقبلة األجياؿ أمل.  أعلى جلودة

 يف كمهذبة ك كية القانونية كادلعايَت الدينية األعراؼ مع تتوافق اليت السلوكيات ىي ادلقصودة
 ٕٗ.اجملتمع نطاؽ

 ىو بالتعليم ادلقصود ، الوطٍت التعليم نظاـ أف على ٖٕٓٓ لعاـ ٕٓ رقم القانوف نص
 تطوير من الطبلب يتمكن حىت كالتعلم التعلم عملية من جو خللق لو كسلطط كاع جهد

 كالذكاء الشخصية  ، الذايت كالتحكم ، الركحية الركحية القوة لديهم ليكوف بنشاط إمكاناهتم
 .ُيتاجها اليت كادلهارات النبيلة كالشخصية
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 الشخصية تشكيل ربسُت إذل يسعى تسناكية مستول على ثنائي اللغة التعلم فإف ،  لك
 ميكن  .سدل الطبلب الذىبية الفًتة تستهلك ال حىت عمدان  اجلهد ىذا تنفيذ مت.  األطفاؿ عند

 قواميس خبلؿ من الطبلب يف الشخصيات غرس يتضمن الذم اللغة ثنئي التعلم شكل تقدًن
 .الطبلب انتباه ذبذب ثنائي اللغة
 يف.  ٖٕٔٓ منهج حملتويات كفقا ، جذابة تصاميم باستخداـ اللغة ثنائي التعلم حـز يتم

 عرض تعديل يتم.  الطبلب ُيققها أف جيب اليت الكفاءات إحدل ىي اللغة ، ادلكتوب ادلنهج
 .الطبلب لغة تطوير يف التحصيل دلستول كفقنا ادلادة

 بعض يف ثنائي اللغة  ادلوقع أف من الرغم على ، أعبله ادلذكور ادلفهـو مع سبشيا
 يتم يزاؿ ال ، التسناكية مستول على التعلم خبلؿ من كلكن ، أـ كلغة مقرنا يعد دل اجملتمعات
 يفثنائي اللغة  التعلم خبلؿ من.  ثنائي اللغة لتعلم فرصة على احلصوؿ على طبلبال تشجيع
 زلتول مع يتوافق كىذا .الطبلب شخصية تشكيل على قادرة تكوف أف ادلتوقع من ، ادلدارس
 حفظ مرحلة يف العربية اللغة تعلم تتعلم أف ميكن اليت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية يف ادلناىج

 تعلم ، التنموم اإلصلاز دلستول كفقنا.  اللغة عن التعبَت أك اجلمل على أمثلة كتقدًنمفردات 
 نصوص زلتويات كفهم االستماع/  كاالستماع ادلفردات حفظ تسناكية مستول على طبلبال

 .العربية اللغة باستخداـ أصدقائهم مع احلوار كأيضنا قراءهتا خبلؿ من القراءة
 لغات لغرس اجلهود بذؿ ميكن ، أعبله ادلذكور النحو على العربية اللغة تعلم مراحل يف

 سلتلفة أشكاؿ امتصاص على القدرة األطفاؿ لدل يكوف ، ادلرحلة ىذه يف.  الطبلب يف متعددة
 ىذه سبر أف اجملدم غَت من لذلك.  التالية ادلادة لتطوير كأساس األقصى احلد إذل ادلواد من

 .ادلواد من ادلزيد المتصاص  ىبية فرصة سيفقد الطفل ألف ، ادلرحلة
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 خل البحث ومنهجيةمد . أ

من  حىت يتمكن الباحث الصحيححث استخداـ النوع ، جيب على الباالبحث يف
 احلصوؿ على صورة كاضحة للمشكلة ادلطركحة كاخلطوات ادلستخدمة للتغلب على ادلشكلة.

إف ادلدخل االستخداـ يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي كالكمي. كمنهج البحث 
. Research and Development (R&D)ادلستخدمة منهج البحث كالتطوير 

ىذا البحث يهدؼ إذل تطوير منتج معُت إذل منتج جديد  كالتطوير.ا البحث ىو البحث ىذ
إذل بورج  كاختباره حبيث ميكن استخدامو للمساعدة يف عملية التعلم. يشَت ادلنتج ادلستخدـ

طريقة حبث تستخدـ لتطوير أك التحقق  ىو، أف البحث كالتطوير كمها شرحاٖٗ.(ٜٛٛٔكجاؿ )
 يم كالتعلم. من صحة ادلنتجات ادلستخدمة يف التعل

 التطويروإجراءت البحث نموذج  . ب

ة يف اخلطوات ادلطبقأف بالتفصيل ك كأداة لدعم التعلم. معجم ثنائي اللغة  ىو  ادلطورادلنتج 
 :تطوير ىذا البحث ىي كما يلي

لل اإلمكانات كادلشاكل ادلوجودة يف ةربأف الباحث كىوادلسح األكؿ،  ىي رحلة األكذلادل .ٔ
دد ربليل االحتياجات من خبلؿ ربك  ٔماالنج ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ادلدرسة

 ادلبلحظة كادلقابلة كدراسة األدب كالتوثيق كاالستبياف.
ل بشك مظهور بعد إثبات اإلمكانات كادلشكبلتف مجع البيانات، تعٍت أ ىي ادلرحلة الثانية .ٕ

ميكن استخدامها كمواد  ت سلتلفة، من الضركرم بعد  لك مجع معلوماكاقعي كربديثها
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تتغلب على ادلشكلة. تعتمد الطريقة  تستطيع أفبعض ادلنتجات اليت من ادلتوقع لتخطيط 
 اليت سيتم استخدامها للبحث على ادلشكلة كدقة األىداؼ ادلراد ربقيقها.

 ياتكزلتو  ادلعجم ثنائي اللغة زبطيط شكل الىت تتكوف من، تصميم ادلنتج ىو ادلرحلة الثالثة .ٖ
 .هكظهور  ولكشك

ىل لية من األنشطة لتقييم تتضمن عمالىت ، التحقق من صحة التصميم ىي ادلرحلة الرابعة .ٗ
تصميم ادلنتج يف ىذه احلالة سيكوف أسلوب التدريس الرشيد اجلديد أكثر فعالية أـ ال. ال

 من قبل العديد من ادلعلمُت كاخلرباء. عجميعٍت أف أنشطة التقييم يف ادلكىذا 
، كىي مرحلة التصحيح كاإلصبلح بعد إجراء عملية ربسُت التصميم ىي اخلامسةادلرحلة  .٘

 اختبار اخلرباء.
ؼ العيوب من اإلنتاج  بعد ربكيم من اخلرباء فالباحثة ستعر  مراجعة ادلنتج ىيالسادسةادلرحلة  .ٙ

 كي ربسن الباحثة اإلنتاج.
ضوع أكسع. ستحاكؿ ىذا . سيحاكؿ الباحثوف إنتاج مو استخداـ احملاكمة ىيالسابعةادلرحلة  .ٚ

 اإلنتاج جلميع الطبلب. اليزاؿ الباحثوف يقدركف مزايا كعيوب اإلنتاج. 
ادلرحلة اآلخرة ىي نشر اإلنتاج إ ا كاف ادلنتاج فعاال أك  اإلنتاج الضخم. ىيالثامنة ادلرحلة  .ٛ

 جيدا كمناسبا بالنشر اإلنتاج.
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 ٔ.ٖاجلدكؿ
 ٗٗ(Borg and Gallبورغ كغاؿ )منهج التطويرم من سوغي يانا يعٍت 

 

 

 

 

 

 

 ج. تجربة المنتج  

 . تصميم التجربةٔ 

مدرس اللغة العربية كعشرة تبلميذ بإعطاء ستستخدـ الباحثة تصميم التجربة األكذل إذل 
االستبانة إليهم دلعرفة عيوب ادلنتج عندىم. كستستخدـ الباحثة تصميم التجربة ادليدانية يف ىذا 

 البحث نوعاف. مها البيانات االستبانة كالتجربة األكؿ. تعمل الباحثة إعطاء االستبانة.

 أفراد التجربة.ٕ
 ث ىو اخلرباء كادلدرس كالطبلب. إف أفراد التجربة يف ىذا البح 

 ادلعجم احملتول خبَت( أ
 خبَت كالدكر. العربية اللغة التعليم رلاؿ يف التعليم ركاية ميلك الذم ادلواد خبَت

 .للطبلب ادلوضوعي األساس على ادلساعد ادلعجم يف ادلواد لتحقق ىنا ادلادة
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مجع  ادلسح األكؿ
 البيانات

تصميم 
 ادلنتج

التحقق من 
 صحة التصميم

ربسُت 
 التصميم

استخداـ  مراجعة ادلنتج
 احملاكمة

 اإلنتاج الضخم
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 التعليمية تصميم يف خبَت ( ب
 ثنائي اللغة ادلعجم تصميم لتحقق ىنا التعليمية التصميم يف خبَت من الدكر أما

 .للطبلب ادلوضوعي األساس على
. ٔاحلكومية ماالنج  اإلسبلمية ادلتوسطة دبدرسة السابع للصف العربية اللغة ةادلدرس ( ج

 ادلوضوعي األساس ثنائي اللغة على ادلعجم حكمصح السابع للصف ادلدرس من الدكر
 .للطبلب

 الطبلب يكوف. ٔماالنج  احلكومية اإلسبلمية ادلتوسطة دبدرسة السابع للصف الطبلب( د
 اللغة لتعليم ادلوضوعي ثنائي اللغة على األساس ادلعجم من اإلنتاج التجربة يف شخص
 .العربية

 طريقة جمع البيانات . د
ىي مجع البيانات من خبلؿ ادلقاببلت  يف ىذا البحثمجع البيانات ادلستخدمة  يقةطر إف 

 . ٔ ماالنجادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية  كادلبلحظات مع طبلب
 ادلبلحظة .ٔ

 ات صلة بتنفيذ تطوير  ةحبثاالباحث تعندما أجر  قد قامت الباحثة بادلبلحظةك 
طة ادلدرسة ادلتوسم اللغة العربية يف يباستخداـ طرؽ موضوعية لتعل معجمثنائي اللغة

. هتدؼ ىذه ادلبلحظة إذل معرفة مدل قدرة الطبلب على ٔ احلكومية  ماالنجاإلسبلمية 
 .ادلعجمثنائي اللغةتعلم اللغات باستخداـ 

 مقابلة  .ٕ
بحوث ادلتعلقة بتنفيذ تطوير بعد إجراء اللقد قامت الباحثة بادلقابلة مع الطبلب 

ادلدرسة ادلتوسطة م اللغة العربية يف يباستخداـ طرؽ موضوعية لتعل معجمثنائي اللغة
حوؿ  معجم ثنائي اللغة . هتدؼ ىذه ادلقابلة إذل معرفة تطويرٔ احلكومية ماالنج اإلسبلمية

 نتائج تعلم الطبلب.

 



 

45 
 

 البيانات ومصدرها . ه

مصادر  ةستخدـ الباحثتعليها منها، كبالتارل  احملصولة ادلوضوع ىو مصدر البيانات
 البيانات دبا يف  لك:

 ادر البياناتمص (ٔ
 البيانات األكلية. أ

ادلقدمة جلميع طبلب اإلستبياناتمنىا ر عليها مباشرة من مصد احملصولةىي البيانات 
 .ٔماالنجادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية يف ادلدرسة  الفصل السابع ثنائي اللغة

 البيانات الثانوية. ب

عليها كاستخدامها لدعم البيانات كادلعلومات األكلية. البيانات  احملصولةىي البيانات 
 ىذا البحث.كادلبلحظات ادلتعلقة بعنواف  , ادلبلحطة كادلقابلةالثانوية ىي الوثائق

 ٕ.ٖاجلدكؿ

 شرح من بينة األكلية كمصادر البيانات

 تحليل البيانات البيانات مصادر البيانات أدوات البحث الرقم
أحواؿ عن  ادلعلم كالطبلب كادلقابلةادلبلحظة  . ٔ

 الفصل كالطبلب
 كصفي

أحواؿ عن  األرشيف الوثائق .ٕ
 الفصل كالطبلب

- 

عملية  الطبلب اإلستبانات .ٖ
 ثنائيمعجم طوير ت

اللغات لتعليم 
 اللغة العربية

Skala 
Likert 
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 أداة البحث . د

أكراؽ مبلحظات، غَت اختبار يف شكل أدكات  ىذا البحث ادلستخدمة يفإف األدكات 
 ، دبا يف  لك:كصحائف مقابلة، ككثائق، كاستبيانات

 كرقة ادلبلحظة .ٔ

كرقة ادلبلحظة ىي كاحدة من األدكات ادلستخدمة يف البحوث قبل كبعد. ادلبلحظة ىي 
ندما تكوف األشياء سلوكنا بشرينا، كعمليات عمل، كظواىر طبيعية، كصغار أداة تستخدـ ع

، كالقاضي حظة من مؤشرات خطوات تعلم الطالبتقييم ادلبل، يتكوف لذلك ٘ٗادلشاركُت.
كمراقبُت عند مراقبة أنشطة التعلم قبل البحث   و شخص خارج التعلم. يعمل الباحثى

أنشطة العبلج يف الفصل  ، عندما تكوفالوقت نفسوكأنشطة البحث يف فصل التحكم. كيف 
. إرشادات ٔ ماالنج مية احلكوميةادلتوسطة اإلسبلادلعلم يف ادلدرسةو ى ادلراقب ،التجرييب

 كالفصلالتحكم  فصل، ميكن رؤية كل من حظة قبل البحث كعند إجراء البحثادلبل
 ٙٗيف ادللحق. التجرييب

 قابلةادل .ٕ

معجمثنائي ادلقابلة إذل معرفة تطوير  بعد التعلم. هتدؼ ىذه ة قامت هبا الباحثةادلقابل إف
اليت ةا الباحثهتدلقاببلت مع الطبلب اليت أجر اائج تعلم الطبلب. فيما يلي دليل حوؿ نتاللغة 

 ٚٗميكن رؤيتها يف ادللحق.

 الوثائق .ٖ

األشياء أك ادلتغَتات يف النمو ج، كدرجات بيانات حوؿ  لىع ىو العثورالوثائق 
 ٛٗكما إذل  لك.معجمثنائي اللغة ؿ األعماؿ عند التعلم باستخداـ ، كجدك الطبلب
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مع البيانات ادلستمدة من السجبلت أك احملفوظات ذبك  الباحثةبحث تيف ىذه احلالة، 
 ىذا البحثنة  ات الصلة يف ادلخز 

 اناتستبإلا .ٗ

، االستبياف عبارة عن قائمة دبحتويات األسئلة اليت جيب اإلجابة عليها أك فقنا ألريكونتوك 
طريقة االستبياف ادلستخدمة  ٜٗالقياـ هبا من قبل الشخص الذم يريد التحقيق أك اجمليب.

 ىي: عند الباحثة

 مغلق  اناتاستب (ٔ

ر ىي أسئلة يف النمو ج حيث جيب على اجمليب فقط اختيا ادلغلق اناتالستبا
 ٓ٘.اناتاإلجابات ادلتوفرة يف االستب

ة معرفة احلالة كالظركؼ االجتماعي للباحثة، ميكن ىذه اناتباستخداـ طريقة االستب
 اناتادلؤشرات البحثية. شكل االستب إذل عدد من اناتاالستب للمدرسة. استند إعداد

 ميكن مبلحظتو يف ادللحق.

 السكان والعينةج.

الذين يركزكف على رلاؿ ادلعجم ثنائي اللغة ىم مستخدمي  ىذا البحث السكاف يف
 يف الفصل ٔماالنج  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكوميةالتعليم مثل ادلعلمُت كالطبلب يف 

يف شكل تقنية أخذ العينات غَت العشوائية  ةالباحث عندذلك فإف التقنية ادلستخدمة ثنائية اللغة. ل
حبثية. يف  ىي تقنية أخذ عينات ال توفر فرصة متساكية لكل فرد من السكاف الستخدامها كعينة

قنا حبيث ميكن للعينات اليت مت أخذىا الح ةالباحثيتم صنعها عن قصد من  حُت أف اخلصائص
 ٔ٘أف تفي بادلعايَت اليت تدعم أك تتوافق مع البحث.
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رؤية كل  منهم ةالباحث ت، فقد طلباليت مت اختيارىا دل تكن عشوائيةالعينة  باإلضافة إذل
بتوزيع استبيانات هبدؼ  ةالباحث ت. بعد  لك قاممعجم ثنئي اللغة من قراءة كاستخداـ منتج

ملئها كاإلجابة عليها من قبل اجمليبُت. ُيسمح ذلم أيضنا بتقدًن االقًتاحات كاالنتقادات إذل 
عجم ثنائي نتج كفقنا دلستخدمي ادلكمواد حبثية لتحسُت ادل  ةو الباحثتالذم قدممعجم ثنائي اللغة 

 .اللغة

 تقنية تحليل البياناتد.     

( ٔ)كىي:  .التقنيات من اثنُت باستخداـ الحق ربليلها كقت يف مجعها مت اليت البيانات
 .كخبَت ادلعلم تقييم بيانات ربليل تقنيات( ٕ) االحتياجات ك ربليل بيانات

 البيانات ربليل تقنيات إذل ُيتاج. أ
الذم  ، الوصفي النوعي التحليل البحث ىذا يستخدـ يف تقنيات البيانات ربليل ُيتاج

 يف البيانات كضعت مث.  ادلدرسة يف اخلاـ البيانات كربويل تبسيط ، كالًتكيز ، اختيار ىو
 اللغة.  ثنائيمعجم 

 اخلرباء كتقييم للمعلمُت البيانات ربليل تقنيات. ب
.  كمي ربليل  تقنية ىي كاخلرباء ادلعلمُت من التقييم بيانات لتحليل ادلستخدمة التقنية
 إلدخاؿ  الباحثُت قبل من كمجعو االستبياف اختيار سيتم  من عليها احلصوؿ مت اليت البيانات
 .اللغة ثنائي ادلعجم على ربسينات

 تحليل البيانات . ه
ربليل البيانات ىو العملية اليت تنظم أك تكوف كاسطتها ادلبلحظات عن تطبيق خطة البحث 

ألنو سيعطي حبيث ميكن احلصوؿ منها على نتائج. يعترب زلمد النادر أنو شيئ منهم يف البحث 
 ج يف ربليل ادلسألة ادلبحوثة.ا ادلعٍت الذم ُيت
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 الكيفيالبيانات  (ٔ

من خبلؿ البيانات ادلستمدة من ادلبلحظات كادلقاببلت الكيفيالبيانات  ةالباحث تحلل
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلميةم اللغة العربية يف يلتعلمعجم ثنائي اللغة كالوثائق كتطوير 
 يف شكل ربليل كصفي. ٔ احلكومية  ماالنج

 البيانات الكمية (ٕ
 درس كالتبلميذ بالرمز اآليت:ل الباحثة البيانات من االستبانات للخرباء كادلستحل

 ٕ٘إعطاء القيمة يف كل أجوب من االستبانة: .ٔ

  ٖ.ٖجدكؿ

 قيمة األجوبة لئلستبانة 

 قيمة أجوبة
 ٘ جيد جدا

 ٗ جيد
 ٖ مقبوؿ

 ٕ غَت جيد
 ٔ غَت جيد جدا

 

 البيانات قي جدكؿ نتيجة االستبانة. مث عرض الباحثة يف شكل مائوية.عرض  .ٕ
 كالرمز ادلائوية كاآليت:

 
100x

xi

x
p
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 النيانات
Pالنسبة ادلطلوبة : 
Xعدد رلموعة إجابة اجملبُت يف حبة كاحدة : 

Xiعدد رلموعة قيمة مثالية يف حبة كاحدة : 
 : العدد الثابتٓٓٔ

 النتيجة من االستبانة:كىذه ىي كصف 
 

  ٗ.ٖ اجلدكؿ
 كصف النتيجة من االستبانة

 البيان القيمة
ٔٓٓ%-ٛ٘%  الئق جدا 
ٛٗ%-ٜٙ%  الئق 
ٙٛ%-ٖ٘%  الئق كاؼ 
ٕ٘%-ٖٚ%  نقصاف الئق 
ٖٙ%-ٕٔ%  غَت الئق 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

لتعليم اللغة العربية في المدرسة الموضوعي()مدخل تطوير معجم ثنائي اللغةالمبحث األول :     
 .غوندانك ليجي1المتوسطة اإلسالمية الحكومية ماالنج 

 1لمحة عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ماالنج  .أ 
 هوية المدرسة ( أ

 : ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ماالنج  إسم ادلدرسة

 : منتظم  نوع ادلدرسة

 ٖٜٔٛٚٛ-ٖٔٗٓ:   رقم اذلاتف

 يليغ جطوؿ غوندان ٜٔع باسوكي رمحة رقم : شار   عنواف ادلدرسة

 يليغ دانج:غون   ادلنطقة

 : ماالنج  رجيينسي

 ٗٚٔ٘ٙ:   الرمز الربيدم

 sch.id2anglawww.mtsnm.:   عنواف ادلوقع

 yahoo.com2ganlamtsnm@:   الربيد اإللكًتكين

 ٜٓٛٔ:   سنة التأسيس

 (ٓٓ.٘ٔالساعة  –صباحا  ٘ٗ.ٙٓالسبت )الساعة  –: اإلثنُت   كقت الدراسة

 : الدكتوراندكس نصر اهلل  رئيس ادلدرسة

http://www.mtsnmalang3.sch.id/
mailto:mtsnmalang3@yahoo.com
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 نظرة عامة سريعة  ( ب

بشأف نقل  ٜٓٛٔلعاـ  ٕٚجلمهورية إندكنيسيا رقم  يةالدين الشؤكف من مرسـو كزير بداية
ظهَتم زاىد الذم كاف حينها رئيس ادلدرسة الدكتوراندكس ، كاليت رد عليها احلكوميةدرسة ادل

، كافق ؤكرل مكتب إدارة الدين يف ماالنغبالونج كاندات كديرم. بعد التشاكر مع مس الثانوية
على  مكتب الشؤكف الدينية غوندانك ليغي يس)أمحد فوزم( كرئ غوندانك ليغيرئيس مقاطعة 

 .ماالنجغوندانك ليغيماالنج يف  ٔادلدرسة ادلتوسطة احلكومية إنشاء 

عن تغيَت إسم  ٕٙٔٓسنة  ٘ٚٙ ، رقممهورية إندكنيسياالشؤكف الدينيةجلكفقنا لقرار كزير 
ية احلكومية يف منطقة ادلدرسة الثانوية احلكومية، ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية، كادلدرسة االبتدائ

ماالنج إذل ادلدرسة ادلتوسطة  ٖجاكل الشرقية، لقد تغَت اسم ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
 ماالنج. ٔاحلكومية 

تسجيل الطبلب ك لبناء مبٌت ادلدرسة.  سيباصلانج مت اختيار موقع يف قرية لقد ،يف كقت الحق
من ادلسجلُت دللء  ٜٓٔمع رلموعو  ٜٓٛٔسبتمرب  ٘ٔإذل  ٔاجلدد ألكؿ مرة يف الفًتة من 

مبٌت مناسب للتعليم  طالبنا. يف  لك الوقت، ألف دل يكن لديهم ٜٓصل بسعة ف
 مكاف يف مدرسة أجوس سادل الثانوية. تاستعار ،كالتدريس

، كانت تلبية يف  لك الوقت .رمسيا ٔادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  افتتح ٜٓٛٔأكتوبر  ٔيف 
مدرسة منبع العلـو ، لذلك أثناء االنتقاؿ إذل ية ال تزاؿ تواجو صعوباتية التحتاحتياجات البن

من احلاج عبد الرزاؽ، ككونار رىاسيا، كإدارة مدرسة منبع العلـو مقدـ بفضل عرض االبتدائية
، مت بناء مرافق البنية التحتية يف ىذه ادلدرسة ببطء بعد مركر عاـ على  لكاالبتدائية. ك 

طالبنا  ٕٛٛميكن مبلحظتو من خبلؿ زيادة السعة كل عاـ. يستوعب حالينا ، كىو ما يزىاكذبه
تمر ىذه ، تسلق جبودة تطبيق التعليم كالتدريس(. فيما يتعٜك  ٛك  ٚفصبلن )الصفوؼ  ٕٛيف 

 ٔادلدرسة ادلتوسطة احلكومية عن  ٕٗٓٓ، حيث مت اإلعبلف يف عاـ ادلدرسة يف إظهار التحسن
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 الشؤكف الدينية ماالنج الدكتوراندكس احلاجبية من قبل رئيس قسم بصفتها مدرسة ذبري ماالنج
بناء على الرسالة التقريرية من رئيس الشؤكف الدينية مدينة  ٕٙٓٓعلى، مث يف السنة مسعود 

" أف ىذه ادلدرسة مقررة كادلدرسة العليا يف Kd.12.1/1/PP.22.5/12%/Sk/0222ماالنج رقم "
 ينة ماالنج.مكتب إدارة الشؤكف الدينية مد

ربامج ادلذكورة يف ماالنج مع ال يةالدينالشؤكف  ب اجلوائز ادلقدمة من مكتب إدارةإذل جان
، على ادلستول احمللي كاإلقليمي كالدكرل. من بُت عت ىذه ادلدرسة عددنا من اجلوائز، مجأعبله

 ليف جاك  . أفضل مدرسة إصلازٔضية: اجلوائز اليت حصلت عليها خبلؿ السنوات الثماين ادلا
، الشرقية( ليف مقاطعة جاك  الشؤكف الدينيةلقسم  )من ادلكتب اإلقليمي ٕٚٓٓالشرقية يف عاـ 

 ٕٛٓٓيف مسابقة العلـو كالتكنولوجيا للطبلب يف إندكنيسيا يف عاـ  ٔ. ادلدرسة النمو جية ٕ
، ٕٛٓٓالويب للمدرسة الوطنية لعاـ الثالث يف مسابقة مدكنة  الفائز. ٖ، جاكرتا(LIPI)من 

ن مستول رابطة أمم م ٜٕٓٓلمسابقة اإللكًتكنية للمدكنة اإللكًتكنية لعاـ الفائز األكل. ٗ
لتكنولوجيا ادلعلومات  ٖٕٔٓ. ادلركز األكؿ يف مسابقة إندكنيسيا لعاـ ٘، جنوب شرؽ آسيا

 كاالتصاالت.

ادلدرسة تقدًن ، تواصل ىذه حلفاظ على جودة التعليم كالتدريسعبلكة على االستمرار يف ا
ابتكارات قاـ هبا مجيع موظفي التعليم احلاليُت باإلضافة إذل االستمرار يف إضافة منتدل لتطوير 

)االستئذاف من  برنامج تسريع الصفوؼ. ٔ، دبا يف  لك: زايا اخلاصة اليت ميتلكها الطبلبادل
الدراسي )السنة  التحصيل. برنامج ٕمكتب الواليات لقسم الشؤكف الدينية للسنة السادسة(. 

(. من ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓاء من / رائد الصف الدكرل )ابتد. برنامج الفصوؿ ثنائية اللغةٖالسابعة(، 
، فإف التقدـ كاجلوائز ادلختلفة اليت تلقتها ادلدرسة ال ميكن فصلها عن مشاركة مجيع ناحية أخرل

تغيَتات يف  ٜ نذ إنشائهاأعضاء ىيئة التدريس ربت قيادة ادلدرسة. شهدت ىذه ادلدرسة م
 ، كىي:ادلدرسة
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 ٜٙٛٔ – ٜٓٛٔ:   الدكتوراندكس احلاج ظاىرم زاىد  .ٔ
 ٜٜٛٔ – ٜٙٛٔ:    الدكتوراندكس ماشهارم  .ٕ
 ٕٓٓٓ – ٜٜٛٔ:   الدكتوراندكس احلاج إماـ سوباردم .ٖ
 ٕٓٓٓ:    الدكتوراندكس احلاج مسنو  .ٗ
 ٖٕٓٓ – ٕٓٓٓ:    الدكتوراندكس إماـ بصارم .٘
 ٕٙٓٓ – ٖٕٓٓ:  احملمودم ادلاجستَتالدكتوراندكس احلاج زين  .ٙ
 ٖٖٔٓ – ٕٙٓٓ:  الدكتوراندكس مشس الدين ادلاجستَت  .ٚ
  ٕٚٔٓ – ٖٕٔٓ:  الدكتوراندا احلاجة ماريا ألفة ادلاجستَت .ٛ
 حىت األف ٕٚٔٓ:    الدكتوراندكس نصر اهلل  .ٜ

 كقد كفركا أساسنا قوينا يف فًتة القيادة التالية. ممجيعهم يلعبوف دكرنا مهمنا للغاية أثناء قيادهت

 ورسالتها وأهدافها 1ماالنج  رؤية المدرسة المتوسطة الحكومية  ( ج

يستند كل برنامج عمل رلدكؿ بالتأكيد إذل ىدؼ كاحد حبيث يكوف ىناؾ تصور مشًتؾ 
 كما يلى:  فها ىي، فإف رؤية ىذه ادلدرسة كرسالتها كأىداتنفيذ الربنامج. فيما يتعلق هبذاكيسهل 

 الرؤية 

 "شلتاز يف اإلصلاز، صاـر يف ادلنافسة كمهذب يف الشخصية كثقافة البيئة".

 الرسالة 
 ، حبيث يتطور الطبلب على النحو األمثل.تنظيم التعليم بشكل فعاؿ .ٔ
 تنظيم التعلم لتعزيز القدرة على التفكَت بنشاط كابتكار كإبداع يف حل ادلشكبلت. .ٕ
 تطوير كفقنا دلواىبهم كاىتماماهتم.ال، حبيث ميكن للطبلب الذايتتنظيم التطوير  .ٖ
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تعزيز بيئة صحية كسلوؾ ديٍت حىت يتمكن الطبلب من شلارسة دينهم كالعيش فيو بطريقة  .ٗ
 حقيقية.

تعزيز السلوؾ كادلمارسة اجلديرة بالثناء حىت ميكن للطبلب أف يكونوا قدكة لؤلصدقاء  .٘
 كاجملتمع.

 ح كادلسؤكلية كاالستقبلؿ كادلهارات العاطفية كرعاية التلوث البيئي.تطوير موقف من التسام .ٙ
 إنشاء مدرسة رعاية كمثقف. .ٚ
، ككذلك لوث كاألضرار اليت تلحق بادلدارسإدراؾ سكاف ادلدارس القادركف على منع الت .ٛ

 احلفاظ على البيئة.
لى أساس البيئة زيادة ربفيز الطبلب يف ريادة األعماؿ كادلهارات يف تطوير ركاد األعماؿ ع .ٜ

 كالتكنولوجيا.
 األهداف 
 قادرة على خلق بيئة نظيفة كمجيلة كمرُية كآمنة تفضي إذل التعليم كالتعلم. .ٔ
 تشكيل ثقافة ادلدرسة اليت اعتادت السلوؾ اإلسبلمي. .ٕ
 قادرة على أف تكوف مدرسة اإلصلاز اليت ىي اخليار األكؿ للمجتمع. .ٖ
 يتم تطبيقها بشكل خبلؽ. قادرة على تطوير ادلناىج الدراسية اليت .ٗ
 قادرة على تطوير قدرة كأداء أعضاء ىيئة التدريس. .٘
 القدرة على خلق ابتكارات التعلم حبيث تعمل أنشطة التعليم كالتعلم بفعالية ككفاءة. .ٙ
 قادرة على إجراء تقييم مستمر. .ٚ
 قادرة على ربسُت اكتساب الدرجات فوؽ مستول التخرج. .ٛ
 ادلفضلة كاجلودة. ميكن للخرجيُت متابعة ادلدارس .ٜ
 توفر مجيع البنية التحتية البلزمة جلهاز الوسائط ادلتعددة القائم على تكنولوجيا ادلعلومات. .ٓٔ
 خلق ثقافة القراءة ادلتزايدة. .ٔٔ



 

56 
 

 قادرة على إجراء البحوث كتوثيق النتائج يف شكل العمل العلمي. .ٕٔ
 ربسُت كظيفة التوجيو كاخلدمات االستشارية. .ٖٔ
 كادلواىب من خبلؿ األنشطة البلمنهجية.تنمية االىتمامات  .ٗٔ
 لديك نظاـ إدارة كاضح كمنظمة الوصف الوظيفي. .٘ٔ
 ربسُت ادلشاركة اجملتمعية جلودة ادلدارس ادلادية كغَت ادلادية. من خبلؿ التعاكف متبادؿ ادلنفعة. .ٙٔ

كاليت  عند بورغ كغاؿ، يتم كصف نتائج البحث كفقنا دلراحل تطوير البحوث يف ىذا الفصل
، كالتحقق تشمل: ادلشاكل احملتملة كادلشاكل، كمجع البيانات، كتصميم ادلنتجمن التبسيط ك تتض

كمراجعات التصميم، كذبارب ادلنتج، كمراجعات ادلنتجات، كمراجعات من صحة التصميم، 
 .، كاإلنتاج الضخمالتصميم الشامل

 ادلعجمُيطلق عليو أيضنا عيو ادلوض. ادلعجم ادلوضوعي عجمادل ةالباحث تاستخدما البحث كيف ىذ
يع معينة ذلا مرتبة ترتيبنا حسب ادلوضوع بناءن على مواض عجميف ادل اجملموعةم، ألف الكلمات و نادلع

 معٌت سلطط. 

 االحتياجات وتحليل المشكالت . ب

تياجات كادلشكبلت. ىذا الحاثنائي اللغة ربليل  معجميف ىذه اخلطوة، يعد تطوير 
 تكبلشفإف ربليل االحتياجات كادل ، كبالتارلدراسة استقصائيةقد قامت الباحثة معركؼ ألن

، كقد حصلت اللغة العربية كطبلب الصف السابعيتم من خبلؿ إجراء مقاببلت مع مدرسي 
 .على البيانات التالية الباحثة
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 البيانات من ادلقابلة مع ادلدرسة .ٔ

ت اليت أجريت اكل من ادلقاببلجاء مصدر البيانات يف ربليل االحتياجات كادلش
ىذه  ةالباحث ت، كأخذربية للصف السابع يف ىذه ادلدرسةكمدرسي اللغة الع الباحثةبين

ية يف للغة العرب ةكمدرس الفصل ةيولي. ىبامسعزة الليلىعربية اللغة ة الالبيانات من مدرس
وصف من نتائج احتياجات ادلقابلة البيانات  ةقدـ الباحثتالصف السابع ثنائي اللغة. 

 :كربليل ادلشكبلت على النحو التارل

 يتعلم الطبلب اللغة العربية فقط من خبلؿ استخداـ الكتب يف شكل كحدات اللغة( أ
تقدًن ، كىناؾ ستة موضوعات دبا يف  لك اليف الكتاب ٖٕٔٓالعربية مع منهج 

، بيتالدرسية، كاأللواف، كالعنواف، ك ، كادلرافق كادلعدات ادلالذايت كادلوظفُت بادلدرسة
 األسرة.ك 

صعوبة يف فهم النصوص شعركا باايف تعلم اللغة العربية، جيد العديد من الطبلب ( ب
 العربية.

يف ىذا الفصل الثنائي اللغة يف تعلم اللغة العربية، ال يزاؿ الطبلب يفتقركف إذل إتقاف ( ج
ة أم مادة مقدمة أك فيما يتعلق دبهارات اللغة العربية كبالتارل فإف مدرس اللغة العربي

ثنائي اللغة كدليل أك كتاب  معجمتطوير منتج  يدعم الباحثُت دعمنا كامبلن لتوفَت أك
 إضايف للطبلب يف تعلم اللغة العربية.

كثَت من الطبلب ال يفهموف ادلفردات ادلوجودة يف الكتب كال توجد كسائط أك أدلة ( د
 أخرل لدعم تعلم اللغة العربية.

الطبلب أكثر اىتمامنا كتفوقنا يف اللغة اإلصلليزية، لذلك يف فصل ثنائية اللغة، يكوف ق( 
ثنائية اللغة يف  عجمكاة بُت مزاياىم دبساعدة ادلُياكؿ مدرسو اللغة العربية ربقيق ادلسا

 تعلم اللغة العربية.
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على  الكتابة قراءةبة يف ترمجة كلمات أك نصوص مثل جيد العديد من الطبلب صعو ك( 
كتاب الوحدة العربية بسبب قراءهتم الطويلة كصعوبة ترمجة   مهرة القركح الواردة يف

ثنائي  معجمعم التعلم يف شكل احقنا إذل دالطبلب. ذلذا السبب، ُيتاج الطبلب 
 اللغة.

أف اللغة العربية ىي لغة ثانية بالنسبة ذلم، فهم حباجة إذل موارد تعليمية أخرل  ننظرز( 
 كلديهم كتيب مرجعي.حىت يكونوا مهتمُت بتعلم اللغة العربية 

 معجمإذل كتيبات إضافية يف شكل  بصرؼ النظر عن  لك، ُيتاج الطبلب حقناح( 
ثنائية اللغة ربتوم على مواد  ات صلة بكتب اللغة العربية للصف السابع ادلستخدـ 
يف تطوير فهمهم للمفردات يف عملية تدريس اللغة العربية. استنادنا إذل ادلعلومات 
السابقة اليت تشَت إذل كجود العديد من الصعوبات اليت يواجهها الطبلب يف فهم 

ثنائي اللغة كمعاجل لتعلم الطالب بلغتُت يف  معجمتوفَت  ةريد الباحثتادلفردات العربية، 
يل الطبلب يف ادلتمثل يف تسه ةالصف السابع. تعتمد ىذه الكتابة على ىدؼ الباحث

 ثنائي اللغة. عجمساب ادلفردات ادلوجودة يف ادلاكت زيادةعملية التعلم ل

 البيانات من ادلقابلة مع الطبلب .ٕ

الطبلب حوؿ مواد ة مع اجات كادلشاكل من ادلقابلالحتيجاء مصدر البيانات يف ربليل ا
 ةباسمىذه البيانات من طالب ةالباحث ت، كأخذربية للصف السابع يف ىذه ادلدرسةاللغة الع
وصف من البيانات  ةالباحث تقدمتطبلب الصف السابع ثنائي اللغة.  ، ككاف أحدفاطمة
 على النحو التارل:ربليل االحتياجات كادلشكبلت يف ىذه ادلقابلة نتائج 

ال يزاؿ الطبلب أقل اىتمامنا بتعلم اللغة العربية ألف اللغة العربية كفقنا ذلم تعترب أكثر ( أ
بصرؼ النظر عن  لك ألف معظمهم من ادلدارس  ،صعوبة من تعلم اللغة اإلصلليزية
 من قبل. االبتدائية كدل يتعلموا اللغة العربية
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جيد الطبلب صعوبة يف فهم أك ترمجة النصوص العربية الطويلة يف كتاب اللغة العربية ( ب
 الذم يستخدمونو.

 .الكثَتة الطبلب حفظ ادلفردات صعبي( ج
 ال توجد كتيبات أخرل غَت الكتب العربية ادلعطاة للطبلب.( د
الوسائط اليت يستخدمها ادلعلموف يف عملية التعليم كالتعلم، حبيث يشعر  نقصاف( ق

 ليست مثَتة لبلىتماـ على اإلطبلؽ.كأف تعلم اللغة العربية عندىم الطبلب بادللل 
 عدـ كجود دكافع  اتية، لذلك يشعركف دائمنا أف تعلم اللغة العربية أمر صعب للغاية.( ك

ثنائية  معجمإذل كتيبات إضافية يف شكل  حقنا ُيتاجـو الطبلبإذل أف  ةالباحث تلصرب
اليت ُتستخدـ لتطوير بكتب اللغة العربية للصف السابع اللغة ربتوم على مواد  ات صلة 

، ىناؾ ومات السابقةفهمهم للمفردات يف عملية تدريس اللغة العربية. بناءن على ادلعل
يف  ةرغب الباحثتلغة العربية. لذلك فهم مفردات الصعوبات سلتلفة يشعر هبا الطبلب يف 

بلغتُت. تعتمد ىذه الكتابة  سابعغة كمعاجل لتعلم طبلب الصف الثنائي الل معجمتوفَت 
ساب ادلفردات اكت زيادةيل الطبلب يف عملية التعلم لادلتمثل يف تسه ةعلى ىدؼ الباحث

 ثنائي اللغة. عجمادلوجودة يف ادل

 جمع البيانات . ج

، اللغة العربية من خبلؿ ادلقاببلتكاالحتياجات يف عملية تدريس بعد معرفة ادلشكبلت 
نائي ث معجمأك ادلعلومات اليت أنتجت  بعد  لك اخلطوة الثانية يف مجع البيانات ةالباحث تبدأ

، كادلفردات اليت  مراعاة صعوبات الطبلب، ككذلك أخذ ادلفردات مع اللغة استنادنا إذل األىداؼ
كانت تتكرر غالبنا يف قراءة النصوص ادلوجودة يف الكتب اللغة العربية. يتعلم الفصل األكؿ أك 

الذايت كالعاملُت يف ادلدارس كادلرافق كاألدكات ادلدرسية التعرفالفصل الدراسي الفردم حوؿ 
نزؿ كاألسرة. يف كادلالعنواف  حوؿسي تعرؼ أك حىت الفصل الدرا ٕكاأللواف. بينما للفصل 
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مفردات. ربتوم ادلادة الثانية  ٖٙٔ، تضمنت مواد التقدًن الذايت كموظفي ادلدارس الفصل األكؿ
، أما ادلادة الثالثة عن األلواف فكانت ربتوم مفردات ٕٓٔاألدكات ادلدرسية على حوؿ ادلرافق ك 

، ادلفردات ٕٗٔعنواف على عة على ال، ربتوم ادلادة الرابمفردات. بالنسبة للفصل الثاين ٗٔعلى 
ىناؾ َتة أك ادلادة السادسة عن األسرة ، ادلادة األخمفردات ٖٓٔخلامسة حوؿ ادلنزؿ ىي كادلواد ا

 مفردات. ٔٗ

 هترتيبتصميم المنتج أو  . د

ثنائي اللغة لتعلم اللغة  معجمجبمع البيانات، كاف التارل ىو تصميم  ةالباحث تبعد أف قام
الثنائي  ادلعجمصميم ، تكوف عملية تالسابع. يف ىذه اخلطوة الثالثةف العربية بلغتُت من الص

 اللغة كما يلي:

 ثنائي اللغةمعجم عملية تطوير تصميم  (ٔ

تتفق مع ادلواد ادلوجودة يف ادلواد  عجمأف ادلفردات ادلوجودة يف ادل ةقرر الباحثتبعد أف 
مجيع ادلفردات يف اجلدكؿ  ةكتب الباحثتمة من قبل الطبلب، النمطية للغة العربية ادلستخد

فإف الكلمة الواردة ، كبالتارل وجود يف كتاب اللغة العربيةادلكيضبط موضع ادلفردات كفقنا دلا ىو 
ترتيب الكلمات يف كتاب اللغة العربية. يتم ازبا  ىذه األحكاـ حبيث ميكن  عجمتتوافق معيف ادل

يز سبيها بسهولة. باإلضافة إذل  لك، عل كميكنهم العثور عجمطبلب استخداـ ادلفردات يف ادللل
بًتمجة ادلفردات العربية  ةقـو الباحثتاؿ كاألمساء كالصياغة يف القاموس، مث أيضنا بُت األفع ةالباحث

ادلعٌت الذم يتوافق مع قراءة النصوص  ةتار الباحثزباإلندكنيسية. يف ترمجة ادلفردات،  إذل
كتب تالقراءة أك احلوار أكالن.  ةفهم الباحثت جيب أف اللغة العربية. كبالتارلكاحلوارات يف كتاب 

حجم معجم  Apٕٔٓباستخداـ كرقة " Microsoft Word 0227"باستخداـ  عجمادل ةالباحث
ٖٔ,٘ x ٕٓ,٘ cm  صمم تموعة متنوعة من األلواف ادلختلفة، مث ستخدـ كل موضوع رلتك

 ،كذل. باإلضافة إذل  لكصورنا تتناسب مع موضوع كل قسم من األقساـ األ ةالباحث
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ثنائي  عجمدلراجع كالسَت الذاتية يف ادلكا دلعجمأيضنا زلتول كتعليمات الستخداـ ا ةالباحثتأضاف
غبلؼ  ةالباحث تصمم".Microsoft Word 0227" أيضنا ةالباحث تاللغة. مث كتابةن ، استخدم

يم احملتويات يف صمأثناء ت "Corel Draw 0222" ق كمبيوتر يسمىفيباستخداـ تطبي عجمادل
 "AdobeIndesignق "تطبي ةالباحث ت، استخدمعجمادل

يف ادلدرسة ادلتوسطة  ثنائي اللغة لتعلم اللغة العربية يف الصف السابعمعجم مواصفات  (ٕ
 ٔاإلسبلمية احلكومية ماالنج 

 تصميم ادلعجم( أ
 (ٔ.ٗ) صورة  

 تصميم ادلعجم                                  

 
 )الغبلؼ اخللفي(                     )الغبلؼ األمامي(     

تطبيق  مع عجملفي كغطاء ادلسرد يف ادلالغبلؼ األمامي كالغطاء اخل ةالباحث تصمم
"Corel Draw 0222"على الغبلؼ األمامي كالغطاء اخللفي للكلمات  ةالباحث ت. استخدم

، مث "Arsiaمع ""اللغة" ةكلمة الباحث تاستخدم، ائي" النص العريب باللغة العربية"معجم ثن
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" UNTUK MTS KELAS VII" ك" ARAB – INDONESIAة "على الغبلؼ األمامي لكتاب
ستخدـ  ت"عفة األزىارم"  عجمادل مؤلفة، مث كتابة اسم "Bebas"كتابة ةالباحث تاستخدم

 للغةالثنائي ا عجملى الغبلؼ اخللفي يف ملخص ادلمث ع "Arabic Style" كتابة
مع ذبالغبلؼ األمامي كاخللفي،  ، كلوفعجماللوف على غبلؼ ادلك ، "Bebas"كتابة استخدمت

 ف اخلضراء كاألسود كاألبيض مثل لوف كتب تعلم اللغة العربية ادلستخدمة يفبُت لو  ةالباحث
حركة مناسبة لكل أيضنا صور رسـو مت ةقدـ الباحثتالصف السابع. باإلضافة إذل  لك، 

 .عجمادلموضوع يف 

 زادت الباحثة غبلؼ داخلي ادلعجم من كل ادلوضوع بألوف ادلتنوعة، كما يلي:

 ( ٕ.ٗالصورة )

 الغبلؼ الداخلي ادلعجم من كل ادلوضوع
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يف غبلؼ داخلي ادلعجم من كل ادلوضوع استخدامت الباحثة خط  يف كتابة ادلوضوع 

“Traditional Arabic” 

ادلعجم من كل ادلوضوع بألوف ادلتنوعة، كما يلي:زادت الباحثة غبلؼ داخلي   
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(  ٖ.ٗ) الصورة  
 الغبلؼ الداخلي ادلعجم يف مستوم األكذل كالثاين

 
 

 مقدمة لتصميم ادلنتج ( ب

ادلظهر األكرل يف زلتويات لكتابة  Times New Romanباستخداـ اخلط  ةالباحث تكتب
 ادلعجم ككيفية االستعماؿ مقدمةك ، اإلندكنيسية(-)العربيةة العربية الثنائي اللغة باللغ عجمادل

ربتوم القدمة على التمهيد من ادلؤلفة كفيو كلمة الشكر كالتقدير . (i-iii) باللغة الركمانية
 كأىداؼ التطوير ادلعجم.

 (viإرشادات استخداـ ادلعجم ) كتابةيف  Times New Romanاخلط  تستخداما

ادلعجم كتاب التعليم اللغة العربية للصف السابع كلتسهيل حبث ربتوم فيو كيفية استخداـ 
.                                                  ادلفردات لطبلب كالطالبات يف استخدامو  

ة ستخدـ الباحثكت، "Traditional Arabicة خط "ستخدـ الباحثابالنسبة جلدكؿ احملتويات، 
 (. v-vi" بشكل مكتوب يف )Times New Romanط "لؤلرقاـ كاألحرؼ اإلندكنيسية خ
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ربتوم يف صفحتها ادلوضوع كرقم الصفحة الرشاد ادلستخدمُت يف سهولة حبث ادلفردات يف  
 كل مواد. 

 تصميم زلتويات ادلعجم( ج

 "Traditional Arabicة خط "ستخدـ الباحثت اخلاص بادلفردات العربية، عجمادليف زلتول 
يف " Times New Roman"خط  ةستخدـ الباحثة كتاإلندكنيسي اتلمفردكلتابة، يف الك

يف  "Traditional Arabic"خط ةستخدـ الباحثتابة. لكل موضوع يف زلتول القاموس، الكت
 الًتاكيب العربية.بُت األفعاؿ كاألمساء كمناقشة  ةميز الباحثعجمتيف زلتويات ادلك الكتابة. 

( ٘.ٖاجلدكؿ )      
األكؿ إذل الدرس السادسادلفردات من الدرس       

المفردات 
 اللغة 

 اإلندونيسية

المفردات 
 اللغة 
 العربية

 الرقم الدرس الموضوع

التعريف بالنفس كبالعاملُت  ٖٙٔ ٖٙٔ
 يف ادلدرسة

 ٔ الدرس األكؿ

 ٕ الدرس الثاين ادلرافق كاألدكات ادلدرسية ٕٓٔ ٕٓٔ
 ٖ الدرس الثالث األلواف ٗٔ ٗٔ
 ٗ الدرس الربع العنواف ٕٗٔ ٕٗٔ
 ٘ الدرس اخلامس بييت ٖٓٔ ٖٓٔ
 ٙ الدرس السادس من يوميات يف األسرة ٔٗ ٔٗ
 رلموع ٕٓ٘ ٕٓ٘

 

وف األساس كل ادلوضوع متفرقة كىوكالل    
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(ٙ.ٖ)جدكؿ      
    اللوف األساسي كل ادلوضوع

 الرقم الدرس الموضوع اللون األساسي
التعريف بالنفس كبالعاملُت  أخضر

ادلدرسةيف   
 ٔ الدرس األكؿ

 ٕ الدرس الثاين ادلرافق كاألدكات ادلدرسية أزرؽ
 ٖ الدرس الثالث األلواف أسود
 ٗ الدرس الرابع العنواف مساكم

 ٘ الدرس اخلامس بييت بنفسجي
 ٙ الدرس السادس من يوميات يف األسرة األرجواف

 

 د( قائمة ادلراجع ادلعجم

 (ٗ.ٗ)الصورة

 ادلعجمقائمة ادلراجع 
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يف كتابة قائمة ادلراجع كالصفحة ،" Times New Roman " ة خطستخدـ الباحثا
 ”Untuk MTs Kelas 7“برقم االتيٍت

 ق( السَت الذاتية

 (٘.ٗ) الصورة

 السَت الذاتية

 
يف  "، Times New Roman "ة خط ستخدـ الباحثيف السَتة الذاتية كتبت الباحث ا

 ”Kamus Arab-Indonesia“كتابة 

السَتة الذاتية كالصفحة برقم  يف كتابة"،  Times New Roman "ة خط ستخدـ الباحثا
كزادت الباحثة صورة نفسي أعلى اليسار يف السَتة ”Untuk MTs Kelas VII“االتيٍت ك
 الذاتية.  
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لتعليم اللغة العربية في  )مدخل الموضوعي(:صالحية المعجم ثنائي اللغةالمبحث الثالث
 غوندانج ليغي 1المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ماالنج 

( تصديق من الحبراء1      
بعد تطوير ادلعجم فالباحثة تقـو بتصديق اخلبَت. صدقت الباحثة اإلنتاج من خبَت ادلواد كاحملتويات 

دمت الباحثة إذل اخلبَت دلعرفة أرائصم عن كخبَت التصميم. ربًت الباحثة كاخلبَت ادلواد كاحملتويات. ق
ٔادلعجم لكتاب تعليم اللغة الربية للصف السابع قي ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ماالنج   

(ٚ.ٖ)اجلدكؿ  
 معيار نتيجة أك اإلجابة

3 2 1 0 1 
 غَت جيد جدا غَت جديد مقبوؿ جيد جيد جدا

 

 

(ٛ.ٖ)اجلدكؿ  
 كصف النتيجة من االستبانة

 البيان القيمة
ٔٓٓ%-ٛ٘%  الئق جدا 
ٛٗ%-ٜٙ%  الئق 
ٙٛ%-ٖ٘%  الئق كاؼ 
ٕ٘%-ٖٚ%  نقصاف الئق 
ٖٙ%-ٕٔ%  غَت الئق 

 

نتائج تصديق اخلرباء يف ادلنتج األكؿ، خبَت ادلواد يف ادلنتج األكؿ ىو راض توفيق الرمحن 
متحقق خبَت يف زلتويات البحث اجلامعي ىو دكتور احلاج ر توفيق الرمحاف ادلاجستَت  ادلاجستَت.
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كمحاضر كمدرس مادة اللغة العربية يف اجلامعة اإلسبلمية احلكومية موالنا مالك إبراىيم دباالنج 
ثَتة دبهارتو صناعة ادلعجم يف شعبة دراسة اللغة العربية كلية علم الًتبية كادلعلمُت. كلو مهارات ك

خاصة يف الكتابة كترمجة اللغة ككثَت من اطركحاتو تعرض على األنواع من الوسائل اإلعبلمية 
. ادلطبوعة كادلؤلفات العلمية كجبانب  الك ىو رلتهد يف اشًتاؾ حبث صندكؽ خدمة اجملتمع

:نتائج التصديق منو كمداخبلت كما يلي

(ٔ.٘)اجلدكؿ  

 االستبانة كاإلجابة من خبَت ادلواد   

 الجزء األمامي من المعجم . أ

 3 2 1 0 1 المؤشر رقم
      ادلقدمة ٔ
      عجمكتابة كيفية استخداـ ادل ٕ
      عجمزلتويات ادل ٖ
      زلتويات مرتبة بشكل كاضح مع ادلوضوع ٗ
      عجممقدمة أبواب زلتويات ادل ٘

 

 جزء محتويات المعجم  . ب

 3 2 1 0 1 المؤشر رقم

ترتيب ادلفردات بناءن على موضوعات يف  تصنيف  ٔ
      كتب اللغة العربية للصف السابع

      تطابق ادلفردات مع ادلعاين ٕ
      ادلفردات ادلوجودة مناسبة مع ادلوضوع ٖ
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ترتيب كل ادلوضوع مناسبة مع الكتاب العربية  ٗ
      للصف السابع

      ترتيب ادلفردات بشكل دقيق ككامل ٘
 

 ج. معايير المعجم

 3 2 1 0 1 المؤشر رقم
      كماؿ زلتويات ادلعجم ٔ
      تركيز مناقشة ادلعجم ٕ
      دقيق تعليق ادلعجم ٖ
      تسهيل البياف يف إعطاء ادلعلومات ٗ
      عرض ادلفردات الصحيحة كالواضحة ٘

 

 د. نوع المعجم

 3 2 1 0 1 المؤشر رقم

ٔ 
على أساس ادلوضوعات يف الكتب  ادلعجم عرض
      العربية

      استخداـ ادلفردات مناسبة مع ادلوضوع ٕ
      نوع ادلعجم يسهل الطبلب يف العثور على ادلفردات ٖ

عرض ادلعجم على أساس ادلوضوعات كيسهل يف  ٗ
      العثور على ادلفردات

يف شكل مواضيع فرعية من أجل فهم  عجمعرض ادل ٘
      ادلفردات كمعناىا بوضوح
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 خالصة خبير بمحتويات البحث 

:الثنائي اللغة  عجمبلصة كالنصيحة عن زلتويات ادلاخل  

دليل يدؿ على بادلواد التدريسية يف الكراسة لكن اليزاؿ زلتاج إذل ال عجمقد يصلح ادل
 .كالبد اقامة االىتماـ عن اخلطأ يف الكتابة عجماستعماؿ ىذا ادل

 (ٕ.٘)اجلدكؿ

 نتيجة االستبانة من اخلرباء ادلواد

 الرمز مجموع
مجموع النتيجة  X  النتيجة 

مقيلس النتيجة أو 
 اإلجابة

 الرقم

ٓ ٓ X ٔ  غَت جيد جدا ٔ 
ٓ ٓ X ٕ غَت جيد ٕ 
ٖ ٔ X ٖ مقبوؿ ٖ 
ٗٗ ٔٔ X ٗ جيد ٗ 
ٗٓ ٛ X ٘ جيد جدا ٘ 
 رلموع ٚٛ

 
 النتيجة األعلى = رلموعة األسئلة X النتيجة  ادلقياس األعلى   

٘)النتيجة األعلى( ٓٓٔ=  X ٕٓ 
 النتيجة األفلى = رلموعة األسئلة X النتيجة  ادلقياس األفلى   

ٔ)النتيجة األفلى( ٕٓ=  X ٕٓ 

 النتيجة األخَت =
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∑ ادلقياسالنتيجةرلموعة
∑ األعلىالنتيجة

 ٔٓٓ   

 

ٛٚ
ٔٓٓ  ٔٓٓٝ  ٛٚ   

 
%. إ ا ٚٛبناء على احلساب السابق، فادلبلحظة اليت ؤديها خرباء ادلواد بأكملو حصل على 
،ناسب جدكؿ اللياقة فهذه النتيجة من ادلعيار "الئق جدا". “Likert”ليكَتت 

متحقق خبَت  يف خبَت تصميم يف ادلنتج األكؿ ىو احلاج أمحد مكي حسن ادلاجستَت. 
مكي حسن كمدرس ك زلاضر مادة اللغة العربية يف اجلامعة اإلسبلمية التصميم كىو أمحد 

احلكومية موالنا مالك إبراىيم دباالنج. دبهارتو يف تنوًن الوسيلة اإلعبلمية, كصناعتها, كالتحرير يف 
شعبة دراسة اللغة العربية  يف كلية الًتبية كادلعلمُت. جبانب  الك أف ىذا ادلتحقق لو مؤلفات  

الكتابة كالتصميم كلو أطركحة حبثية اليت تنتشر كتعرض يف كثَت من الربامج كثَتة يف 
كالصحيفات. بل تنتشر أيضا كتابتو على شكل ادلقالة ك الرأم يف الوسائل اإلعبلمية ادلطبوعة 

 نتائج التصديق منو كمداخبلت كما يلي:من مرحلة الوالية إذل األىلية.

(ٖ.٘)اجلدكؿ  
رب التصميماالستبانة كاإلجابة من خ  

 تصميم المعجم  . أ

 3 2 1 0 1 المؤشر رقم
      تصميم ادلعجم رائعة للطبلب ٔ
      كتابة ادلفردات بشكل كاضح كسهلة قراءتو ٕ
      الغطاء جيذب انتباه الطبلب ٖ
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      صحية ادلعٌت كادلفردات ٗ
 

 التصميم الجرافيكي . ب

 3 2 1 0 1 المؤشر رقم
      السهلة قراءتواستخداـ اخلط  ٔ
      نوع ادلعجم كحجمو ٕ
      الوضع كالتخطيط ٖ
      توضيح الصورة ٗ
      مزيج اللوف ٘

 

 ج. الجسد

 3 2 1 0 1 المؤشر رقم
      الصفحة مناسبة مع احملتويات ٔ
      مناسبة ادلعٌت كادلفردات ٕ
      صحية الًتقيم  ٖ
      كل أبوب  مداكمة ادلقدمة يف ٗ
      كضوح القالب ٘
      صحية جودة اجللد ٙ
      كضوح الكتابة ٚ
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 خالصة خبير التصميم

الثنائي : عجمبلصة كالنصيحة عن زلتويات ادلاخل  

رلتذب كالصورة فيو صاحلة دبدار البحث كالنسق  عجمكادلفردات كاضحاف كتصميم ادل أف ادلعٍت
 .كالطباعة كاضحاف مرتباف

 (ٗ.٘)اجلدكؿ

 نتيجة االستبانة من اخلبَت التصميم
 

 الرمز مجموع
مجموع النتيجة  X النتيجة 

مقيلس النتيجة أو 
 اإلجابة

 الرقم

ٓ ٓ X ٔ  غَت جيد جدا ٔ 
ٓ ٓ X ٕ غَت جيد ٕ 
ٓ ٓ X ٖ مقبوؿ ٖ 
ٔٙ ٗ X ٗ جيد ٗ 
ٙٓ ٕٔ X ٘ جيد جدا ٘ 
 رلموع ٙٚ

 

 النتيجة األعلى = رلموعة األسئلة X النتيجة  ادلقياس األعلى   
٘)النتيجة األعلى( ٓٛ=  X ٔٙ 

األفلى ادلقياس النتيجة  X  النتيجة األفلى = رلموعة األسئلة  
)النتيجة األفلى(  ٙٔ=  ٔ  X ٔٙ 

 النتيجة األخَت =
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∑ ادلقياسالنتيجةرلموعة
∑ األعلىالنتيجة

 ٔٓٓ   

 
ٚٙ
ٛٓ  ٔٓٓٝ  ٜ٘   

 

%. إدا ٜ٘اليت يؤديها خرباء التصميم بأكماه حصل على بناء على احلساب السبف, فادلبلحظة 
،ناسب جدكؿ اللياقة   فهذه النتيجة من ادلعيار "الئق جدا". “Likert”ليكَتت 

. اإلصبلحات األكذلب  
  بناء على االستبانة كالتعليقات كاالقًتاحات من خبَت التصميم فإصبلحات ادلنتج كما يلي:

 الغلف (ٔ
(ٙ.ٗ)الصورة  

 إصبلح الغبلؼ
 قبل اإلصالح

 غبلؼ األما                   غبلؼ احللفي
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(ٚ.ٗ) الصورة  
بعد اإلصالح   

 غبلؼ احللفي               غبلؼ األمامي
 

 
 

( زلتويات ادلعجمٕ  
 يف قسم زلتويات ادلعجم موجود إصبلحات من خبَت احملتول كخبَت التصميم كما يلي:

 أ( إصبلحات من خبَت احملتول
(٘.٘)جدكؿ  

 إصبلحات من خبَتاحملتول
 الرقم الصفحة األخطاء التصحيح
 ٔ ٖٔ رَلَبلت رَلَبلَّةه 
 ٕ ٕ٘ َمَكاف َمَكافه 
ْشطه  ُمْشطه 

ُ
 ٖ ٖ٘ ْادل

 ٗ ٔٗ أُكلُ  آُكلُ 
 



 

77 
 

 ب( إصبلحات من خبَتالتصميم
(ٛ.ٗ)صورة  

 إصبلحات من خبَت التصميم
 قبل اإلصالح بعد اإلصالح
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لعنواف  تقدًن صورة كفقنا ةطلب خبَت التصميم من الباحثيكل فصل، ليف احملتول 

لك مع ، باإلضافة إذل الصورة احملددة جيب أف تكوف كاضحة. لذادلوضوع لضبط عمر الطالب
ثنائي اللغة مثَتنا لبلىتماـ للطبلب يف تعلم اللغة العربية. مث  معجمىذه الصورة حبيث يبدك 

سلتلف يف   إعطاء عبلمة بلوف ةأيضنا من الباحث يطلب، ادلفرداتلتسهيل الطبلب يف العثور على 
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، كالذم  عجمتغيَت موقع رابط ادل ة، طلب خبَت التصميم من الباحثكل فصل. عبلكة على  لك
 اليمُت لتسهيل فهم معٌت ادلفردات العربية.كاف يف األصل من اليسار إذل 

. التجربة األكذلج  
. أكال الباحثة تفتح التعلم بالتعرؼ مع الطبلب. بعد إصبلح اإلنتج, فتقـو الباحثة ذبربة األكذل

بعد التعارؼ الباحثة تسأؿ عن ادلادة قد تعلمهم. يف ىذا احلاؿ كثَت من الطبلب ال تعرؼ كال 
باحثة تبدأ لتستخدـ ادلعجم ثنائي اللغة. بعد الطبلب يستخدـ ادلعجم توزع يفهم مفرداهتا, ىنا ال

الباحثة إليهم. تشرح الباحثة عن ىدؼ إمبلء ىذه اإلستبانة. جبانب الطبلب, ذبرب الباحثة 
 اإلنتاج إذل مدرسة اللغة العربية الذم يعلم يف الفصل السابع. امسها استا ة غزة ليلة مث ميبل

إستبانة. كربصل الباحثة نتيجة اإلستبانة كما يلي:ادلدرسة   
( اإلستبانة من ادلدرسةٔ  

 ادلدرسة اللغة العربية كاحدا, كعرض اإلستبانة كما يلي:

(ٙ.٘) جدكؿ  

 اإلستبانة التجربة األكؿ كاإلجابة من ادلدرسة

 3 2 1 0 1 البيان رقم

الثنائي اللغة شلتع للغاية كيضيف اىتمامنا  عجمىذا ادل ٔ
      .بالتعلم للطبلب

      كتابة ادلفردات كاضحة كسهلة القراءة ٕ
      عٌتادلثنائي اللغة مع  عجمذا ادلتتطابق ادلفردات يف ى ٖ

الثنائي اللغة تتوافق مع  عجمادلواد ادلوجودة يف ىذا ادل ٗ
      الكتب الدراسية للصف السابع باللغة العربية

      ثنائي اللغة يليب احتياجات الطبلب عجمىذا ادل ٘
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ا دلساعدة  عجمميكن أف يكوف ىذا ادل ٙ ثنائي اللغة مفيدن
      الطبلب على فهم النصوص العربية

ثنائي اللغة ادلعلمُت يف  عجمميكن أف يساعد ىذا ادل ٚ
      أنشطة التعليم كالتعلم

ثنائي اللغة فعاؿ جدا لبلستخداـ على  عجمىذا ادل ٜ
      .مستول مدرسة تسناكية

ثنائي اللغة يف شكل موضوعي من  عجمجيعل ىذا ادل ٓٔ
      .السهل على الطبلب العثور على ادلفردات

، يبحث الطبلب ثنائي اللغة عجماستخداـ ىذا ادلب ٔٔ
 .بسهولة عن الكلمات الصعبة

     

 الطبلب أكثر سعادة كأسهل يف فهم مواد ادلفردات ٕٔ
      .ثنائي اللغة عجملكل فصل فرعي / موضوع يف ادل

ٖٔ 
الثنائي اللغة جيعل الطبلب  عجماستخداـ ىذا ادل

      .ُيفظوف زيادات ادلفردات

 

(ٚ.٘) جدكؿ  
االستبانة من ادلدرسة اللغة العربيةنتيجة   

 الرمز مجموع
مجموع النتيجة  X النتيجة 

مقيلس النتيجة 
 أو اإلجابة

 الرقم

ٓ ٓ X ٔ  غَت جيد جدا ٔ 
ٓ ٓ X ٕ غَت جيد ٕ 
ٓ ٓ X ٖ مقبوؿ ٖ 
ٕٔ ٖ X ٗ جيد ٗ 
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٘ٓ ٔٓ X ٘ جيد جدا ٘ 
 رلموع ٕٙ

 
رلموعة األسئلة النتيجة األعلى = X النتيجة  ادلقياس األعلى     

٘)النتيجة األعلى( ٘ٙ=  X ٖٔ 
 النتيجة األفلى = رلموعة األسئلة X النتيجة  ادلقياس األفلى   

ٔ)النتيجة األفلى( ٖٔ=  X ٖٔ 

 النتيجة األخَت =
∑ ادلقياسالنتيجةرلموعة
∑ األعلىالنتيجة

 ٔٓٓ   

 

ٕٙ
ٙ٘  ٔٓٓٝ  ٜ٘ ٖ   

%. ٖ.ٜ٘استبانة ادلدرسة بأكملو حصل على بناء على احلساب السابق، فادلبلحظة اليت يؤديها 
،إ ا ناسب جدكؿ اللياقة فهذه النتيجة من ادلعيار "الئق جدا". “Likert”ليكَتت 

( االستبانة من الطبلبٕ  
(ٛ.٘) جدكؿ  

 االستبانة التجربة األكؿ كاإلجابة من الطبلب
مجموع 
 النتيجة

 الرقم اسم المستجيبين نتيجة اإلجابة
11 7 6 5 4 3 2 1 0 1 

 ٔ فرد أكليا حسنا ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٜٗ
 ٕ كحي كدييت ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٛٗ
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 ٖ نايلة ألفا ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٗ امستل عليا ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٘ ليلة مصتغفرة ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٛٗ
 ٙ ديف فًتم ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٗ ٛٗ
 ٚ زلمد نوفاؿ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٜٗ
 ٛ ىوزاف فائز ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٜ أمحد راما ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٗ ٗ ٚٗ
 ٓٔ ركست ارىن ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗ ٛٗ
 رلموع ٚٛٗ
 

Xرلموع ادلستجيبُت   النتيجة  ادلقياس األعلى    X النتيجة األعلى = رلموعة األسئلة 
)النتيجة األعلى( ٓٓ٘=    ٓٔ X  ٘X ٔٓ 

Xرلموع ادلستجيبُت   النتيجة  ادلقياس األفلى    X النتيجة األعلى = رلموعة األسئلة 

)النتيجة األفلى( ٓٓٔ=    ٓٔ X  ٔX ٔٓ 
 النتيجة األخَت =

 

∑ ادلقياسالنتيجةرلموعة
∑ األعلىالنتيجة

 ٔٓٓ   

 
ٗٛٚ
٘ٓٓ  ٔٓٓٝ  ٜٚ ٗ   
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%. ٗ.ٜٚبأكملو حصل على بناء على احلساب السبف, فادلبلحظة اليت يؤديها استبانة الطبلب 
،إدا ناسب جدكؿ اللياقة   فهذه النتيجة من ادلعيار "الئق جدا". “Likert”ليكَتت 

اإلصبلحات الثانية .د  

ثنائي اللغة كفقنا لنصيحة  عجمأكالن بتحسُت ادل ةالباحث ت، قاماألكؿ عجمبعد ذبربة إنتاج ادل
إذل  أخت صغيرربل زلل كلمة  كىيربير الكتابة باحلركؼ اليت تفتقر، مدرس اللغة العربية. طلب ت

إذل جانب أنو طلب أيضنا استبداؿ ادلعٌت األقل دقة بادلعٌت ادلناسب لطبلب الصف  ،أخت صغيرة
 السابع.

 . التجربة الثانيةق

عملية  حبثنا عن البيانات البلزمة يف ةالباحث تمرة أخرل، أجر  عجمبة األكذل كصقل ادلبعد التجر 
ىي يف شكل  ةالبيانات اليت يبحث عنها الباحثالثنائي اللغة. كبالتارل فإف  عجمالبحث عن صحة ادل

ادلتعلقة بكيفية  إذل ىذه البيانات للحصوؿ على ادلعرفة أك ادلعلومات ةتاج الباحثرباستبيانات. 
 ندكنيسية لتعلم اللغة العربية.اإل-الثنائي اللغة العربية عجماستخداـ ادل

( بيانات من االستباناتب  
ادلتوسطة قامت الباحثة االستبانة إذل الطبلب يف فصل السابع ب كادلدرسة اللغة العربية دبدرسة 

. كربصل الباحثة البيانات نتيجة االستبانة كما يلي:أ( االستبانة من ٔاإلسبلمية احلكومية ماالنج 
 ادلدرسة

(ٜ.٘)الجدول  

 اإلستبانة التجربة األكؿ كاإلجابة من ادلدرسة

 3 2 1 0 1 البيان رقم
     الثنائي اللغة شلتع للغاية كيضيف  عجمىذا ادل ٔ
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 .اىتمامنا بالتعلم للطبلب
      كتابة ادلفردات كاضحة كسهلة القراءة ٕ

ثنائي اللغة مع  عجمذا ادلتتطابق ادلفردات يف ى ٖ
      عٌتادل

ٗ 
الثنائي اللغة تتوافق  عجمادلوجودة يف ىذا ادل ادلواد

      مع الكتب الدراسية للصف السابع باللغة العربية

      ثنائي اللغة يليب احتياجات الطبلب عجمىذا ادل ٘

ثنائي اللغة مفيدنا  عجمميكن أف يكوف ىذا ادل ٙ
 دلساعدة الطبلب على فهم النصوص العربية

     

ثنائي اللغة ادلعلمُت  عجمىذا ادلميكن أف يساعد  ٚ
      يف أنشطة التعليم كالتعلم

ٜ 
ثنائي اللغة فعاؿ جدا لبلستخداـ  عجمىذا ادل

      .على مستول مدرسة تسناكية

ثنائي اللغة يف شكل موضوعي  عجمجيعل ىذا ادل ٓٔ
      .من السهل على الطبلب العثور على ادلفردات

، يبحث ثنائي اللغة عجماستخداـ ىذا ادلب ٔٔ
      .الطبلب بسهولة عن الكلمات الصعبة

ٕٔ 
الطبلب أكثر سعادة كأسهل يف فهم مواد 

 عجملكل فصل فرعي / موضوع يف ادل ادلفردات
 .ثنائي اللغة

     

الثنائي اللغة جيعل الطبلب  عجماستخداـ ىذا ادل ٖٔ
      .ُيفظوف زيادات ادلفردات
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(ٔ.ٙ)اجلدكؿ     
 نتيجة االستبانة من ادلدرسة اللغة العربية

 الرمز مجموع
مجموع النتيجة  X النتيجة 

مقيلس النتيجة أو 
 اإلجابة

 الرقم

ٓ ٓ X ٔ  غَت جيد جدا ٔ 
ٓ ٓ X ٕ غَت جيد ٕ 
ٓ ٓ X ٖ مقبوؿ ٖ 
ٓ ٓ X ٗ جيد ٗ 
ٙ٘ ٖٔ X ٘ جيد جدا ٘ 
 رلموع ٘ٙ

 

األعلى = رلموعة األسئلةالنتيجة  X النتيجة  ادلقياس األعلى     
٘)النتيجة األعلى( ٘ٙ=  X ٖٔ 

 النتيجة األفلى = رلموعة األسئلة X النتيجة  ادلقياس األفلى   

ٔ)النتيجة األفلى( ٖٔ=  X ٖٔ 

 النتيجة األخَت =
 

∑ ادلقياسالنتيجةرلموعة
∑ األعلىالنتيجة

 ٔٓٓ   

 
ٙ٘
ٙ٘  ٔٓٓٝ  ٔٓٓ   
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%. ٓٓٔبناء على احلساب السابق، فادلبلحظة اليت يؤديها استبانة ادلدرسة بأكملو حصل على 

،إ ا ناسب جدكؿ اللياقة فهذه النتيجة من ادلعيار "الئق جدا". “Likert”ليكَتت 

العديد من التعليقات  ةالباحث ت، كجدتبياف األكؿ أك االستبياف السابقمن االس
، ثنائي اللغة معجمكتصميم منتج  عجمعلى ربسُت كل من زلتويات ادل كاالقًتاحات لتكوف قادرة

بإعداد اإلنتاج  ةقـو الباحثتمن  م قبل. مث يف ادلرة الثانية حبيث ميكن أف يكوف ادلنتج أفضل 
 النهائي.

 ب( االستبانة من الطبلب
(ٕ.ٙ)جدكؿ  

 االستبانة التجربة ادليدانية كاإلجابة من الطبلب
 

مجموع 
النتيجةا  

 الرقم اسم المستجيبين نتيجة اإلجابة
11 7 6 5 4 3 2 1 0 1 

 ٔ أخلص موالنا يوسف ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٜٗ
 ٕ أكسيل  ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٜٗ
أنوغراه نينك رزقي  ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘

 موليتا
ٖ 

 ٗ أيوب فخر الدين ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٘ أزليا مَتاجيل ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٙ باغوس ديداف ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٚ بلقيس ثابتة ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٜٗ
 ٛ جاىايا ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
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 ٜ فخريا أفزؿ فقيو ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٓٔ فاطمة ٘ ٘ ٗ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٜٗ
فَتزكا موطيعة  ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘

 فرانينديتا
ٔٔ 

 ٕٔ حساف يوسف فوترا ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
زلمد حيدار على  ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘

 شاىد
ٖٔ 

 ٗٔ زلمد عزيز النعم ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٘ٔ زلمد دنيل األلطف ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٙٔ زلمد يس ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٚٔ ناؼ الفكرية يونس ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٛٔ نوفل الرزقي الزكاردم ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٜٔ شفاؤ الذرة ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٕٓ شَتة بلفا موليدية ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٕٔ ثالثة رمحانيا ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٕٕ فافا رمضانيا ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٖٕ زىول نيبل يوسف ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٕٗ كيشى النيل ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٕ٘ مغفرة عزين ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٘ ٗ ٘ ٘ ٛٗ
 ٕٙ نادلة موم فرماداين ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٕٚ ثابتة أف عاقلة ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٗ ٗ ٘ ٛٗ
 ٕٛ دكم أكتافينا ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 ٜٕ رزقي أريا فوترا ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
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 ٖٓ إكماؿ حبة اهلل  ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٘ ٓ٘
 رلموع ٛٗٗٔ

 

Xرلموع ادلستجيبُت   النتيجة  ادلقياس األعلى    X النتيجة األعلى = رلموعة األسئلة 
)النتيجة األعلى( ٓٓ٘ٔ=   ٖٓ  X  ٘X ٔٓ 

Xرلموع ادلستجيبُت   النتيجة  ادلقياس األفلى    X النتيجة األعلى = رلموعة األسئلة 

األفلى( )النتيجة ٖٓٓ=    ٖٓ X  ٔX ٔٓ 

 النتيجة األخَت =

∑ ادلقياسالنتيجةرلموعة
∑ األعلىالنتيجة

 ٔٓٓ   

 
ٔٗٗٛ
ٔ٘ٓٓ  ٔٓٓٝ  ٜٙ ٘   

 
%. ٘.ٜٙبناء على احلساب السبف, فادلبلحظة اليت يؤديها استبانة الطبلب بأكملو حصل على 
،إدا ناسب جدكؿ اللياقة   فهذه النتيجة من ادلعيار "الئق جدا". “Likert”ليكَتت 

، ف ادلقدـ جلميع طبلب الصف السابعاستنادنا إذل نتائج حساب االستبيا ثباتاإلميكن 
، فهذا يشَت إذل أف النتائج ميكن أف ٝ. إ ا ظهر من اجلدكؿ٘.ٜٙالرقم  حيث ينتج عن ىذا

 يقاؿ إهنا ربتوم على معايَت "رلدية للغاية" تستخدـ يف تعلم اللغة العربية.

كوف قادرة أيضنا تعليقات كاقًتاحات سلتلفة لت ةالباحث ت، كجدمن االستبياف السابق
، الثنائي اللغة أفضل من  م قبل عجمالثنائي اللغة حبيث يكوف ادل عجمعلى ربسُت منتج ادل
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 تحيث أف إصبلح ادلنتج الثاين ىو إعداد اإلنتاج النهائي أك اإلنتاج الضخم الحقنا. خلص
 اإلندكنيسية القائم على التميز يف كتاب-ي اللغة العربيةالثنائ عجمإذل أف يف استخداـ ادل ةالباحث

 ، ميكن القوؿ أف ىذا صحيح كفعاؿ كفقنا لطبلب الصف السابع.لتعلم اللغة العربية يف ادلدارس

 آخر اإلنتاجب(

د اإلصبلح الثاين كالتحقيق ثنائي اللغة. بع معجمطوة األخَتة يف تطوير منتج ىذه ىي اخل
 عجماج باجلملة. من إنتاج ىذا ادلعلى اإلنتاج النهائي كىو جاىز لئلنت ةالباحث ت، حصلاألكؿ

 ةقدـ الباحثتكحدات اللغة العربية للصف السابع، الثنائي اللغة العربية اإلندكنيسية بناءن على قدرة 
ية. إذل جانب مدرس اللغة ثنائي اللغة الستخدامها يف تعلم اللغة العرب معجممنتجات  ٓٔ

لية التعلم دبساعدة استخداـ اإلشراؼ على الطبلب يف عم ةأيضنا من الباحثالعربية، طلب 
 تاإلندكنيسية ليكونوا قادرين على معرفة تطور الطبلب. بعد أف تعلم-ثنائي اللغة العربية معجم
غة العربية لدل طبلب الصف السابع، كانوا متحمسُت كيف حدثت عملية تعلم الل  ةالباحث

لقراءة باللغة العربية ككذلك متحمسُت يف حفظ ادلفردات العربية. نصوص ا رمجةللغاية يف ت
الطبلب ادلتحمسُت يتعلموف بشكل أسرع كحىت يعرفوف كيفهموف معٌت ادلفردات يف الكتب 

 .ادلدرسية العربية

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث

المدرسة م اللغة العربية في يلتعل)مدخل الموضوعي(ثنائي اللغة معجم يتم تطويرمناقشة  . أ
 1المتوسطة اإلسالمية الحكومية  ماالنج 

يف مناقشة كيفية ترمجمة ىذه ادلرة ادلعجم الثنائي اللغة الذم مجعو الباحثوف كفقا 
 من األدكات الداعمة اليت ميكن استخدامها يف التعلم. أداةىو  عجمادل ”Chaer“.لنظرية 

إذل عدة مراحل،  عجم، ينقسم إعداد ادلَتمن خبلؿ عدة مراحل. كفقنا خل عجمإعداد ادلك 
( معاجلة ٗ( تعبئة البيانات؛ )ٖ( تطوير بيانات اجلسم؛ )ٕ؛ )عجم( تصميم ادلٔكىي: )

 :( إعطاء معٌت. شرح كل مرحلة على النحو التارل٘البيانات؛ ك)

 صناعةىي ادلرحلة األكلية اليت جيب القياـ هبا عند  عجم، مرحلة تصميم ادلعجمتصميم ادل( أ
كهنج العمل.  عجمادل ةعا. ىذا ألف يف ىذه ادلرحلة يتضمن ربديد الغرض من صنعجمادل

اخلطوة التالية بعد ادلرحلتُت الناضجة ىي البدء يف مجع العناصر ادلستخدمة مثل رأس ادلاؿ، 
 األخرل البلزمة. ادلعداتك كأجهزة الكمبيوتر، كادلوارد البشرية،

بيانات اجلسم. يف ىذه  طويرىي ت عجمثانية بعد تصميم ادل، ادلرحلة التطوير بيانات اجلسم( ب
عادة أكرب عدد شلكن من ادلراجع جلمع الكلمات األصلية اليت  الصانع، يقرأ ادلرحلة

 الًتتيب أجبدينا. ألشخاص. بعد مجع الكلمات، مثيستخدمها بعض ا
عليها أجبدينا.  ةصولالبيانات. يتم فرز ادلفردات احملعبئةالبيانات، ادلرحلة الثالثة ىي ت تعبئة ( ج

لعثور على ل لك حبيث ميكن ترتيب الكلمات بشكل منهجي كيسهل على ادلستخدمُت ك 
 الكلمة ادلطلوبة.

 ىوربليل، مث يف ىذه ادلرحلة كاألجبديةد ادلركر دبراحل التجميع ، بعمعاجلة البيانات( د
 غَت مستعملة شكل كلمات سوؼ ينتج الكلمات أف ربليل، لمات. يف ىذه ادلرحلةلكا

)كلمات جديدة كلكن نادران ما كلمات نيولوجسمية ،  )غَت ضركرم(، كلمات جديدة
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أف الكلمة غَت ، ادلعٌت. بعد معرفة تصنيف الكلماتتستخدـ( كالكلمات اليت تغَت 
 .عجمادل صناعة يف ادلرحلة التالية مننةضمادلستعملة غَتم

. يف عجمالبيانات ادلوجودة يف ادل إعدادىي ادلرحلة األخَتة يف  ىذه ادلرحلةإعطاء ادلعاين، ( ق
. ُيسمح بإعطاء معٌت لئلشارة إذل ادلراجع شرحت معانيها كل كلمة  أفىذه ادلرحلة، 
 ٖ٘كادلصطلحات كادلراجع األخرل اليت ال تزاؿ  ات صلة. عجمادلوجودة مثل ادل

 Borg andبينما يف ىذه ادلناقشة، سيتم كصف نتائج البحث كفقا دلراحل تطوير البحث يف 

Gall كاليت يستخدمها الباحثوف أيضا يف تطوير معجم ثنائي اللغة. 

ىذا البحث يهدؼ إذل تطوير منتج معُت إذل  ا البحث ىو البحث كالتطوير.ىذ
منتج جديد كاختباره حبيث ميكن استخدامو للمساعدة يف عملية التعلم. يشَت ادلنتج 

طريقة حبث  ىو، أف البحث كالتطوير كمها شرحاٗ٘.(ٜٛٛٔإذل بورج كجاؿ ) ادلستخدـ
 م. تستخدـ لتطوير أك التحقق من صحة ادلنتجات ادلستخدمة يف التعليم كالتعل

اخلطوات أف بالتفصيل ك كأداة لدعم التعلم. معجم ثنائي اللغة  ىو  ادلطورادلنتج 
 :ة يف تطوير ىذا البحث ىي كما يليادلطبق

لل اإلمكانات كادلشاكل ادلوجودة يف ة ربأف الباحث كىوادلسح األكؿ،  ىي ادلرحلة األكذل .ٔ
الحتياجات من خبلؿ دد ربليل اربك  ٔادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية ماالنج ادلدرسة

 ادلبلحظة كادلقابلة كدراسة األدب كالتوثيق كاالستبياف.
ل بشك مظهور بعد إثبات اإلمكانات كادلشكبلتف مجع البيانات، تعٍت أ ىي ادلرحلة الثانية .ٕ

ت سلتلفة ميكن استخدامها كمواد ، من الضركرم بعد  لك مجع معلوماكاقعي كربديثها
تتغلب على ادلشكلة. تعتمد الطريقة  تستطيع أفبعض ادلنتجات اليت من ادلتوقع لتخطيط 

 اليت سيتم استخدامها للبحث على ادلشكلة كدقة األىداؼ ادلراد ربقيقها.

                                                           
53

Chaer, Abdul. 2227. Leksikografi&Leksikografi Indonesia.( Jakarta: RinekaCipta), hal 112
54

Sugiyono, MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatifdan R&D, (Bandung: Alfabeta, 0222) 

hal. 2
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 ياتكزلتو  ادلعجم ثنائي اللغة زبطيط شكل الىت تتكوف من، تصميم ادلنتج ىو ادلرحلة الثالثة .ٖ
 .هكظهور  وكشكل

ىل لية من األنشطة لتقييم تتضمن عمالىت ، التحقق من صحة التصميم ىي ادلرحلة الرابعة .ٗ
تصميم ادلنتج يف ىذه احلالة سيكوف أسلوب التدريس الرشيد اجلديد أكثر فعالية أـ ال. ال

 من قبل العديد من ادلعلمُت كاخلرباء. عجميعٍت أف أنشطة التقييم يف ادلكىذا 
رحلة التصحيح كاإلصبلح بعد إجراء عملية ، كىي مربسُت التصميم ىي ادلرحلة اخلامسة .٘

 اختبار اخلرباء.
بعد ربكيم من اخلرباء فالباحثة ستعرؼ العيوب من اإلنتاج   مراجعة ادلنتج السادسةىيادلرحلة  .ٙ

 كي ربسن الباحثة اإلنتاج.
. سيحاكؿ الباحثوف إنتاج موضوع أكسع. ستحاكؿ ىذا استخداـ احملاكمة السابعةىيادلرحلة  .ٚ

 ميع الطبلب. اليزاؿ الباحثوف يقدركف مزايا كعيوب اإلنتاج. اإلنتاج جل
ادلرحلة اآلخرة ىي نشر اإلنتاج إ ا كاف ادلنتاج فعاال أك  اإلنتاج الضخم. الثامنة ىيادلرحلة  .ٛ

 جيدا كمناسبا بالنشر اإلنتاج.
 

المدرسة م اللغة العربية في يلتعل )مدخل الموضوعي(صالحية معجم ثنائي اللغة مناقشة . ب
 1المتوسطة اإلسالمية الحكومية  ماالنج 

يف ىذه الدراسة باستخداـ مقياس ليكَتت يعٍت أف ىذا ادلقياس يستخدـ لقياس آراء 
كتصورات الشخص حوؿ الظواىر أك األعراض اليت ربدث, سيتم الرد على العبارات أك 

 ٘٘األسئلة من قبل اجمليبُت يف شكل مقياس ليكَتت.
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 Iskandar, MetodologiPenelitiandanSosial (KualitatifdanKuantitatif), (Jakarta:GaungPersada Press, 022%) hlm. 150 
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 (  ٖ.ٙاجلدكؿ )    

 قيمة األجوبة لإلستبانة 

 قيمة أجوبة
 ٘ جيد جدا

 ٗ جيد
 ٖ مقبوؿ

 ٕ غَت جيد
 ٔ غَت جيد جدا

 
النتائج اليت مت احلصوؿ عليها فيالتحقق من صحة ادلعجم ثنائي اللغة كاليت ميكن 

 استخداـ نتائجها كفقا للمقياس ادلستخدـ من قبل الباحثُت كىي مقياس ليكَتت. 
 ٙ٘النتيجة من االستبانة:كىذه ىي كصف 

  ( ٗ.ٙاجلدكؿ )
 وصف النتيجة من االستبانة

 البيان القيمة
ٔٓٓ%-ٛ٘%  الئق جدا 
ٛٗ%-ٜٙ%  الئق 
ٙٛ%-ٖ٘%  الئق كاؼ 
ٕ٘%-ٖٚ%  نقصاف الئق 
ٖٙ%-ٕٔ%  غَت الئق 
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I’anantut Thoifah, Statistika Pendidikan dan metode penelitian kuantitatif, (Malang: Madani, 2215). Hlm. 42  
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 الفصل السادس

 الخاتمة

 نتائج البحثمخلص  . أ

ىناؾ ىندسة بعمل أك تقدًن البيانات مث ربليلها بشكل طبيعي كدل يكن  ةبعد قياـ الباحث
 ماالنج ادلتوسطة احلكوميةدرسة ادلثنائي اللغة لتعلم اللغة العربية للصف السابع يف  معجميف تطوير 

 ا البحث يف:نتائج ىذ ةالباحث ت، ككجدٔ

ب التكميلية العربية إندكنيسي ثنائي اللغة على أساسو بدأت الكت-عريب معجمحوؿ تطوير  .ٔ
، مبلحظة أف االحتياجات ىي كل شيء ، يرجىلسابع يف ربليل احتياجات ادلشكلةللصف ا

ث إ ا مت استخدامها فستزيد النتائج. كادلشكلة ىي أف ىذا ىو الفرؽ بُت التوقعات كما ُيد
اللغة، ع، تكمن صعوبة تعلم يف الصف الساب ةا الباحثهتبالفعل. من ادلبلحظات اليت أبد

، خاصة يف ادلفردات كقراءة النصوص ادلوجودة يف كتاب كحدة اللغة خاصة يف ادلواد العربية
. بعد أف قام ة البيانات  ات الصل ةلباحثجبمع البيانات، كاف ل ةالباحث تالعربية ادلستخدـ اليـو

العربية يف ، كيف ىذه الورقة مت مجع البيانات من كتاب الوحدة ثنائي اللغة معجمإلنتاج منتج 
كذلك إذل التصميم ك  باإلضافة. ٖٕٔٓ للصفالسابعواستخدشلنهجعاـادلستول ادلتوسط 

معجم ثنائي  ثنائياللغةأنادلفرداتادلوجودةفياة قررالباحثت. كضعمحتويات ادلعجم
كتب تالعربية ادلستخدـ يف الصف السابع، مث وحدة للغةتتطابقمعادلوضوعأكادلناقشةفيكتابال

ات اليت ادلفردات يف شكل جدكؿ. يتم  لك حىت جيد الطبلب بسهولة ادلفرد مجيع ةالباحث
، بينما بالنسبة Microsoft word 0227يف كتابة احملتول باستخداـ عجمُيتاجوهنا. تصميم ادل

 Corel drawيف الغبلؼ اخللفي كالغطاء األمامي تطبيق ةالباحث ت، استخدملتصميم الغبلؼ

 Indesignة الباحث تاستخدم عجمدل، مث لتصميم زلتويات ا0222
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اإلندكنيسية -الثنائي اللغة العربية عجممن نتائج تقييم اخلرباء التصميم كخرباء احملتول يف ادل .ٕ
ا ككتاب لتعليم اللغة العربية للصف السابع، جيب  توضيح أف نتائج التحقق الكالذم يعد مفيدن

ثنائي  عجمكميكن القوؿ أف ىذا ادلٝ من النتائج، ٚٛمن صحة خرباء احملتول حصلوا على 
اللغة ىو غاية مناسبة لبلستخداـ يف تعلم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة. يف حُت أف نتائج 

ٝ من النتائج، كإ ا كانت معركفة على  ٜ٘التحقق من صحة خبَت التصميم حصلت على 
علم اللغة العربية. مث فهي نتيجة دلعايَت جيدة للغاية أك مفيدة الستخدامها يف ت عجمىذا ادل

ٝ عند ٓٓٔالثنائي اللغة على  عجمتقييم التحقق من صحة مدرس اللغة العربية، ُيصل ادل
عرضو من نطاؽ. كىذا يشمل نتائج ادلعايَت اليت ميكن القوؿ بأهنا جيدة جدنا كمناسبة جدنا 

 الستخدامها يف تعلم اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة.
اإلندكنيسية ثنائية اللغة يف قدرة كتب اللغة العربية من نتائج البحوث -العربية عجماستخداـ ادل .ٖ

على أف النتائج صاحلة كيتم استخدامها بشكل فعاؿ يف  ةعليها الباحث تكالبيانات اليت حصل
ادلستول الثانوم يف الصف السابع. ىذه النتيجة عبارة عن دليل لنتائج مجيع استبيانات تقييم 

قياس كاليت قيل ادلٝ من النتائج ادلعركفة على ٘.ٜٙوؿ عليها، مع كجود الطبلب اليت مت احلص
ا كمناسب جدنا لبلستخداـ يف تعلم اللغة العربية يف  عجمإف منتج ادل ادلدرسة ادلطور جيد جدن

 .ٔادلتوسطة احلكومية ماالنج 
 االقتراحات  . ب

الثنائي اللغة العربية  عجمتقدًن اقًتاحات دلستخدمي ادل ة، ميكن للباحثا البحثذيف ى
 اإلندكنيسية على النحو التارل:

كخاصة مدرسي اللغة العربية ككذلك طبلب  طلبت الباحثة إذل ادلعلمُت اقًتاحات للمعلمُت، .ٔ
سلتلفة من استخداـ منتجات الصف السابع ليكونوا قادرين على احلصوؿ على فوائد 

للمعلمُت أف يكونوا قادرين على  سنادلستحاإلندكنيسية. من -ثنائي اللغة العربيةعجمادل
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ربسُت جودة تعليم اللغة العربية بينما ميكن للطبلب ربسُت تعلم اللغة العربية بشكل أكثر 
 فعالية.

اإلندكنيسية ال ينتهي عندما ينتهي -الثنائي اللغة العربية عجمأف تطوير منتج ادل ةالباحث طلبت .ٕ
حىت يتمكنوا من تطوير ُت اآلخرين سوؼ يتطوركف أك الباحث ة، شلا يعٍت أف الباحثىنا ةالباحث

اليت ميكن أف تساعد يف عملية تدريس اللغة العربية لتحقيق األىداؼ  عجممنتجات ادل
 البحثية ادلتوقعة.
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