
 ابدلدخل ادلوضوعي  Fasih Berbahasa Arabادلعجم ادلساعد لكتاب إعداد
 مدرسة ادلهاجر ادلتوسطة اإلسالمية كاتينجان كاليمانتان الوسطى( يف يالتطوير  )البحث

 
 

 رسالة ادلاجستري
 
 

 إعداد:
 عُت معركفة

 ٖٕٕٜٔٓٚٔالرقم اعبامعي : 
 
 
 

 
 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية الدراسات العليا

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ٕٕٓٔ
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 ادلوضوعيابدلدخل   Fasih Berbahasa Arabادلعجم ادلساعد لكتاب  إعداد
 يف مدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف الوسطى( مالتطوير  )البحث

 
 

 رسالة ادلاجستري
 

 مقدمة عبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
 الستيفاء شرط من شركط اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف تعليم اللغة العربية

 
 
 

 إعداد:
 معركفةعُت 

 ٖٕٕٜٔٓٚٔالرقم اعبامعي : 
 

 
 
 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية الدراسات العليا

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ٕٕٓٔ 
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 شعار
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 إهداء
 

 أىدم ىذا البحث اعبامعي إذل :
 

 هللا )ادلرحوم( دمحم قاسم واحلاج حسنان عبد:  أيب الكرمي
 احلاجة عزيزةمي خرية و أمي احملبوبة : أ

 ين منذ صغارم كبدكف رضاىم كحبهم ما كجدت النجاح االيت ربي
هللا   طواؿ العمر كالصحة ميف الدنيا كاآلخرة كيعطيه مأف يرضبهعسى 

 
 

دمحم نور سفيانزوجي احملبوب :   احلاج 
هللا أف يرضبو  يف الدنيا كاآلخرة كيعطيو طواؿ العمر كالصحة عسى 

 
 

 :ةي احملبوبأوالد
  رابي زيدا كما دمحم كيس خلدان فراديس، عليا لبيبة هبرية السعودة،  

هللا أف  ميف الدنيا كاآلخرة كيعطيه ميرضبههبعلهم من أىل القرآف ك  عسى 
 طواؿ العمر كالصحة 

 
 

 وزارة الشؤون الدينية 
 موؿ اليت تعطيٍت فرصة لتحقيق أملي ابلتعليم يف درجة اؼباجستَتك

 



 د
 

 مواقف ادلشرف

 بعد االطالع على رسالة اؼباجستَت اليت أعدهتا الطالبة :
 عُت معركفة :  اإلسم
 ٖٕٕٜٔٓٚٔ : اعبامعيالرقم 

خل دابؼب  Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب  إعداد : العنواف 
يف مدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية   مالتطوير  )البحث اؼبوضوعي

 كاتينجاف كاليمانتاف الوسطى(
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب  

أنعم على العباد فصّب اؼباء صبا، كسّق األرض شّقا، كرزقهم خَتات،  اغبمد هلل
كأطعهم فاكهة كأاب، أضبده سبحانو كأشكره على نعمو اليت تعّد كال ربصى، كأشهد أف ال 

هللا كحده ال شريك لو القائل كرببوف اؼباؿ حباصبا، أمابعد.  الو اال 
هللا عّز كجّل على نعمو القوة كال  صحة كالفرصة حىت انتهيت من أشكر شكرا اذل 

  Fasih Berbahasa Arabادلعجم ادلساعد لكتاب  إعدادلعنواف: البحث اعبامعي اب
يف مدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف   مالتطوير  )البحث خل ادلوضوعيدابدل

. كقد انتهيت كتابة ىا البدث اعبامعي كال يبكن اسبامو بدكف كاليمانتاف الوسطى(
 مساعدة اآلخر، كلذالك تقدـ الباحثة الشكر إذل:  

مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اؼباجستَت،  زين الدينالدكتور اغباج يلة األستاذ ضف .ٔ
 .اغبكومية ماالنج اإلسالمية

كلية الدراسات   ، مديرمورين اؼباجستَتكاحد  األستاذ الدكتور اغباج فضيلة األستاذ .ٕ
 .العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج

رئيس قسم تعليم اللغة اؼباجستَت، الدكتور كلداان كرغاديناات  اغباج فضيلة األستاذ .ٖ
 .العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج العربية الدراسات

 الدكتور اغباج األستاذ دكم ضبيدة اؼباجستَت، كة الدكتور  اغباجة فضيلة األستاذ .ٗ
بشرم مصطفى، مشرفاف كتابة ىذا البحث. كأقوؿ شكرا على إشرفهما. على ما 
هللا سبحانو كتعاذل. حىت يتسٌت عبميع األسياء اعبيدة اليت  قدموه مساعدة من نعمة 

هللا سبحانو كتعاذل . كتوجيو يف كل مراحل إعداد ىذا ربصل على مكافأة من 
 البحث اعبامعي منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهائي منو.

 إذل عميد الوزاة الشؤكف الدينية الذم يبّوؿ منذ أكؿ دراسيت حىت هناية الدراسة .٘



 ح
 

جامعة موالان العليا  قسم تعليم اللغة العربية الدراساتيد كاألستاذات تصبيع األسا .ٙ
 . جناإلسالمية اغبكومية دباالمالك إبراىيم 

يف مدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كانتجاف  كاألستاذات  ذيتصبيع األسا .ٚ
 كاليمانتاف الوسطى. 

قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا جامعة "ز" يف الفصل  صبيع أصحايب .ٛ
 .موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالتج

 تستطيع الباحثة ذكره كاحدا فواحدا.كصبيع من ال  .ٜ

هللا أف يبن علينا رضبتو الحد ؽبا كأف يثيبنا حبسن الثواب. كأخَتا، أدرؾ  عسى 
الباحثة أف كتابة ىذا البحث اعبامعي كىناؾ ابلتأكيد الضعف كالقصور، يتوقع التقرير 

حث انتقادات كاقًتاحات بناءة من أم طرؼ ؼبزيد من التحسُت، كىذا قد يكوف الب
هللا خَتا كثَتا حسن اعبزاء.  اعبامعي مفيدة لنا صبيعا. آمُت ايرب العاؼبُت. جزاكم 

 
 

 ٕٕٔٓ سطأغوس ٛٔ، ماالنج
 الباحثة

 
 

 عُت معركفة
 ٖٕٕٜٔٓٚٔ: امعيرقم اعبال
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 مستخلص البحث
 ابؼبخل اؼبوضوعي  Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب إعداد. ٕٕٔٓ.عني معروفة،

، يف مدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف الوسطى( مالتطوير  )البحث
جامعة موالان مالك إبراىيم  العليا قسم تعليم اللغة العربية الدراسات. رسالة اؼباجستَت

 د.دكم ضبيدة اؼباجستَت، كاؼبشرؼ الثاين:  اؼبشرفة األكذل: د. جناإلسالمية اغبكومية دباال
 مصطفى اؼباجستَت

 Fasih Berbahasa Arabكتاب  مدخل اؼبوضوعي، إعداد اؼبعجم اؼبساعد،  :إلشاريةاالكلمات 
كجدكا اؼبشكالت التعليمية يف مدارسهم ىي شعر الطالب ابلصعوبة كاؼبلل يف عملية تنطلق ىذه الدراسة 

تعليم اللغة العربية، بسبب قلة الوسائل التعليمية اليت استخدمها اؼبدرسُت. مع أف الطالب يف الصف السابع ليس 
 معجمل. لذلك أعدت الباحثة كلهم متخرجوف يف اؼبدرسة االبتدائية اإلسالمية أك لديهم أسس اللغة العربية من قب

أف يدرسو دكف اؼبدرس أك صاحبو  يبكن الطالبلتصوير إذل الطالب أف اللغة العربية درس سهل كفبتع. اؼبساعد 
 يف كل عصر حسب قدراتو ك ميولو كاختياراتو درسا ذاتيا. 

 Fasihاؼبعجم اؼبساعد لكتاب  وصف إعدادل (ٔ) :أىداؼ البحثكمن البياف السابقة، قدمت الباحثة 

Berbahasa Arab لكتاباؼبعجم اؼبساعد  صالحية لقياس (ٕ) ابؼبدخل اؼبوضوعي Fasih Berbahasa Arab 

ابؼبدخل  Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب  استجابة الطالب على  لقياس( ٖ) ابؼبدخل اؼبوضوعي
 ؟اؼبوضوعي

على اؼبدخل الكيفي كالكمي بنموذج  (R&D)إف اؼبنهج اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو البحث كالتطوير 
ADDIE .أسلوب صبع البياانت ىو اؼبالحظة كاؼبقابلة كاالستبانة . مصادر البياانت ىي اؼبدرسوف كاػبرباء كالطالب

 اإلحصائي.كاالختبار. أما أسلوب ربليل البياانت فهو التحليل الوصفي كالتحليل 

 Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب   إعداد قامت الباحثة يف( ٔ نتائج ىذا البحث ىي:

إعداد قوائم للكلمات اؼبتداكلة كالشائعة بُت ، ك إعداد حبوث كدراسات ميدانية على خطوات:  ابؼبدخل اؼبوضوعي
النمو ، ك  الثقايف أك اعبانب االجتماعي اعبانب النفسي) مراعاة الظركؼ احمليطة ابؼبتعلمُت، ك الطلبة كاؼبتعلمُت

% كىي على درجة "جيد" من خبَت اؼبضموف،  ٓٛحبصوؿ نسبة ستخدامو اؼبعجم اؼبطور صاحل  ال( ٕ .اللغوم
% كىي على درجة "جيد  ٓٓ،ٛٛ% كىي على درجة "جيد جدا" من خبَت التصميم. كنسبة  ٕ٘،ٜٔكنسبة 

% دبعيار  ٘ٗ،ٜٓحصل على  كاغبصوؿ على استجابة الطالب على الععجم (ٖ العربية.جدا" من مدرس اللغة 
 > ٜٜٙ،ٔكىي (t-tabel) ت اعبدكؿ  أكرب من قيمة t-hitung))  ت اغبساب قيمةإف موافق بشدة. 

 Fasih Berbahasaاؼبعجم اؼبساعد لكتاب . فسرت الباحثة أف فركض البحث مقبوؿ حىت يقاؿ أف   ٕٙٗ،ٕ

Arab  " الستسهل أك ساعد الطالب للصف السابع دبدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة ك لًتقية كفاءة الطالب  فعاال"يكوف
اإلسالمية كاتنجاف كاليمانتاف الوسطى يف تعليم اللغة العربية. ىناؾ تغيَت اؼبوفق لدل الطالب يف عملية تعليم 

 اللغة العربية ابستخداـ ىذا اؼبعجم.
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 This research is based on the problems that are being faced by Madrasah 

Tsanawiyah Al Muhajir Katingan, Central Kalimantan in learning Arabic, especially 

learning to reading and translating texts Fasih Berbahasa Arab Book. The students felt 

difficulty and boredom in the process of teaching the Arabic language, due to the lack of 

educational means used by teachers. Although not all of the students in the seventh grade 

are graduating from Islamic primary school or have a foundation of Arabic before. 

Therefore, the researcher prepared the assistant dictionary to illustrate to the students that 

the Arabic language is an easy and enjoyable lesson. Students can study it without the 

teacher or his companion in each age according to his abilities, inclinations and choices as 

a self-lesson. 

From the previous statement, the researcher presented the research objectives: (1) 

to describe the preparation of the auxiliary lexicon for the book Fasih Berbahasa Arab 

with the objective approach (2) to measure the validity of the auxiliary lexicon of the 

book Fasih Berbahasa Arab with the objective approach (3) to measure the students' 

response to the auxiliary lexicon of the book Fasih Berbahasa Arab with the objective 

approach? 

The approach used in this research is research and development (R&D) on the 

qualitative and quantitative approach using the ADDIE model. Data sources are teachers, 

experts, and students. The method of data collection is observation, interview, 

questionnaire and test. The method of data analysis is descriptive analysis and statistical 

analysis. 

The results of this study are: 1) This thematic dictionary is compiled based on 

research and field studies, the vocabulary list is adjusted to the language skills of 

students, taking into account the conditions around students: psychological aspects, social 

(cultural) aspects and language development. 2) The developed dictionary is valid for use 

with a score of 80% with "good" criteria from content experts, and 91.25% "very good" 

from design experts. And the value of 88.00% with the criteria of "Very Good" from the 

Arabic teacher. 3) Student responses to foreign languages obtained 90.45% with criteria 

strongly agree. The value of t-calculation (t-hitung) is greater than the value of t-tabel, 

which is 1,699 < 2,462. The researcher explained that the research hypotheses are 

acceptable so that it is said that the auxiliary dictionary of Fasih Berbahasa Arab book is 

“effective” to improve students‟ competence In order to facilitate or help the students of 

the seventh grade of Al-Muhajir Islamic Middle School Katingan Central Kalimantan in 

learning the Arabic language, there is a successful change of the students in the process of 

teaching the Arabic language using this Dictionary. 
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Penelitian ini di dasari atas ditemukan beberapa permasalahan pengajaran di 

MTs Al Muhajr yaitu siswa merasa kesulitan dan merasakan kebosanan dalam 

proses pembelajaran bahasa Arab, karena kurangnya sarana yang digunakan oleh 

guru. Bersamaan dengan itu, siswa di kelas tujuh lulusan dari sekolah dasar yang 

tidak memiliki dasar pendidikan bahasa Arab sebelumnya. Oleh karena itu, 

peneliti menyiapkan kamus pembantu untuk menggambarkan kepada siswa bahwa 

bahasa Arab adalah pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Siswa dapat 

mempelajarinya tanpa guru atau pendampingnya di setiap usia sesuai dengan 

kemampuan, kecenderungan dan pilihannya sebagai pembelajar yang mandiri. 

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan penyusunan Kamus bantu 

buku Fasih Berbahasa Arab dengan pendekatan Tematik (2) untuk mengetahui 

kelayakan Kamus bantu buku Fasih Berbahasa Arab dengan pendekatan Tematik 

(3) Mengukur respon siswa terhadap Kamus bantu buku Fasih Berbahasa Arab 

dengan pendekatan Tematik? 

Metode penelitian yang digunakan dalam prnrlitian ini adalah Reseach and 

Development dengan pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dengan menggunakan 

model ADDIE. Sumber datanya adalah guru, ahli dan siswa. Teknik pengumpulan 

datanya adalah observasi, wawancara, angket dan tes. Adapun teknis analisis 

datanya adalah analisis deskriptif dan analisis statistik.  

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Kamus tematik ini disusun berdasarkan 

penelitian dan studi lapangan, daftar kosakata disesuaikan dengan kemampuan 

bahasa peserta didik, dengan mempertimbangkan kondisi di sekitar peserta didik: 

aspek psikologis, Aspek sosial (budaya) dan perkembangan bahasa. 2) Kamus 

yang dikembangkan valid untuk digunakan dengan nilai 80% dengan kriteria 

“baik” dari ahli isi, dan 91,25% “sangat baik” dari ahli desain. Dan nilai 88,00% 

dengan kriteria “Sangat Bagus” dari guru bahasa Arab. 3) Respon siswa terhadap 

bahasa asing diperoleh 90,45% dengan kriteria sangat setuju. Nilai t-hitung (t-

hitung) lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,699 < 2,462 Peneliti menjelaskan 

bahwa hipotesis penelitian dapat diterima sehingga dikatakan kamus bantu buku 

Fasih Berbahasa Arab “efektif” untuk meningkatkan kompetensi siswa Dalam 

rangka memfasilitasi atau membantu siswa kelas VII MTs Al-Muhajir Katingan 

Kalimantan Tengah dalam Pembelajaran bahasa Arab, terjadi perubahan 

keberhasilan siswa dalam proses pengajaran bahasa Arab menggunakan Kamus 

ini. 
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 زلتوايت البحث 
 الغالف 

 أ  ................................................. الغالف الداخلي 
 ب  ...........................................................   شعار

 ج  ........................................................... إىداء 
 د  .................................................   موافقة ادلشرف

 ه  .............................................   اعتماد جلنة ادلناقشة
 و  .............................................. إقرار أصالة البحث 

 ز  ............................................ كلمة الشكر والتقدير 
 ح  ......................................... مستخلص البحث العربية 

 ط  ...................................... مستخلص البحث اإلجنليزية 
 ي  .................................... مستخلص البحث اإلندونيسيا 

 ن  ................................................. زلتوايت البحث 
 ع  ................................................. زلتوايت اجلداو  

 
 الفصل األو : اإلطار العام والدراسات السابقة

  ٔ  ...................................................... مقدمة  . أ
 ٘  ............................................... أسئلة البحث  . ب
 ٘  .............................................. أىداؼ البحث   ج.
 ٘  ...............................................فركض البحث   د.
 ٙ  ................................................ أنبية البحث   ق.
 ٙ  ............................................... حدكد البحث   ك.
 ٚ  ............................................ ربديد اؼبصطلحات .ز

 ٚ  ........................................... الدراسات السابقة   ح.



 م
 

 الفصل الثاين:  اإلطار النظري
 

 ٖٔ  ............................................... مفهوم ادلعجم  .ٔ
 ٖٔ  ........................................... تعريف اؼبعجم  .أ 
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 الفصل األو 
 اإلطار العام والدراسات السابقة

 مقدمة . أ
اللغة العربية مادة تعليمية موجهة لتوجيو كإشراؼ كتنمية كفاءة الطالب إما 

مادة اللغة العربية  هتدؼالكفاءة اإلنتاجية كإما الكفاءة االستقبالية. ؽبذا السبب، 
يف اؼبدارس الكتساب الكفاءات اللغوية األساسية اليت تشتمل على أربع مهارات 

ـ كمهارات القراءة كمهارة الكتابة( كعناصر لغوية )مهارة االستماع كمهارة الكال
اللغة )األصوات كاؼبفردات كالًتاكيب(. إذا راجعت الباحثة قرار كزارة الشؤكف الدينية 

من انحية احملتول كالعرض، يطلب منهج العربية إذل تعليمها  ٜٕٔٓسنة  ٖٛٔرقم 
ة لغة سهلة كفبتعة لكن ال اتصاليا كتعبَتاي ككظيفيا كإؽباميا كربداي العتبار اللغة العربي

 ٔزبرج من سياؽ الثقافة اإلندكنيسية.
إف للقراءة أنبية كبَتة يف اكتساب اللغة كالتحكم يف انصيتها كىي ضركرية 
الكتساب الثقافة، كإمباء الفكر، كاػبياؿ كفهم العادل الذم وبيط بنا. ألجل ذلك 

سُت قراءتو، كتعبَته يطلب من الطالب كثرة اؼبطالعة إلمباء رصيده اللغوم، كرب
كذلك دبطالعة نصوص ذات أنبية علمية مالئمة ؼبستواه الدراسي مبنية لذكقو 
كخيالو. لكن قد تكوف ىناؾ نصوص مهمة إال أهنا ربتوم على كلمات صعبة 
مبهمة دل يسبق للطالب أف عرفها فيكوف ذلك عانقا عن فهم كونو النصوص 

 الصعبة كدل يهتد إذل سبيل غبل معضلتها كالستفادة منها خصوصا إذا كثرت الكلمة
أك إذل من يوجهو إذل كيفية تدليلها فبا يًتتب عليو فهم خطأ ؽبا أك نقص رصيده 
اللغوم بشكل عاـ، كيضعف من رغبتو يف اؼبطالعة ألف الطالب الذم يطالع 

 النصوص الصعبة ال يستمر يف قرائتها، كردبا ينفر منها. 
كضع الكتب اؼبدرسية اليت تراعي حاجة الطالب كمن ىنا تظهر أنبية مناىج 

اللغوية، كمستواه العقلي كالنفسي كالعلمي. كأنبية اؼبعجم اؼبدرسي كفق الشركط 
                                                           

1
 “KMA No. 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah” 

(Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 
2019). 
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العلمية، كالًتبوية، ألنو إذا كاف يشًتط يف الكتب يف الكتب اؼبدرسية )كتب القراءة 
ديدةّ ات كالنصوص أف تزكد الطالب، حسب مستواه التعليمي، ببعض الكلمات اعب

اؼبواصفات اػباصة من حيث اللفظ كاؼبعٌت فعلى اؼبعجم اؼبدرسيأف يليب حاجات 
الطالب إذل فهم ىذه الكلمات بعد أف يكوف درب على استعماؿ اؼبعجم كعرؼ 

 أنبيتو كابلتارل أيلفو فيحافظ عليو.  
 (. كلمةfunإف عملية التعلم فعالة إذا تعلّم الشخص فبتعا ) Peter Klineقاؿ  

إحدل اؼبعجم   ٕىو هبعل حالة التعلم سعيدة. Dave Meier( كفقنا لػ funفبتع )
. اؼبعجم الوسائل الفعالة اليت سبكن أف تساعد الطالب على ربقيق أىدافهم اؼبرجوة

: كتاب وبتول اؼبعجم ىو ٖىو كتاب مرجعي يعمل كمصدر معلومات للدراسة.
مع شرح ؼبعاهنا كمعلومات أخرل  على كلمة منتقاة، ترتيب عادت ترتيبا ىجائيا،

 ٗذات عالقة هبا، سواء أعطيت تلك الشركح كاؼبعلومات ابللغة ذاهتا أـ بلغة أخرل.
ابلنسبة لشخص يدرس اللغة العربية، يلـز كجود كجود معجم لدعم إتقاف اؼبفردات 

كإحدل أنواع اؼبعجم اليت يفهمها الطالب بسهولة يف  ٘كاؼبراجع كتوجيو اؼبعلمُت.
لم اللغة العربية ىو اؼبعجم اؼبوضوعي، ألف  اؼبعجم اؼبوضوعي ىو متعلق تع

ابؼبوضوع. اؼبوضوعي ؽبا أيضا معٌت يف فئة صفة حبيث يبكن للموضوعي تغيَت 
 ٙالكلمة أك استبداؽبا، عادة من خالؿ شرحو ليكوف أكثر ربديدا.

اؼبهارات  لتعليم اللغة العربية، من حيثاؼبعجم كجدت الدراسات السابقة حوؿ 
يف تعليم اللغة العربية لو أثر يف ربسُت اللغة لدل  اؼبعجماللغوية كعناصرىا. استخداـ 

الطالب متحمسُت يف التعلم  اؼبعجماألفراد كقدرهتم على اؼبمارسة التعليمية. جعلت 
 اؼبعجمكفعالة لًتقية نتائج تعلم الطالب. إذا استخدـ اؼبدرس  .كتسهلهم فهم اؼبادة

ة الطالب كتنوعت أنشطة التعلم. البد للمدرس أف يهتم كيالحظ زادت ضباس

                                                           
2
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 87 
3
 Acep Hermawan, ............ h. 100 

4
 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa arab, 2008 Malang : UIN Maliki Press. Hal. 132 

5
 Acep Hermawan, ............ h. 55 

6
 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa arab, 2008 Malang : UIN Maliki Press. Hal. 132 
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صحيحة، لكي تستطيع لتنمية اؼبهارات اللغوية ال التعليميةاألىداؼ كإسًتاتيجية 
 لدل الطالب.
 ٜٔيف يـو اػبميس  ٚ،الباحثة هبما تقـو قابلة التُتاؼبالحظة ك اؼببناء على 

يف مدرسة  العربية للصف السابعمدرس اللغة كأضبد شافعي،   مع ٕٕٓٓ نوفمبَت
. أف يف تعليم اللغة العربية اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف الوسطى

د يشعر الطالب ابؼبلل كاؼبادة تدؿ على أف استخدـ اؼبدرسُت كسائل التقليدية. كق
اؼبتوسطة مدرسة اؼبهاجر يف صعوبة التعلم لدل الطالب غة العربية غَت جذابة. الل

كىذا يؤثر يف فهم نص القراءة يف الكتاب.  اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف الوسطى
يف ضعف فهم الطالب على مادة اللغة العربية. كإف كاف التعليم اعبيد غَت ؾبرد تبليغ 
الكلمة كلكن اغباجة إذل اكماؿ األدكات أك الوسائل مهم جدا تسهيال للطالب يف 

 . ة األربعة )اإلستماع، الكالـ، القراءة كالكتابة(اؼبهارات اللغويفهم 
اىيم تيكا سرانكي سنة ر الذم ألف دارسونو ت. إب اؼبستخدـ كتابالكاف 

مألت ىناؾ سبع مواد ك يف كل اؼبادة اؼبفردات كاؼبهارات اللغوية. ك  .ٕٚٔٓالطبعة 
ىذا ك  ،اإلندكنيسيةجد قائمة اؼبفردات مع معانيها يف اللغة و تكال الطويلة، ابلنصوص
. أبف ىذا الكتاب مازاؿ دل يكمل ابؼبعجم اؼبساعد ،للمبتدئُت مناسبغَت الكتاب 

يف البحث عن اؼبفردات أك  الطالبلتسهل  وبتاج دبصاحبة الكتاب كمثل اؼبعجم 
. كما قوؿ أضبد عبد الغفور عطار عن الكلمة الصعبة يف نص القراءة كالتدريبات

رب عدد من اؼبفردات اللغة مقركنة بشرحها كتفسَت معنيها، اؼبعجم ىو كتاب يضم أك
على أف تكوف اؼبواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما على حركؼ اؽبجاء أك اؼبوضوع، 

                                                           
مدرس اللغة العربية يف مدرسة اؼبهاجر ، كٕٕٔٓفربيَت  ٜٔيف يـو ثالاثء مع األستاذ شافعي  نتيجة اؼبقابلة  7

أف الكتاب اللغة العربية غَت جذابة كاؼبواد التعليمية الصعب للطالب ألف . اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف الوسطى
فردات اللغة العربية، يشعر الطالب الصعب يف تعلم اللغة نص اإلستماع، كنص القراءة طويلة كىم ال يفهم الطالب عن اؼب

العربية ألف العديد من الطالب الذين زبرجوا من اؼبدرسة العامة اليت ال يوجد درس اللغة العربية. كيشعر اؼبعلم الصعب يف 
 تعليم مهارة اإلستماع كمهارة الكالـ ألف الطالب ال يتعّود لإلستماع كالكالـ.
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كاؼبعجم الكامل ىو الذم يضم كل كلمة يف اللغة مصحوبة بشرح معناىا كاشتقاقها 
 ٛكطريقة نطقها كشواىد تبُت مواضع استعماؽبا.

يف اؼبائة متخرجوف يف اؼبدرسة  ستوفالفصل السابع الذين ىم طالب الكأما 
فمن اؼبؤكد أهنم  كيتعلموا اللغة العربية من قبل دل يعرفوا فهم ((SD اإلبتدائية اغبكومية

يشعركف ابلصعوبة عندما كجدكا الكلمات العربية يف نص القراءة. كدل يطور اؼبعجم 
 .كتابال يف معرفة معاين الكلمات يف الطالبؼبساعدة 

ناىج اؼبالئمة اليت تشمل اؼب إذل كغبل ىذه اؼبشكلة، وبتاجيف ىذا الصداد 
 اؼبناىج حىت التقييم. ىذا ةداؼبواد التعليمية، ككسائل اإلعالـ، كطريقة التعليم اعبي

تعتمد على أىداؼ تعليم اللغة العربية يف كل ككالة. كبتطويره، كثَت من اؼبواد 
اؼبرجعية اؼبستعمل كاؼبواد التعليمية، مثل اؼبواد التعليمية إبعتبارىا اللغة العربية  
كتمهيده، ككتب اللغة العربية إبستخداـ اللغة اإلندكنيسية. كىذا هبعل كل كتاب لو 

قو عند اؼبتعلمُت. كبتحليل اإلحتياجات لغة األجنبية، فأصبح مزاايه كعيوبو عند تطبي
 يف الفصوؿ الدراسية. أثناء عملية التعليم.  الطالباؼبعجم شيئا مهما ؼبساعدة 

كبتاج إذل ؿباكلة كلذلك، نظرا إذل قلة إقباز الطالب يف تعليم اللغة العربية 
ودج التعليم اؼبتنوعة جذااب زايدة ربصيل الطالب ابؼبعجم اؼبساعد للغة العربية مع مب

كإحدل كسائل التعليمية اليت تستطيع أف ذبعل بيئة التعليم اعباذب ىي كسركرا. 
استخداـ اؼبعجم اؼبساعد. استخداـ ىذه الوسيلة تستطيع أف تعطي ذبديد عملية 

  التعليم يف الفصل. 
اؼبعجم اؼبساعد  أف تعدالباحثة  ارادت اؼبشكالت التعليمية يف الفصل غبلك 

الذم ألف دارسونو ت. إبراىيم تيكا سرانكي   Fasih Berbahasa Arabكتاب  على  
ادلعجم ادلساعد  إعداد :اؼبوضوعالباحثة ربت  تممك ص. ٕٚٔٓسنة الطبعة 

مدرسة  يف مالتطوير  )البحث ابدلدخل ادلوضوعي  Fasih Berbahasa Arabلكتاب
 اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف الوسطى(

                                                           
 ٜ( ص:ٜ٘ٛٔ)بَتكت: صبيع اغبقوؽ ؿبفوظة،  اؼبعاجم اللغوية العربية بدائتها كتطورىاإميل بعقوب،   ٛ
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 أسئلة البحث  . ب
 رمز بعض أسئلة البحث ىي:تمن خلفية البحث السابق، فالباحثة 

ابؼبدخل  Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب  إعداد  يتمكيف  .ٔ
 ؟ اؼبوضوعي 

ابؼبدخل  Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب  صالحية ما مدل .ٕ
 ؟ اؼبوضوعي 

 Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب  كيف استجابة الطالب على .ٖ
 ؟ ابؼبدخل اؼبوضوعي 

 
  أىداف البحث  ج.

ابؼبدخل  Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب  إعداد وصفل .ٔ
 ؟ اؼبوضوعي 

ابؼبدخل  Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب  صالحية لوصف .ٕ
 ؟ اؼبوضوعي 

 Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب   استجابة الطالب على ؼبعرفة .ٖ
 ؟ ابؼبدخل اؼبوضوعي 

 بحثفروض ال د.
األندكنيسي يف اؼبصطلحات التعليمية  -إف إستخداـ اؼبعجم اؼبساعد العريب 

يف فهم  طالب فصل السابع مرحلة اؼبتوسطة  اإلسالمية الفعالية يف مساعدة 
 :  Fasih Berbahasa Arabاؼبفردات لكتاب 

ٔ. (Ha)  أف يكوف اؼبعجم مساعدا يف عملية تعليم اللغة العربية بكتابFasih 

Berbahasa Arab  مقبوؿ اؼبعلم أك اؼبتعلم.إليو عندما وبتاج 
ٕ.  (Ho) أف يكوف اؼبعجم مساعدا يف عملية تعليم اللغة العربية بكتابFasih 

Berbahasa Arab  مردكداؼبعلم أك اؼبتعلمإليو عندما وبتاج . 
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 أمهية البحث   ه.
 فوائد كثَتة إما من انحية النظرية أك التطبيقية : رأت الباحثة أف ىذا البحث ذك

يكوف مفيدا ك يعطي يرجى ىذا البحث العلمي  النظرية، ناحيةالمن  .ٔ
اؼبعلومات اعبيدة  يف كيفية تصميم اؼبعجم اعبيدة كاعبذابة حىت كصل على 

 تعليم اللغة العربية الفعاؿ.
 :التطبيقية ناحيةالمن   .ٕ

ترقية كفاءة يف سهال م مساعدا أف يكوف ىذا اؼبعجم: طالبلل( أ
خاصة ألجل  الكلمة يفمها كاستخدا يف فهم اؼبفردات التالميذ

لك صوص العربية أبكمل كجو فبكن. ككذقراءة الن يفاإلستفادة بة 
 معرفة فوائد اؼبعجم على اؼبستول اؼبطلوب.

أف يكوف ىذا اؼبعجم مساعدا مفيدا يف ربسُت تعليم اللغة درس: للم ( ب
العربية كتعلمها لغَت الناطقُت هبا.  يرجى أف تستفيد مدرس اللغة 

العلمي حىت يكوف تعليم اللغة العربية تعليما العربية من ىذا البحث 
 جيدا.

 حدود البحث  .و
الباحثة حدكد ىذا البحث  حددت ،على أىداؼ البحث السابقة ااعتماد

 العلمي كما يلي : 
اؼبعجم اؼبساعد  إعدادكحدت الباحثة اؼبوضوع على  :اغبد اؼبوضوعي .ٔ

كىذا اؼبعجم  .ابؼبدخل اؼبوضوعي Fasih Berbahasa Arabاؼبساعد لكتاب 
كوبدد األىداؼ لًتقية كفاءة  يعد حسب اؼبوضوع اؼبوجودة يف الكتاب

ترصبة النص كفهمو كيساعدىم يف إجابة  ك يف فهم اؼبفردات الطالب
  كتوسيع اؼبعرفة ابللغة العربية.   السؤاؿ
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  Fasih Berbahasa Arabتطوير اؼبعجم اؼبساعد لكتاب  :اغبد الزماين .ٕ
اؼبتوسطة اإلسالمية   اؼبهاجر مدرسة يف)البحث التطوير  ابؼبدخل اؼبوضوعي

 ـ ٕٕٔٓ- ٕٕٓٓيف السنة الدراسية: كاتينجاف كاليمانتاف الوسطى( 
يف فصل السابع اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبهاجر   :اؼبكاين اغبد .ٖ

 .كاتنجاف كاليمانتاف الوسطى
 حتديد ادلصطلحات  ز.

 اؼبستخدمة يف ىذا البحث:ديد اؼبصطلحات الباحثة عن رب هتدؼ
اؼبعجم لفهم اؼبعٌت من اؼبفردات ىو  أك معجم الكتاب اؼبعجم اؼبساعد .ٔ

 Fasihفيو اؼبفردات اؼبوجودة يف كتاب  اؼبضموف يف الكتاب. اؼبعجم الذم
Berbahasa Arab  

قائمة الكلمة أك ضّم الكلمات من اللغة بناء على اؼبوضوعي ىو  اؼبعجم .ٕ
اؼبوضوعي: يسمى ابؼبعجم اؼبعنوم ألف الكلمة يف ىذا اؼبوضوع، اؼبعجم 

اؼبعجم على نظاـ اؼبوضوعي حسب اؼبوضوع اؼبعُت الذم لو معٌت يف نفس 
اجملاؿ. للمعجم اؼبوضوعي، قسم اؼبنظم الكلمات يف نفس اؼبعٌت إذل 

 اؼبوضوع اؼبعُت.
ىو كتاب الذم يكوف كتااب أساسيا يف  Fasih Berbahasa Arabكتاب  .ٖ

حصة اللغة العربية يف الفصل السابع العاـ الدراسي يف التعليم  عملية
الذم ألف دارسونو ت. إبراىيم تيكا الكتاب  . ىذإٕٔٓ-ٕٕٓٓ

  ٖٕٔٓ. ابؼبنهج ٕٚٔٓسرانكي سنة الطبعة 
 الدراسات السابقة  . ح

 يف ىذا البحث، تعتمد الباحثة على بعض الدراسات السابقات فيما يلي: 
  شهاب الدين أكرب .ٔ

موضوع البحث: تطوير اؼبعجم اؼبساعد لكتاب"درس اللغة العربية". ىذا . أ
البحث من النوع حبث تطويرم يف اؼبدرسة ركضة العقوؿ اؼبتوسطة 
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للحصوؿ عل الدراسة اؼباجستَت يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة 
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. 

 ـٕٚٔٓعاـ البحث : . ب
( تطوير اؼبعجم اؼبساعد ىي ربليل اغباجة ٔنتائج ىذا البحث ىي: ). ج

، اؼبنتج، ذبربة اؼبنتج، تصديق اػببَت، إصالح اؼبنتجكاؼبشكلة، كتصميم 
كعملية الطبع. مواصفة اؼبعجم: معجم ابللغتُت، كاستخداـ نظاـ الًتتيب 

 اعدحسب النطقي، كزايدة قائمة األظباء اؼبفراد كاؼبثٌت كاعبمع، كالقو 
( ٕ)ٓالنحو األساسية، كاألمثلة التصريفية من الثالثي اجملرد، كاحملوظات. 

 االستبانةفعالية ىذا اؼبعجم يستطيع أف ينظر إذل بناء ربكيم اػبرباء، 
% دبعيار الئق  ٚ،ٙٛاؼبواد احملتوايت . أما بناء ربكيم اػببَت االختبارك 

الئق. إلستباانت % دبعيار  ٛ،ٖٛجدا. كبناء ربكيم اػببَت التصميم 
 ٜ٘% دبعيار الئق جدا. كاإلستباانت اؼبدرس تبلغ  ٕ،ٜٛالطالب تبلغ 

 ٘،ٖٖابؼبتوسطة دبعيار الئق جدا. أما نتائج ذبربة اختبار القبلي % 
نقطة.  ٓٗىي  االختبار. كترقية ٘،ٛٚكذبربة اختبار البعدم ابؼبتوسطة 

 فقررت اؼبعجم اؼبساعد فعاؿ. القبلي كاختبار البعدم االختبارمن نتائج 
البحث لديو التشابو يف اؼبعجم كاإلختالؼ يف تطوير اؼبعجم اؼبساعد"درس  ىذا

اللغة العربية". استنادا من الدراسات السابقة يكوف ىذا البحث ـبتلفا من 
 .جديدالبحوث من 

 ليلة ادلباركة  .ٕ
اؼبدرسة اللغات لطالب : تطوير اؼبعجم اؼبوضوعي ثالثي عنواف البحث- أ

من النوع  الثانوية اإلسالمية على ضوء اؼبنهج التعليمي الوطٍت. ىذا البحث
للحصوؿ  حبث تطويرم يف اؼبدرسة الثانوية على ضوء اؼبنهج التعليمي الوطٍت

اؼباجستَت يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك  جةعلى الدر 
 إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
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 ـٕ٘ٔٓالبحث : عاـ - ب
( تطوير الوسائل التعليمية كىي اؼبعجم ٔنتائج ىذا البحث ىي: ) - ج

اؼبوضوعي ثالثي اللغات لطالب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية على ضوء اؼبنهج 
( قد حسب الباحثة كل البياانت التجريبية، كالنتيجة ٕ) التعليمي الوطٍت.

لم اؼبعاجم بدرجة"جيد جدا" أما احملصولة من اػبرباء يف ؾباؿ اللغة العربية كع
القبلي  االختباريف الفصل التجرييب أف يف  االختبارنتائج البحث من خالؿ 

البعدم نتيجة  االختبارابلتقدير "جيد" كأما يف  ٔٚ،ٚٛنتيجة اؼبعدلة ىي 
 ابلتقدير"جيد جدا". ٘ٛ، ٚٚ اؼبعدلة ىي

ىذا البحث لديو التشابو يف اؼبعجم كاإلختالؼ ىذا اؼبعجم 
ابلبحث من الباحثة ىو نوع اؼبعجم "اؼبوضوعي" ثالثي اللغات لكتاب 

 .اؼبدرسة الثانوية على ضوء اؼبنهج التعليمي الوطٍت
 إيلي نوراييت .ٖ

: تطوير اؼبعجم اؼبساعد لكتاب العربية بُت يديك يف عنواف البحث- أ
ليم اللغة العربية. ىذا البحث من النوع حبث تطويرم الربانمج اػباص لتع

يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم يف قسم 
للحصوؿ على الدرجة اؼباجستَت يف قسم  اإلسالمية اغبكومية ماالنج

التعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية 
 ماالنج. 

 ـٕٗٔٓالبحث : عاـ  - ب
نتائج ىذا البحث ىي: بناء على ربكيم من خرباء التصميم حصل إذل  -ج

% دبعيار الئق جدا. من خرباء اؼبواد كاللغات )إختار أسلوب ٗٛ
% دبعيار الئق جدا. من خرباء اؼبواد كاللغات  ٙٛحصل إذل  اؼبفردات(

قات % دبعيار الئق جدا. مع التعلي ٜٛ)القواعد النحوية( حصل إذل 
)من  جبانب ذلك، النتائج من التجربة احملدكدةكاإلقًتاحات اؼبنتج. 
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دبعيار الئق جدا. مع التعليقات  %  ٜٔاستبانة اؼبدرسُت( حصل إذل 
 كاإلقًتاحات إلصالحات اؼبنتج.

ىذا اغباؿ يدؿ على أف اؼبعجم اؼبطور جيد جدا كالئق جدا 
اآليت  كاإلقًتاحات إلصالحاتإبستعمالو يف تعليم اللغة العربية ابلتعليقات 

ىذا البحث لديو التشابة مع البحث يف  يعطيها اػبرباء كاؼبدرسُت كالطالب.
من الباحثة ىو تطوير  اؼبعجم اؼبساعد كإلختالؼ ىذا البحث ابلبحث

 الكتاب اؼبطور.
 فوكوه أري وجياكسونو .ٗ

 ـ. ٕ٘ٔٓ عاـ البحث : - أ
إعداد اؼبعجم اؼبوضوع على تعليم اللغة العربية ؼبستول موضوع البحث: - ب

يف قسم التعليم اللغة العربية الثانول. حبث جامعي كلية علـو الًتبية كالتعليم 
. أىداؼ البحث جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج

نهج كمنهج البحث ىو اؼب ؼبساعدهتم على تعليم اؼبفردات يف اللغة العربية
 الوصف كاؼبدخل الكيفي كنوعو البحث كالتطويرم. 

( صبع البيااتف)اؼبفردات(، ٔٓكنتائج البحث ىي اػبطوات إلعداد ىي: - ج
 ٖ،ٛٚ( كربكيم من اػبرباء )اػبرباء اؼبعجم ٖ( كعملية إلعداد اؼبعجم، )ٕ)

 ٓٚاػبرباء تصميم اؼبعجم  % جيد جدا، ٕٛ% جيد جدا، كاػبرباء اؼبواد 
( مث ٙ( كالتجربة األكذل )احملدكدة(، )٘( كاإلصالحات، )ٗ% جيد جدا، )

 ٘،ٚٚ الطالب% جيد جدا، من ٓٛالتجربة الثانية )العامة( )من األساتيذ 
 % جيد جدا(. 

كأما الفرؽ الذم يبحث الباحث يف ىذا البحث عن إعداد اؼبعجم اؼبوضوعى 
ية ؼبستول الثناكم كيستخدـ منهج البحث كصفي كلكن على تعليم اللغة العرب

تبحث الباحثة عن تطوير اؼبعجم اؼبساعد لتعليم اللغة العربية يف مستول اؼبتوسطة 
 كتستخدـ منهج البحث ىو حبث تطويرم.
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 (ٔ.ٔ: ) جدو 
 اؼبساكة كالفركؽ بُت ىذا البحث كالبحوث السابقة

 أصلي البحث الفرق ادلساوة البحث رقم
 شهاب الدين أكرب ٔ

ٕٓٔٚ، 
تطوير اؼبعجم اؼبساعد  "

لكتاب"درس اللغة 
العربية". ىذا البحث من 

النوع حبث تطويرم يف 
اؼبدرسة ركضة العقوؿ 

 اؼبتوسطة"

نوع اؼبعجم 
اؼبساعد/ معجم 

 الكتاب

تطوير اؼبعجم 
اؼبساعد لكتاب 

 "درس اللغة العربية"
يبحث الباحث يف 

ىذا البحث عن 
إعداد اؼبعجم 

اؼبوضوعى على 
تعليم اللغة العربية 

ؼبستول الثناكم 
كيستخدـ منهج 

 البحث كصفي

نظاـ الًتتيب حسب 
 النطق

 ٕ٘ٔٓيلة ادلباركة، ل ٕ
"تطوير اؼبعجم اؼبوضوعي 

ثالثي اللغات لطالب 
اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 
على ضوء اؼبنهج التعليمي 

 الوطٍت"

نوع اؼبعجم  حبث اؼبعجم
 "اؼبوضوعي"

اؼبعجم ثالثي اللغات 
على ضوء اؼبنهج 
 التعليمي الوظفي.

 

 ٕٗٔٓ، إيلي نوراييت ٖ
تطوير اؼبعجم اؼبساعد "

لكتاب العربية بُت يديك 
يف الربانمج اػباص لتعليم 

الكتاب ك تطوير  اؼبعجم اؼبساعد
 اؼبطور.

 
 

يف البحث التطويرم 
الربانمج اػباص 

 لتعليم اللغة العربية
جامعة موالان مالك 
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 إبراىيم ماالنق "اللغة العربية
 فوكوه أري وجياكسونو ٗ

إعداد اؼبعجم ."ٕ٘ٔٓ
يم اللغة اؼبوضوع على تعل

 العربية ؼبستول الثانول"

 إعداد اؼبعجم
 

.نوع ٔ
 اؼبعجم:موضوعي

. ترتيب اؼبعجم: ٕ
 األلفابئي 

. أىداؼ صنع ٖ
اؼبعجم: للمستول 

 الثانول عاما

ىذا اؼبعجم للفصل 
قسم العاشر يف 

الرايضيات كالعلـو 
 فقط

 
نظرا إذل ما سبق من البياف، أف ىذا البحث اعبديد يف إعداد اؼبعجم اؼبساعد ألف 

 البحوث السابقة ال يبحث دبثل الكتاب. 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 مفهوم ادلعجم  .ٔ

 ادلعجم تعريف . أ
منطقات، ترتب عادة اؼبعجم أك القاموس ىو كتاب وبتوم على كلمات 

ترتيبا ىجائيا، مع شرح مع معانيها كمعلومات أخرل ذات عالقة هبا،سول 
 ٜأعطيت تلك الشركح كاؼبعلومات ابللغة ذاهتا أـ بلغة األخرل.

فإف اؼبعجم ىي أداة داعمة ربتوم على كلمات مرتبة ترتيبا  ٓٔكقفا لتارهباف،
ذلك، فالتارجاف أف اؼبعجم  أجبداي تعطي معانيا كتستخدمها كهتجئها. أكثر من

ىو مستودع للتجارب البشرية اؼبسمات. ال يوافر اؼبعجم معلومات حوؿ قوائم 
 الكلمات فحسب، بل يوفر أيضا معٌت الكلمات كالنطق كإلمالء.

كبناء على تعريف اؼبعجم كفقا ألضبد عبد الغفار عطار، فإف اؼبعجم ىو كتاب 
اؼبرتبة صبيع ؿبتوايهتا بطريقة منهجية معينة، إما  وبتوئ على عدد من اؼبفردات

 بناء على ترتيب حركؼ اؽبجائية أك اؼبعاين.
كأما قوؿ أضبد عبد الغفور عطار عن اؼبعجم ىو كتاب يضم أكرب عدد من  

اؼبفردات اللغة مقركنة بشرحها كتفسَت معنيها، على أف تكوف اؼبواد مرتبة ترتيبا 
أك اؼبوضوع، كاؼبعجم الكامل ىو الذم يضم   خاصا، إما على حركؼ اؽبجاء

كل كلمة يف اللغة مصحوبة بشرح معناىا كاشتقاقها كطريقة نطقها كشواىد 
 ٔٔتبُت مواضع استعماؽبا.

ؿ اؼبذكور أف اؼبعجم ىو كعاء اللغة الذم يشتمل اؼبفردات بشرحها و كمن الق
ما يف صبل كتفسَت معانيها كموضحة معانية دبرادفتها أك أضدادىا أك ادخاؽب

                                                           
9
 ٖ( ص. ٜٜٔٔعلي القاظبي، علم اللغة كصناعة اؼبعجم )جامعة اؼبلك سعود،  

10
  Tarigan, Henry Guntur. Pengajaran Kosakata.(Bandung:Agkasa, 20011) h. 179 

 ٜ( ص:ٜ٘ٛٔ)بَتكت: صبيع اغبقوؽ ؿبفوظة،  اؼبعاجم اللغوية العربية بدائتها كتطورىاإميل بعقوب،   ٔٔ
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توضح معانيها، كتكوف اؼبواد مرتبة ترتيبا خاصا حبسب طريقة كل مؤلف. كإذا  
كاف اؼبعجم على كتاب األساسي للطالب فينبغي أف يشتمل على األلفاظ 
كاؼبفردات الوارد كتشرح اؼبفردات بصورة مبسطة تناسب عقوا الدارسُت الكتاب 

 كخلفية اثقفتهم.
ذكور أعاله، خلصت الباحثة أذل معٌت اؼبعجم، من آراء اػبرباء كالفهم اؼب

( اؼبعجم عبارة عن كتاب وبتوم ٕ( اؼبعجم ىو أنواع األدكات الداعمة، )ٔ)
( اؼبعجم ىو ٖعلى قائمة من اؼبفردت مصحوبة بتفسَت للمعٌت مرتبة أجبداي، )

 أداة داعمة يف ربسُت اؼبفردات.
 معايري ادلعجم . ب

ىناـ أربعة شركط هبب الوفاء من أجل جعل اؼبعجم رأل شهاب الدين 
 ٕٔاؼبعجم ىو جيد كيكفي دبعايَت سباما. أربعة معايَت من اؼبعجم اؼبثارل:اؼبثارل، 

 (completeness) كماؿال. أ
معايَت كماؿ معجم اؼبثارل يتضمن عدة أشياء: ىناؾ رموز بسيطة اليت  

كسهلة، كالعرض توضح كيفية نطق الكلمات، كاستخداـ تعريفات جيدة 
أبسط مث يليو صيغة من الحق إذل أكثرىا تعقيدا، كطريقة عرض  من

 التعابَت كاؼبصطلحات اليت تستخدـ ابلًتدد أكثر.
 (concision)  اؼبوجز. ب

ترتيب اؼبفردات من العاـ إذل اػباص أك من األشياء األساسية إذل  
 األشياء الثانوية. 

 (accurate) الدقة. ج
لك، فاؼبعجم اعبيد غالبا يرافقو الصور ابؼبوضوعي. لنيل ذالدقة ترتبط  

كالرسومات، كالرسم التوضيحية، كاألمثلة على ذالك. نتائج البحوث 
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التجريبية تؤكد أف الناس أصبحوا أكثر قدرة على فهم األشياء اليت ىي 
 ؾبردة اؼبشركحة ابلكالـ.

 (ableunderstandeing) سهولة الشرح. د
بساط تقدمي اؼبعلومات حبيث يبكن للقراء فهم اؼبعٌت بسهولة. لتسهيل فهم 

واصفات مثل السهاـ، كإعطاء اللوف الذم مالوسائل الىت يشيع استخدامها 
 يربز على جزء مهم، ككضع صورة متوازنة كاسخداـ األرقاـ.

فإذا كاف اؼبعجم ال يشتمل على أربعة شركط اؼبذكورة فال يكوف اؼبعجم  
فينبغي للمعجميُت أف هبيب معجمهم أبربعة الشركط ما مثاليا. معج

 األربعة، لكي يكوف معجمهم معجما مثاليا.
  وظيفة ادلعجم . ج

اإلنساف مع أنو يف متفق العلم كاؼبعرفة، فهو ال يستطيع أف وبفظ كل 
ال يعرؼ معٌت الكلمة أك اللفظ. فاؼبتعلمي اللغة الكلمةلغتو. لذلك أحياان ىو 

اؼبعجم  أىم كظائفمن فإهنم حباجة إذل اؼبعاجم ثنائية اللغة أك أكثر. ك الثانية 
  ٖٔكىي:

 شرح اؼبعٌتذكر اؼبعٌت أم  .ٔ
اىتم اؼبعجم إذل معٌت الصرؼ كمعٌت النحو كربط اؼبعٌت كضعف اؼبعٌت 

 ٗٔكتقدمي اؼبعٌت من النواحى كأسلوب شرح اؼبعٌت.
 الرسم اإلمالئي أك اؽبجاء. .ٕ

  معجم العريب ال يلـز إذل احتياج القاعدة الصوتية لبياف الكلمة. 
 بياف كيفية النطق الكلمة .ٖ

لديها قاعدة ـبتلفة بُت نطقها كإمالئها. اللغة اإلقبليزية بعض اللغات 
كاللغة الفرنسية لديهما إختالؼ بُت كتابتهاكنطقها كلذا وبتاج الكاتب 

                                                           
13

يب بكر عبد القادر بوشية،  ؿباضرات يف علم اؼبفردات كصناعة اؼبعاجم، البحث اعبامعي، جامعة أ 
 ٕٗ.ص:  ٕ٘ٔٓبلقياد/تلمساف كلية األدب العريب، 
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كلذلك، وبتاج اؼبعجم  ٘ٔنطوقة.معجما ليتأكد لغة كتابتو من الكلمة اؼب
 . nبزايدة   signيعطى اؼبعلومات عن مفردات اؼبكتوبة كاؼبنطوقة. مثل كلمة

  ٙٔ:التأصيل اإلشتقاقي  .ٗ
كىذه الوظيفة مهمة جدا يف اؼبعاجم التأصيلية كالتارىبية اليت ترصد أصل 

على  ،الكلمة كتغَت أصواهتا كمعانيها. قد يكوف اؼبعجم عليو أف يشرح جذكر
الكلمة "سيئة" من أصل الكلمة "ساعة" من أصل الكلمة "ساع"  سبيل اؼبثاؿ

كالشرح األخر الذم قد يكوف يف اؼبعجم، ىو شرح أصوؿ الكلمة )لغة(، 
كىل ىي من أصل اللغة العربية أـ داخلة من اللغة األجنبية، كمثل كلمة  

 ٚٔ".computerكمبوتَت من اإلقبليزية" 
 :علي واي، صوتيا كدالليا، كيدخللغ ىو بياف أصل الكلمة

 بياف ما إذا كانت الكلمة أصلية أك مقًتضة من لغة أجنبية(أ 
 كبياف مقابلتها يف العائلة اللغوية مع ذكر معانيها.(ب 
 كبياف اؼبعٌت العاـ للجذر.(ج 

  ٛٔبياف اؼبعلومات الصرفية كالنحوية: .٘
 يف شرح معٌت اللفظ، وبتاج القاموس إذل بياف اؼبعلومات عن قاعدة

  ٜٔمستخدمي اؼبعجم، منها: الصرفية كالنحوية احتاجهما
بياف عن الصيغة الصرفية، مثل صيغة فعل اؼباضي، كاؼبضارع، كاسم (أ 

 الفاعل، كالظرؼ، كاسم اآللة كغَتىا.
 بياف عن الفعل الثالثي اجملرد كمثاؿ منو.(ب 
بياف عن جنس الكلمة. كمثل"رأس"استخدامو ؼبذكر، ك"سبيل"هبوز (ج 

 مؤنث.  ك ؼبذكر
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بياف عن صبع التكسَت، "كتب" صبع من كتاب، ك"أكالد" صبع من (د 
 كلد، ك"مساجد" صبع من مسجد، كغَت ذلك.

بياف عن فعل االـز أف ال وبتاج إذل اؼبفعوؿ بو، مثاؿ"انـ"، كعن فعل (ق 
اؼبتعدم أم وبتاج إذل اؼبفعل بو مباشرة، ك "نظر" وبتاج إذل مفعوؿ بو 

 ر إذل". بعد زايدتو "إذل" فصار "نظ
بياف عن أنبية علم الصرؼ ككيفية حبث معٌت الكلمة. غالبا، كتب (ك 

 البياف أك الشرح ـبتصرا يف أكؿ اؼبعجم. 
 بياف معلومات اإلستعماؿ .ٙ

   ٕٓ:ينبغي للمعجم أف يهتم
القداـ كاغبدث، أم يهتم اؼبعجم إذل الكلمة اؼبمات، كاؼبهجورة، كالقديبة، (أ 

 كاغبديثة، كاؼبستحدثة.
شيوعية الكلمة، أف ينبغي لكاتب اؼبعجم أف ىبتار كيفرؽ الكلمة  (ب 

 اؼبستخدمة العامة عند اجملتمع أـ الغريبة. 
الثقافة كاإلجتماعية، أم يف اختيار الكلمة يو فق الكلمة مع ثقافة اجملتمع (ج 

 كدرجة اإلجتماعية. 
 التخصصي، ألف الكلمة لديها ربط ابلكلمة األخرل يف اؼبوضوع الواحد.(د 
إقليم اإلستخداـ، أف ينبغي على كاتب اؼبعجم أف يعرؼ من أين أصل (ق 

الكلمة، كيكتب يف معجمو البلد الذم استخدمتها، كما معجم العريب 
 القدمي كتب فيو بياف البلد الذم يستخدـ الكلمة. 

 تقدمي معلومات موسوعية .ٚ
ال يكاد ىبلو معجم قدمي أك حديث من بعض اؼبعلومات اؼبوسية اليت ال  

تتعلق ابأللفاظ بل ابألشياء يف العاـ اػبارجي، ىذه اؼبعلومات اؼبوسوعية، 
معلومات عن: بعض األعالـ كاألماكن كاغبيواانت كالناابت، كبعض 

 األحداث التارىبية كالظواىر اغبركفية كالكونية، كبعض اؼبصطلحات الدينية.
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 أقسام ادلعجم  . د
 ٕٔ:معاجم ادلراحل السنية .ٔ

حسب السن اؼبقدرة ؼبستعمل اؼبعجم، كمن اؼبمكن زبتلف أنواع اؼبعاجم 
متدرج ألعمار مستعملي اؼبعجم يقف عند كل مرحلة سنية أك  كضع

 :دراسية، كؽبذا يقتصر اؼبعجميوف عادة على صبسة مستوايت للمعجم ىي
 .معاجم ماقبل من اؼبدرسة.أ 
 . معاجم اؼبرحلة االبتدائية.ب 
عندان اؼبرحلتُت اإلعدادية معاجم اؼبرحلة قبل اعبامعية )دبا يشمل .ج 

 (كالثانوية
 .معاجم اؼبرحلة اعبامعية.د 
 معاجم الكبار.ق 
 :أف من اؼبمكن أف نقسم اؼبراحل إذل أقساـ أربعة متميزة ىي كما
 (معاجم ماقبل من اؼبدرسة) معاجم األطفاؿ.أ 
 معاجم اؼبرحلة قبل اعبامعية، معاجم اؼبرحلة االبتدائية. )معاجم التالميذ.ب 

  (عندان اؼبرحلتُت اإلعدادية كالثانوية)دبا يشمل 
  (معاجم اؼبرحلة اعبامعيةمعاجم الطالب . ).ج 
 معاجم الكبار .د 

 أشكاؿ اؼبعاجم حسب اؼبراحل السنية اؼبختلفة متبعُت
  : التقسيم الوارد أكال

معاجم األطفاؿ، أك ماقبل سن اؼبدرسة: يطلق على ىذا النوع من  (ٔ
 اؼبعاجم

ألنو يعتمد على  pop up picture dictionary أك،  picture dictionary اسم
أكثر فبا يعتمد على الكلمة، كيتعامل مع اؼببتدئُت يف اكتساب  الصورة

                                                           
. جامعة القاىرة   ٕٔ  ٖٓٔ( صز ٜٕٓٓالدكتور اضبد ـبتار عمر، صناعة اؼبعجم اغبديث، )كلية دار العلـو
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قد اكتسبوا اؼبهارة األساسية الستعماؿ اؼبعجم،  اللغة، دكف أف يكونوا
 .على سبيل التجوز معجما كلقراءة تعريقاتو، كلذا فهو يسمى

اؼبرحلة االبتدائية: ىذا النوع من اؼبعاجم معاجم الصغار، أك تالميذ ( ب
ؾبرد اختصار ؼبعاجم الكبار، كإمبا ىو نوع خاص من اؼبعاجم لو  ليس

 . كمالءماتو الضركرية مواصفاتو
 ادلعاجم حبسب اذلدف .ٕ

حبسب ما وبتاجو الدارس: فهناؾ من يبحث عن معٌت  جماكتعٍت بذلك اؼبع
لفظ معُت أك معرفة لفظ مناسب ؼبعٌت ما يريده كتنقسم بدكرىا إذل ثالثة 

 أنواع: 
 ح كالقاموس احمليطمعجم الفاظ مثل معجم الصحا  (ٔ
 معاجم اؼبعاين مثل معجم اؼبخصص البن سيلة (ٕ
 ريبأليب إبراىيم الفا معاجم األبنية مثل معجم ديواف األدب (ٖ

 ادلعجم حبسب ادلنهج .ٖ
زبتلف اؼبعجم ابختالؼ ترتيب مفرداهتا كىناؾ أكثر من طريقة لًتتيب 
 اؼبفردات، كللمعاجم العربية أربعة طرؽ رئيسية يف ترتيب اؼبفردات كىي: 

ة حيث يتم ترتيب اؼبفردات حبسب ـبارج دييالصوتية التقلاؼبعاجم  (ٔ
األصوات، فاؼبفردات اليت ربتوم على أعمق صوت تذكر أكال، مث األقل 

 عمقا كىكذا كمن األمثلة عليها معجم العُت للخليل بن أضبد.
اؼبعاجم األلفبائية التقليدية مثل سابقاهتا كلكن لكل صوت يتم ترتيب  (ٕ

فإذا تشابو حرفاف يف الصوت يتم حركفو ىجائيا كليس ابلضركرة صوتية 
ترتيبهما ىجائيا، كمن األمثلة على النوع من اؼبعاجم اعبمهرة يف علم 

 اللغة البن دريد.
اؼبعجم األلفبائية حبسب األكاخر كتسمى معاجم القافية كيتم اؼبفرداهتا  (ٖ

حسب الًتتيب اؽبجائي كلكن ابتداء من اغبرؼ األخَت للمفردة 
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رؼ اؽبمرة يتم االبتداء هبا. كمن األمثلة على فالكلمات اليت تنتهي حب
 ىذا النوع معجم لساف العرب.

اؼبعجم األلفبائية حبسب األكائل كىي اؼبعاجم اليت ترتب مفرداهتا ىجائيا  (ٗ
كحبسب أكؿ حرؼ من الكلمة كيتم كضع الكلمات اليت تبدأ بنفس 
اغبرؼ يف ابب وبمل نفس اغبرؼ كمن أشهر اؼبعاجم اليت تتبع ىذه 

 الطريقة معجم أساس البالغة للزـبشرم.
 أف اؼبعجم شبانية أنواع:  ٕٕقاؿ الدكتور إميل يعقوب:ك 

اؼبعجم اػباص يف حبث األلفاظ أك الكلمة من إحدل  :اؼبعجم اللغوم(أ 
اللغات كغبق اؼبعجم ابستخداـ الكلمة اؼبقصودة. نظم ىذا اؼبعجم حسب 

اؼبعجم أحادية اللغة. عادة، النظاـ اؼبعُت لتيسَت مستخدـ اؼبعجم. ىذا 
تفسَت معٌت الكلمة يف اؼبًتادفات أك معٌت الكلمة. اؼبثاؿ: معجم "اؼبنجد" 

العربية(. ىذا اؼبعجم يشرح ألفاظ اللغة ككيفية كركدىا يف -)العربية
 ٖٕاالستعماؿ كتكوف الكلمة كاؼبعٌت بنفس اللغة.

م ثنائية اللغة يسمى أيضا دبعجم اؼبزدكجة )خلط( أك معج :معجم الًتصبة(ب 
الذم فيو لغتُت إلهباد النقاط يف اؼبعٌت من اؼبفردات. يف ىذا اؼبعجم، يبُت 
معٌت الكلمات الغريبة ابؼبًتادفات اؼبناسب ابللغة الدكلة أك لغة مستخدـ 
اؼبعجم. يف نظاـ ىذا اؼبعجم، وبتاج استطاعة اؼبنظم استطاعا كامال يف ؾباؿ 

اؼبنظم أف يستورل على اللغتُت اؼبستخدمة علم الًتصبة. كجبانب ذلك: على 
جيدا. ىذا اؼبعجم للوصوؿ إذل معاين الكلمة األجنبية أك لغرض الًتصبة من 
اللغة األجنبية إذل اللغة القومية. ىذا اؼبعجم ؼبتعلمي اللغة الثانية. ينبغي أف 

 استخدامو فيموقف متعددة. الطالبيكوف اؼبعٌت ذا عمومية سبكن 
يسمى ابؼبعجم اؼبعنوم ألف الكلمة يف ىذا اؼبعجم على : عيؼبعجم اؼبوضو ا(ج 

نظاـ اؼبوضوعي حسب اؼبوضوع اؼبعُت الذم لو معٌت يف نفس اجملاؿ. 
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، قسم اؼبنظم الكلمة يف نفس اؼبعٌت إذل اؼبوضوع اؼبعُت. لمعجم اؼبوضوعيل
ـ( من  ٙٙٓٔ-ٚٓٓٔاؼبثاؿ معجم اؼبخصص بكتابة علي ابن إظباعيل )

 ر اببن سدة.أندلوس اؼبشهو 
يسمى دبعجم اإليتمولوجي. ىو اؼبعجم الذم يبحث م : معجم االشتقاؽ(د 

أصوؿ الكلمة حىت يكوف اؼبعجم االشتقاقي لو كظيفة إلعطاء اؼبعلومات 
 عن أصوؿ اللفظ أك الكلمة. 

يعٍت اؼبعجم الذم فيو الكلمات يف ؾباؿ كاحدمعُت. : اؼبعجم التخصصي(ق 
مثل اؼبعجم اطيب، اؼبعجم اؼبوسيقي، اؼبعجم اغبيواين، كغَته. ىذا اؼبعجم 
يشرح كل لفظ أك مصطلح حسب استعماؿ أىلو كالتخصصُت بو لو. اؼبثاؿ 
من ىذا اؼبعجم معجم "التذكرة" الذم ألفو داكد األنطقي الضرير. ىذا 

 كلمات اؼبتعلقة ابألظباء النبااتت كاغبشرات. اؼبعجم يضمن ال
ىو اؼبعجم اؼبًتكز يف اتريخ تطور اؼبعٌت : اؼبعجم التطورم أك اؼبعجم التأصيلي(ك 

من الكلمة ال اللفظ. اؼبعجم التطورم يعطى اؼبعلومات عن توسيع اؼبعٌت، 
كتغيَته، كأسباب تغيَته كغَته. ككذلك ىذا اؼبعجم يدلنا أف كانت الكلمة 

 ٕٗ.صل أـ تركية أـ فارسيةية األعرب
اؼبعجم الذم يضمن صبيع األشياء مثل اتريخ ىو : اؼبعجم اؼبعلومايت(ز 

استخداـ اللغة، كالزعيمُت كغَتىا. كاآلف، اؼبعجم اؼبعلومايت مشهور 
ابؼبوصوعة اليت تشرح الكلمة ليس من اؼبعٌت كتغَتىا، بل ىي تضمن األشياء 

اتريخ، كالسَتة الذاتية، كاػبريطة،  األخرل خاج اؼبعٌت اؼبعجمي، مثل:
كاتريخ ترتيب الوقائع/اغبرب، كغَتىم. كاؼبوصوعة اللغة العربية اؼبشهورة حىت 

ـ( كفؤاد أفراـ  ٖٛٛٔ-ٜٔٛٔحُت: موصوعة اليت ألفها بيًتش البستاين )
 البستاين.
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ٕٕق( ص.  ٕٛٗٔجودت جقمجي، اؼبعاجم الغوية،)الياض: جامعة اؼبلك سعود كلية اللغات كالًتصبة،  
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اؼبعجم الذم يشرح معاين الكلمات ابلصور أكثر من ىو : اؼبعجم اؼبصور(ح 
القطعية. اؼبثاؿ من ىذا اؼبعجم "اؼبنجد" دبؤلف لويس  األصطالحات

 اؼبألوؼ.
اؼبعجم لفهم اؼبعٌت من اؼبفردات اؼبضموف يف الكتاب.  ىو: معجم الكتاب(ط 

كتب الدراسة. اؼبثاؿ معجم ىو  عامة، الكتاب الذم لو معجم الكتاب 
 العربية بُت يديك. 

ىذا البحث ىو  يفالنوع اؼبعجم الذم سيكوف نوع إنتاج معجم الباحثة ك 
. كيف اؼبعجم اؼبساعد  على األساس اؼبوضوعي معجم الكتاب أك اؼبعجم اؼبساعد

 Fasih Berbahasaكتاب الكتاب   يفكاف اؼبفردات ستجمع حسب اؼبوضوع 

Arab ٕٚٔٓاىيم تيكا سرانكي سنة الطبعة ر الذم ألف دارسونو ت. إب. 
كجهة استخداـ اللغة إذل اؼبعجم من صنف توفق الرضبن كما  اؼبعجمأما أنواع 
 ،  كىي:ثالثة أنواع

فاؼبثاؿ م، ىو ما كانت تتفق فيو لغة الشرح مع لغة اؼبدخل. دمعجم األح. أ
 ٕ٘اؼبعجم الوجيز.العريب ك -منو اؼبعجم اؼبنجد العريب

اؼبعجم الثنائي، ىو الذم زبتلف فيو لغة الشرح عن لغة اؼبدجل، كيهتم . ب
كاللغة  أكثر فبا يهتم ابللغة الشارحة، بتقدمي اؼبعلومات عن اللغة اؼبشركحة

 ٕٚاإلندكنيسي-. كمعجم اؼبنور العريبٕٙالشارحة كاحدة ـبتلفة
اؼبعجم اؼبتعدد، ىو الذم زبتلف فيو لغة الشرح عن لغة اؼبدخل، كيهتم . ج

، ٕٛبتقدمي اؼبعلومات عن اللغة اؼبشركحة أكثر فبا يهتم ابللغة الشارحة
 ٜٕكاللغة الشارحة أقلها ثالثة لغات
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 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa arab, 2015 Malang : UIN Maliki Press. Hal. 133 
 ٓٗ( ص. ٜٕٓٓ)قاىرة: عادل الكتب،  صناعة ادلعجم احلديثأضبد ـبتار عمر،   ٕٙ

27
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 ٖٓادلعجم حبسب شكل وحجمها ج. 
بُت  على اؼبفردات / مداخل يحتولمعجم اعبيب، ىو اؼبعجم الذي .ٔ

 كلمة مصمّمة حبجم اعبيب.  ٓٓٓ٘ٔحىت  ٓٓٓ٘
معجم الوجيز: وبتوم ىذا اؼبعجم على عدد أقل من الكلمات  .ٕ

 الكلمة. ٖٓٓٓٓ)إدخاالت( أكثر من 
ألفا. فاؼبعجم  ٓٙ-ٖ٘اؼبعجم الوسيط، يبلغ عدد مداخل اؼبعجم بُت  .ٖ

الوسيط ىو اؼبعجم السائد اآلف الذم ىباطب صبهور اؼبثقفُت كطلبة 
 collegiateأك من مستواىم، كؽبذا فكثَتا ما يطلق عليو اسم  اعبامعات

dictionary .  
 . األف ٓٙاؼبعجم الكبَت، ىو اؼبعجم الذم يتجاكز مداخلو  .ٗ

اؼبعجم  ستطور الباحثةفمن الشرح اؼبذكور، يدخل إنتاج اؼبعجم اليت 
يرافقو الصور كالرسومات يف أكائل الباب،  اعبييب ابؼبدخل اؼبوضوعي الذم

يعٍت معجم  ميذالتال كالرسم التوضيحية عن اؼبفردات. كيدخل من معجم
. استخداـ اللغة إذل اؼبعجم الثنائيمن انحية ك  .لمرحلة االبتدائيةل الكتاب

العربية ىو اللغة اللفظ كلغة الشرح ىو اللغة ألف ستطور الباحثة ابللغتُت، لغة 
 اإلندكنيسا. 

 اهتصناعة ادلعجم وخطوا ه. 
قبل كل شيء يف عملية تطوير اؼبعجم علينا أف نعرؼ ما ىو إعداد اؼبعجم أك 

قاؿ علي القاظبي يف كتابو أف يف مصطلحات علم اللغة  .صناعة اؼبعجم
كالصناعة   Lexicologyاغبديث ىناؾ فرؽ بُت علم اؼبفردات أك علم األلفاظ

فاؼبصطلح األكؿ يشَت إذل دراسة اؼبفردات كمعانيها   Lexicographyاؼبعجمية
كيهتم علم اؼبفردات من حيت األساس  .يف لغة كاحدة أك يف عدد من اللغات

، الحيةطكالتعابَت إلص ،كدالالهتا اؼبعنوية كاإلعرابية ،شتقاؽ األلفاظ كأبنيتهاا
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ٔ٘-ٜٖ ( ص.ٜٕٓٓ)قاىرة: عادل الكتب،  صناعة ادلعجم احلديثأضبد ـبتار عمر،  
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أساسية  خطواتأما الصناعة اؼبعجمية فتشمل علی  ،كاؼبًتادفات، كتعدد اؼبعاين
 طبس، ىي:

 اؼبعلومات اغبقائقصبع  .ٔ
رد يه اؼبعلومات كاغبقائق ذى هبعلية أف مجعاؼبناعة ابلصتص ؼبخا

ع مراحلها من نتوهنا إذل اكتماؿ يتبك  شاملة، سةدرايدرسها ؿبتوايتو ، كأف 
ي كما مر الرقصمتطلبات الع يفمعجم وبد حدكد اغباجة إذل ها ، كاف مجز 

 اجملاؿ. يفمنسقة عمليات دقيقة  عنيتيحو اغباسوبو 
 إختيار اؼبداخل .ٕ

ألفاظ أك الوحدات اؼبعجمية اليت  الداخل ، فهي نعرؼردان أف إذا أ
حصرىا اؼبعجمي كقاـ بًتتيبها كشرحها. كتكوف غالبا ابللوف الداكن ـبتلفا 
عن الشرح، حيث يبُت نطقها ككتابتها، كيتم هبا اغبكم على مدل مواكبة 
اؼبعجم العصر أك تداكؽبا بُت األلسن، كىي البنية األساسية الثابتة 

ألسس الىت تقـو عليها الصناعة اؼبعجمية، للكلمات كمشتاقاهتا، كأحد ا
 .لبناء اؼبعجم

إف دل نقل ىي العمود الفقرم ؽبا. كىي أنواع حسب صورىا   
  الشكيلة: مداخل بسيطة، كمداخل مركبة، كمداخل معقدة.

 ترتيبها طبقا نظاـ معُت .ٖ
اؼبنهج الذم يسلكو اؼبعجمي يف ترتيب مواد معجمة ، كمن مث ترتيب ىو 

كاؼبشتقات إذ يهدؼ إذل تيسَت البحث ك عثور الباحث على  ،األصوؿ
 يبسكل بح:"مبتغاه يف كقت قصَت ، فهو على حد قوؿ علي القاظبي 

، أك ىو العربة يًتؾ الطرؼ الثاين للقارئ الباحثك  ،اؼبعجمي بطرفو األكؿ
 . مستعمل اؼبعجماليت يقودىا اؼبعجمي كيسافر ىا 

 كتابة اؼبواد .ٗ
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 ضركرة معرفة ، كصبعها يقتضي يبيف اعداد اؼبعجم العر  للمواد أنبية قصول
األصلية اليت تتكوف منها كل  اغبركؼ، كمعرفة ئيةؽبجاحركؼ ا ترتيب

 علم اإلشتقاؽ. يفاؼبعجمي سبرسا علی  ضتفر بل   فردةم
  نشر النتائج النهائي .٘

ىو اؼبشهد اػبتامي ؽبذه السلسلة، كما أنو اإلخراج اؼبطبعي، كما فيو من 
إعداد فٍت.كقاؿ بنهارت أف ىذا النتائج ىو اؼبعجم أك القاموس الذم 
يبكن تعريفو على أنو كاتب وبتول على كلمات منتقاة، مع شرح ؼبعانيها 

ت ، سواء أعطيت تلك الشركح كاؼبعلوماأخرل ذات عالقة هباكمعلومات 
ابللغة ذاهتا أـ بلغة أخرل . كلذا فمن اعبلي أف الصناعة اؼبعجمية تعتمد 

 على علم اؼبفردات كلكنهما ليسا شيئا كاحدا. 
إعتمادا على قوؿ على القاظبي أف يف عملية صناعة اؼبعجم فيو 

 لغة كاحدة أك يف عدد من عملية أخرل كىي دراسة اؼبفردات كمعانيها يف
، ىي يف إحدل اػبطوات األساسية اػبمسة، كىذه العملية تشتمل اللغات

ما من جهة األساسي ابشقاؽ ، إاؼبعلومات كاغبقائق عن اؼبفردات صبع
، اؼبًتادفات، ، داللتها اؼبعنوية كاإلعرابية التعابَت اإلصطالحيةاؼبعٌت، أبنيتها

 .أـ تعدد اؼبعاين
 اخل دالنمودج عملي ترتيب اؼب

 ث  -د  –ح 
 وب ُْدثُ  –د ث  ح  

 وب ُْدثُ  –ح ُدث  
 أحدث
 ح اد ث  
 حدَّث
 ربادث

 األحاديث
 األحداث
 األحدكثة

 اغبادث
 اغبادثة
 اغبّداث ة

 اغبداثفُ 
فُ   اغبداث 
فُ   اغِبْداث 
 اغبُدَّاثُ 
 اغب ِدْيثُ 

ُت ح ّدث
 اؼب
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 اغب د ث   استحدث
 اغب ِدث  / اغِبْدثُ 

 احمل ادثة
 ..... اخل

 
 عجم ادلوضوعي ادل .ٕ

، أتيت كلمة"اؼبعجم" من الكلمتُت " الع جم" ك "الُعجم". مرادؼ كلمة أصليان  
. "dictionarium"من الالتينية ىي  "dictionary"معجم ابللغة اإلقبليزية ىي

ص  من لفظ " . دبعٌت "كلمة". يف لغة اإلندكنيسية مرادؼ dictio“ مرخِّ
 ٖٔابؼبفردات.

 .H.R الكتاب أتليفيف  C.L Barnhartبينما يف اؼبصطلحات كفق ؿ  

Taufiqurrahman ،كتاب وبتول على كلمة منتقاة، ترتيب تعريف اؼبعجم ىو :
كمعلومات أخرل ذات عالقة هبا، سواء ا عادت ترتيبا ىجائيا، مع شرح ؼبعاهن

 ٕٖأعطيت تلك الشركح كاؼبعلومات ابللغة ذاهتا أـ بلغة أخرل.
معٌت يف فئة صفة حبيث اؼبوضوعي ىو متعلق ابؼبوضوع. اؼبوضوعي ؽبا أيضا 

يبكن للموضوعي تغيَت الكلمة أك استبداؽبا، عادة من خالؿ شرحو ليكوف 
 أكثر ربديدا.

لذلك يبكن أف نستنج أف اؼبعجم اؼبوضوعي ىو قائمة الكلمة أك ضّم  
 الكلمات من اللغة مكتوب بناء على اؼبوضوع.

بناء على الشرح، حاكلت الباحثة تطوير كسائل تعليمية يف شكل معجم 
الذم ىو معجم اؼبساعد لكتاب  .Fasih Berbahasa Arabاؼبوضوعي لكتاب  

Fasih Berbahasa Arab ،مث تصميمو  ابؼبدخل اؼبوضوعي يف اؼبرحلة اؼبسوسط
هبب أف يكوف فبتعا ككفقنا لالحتياجات، بُت قيمة كخصائص معجم اؼبوضوعي 

 اؼبثارل. كفقنا للموضوع، مصمِّم ة كؾُب هِّزة ابلصور عبذب من اإلىتماـ.
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 الفصل السابع يف ادلستوى ادلتوسطة "Fasih Berbahasa Arab"كتاب  .ٖ
 Fasih Berbahasa "تطور الباحثة اؼبعجم اؼبساعد لكتاب يف ىذا البحث 

Arab " فصل السابع اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبهاجر كاتنجاف كاليمانتاف
الذم ىذا الكتاب ". Fasih Berbahasa Arab ". ستشرح الباحثة عن كتاب  الوسطى

ىذاالكتاب الذم لتعلم اللغة العربية داخل الفصل أك خارجها. يستخدـ الطالب 
 . ٖٕٔٓ. ابؼبنهج ٕٚٔٓتيكا سرانكي سنة الطبعة ألف دارسونو ت. إبراىيم 

 درس دبا يلي: ستةيتكوف ىذا الكتاب من 
 : التعارؼ  الدرس األكؿ

 : اؼبدرسة  ينالدرس الثا
 األلواف : الثالث   الدرس
 : العنواف  الرابع الدرس
 : البيت اػبامس الدرس
 : األسرة السادس الدرس

الفصوؿ ىدؼ التعلم كقائمة  صفحات. يف كل ٕٛٔىذا الكتاب يتكوف من 
ات يف اؼبفردات كالتدريبات كاغبوار كالًتكيب كالقراءة كالكتابة كالقواعد كالتمرين

 نصف السنة ك يف آخر السنة كقائمة اؼبراجع.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 ومنهجمدخل البحث و  . أ
البحث  ىي طريقةك  .(R&Dمن نوع البحث كالتطوير ) ىذا البحث

كيرل  ٖٖ.اؼبنتج، ك ذبربة فعالية كأتثَته معينة نتيجةحصوؿ لاؼبستخدمة ل
سوكماديناات أف البحث كالتطوير ىو عملي أك خطوات لتطوير منهج جديد، أك 

 اؼبعجم اؼبساعد كاإلنتاج يعٍت .ٖٗربسُت منتج موجود فيها كيبكن أف يعزم
 .Fasih Berbahasa Arab لكتاب 

اؼبدخل اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو اؼبدخل الكيفي كالكمي. كأما 
( ربليل ٔثالثة خطوات كىي:  استخدمت الباحثةليحصل على اإلنتاج اعبيد. ك 

 ليناؿ اؼبداخالت كاالقًتاحات ( ٕ، ؼبدخل الكيفياغباجات قبل عملية اإلنتاج اب
، Fasih Berbahasa Arab لكتاب  اؼبعجم اؼبساعدمن اػبرباء يف إنتاج كالتوصيل 

( كمعرفة صالحية ٖكاللغة عن اؼبعجم اؼبنتج، يعٍت اػببَت التصميم كاػببَت اؼبواد 
  اإلنتاج ابؼبدخل الكمي.

 
 عينةالرلتمع البحث و  . ب

. كعينة ٖ٘البحث ىو ؾبموعة األفراد الذين تتناكؽبم الباحثة ابلدراسةؾبتمع 
يف  كالعينة ؾبتمعإف . ٖٙفيو البحث ىي جزء من اجملتمع اػبصائص اجملموعة

اؼبتوسطة اؼبهاجر من فصل السابع يف مدرسة  الطالب ىي ىذا البحث
 ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓيف العاـ الدراسي  كاتنجاف كاليمانتاف الوسطى  اإلسالمية

  .طالبا ٖٓعددىا 
                                                           

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

R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 407. 
34
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 ج. متغريات البحث
يف  .ٖٚتصَت ؿبسوسة يف مشاىدة البحثات ىي كل األشياء اليت اؼبتغَت  

يعٍت اؼبتغَت اؼبستقل كاؼبتغَت التابع. اؼبتغَت متغَتاف،  منتتكوف  ىذا البحث
ىو اؼبتغَت الذم يؤثر إذل اؼبتغَت التابع، لذلك  (Independent Variabel)اؼبستقل 

 تغَتىو اؼب (Dependent Variabel). اؼبتغَت التابع ٖٛاؼبتغَت الؤثر د.يسمى أيضا
 .ٜٖاؼبتغَت اؼبستقل الناتج عننوع الفعل أك السلوؾ 

 Fasih لكتاب  اؼبساعديف ىذا البحث  اؼبتغَت اؼبستقل ىو اؼبعجم  .ٔ
Berbahasa Arab. 

 اؼبتغَت التابع ىو نتيجة التعليم لدل الطالب قبل التجربة كبعد التجربة. أما .ٕ
 البحث والتطوير إجراءات . د

 اؼبعجم اؼبساعدتخدمة أم تطوير سيف شكل ربطيط الوسيلة التعليمية اؼب
 ADDIEىو شكل  إجراءات البحث كالتطويرو Fasih Berbahasa Arab لكتاب 

الذم قاـ هبا إندانج ملييت نينجسيو )ربليل، تصميم، تطوير، تطبيق، تقومي(. 
Endang Mulyatiningsih،  ةطوات التالييتبع اػب  كىذا الشكل:ٗٓ 
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 تحليللا   ا

 تطويرال    

 قوميتال     طبيقتال    تصميمال    
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 كما يلي:شرحا كامال  خطوات البحث  إجراءات فتشرح الباحثة
 (Analyze)تحليل ال .ٔ

، كلَتاجع اؼبراجع، كليعرؼ اغباجاتليحلل  ىذه اؼبرحلة ةالباحث تستخدـ
الذم قد  اتاغباجكمن ربليل . حىت ال بد منها ليطور شيئ جديد اؼبشكلة
اؼببدئية كبوسيلة اؼبقابلة إذل بعض مدرسُت الباحثة من حصيلة اؼبالحظة حصل 

 ة.طاللغة العربية يف مستول اؼبتوس
. فوجد يف أحواؿ التعليم كالتعلم ىذه اؼبالحظة اؼببدئية كاؼبقابلة يسَت
يعٍت أهنم  اللغة العربية كالطالب الباحثة أف من بعض اؼبشكالت اؼبدرس

مألت  التعليمية اؼبوجودةالتعلم اللغة العربية ابؼبواد بة يف ابلصع يشعركف
، ك ذبد قائمة اؼبفردات مع معانيها يف اللغة اإلندكنيسيةكال ابلنصوص الطويلة،

 ؼبعجم اؼبساعداكاحتياجتهم يعٍت كجود ىذا الكتاب غَت مناسب للمبتدئُت. 
 اليت يناسب دبوضع الدراسي ليكوف دليال ؽبم. 

 (Design)تصميم ال .ٕ
اؼبالحظة اؼببدئية كاؼبقابلة مع بعض معلم من البياانت  ةالباحث تانلبعد 

اللغة العربية عن اإلحتياجات كغبل اؼبشكلة، مث هبرم الباحثة إذل اػبطوات 
تصميم اإلنتاج، ألف يف تطوير اؼبعجم علينا أف هنتم اػبطوات تصميم اؼبواد 

ربليل اؼبنهج، تعيُت موضوع الكتاب، تصميم ىيكل اؼبعجم،  ٔٗالتعليمية، يعٍت:
 ؼبراجع، تناسب اؼبواد ابستفادة. كمنها كم يلي: صبع ا

 الباحثة البياانت ليحدد األىداؼ اإلنتاج كالبحث. تصبع. أ
ابلتفاؽ إذل األىداؼ من منهج التعليمي اللغة الباحثة شكل اإلنتاج  تثبت. ب

 .العربية يف اؼبدرسة

                                                           
41
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogjakarta: 

Diva Press, 2015) 176 
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ؼبعجم اؼبساعد ابلتفاؽ إذل الباحثة عن اؼبضموف اؼبواد اؼبصاحبة اب تصمم ج. 
للصف   Fasih Berbahasa Arabمهارات األربعة لكل موضوعات الكتاب 

 السابع.
 الباحثة غالؼ اؼبعجم اؼبساعد اؼبطّور. تصمم د. 
إذل  Fasih Berbahasa Arabبعد كتابة صبيع اؼبفردات اؼبوجودة يف كتاب  ق. 

اؼبفردات حسب األحرؼ اؽبجائي )أ، ب،  ةالباحث رتبتاؼبعجم اؼبساعد، 
 .ت ..( كلكن ابلنظاـ النطق

 قائمة األظباء يف اؼبفرد كمثٌت كاعبمع. ةالباحث زادت . ك
 Fasih Berbahasa Arabمن األظباء اؼبوجودة يف كتاب  يف اؼبفرد األظباءك  . ز

اجملرد مث مث القواعد النحوية األساسية مث األمثلة التصريفية من الثالثي   . ح
 احملفوظات.

 تالباحثة اؼبراجع األساسي كاؼبراجع اإلضايف يف تصميمو. اختار  صبعت
للغة العربية للصف السابع لتحديد اؼبوضوع يف االباحثة الكتاب الدراسي 

اإلسًتاتيجية  اختارت الباحثة الكتاب عن اؼبعجم غبداؼبعجم اؼبساعد، ك 
كالطريقة اؼبناسبة للمعجم اؼبساعد، كىذاف الكتاابف يكوف اؼبراجع األساسي يف 

  كاؼبراجع اإلضايف يعٍت الكتاب اللغة العربية عاما.تصميم اإلنتاج. 
اعة األدكات صبع البياانت كذلك ذبرم الباحثة يف ىذه اؼبرحلة إذل صن

ها حينما عملية تطبيق اإلنتاج، كمثل كرقة اؼبالحظة كدليل تخدمساليت ا
 . االستبانةاؼبقابلة، ككرقة 

  (Implementation)  تطوير .ٖ
التطوير، قامت الباحثة بربانمج ربقيق اػبطّة اؼبعجم اؼبساعد أم  يف اؼبرحلة

يف ىذه اؼبرحلة  ميم، كربّقق  اػبطّة إذل شكل اؼبنتج. صربقيق من مرحلة الت
ذبرم تصديق اإلنتاج، ذبرم الباحثة على عملية التقومي أك التحكيم من كذلك 
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اإلنتاج اؼبصمم، أما اؽبدؼ منو يعٍت ؼبعرفة صالحية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد 
 .من اػبرباء كاؼبدرسُت اللغة العربية

يف ؾباؿ مواد التعليمية، مث  اػببَت م ىذا التصديق إبخضاركيبكن أف تؤدّ 
هم التقومي كإعطاء اؼبزااي كالعيوب من اإلنتاج أك يبكن أيضا أف الباحثة من تطلب

يف مراحل التصديق  ربقيق التصديق من خالؿ اؼبناقشة بُت الباحثة كاػبرباء.
كاؼبقابلة كأدكات صبع البياانت. كذبرم  االستبانةالباحثة  استخدمتاإلنتاج 

كالنقائص عن األخطاء الباحثة على عملية التحسُت أك تصحيح اإلنتاج 
 اؼبوجودة حسب التحكيم من اػبرباء كإرشادهتم.

 (Application) تطبيق .ٗ

بعد استعداد اإلنتاج إلستعمالو، ففي مرحلة تطبيق أك يسمى دبرحلة 
التجربة، كىناؾ ذبرابف يف مرحلة التطبيق يعٍت ذبربة األكذل كالتجربة الثانية، 

 ذبرم الباحثة بتحكيم اعبودة أك التجربة استخداـ ىذا اإلنتاج. 
س اؼبدرّ  ، كىي إذلةفقاـ الباحثة يف ذبربة األكذل اإلنتاج دبقياس الصغَت 

كاستخدـ الباحثة أدكات صبع البياانت يف  .الطالب فصل السابع اللغة العربية ك
ؼبعرفة آرائهم عن اؼبعجم اؼبساعد  االستبانةكىي دليل اؼبقابلة ك ىذه اؼبرحلة 

إذل مقياس كبَت. ذبربة اإلنتاج دبقياس ذبريبو  قبل Fasih Berbahasa Arabكتاب ل
 ها يف كقت ذبربة الثانية. نقائصقات ك لتحليل اؼبعوّ الصغَت ينفع 

 أك يسمى بتجربة صالحية ؽبذا اإلنتاجمث قامت الباحثة إذل ذبربة الثانية 
كىي إذل ،  Fasih Berbahasa Arabكتاب دبقياس كبَت صالحية اؼبعجم اؼبساعد ل

. أما اؼبعلومات ك اإلقًتاحات اليت حصلت عليها للصف السابع طالبا ثالثُت
 استجابة الطالبذبعلها الباحثة أساسا ؼبعرفة الباحثة من التجربة الثانية 

  كتناسب اؼبعجم اللغة العربية للمستول اؼبتوسطة. 
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 (Evaluation)  تقومي .5

كفيو  ٕٗاؼبرحلة اػبامسة تقومي اإلنتاج. كىو عملية تقومي اؼبنتج يف نظاـ عملو.
بتحسُت اإلنتاج من األخطاء كالنقائص كاؼبدخالت اؼبوجودة اليت عمالف، نبا: 

مرحة ذبربة صالحية حىت ربصل  منبياانت اؼبقابلة كاالستبانة  علىربصل 
، كابالختبار القبلي كاالختبار البعدم إذل الطالب يف الباحثة أحسن اإلنتاج

استجابة ؼبعرفة  تاف الوسطىاؼبهاجر كاتنجاف كاليمانالصاؼ السابع دبدرسة 
ابؼبخل  Fasih Berbahasa Arabكتاب الطالب على اؼبعجم اؼبساعد ل

 اؼبوضوعي.
ل بق ةعملية التقومي يبكن أف تبحث الباحثة يف كل اؼبرحلة األربع اؼبذكور 

حتاج إذل االتقومي، يسمى ىذا التقومي ابلتقومي التكوين ألف الغرض منو 
اؼبعجم  نتاج النهائي من إعداداإلت األخَتة أم اؼبراجعة، كىذه ىي اػبطوا

 .اؼبساعد
 البياانت ومصادرىاه. 

الباحثة يف ىذا البحث ىي نتائج اؼبالحظة  ليهاالبياانت اليت وبتاج إ
اؼبعجم اؼبساعد لكتاب  استجابة الطالب علىكاؼبقابلة كاالستبانة كاالختبار عن 

Fasih Berbahasa Arab.  وبتاج إذل البياانت الكيفية تصميم البحث الطويرم
مع  كالكمية. فالبياانت الكيفية ىي نتائج اؼبالحظة يف عملية التعليم كاؼبقابلة

اللغة العربية كالطالب. كالبياانت الكمية ىي نتائج االستبانة من اػبرباء  مدّرس
 كنتائج االختبار من الطالب.  اؼبدرسوفك 

 
 
 
 

                                                           
42  Robert Maribe Branch, Instructional design: The ADDIE approach, 151. 
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 أسلوب مجع البياانت . و
 البياانت اؼبستجدمة:من أسلوب صبع 

 ادلالحظة  . أ
ىي كسيلة يستخدـ اإلنساف العادم يف اكتسابو ػبرباتو  اؼبالحظة

نسمع عنو، كلكن ك قبمع خربات من خالؿ ما نشاىده أ حيث كمعلوماتو
الباحث حُت يالحظ فإف يتبع منهجا معينا هبعل من مالحظاتو اساس 

 ٖٗمعينة.ؼبعرفة كاعية أفهم دقيق لظاىرة 
لة يف عملية اؼبالحظة اؼبستخدمة عبمع البياانت من اغباجة كاؼبشكك 

كتقـو الباحثة هبذه اؼبالحظة للحصوؿ على البياانت اليت  .تعليم اللغة العربية
ـ ىذه اؼبالحظة من ب يف عملية التعليم كالتعلم، كتقو تتعلق بنشاطات الطال

خالؿ عملية التعليم كالتعلم ؼبعرفة حاجة الطالب يف اؼبادة التعليمية ككفاءة 
 الطالب من انحية اؼبفردات كاؼبهارت اللغوية. 

 ادلقابلة . ب
أداة مهمة للحصوؿ على اؼبعلومات من خالؿ مصادرىا  ىي كاؼبقابلة

 ٗٗالبشرية.
 :عن البياانتكاؼبقابلة اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي اؼبقابلة عبمع 

عملية التعليم يف اللغة العربية عن اؼبدرس الطالب ك اؼبعلومات من  .ٔ
من اؼبواد  اؼبدرسة اإلسالمية اؼبهاجر كاتنجاف كاليمانتاف الوسطى

كاؼبشكالت اليت تواجو اؼبدرسُت يف العملية  اؼبستخدمةالتعليمية 
  التعليمية.

 اػبرباء عن صالحية اؼبعجم اؼبساعد.  كاإلقراحات من اؼبداخالت .ٕ
 
 

                                                           
 ٜٗٔالتوزيع. الرايض:  ك . دار السلمة للنشريالعلمالبحث .  ٜٜٚٔذكقاف عبيدات.  43
44

ٜٗٔ( ص: ٙٔٗٔ، )الرايض: دار أساسية البحث العلمي كمفهومو كأدكاتو كأساسيتوذكقاف عبيدات كآخركف،  
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  االستبانةج. 
ىي إحدل الوسئل اليت ذبمع هبا عبارة حوار كتايب يف شكل حدكؿ من  

األسئلة يرسل ابلربيد أك اليد أك ينشر يف الصحف أك كسائل األعالـ 
أداة مالئمة للحصوؿ على اؼبعلومات  األخرل. أك إحدل األساليب أك

كبياانت كحقائق مرتبطة بواقع معُت، كيقدـ بشكل عدد من األسئلة يطلب 
  .٘ٗاالستبانةاإلجابة عنها من قبل عدد األفراد اؼبعينُت دبوضع 

اخبيز اؼبضموف كاػببَت مباشرة إذل  االستبانة بتوزيع مت الباحثةقاك 
 التصميم  كاؼبدرسوف. كاالستبانة اذل الطالب ؼبعرفة استجابتهم على اؼبعجم.

يف ىذا البحث للحصوؿ على البياانت عن  االستبانةكتستخدـ الباحثة 
بعد  الطالب كتعليقاهتمصالحية اؼبنتج كجذابتو كفعاليتو يف التطبيق. كآراء 

 .(Skala Likert) مقياس ليكارت يعٍت االستبانةىذه  كمبوذجتنفيذ اؼبعجم. 
 االختبار د. 

(  من كىي ؾبموعة اؼبثَتات )أسئلة شفوية أك كتابية أك صور أك رسـو
أك قيمة ما أك  أعدت لتقيس بطريقة كمية أك كيفية السلوكية، يعطي درجة ما

 االختباريف ىذا البحث اختبارين، نبا  االختباريكوف  ٙٗ.رتيبة ما للمفحوص
 البعدم االختباريعطي قبل الربانمج الدراسي، كأما  البعدم االختبارالقبلي ك 

 الذم بعده.  االختبارىو 
للكشف عن قدرة الطالب كقياس مستواىم  كتستخدـ الباحثة االختبار

القبلي ؼبعرفة كفاءة الطالب يف تعليم اللغة االختبار التحصيلي. كتستخدـ 
البعدم ؼبعرفة كفاءة الطالب بعد  قبل إدخاؿ اؼبتغَت التجرييب. كاالختبارالعربية 

 .إجراء التجربة
 
 

                                                           
45

189مرجع نفسو، ص: 

 ٜٛٔ. ص. البحث العلمي مفهومو، ادكاتو،اسلبيو. ٜٜٗٔدكقاف عبيدات كأخواهتا،  46
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 حتليل البياانت  ز.
 Fasihصبعت الباحثة البياانت من نتائج اؼبعجم اؼبساعد لكتاب بعد ما 

Berbahasa Arab ربليل الكيفي نبا ، ، إستخدـ الباحثة أسلوابف لتحليل الياانت
 .كربليل الكمي

 الكيفي التحليل .ٔ
عداد اؼبعجم اؼبساعد األكذل ككيفية إ االستبانةمن اؼبقابلة ك  الباحثة حللت
كيفي. كالبياانت من اؼبقابلة بتحليل   Fasih Berbahasa Arab لكتاب

 اؼبعجم.  إعداد يفاألساسية  البياانت تكوف ذل كالواثئقك األ االستبانةك 
 الكمي تحليلال. ٕ 

 كاالختبار ابألسلوب اإلحصاء الوصفي االستبانةالباحثة من  حللت

(Deskriptive Analysis Statistic) كحللت الباحثة من االستبانة للخرباء .
 : اآليت (SkalaLikert)كاؼبدّرس كالطالب ابلرمز مقياس ليكريت 

 ٚٗ :االستبانةإعطاء القيمة يف كل األجوبة من ( أ
 .من اػبرباء قيمة األجوبة لإلستبانة: (ٔ.ٖاعبدكؿ )

 ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ قيمة
 ضعيف جدا ضعيف ؿو مقب جيد جيد جدا بيان

 
 الطالبإلستبانة من قيمة األجوبة ل: (ٕ.ٖاعبدكؿ )

 ٔ ٕ ٖ ٗ قيمة
 غَت موافق جدا غَت موافق موافق موافق جدا بيان

. مث عرضت الباحثة يف شكل االستبانةب(. عرضت البياانت يف جدكؿ نتيجة 
  ٛٗأسلوب التحليل ابلرموز دبا يلي: كمائوية.  

                                                           
47

 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) 

Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h.162 
48

 Suharsimi Arikunto, Dasar dasar Evaluasi pendidikan (Edisi Revisi) (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1999), H. 313 
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قيمة  
∑    

∑           
        

 

 :االستبانةكصف النتيجة من (: ٖ.ٖاعبدكؿ )
 بيان القيمة 

  موافق بشدة %ٓٓٔ -% ٘ٛ
  موافق %ٗٛ -% ٜٙ
ٖ٘ %- ٙٛ%  ؿبايد 

 غَت موافق %ٕ٘ -% ٖٚ
 غَت موافق بشدة %ٖٙ -% ٕٔ

 الختبارابكتقـو الباحثة  القبلي كالبعدم،  االختبار البياانت منربلل الباحثة ك 
كتستخدـ ؼبعرفة فعالية اؼبنتج.  Independent Sampel T-Test (tالتائي)حالؿ 
 الرموز الباحثة

 (t-test) :  
  

  

√(
∑    

      
)

 

: البياف  

القرار. رمز فركض ىذا  ازباذ البحث كدليلفركض فسرت الباحثة القيمة احملصولة ب
 :البحث ىو

 t :   معادلة تلؤ اغبساب

 d : القبلي كالبعدم االختبارتفاكت النتيجة بيم 

 Md : يناالختبار قيمة الوسط أك اغباصلة التوسطة من تفوت النتائج بُت 

    : d-Md)اإلكبراؼ لكل نتيجة )دبعدلة  

∑ : مربّع من قيمة اإلكبراؼعدد   
  

 

 N : أفراد العيناتعدد 
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ٔ.  (Ha)  أف يكوف اؼبعجم مساعدا يف عملية تعليم اللغة العربية بكتابFasih 

Berbahasa Arab  مقبوؿ اؼبعلم أك اؼبتعلم.إليو عندما وبتاج 
ٕ.  (Ho) أف يكوف اؼبعجم مساعدا يف عملية تعليم اللغة العربية بكتابFasih 

Berbahasa Arab  مردكداؼبعلم أك اؼبتعلمإليو عندما وبتاج . 
 :فهو Paired Sample t-testالقرار من  ازباذ دليلأما 

 (t-tabelت اعبدكؿ )أكرب من قيمة  ( t-hitung) غبسابت اإذا كاف قيمة  .ٔ
 مردكد. H0مقبوؿ ك  Haفمعنو 

 (t-tabelت اعبدكؿ )أصغر من قيمة  ( t-hitung) غبسابت اإذا كاف قيمة  .ٕ
 مردكد. Haمقبوؿ ك  H0فمعنو 

 منهجية البحثجدو  : (ٗ.ٖاجلدو  )
 تقتصر الباحثة مصادر البياانت ك أسلوب صبع البياانت كربليلها كما يلي:

 مصادر البياهات املدخل أسئلة البحث الزقم

 البياهات 
أسلوب جمع 

 البياهات
 ثحليل

 البياهات 

ٔ 
كيف ًحم إعذاد املعجم 

 Fasihاملساعذ لكحاب 

Berbahasa Arab  

 ؟باملذخل املوضوعي 

 املذخل

 الكيفي

 

 

مشكلة املذرسين في 

جعليم اللغة العربية 

واخحياجاتهم عً لَابحكار 

الجذًذ لحدسين جودة 

 جعليم اللغة العربية

 الطالب 

  املذرسون 

 املالخظة 

 املقابلة 

الحدليل 

 الوصفي

ٕ 
ما مذى صالخية املعجم 

 Fasihاملساعذ لكحاب 

Berbahasa Arab 

 ؟باملذخل املوضوعي 

  املذخل

 الكمي

 املذخل 

 الكيفي

 هخيجة لَاسخباهة 

عً صالخية إلاهحاج 

املطور والحعليقات 

 وإلاقتراخات

  خبير

 املضمون 

  خبير

 الحصميم

  املذرسون 

 لَاسخباهة 

 املقابلة 

  الحدليل

 إلاخصائي

  الحدليل

 الوصفي

ٖ 

اسحجابة الطالب  كيف

املعجم املساعذ  على

 Fasihلكحاب 

Berbahasa Arab 

 ؟باملذخل املوضوعي 

املذخل 

 الكمي

 لَاسخباهة هخيجة 

هخيجة لَاخحبار القبلي  و

 ولَاخحبار البعذي

 الطالب
 لَاسخباهة 

 لَاخحبار 

الحدليل 

 إلاخصائي
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 
  Fasih Berbahasa Arabادلعجم ادلساعد لكتاب ادلبحث األو : اعداد

 ابدلدخل ادلوضوعي
اؼبعجم اؼبساعد   يف اعداد ADDIEاعتمد الباحثة على خطوات كما رآه 

يف مدرسة  مالتطوير  )البحث يف اؼبرحلة اؼبتوسطة  Fasih Berbahasa Arabلكتاب 
. فقامت الباحثة يف اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف الوسطى(

 ىذا البحث على خطوات اآلتية:
 احلاجات وادلشكالت حتليل .ٔ

عملية اؼبعلومات يف ميداف البحث كمعلومات عن قصد دبرحلة التحليل ىنا 
اؼبشكلة الواقعية يف تعليم اللغة العربية كاحتياجاتو حىت قامت الباحثة ابؼبالحظة 

 كاؼبقابلة ؼبعرفتها. أما البياانت احملصولة تناسب بطريقة صبع البياانت فهي:
 البياانت احملصولة من اؼبالحظة. أ

الباحثة ابؼبالحظة ؼبعرفة اؼبشكالت قبل اعداد اؼبعجم اؼبساعد، فقامت 
نتائج اؼبالحظة عن  انلت الباحثة البياانتكاالحتياجات الطالب كاؼبدرس. ك 

 ٜٗكحصلت البياانت اآلتية:، يف الفصل عملية تعليم اللغة العربية
يعتمد منهج تعليم اللغة العربية على اؼبنهج : منهج تعليم اللغة العربيةعن (أ 

 . ٘ٙٔ KMAاؼبعتمد ب  ٖٕٔٓالدراسي الذم قّرره كزارة الشؤكف الدينية 

استخدـ طالب الصف السابع كمدرسة : استخداـ اؼبادة التعليميةعن (ب 
( اليت Fasih Berbahasa Arabاللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة اؼبعجم اؼبساعد)
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ؼبعرفة اؼبشكالت كاإلحتياجات طالب كمدّرس اللغة العربية للمستول اؼبتوسط، يف شهر ؼبالحظة قامت الباحثة ا 
اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف يف مدرسة اؼبهاجر  اللغة العربية للصف السابع يف عملية تعليم كالتعلّم ٕٕٔٓ ينايَت

.الوسطى
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. ٕٚٔٓت. إبراىيم تيكا سرانكي سنة الطبعة الذم ألف دارسونو 
ىناؾ سبع مواد ك يف كل اؼبادة اؼبفردات كاؼبهارات اللغوية. كمألت 
ابلنصوص الطويلة، كالذبد قائمة اؼبفردات مع معانيها يف اللغة 

 .اإلندكنيسية
يستخدـ اؼبعلم اسًتاتيجية اليت تناسب ابؼبوضوع : اسًتاتيجية التعليمعن (ج 

يها تشمل عناصر التعليم لتسهيل الطالب يف فهم مادة اللغة اؼبدركسة، ك ف
 .العربية خاصة

 .يستخدـ اؼبعلم السبورة فقد: الوسائل التعليميةعن (د 
اؼبعلم يشرح اؼبواد التعليمية على حسب اؼبوضوعات : دّرسحاؿ اؼبعن (ق 

 اؼبوجودة يف اؼبفردات ك القراءة ك كتابة الكلمات أك اعبملة اللغة العربية.  
بعض الطالب يسمعوف ك يهتموف إذل شرح اؼبعلم عن : أحواؿ الطالبعن (ك 

 .اؼبادة ك لكن بعض الطالب ال يسمعوف ك يهتموف إذل شرحو
كفاءة الطالب الفصل السابع يف ىذه اؼبدرسة ؼبهارة : كفاءة الطالب(ز 

الكتابة نقيصة. ىم مازالوا ىبطئوف يف تطبيق الكالـ ك القراءة ك الكتابة 
اػبطاء يف كتابتهم من حيث كتابة الكلمات أك اعبملة العربية الصحيحة ك 

ك القواعد ك اإلنشاء. كأما الطالب الفصل السابع الذين ىم ستوف يف اؼبائة 
الذين دل يعرفوا كيتعلموا اللغة  ((SDمتخرجوف يف اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية 

 العربية من قبل.
بعد الطالب يعرفوف اؼبفردات ك بعد  قاـ التقومي: تقومي تعليم اللغة العربية(ح 

 شرح اؼبعلم عن اؼبواد ك  الستجابة التدريبات اليت كتبها معلم يف  السبورة
، الحظت الباحثة مالحظة عملية السابقة اؼبالحظة اعتمادا على البياانت من

تعليم اللغة العربية ابلوسيلة التعليمية اؼبستخدمة ال تناسب تطبيقها يف الصف 
نظرا إذل أىداؼ تدريسها، كالعرض من  .دبدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة االسالميةالسابع 
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اؼبواد التعليمية ابلكفاءات، كالطرائق التدريسية، كاللغة اؼبستخدمة غَت مناسبة 
 بكفائة الدراسي اللغة. ككاف التعليم غَت رائع كغَت فعاؿ. 

بتكرة يف عملية أف وبّل اؼبشكالت اؼبوجودة حبضور الوسائل اؼب اؼبدرس أراد
. ىدؼ حضور الوسائل اؼببتكرة إذل إعطاء اؼبعجم اؼبساعدالتعليم كالتعلم كمثل 

يف تقدمي مادة اللغة  كتسهيل اؼبدرس التصوير للطالب أف اللغة العربية سهلة كفبتعة
 أىداؼ التعليم. حىت يبكن أف يناؿ عن الًتصبة النص القراءة العربية

 البياانت احملصولة من اؼبقابلة . ب
حصلت الباحثة من ، قامت الباحثة ابؼبقابلة مع احدل مدرس اللغة العربية

اللغة  يكوف مادة حىت، Fasih Berbahasa Arabقابلة اؼبعلومات عن كتاب ىذه اؼب
  ٓ٘غَت جذابة، ألف:العربية 

 الطالب:  .ٔ
% زبرجوا من  ٓٙكاف الطالب صف السابع دبدرس اؼبهاجر .أ 

 .(MI)اإلسالمية زبرجوا من اؼبدرسة  %  ٓٗك   (SD) اؼبدرسة العامة

 .اؼبدرسة العامةيف   ال يوجد درس اللغة العربية.ب 
 يستصعب الطالب يف قراءة النص العربية.ج 
 ال يفهم الطالب عن اؼبفردات يف النصوص.د 

 : (Fasih Berbahasa Arabكتاب )الكتاب اؼبدرسي اؼبستخدمة  .ٕ
 الصعبة عند الطالباؼبستخدمة  اللغة العربية .أ 
 اإلبتدائي ابؼبستولاللغة اؼبستخدمة غَت مناسب .ب 
 طويلةال وصابلنصنص اإلستماع، كنص القراءة  قدـت الكتابأف .ج 
 قليلة.القائمة اؼبفردات اؼبقدمة، .د 
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مدرس اللغة العربية يف مدرسة اؼبهاجر ، كٕٕٔٓفربيَت  ٜٔيف يـو ثالاثء مع األستاذ شافعي  نتيجة اؼبقابلة  
. اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف الوسطى
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ف تعده أل، Fasih Berbahasa Arabاستخدمت اؼبدرسة اؼبهاجر كتاب .ق 
سطى يف صبلة كبَت، الذم يكمل جبملة و اعبمهورية كاليمانتاف ال

 الطالب. 
 اؼبدّرسالطالب ك  لسابقة، حللت الباحثة أفاعتمادا على بياانت اؼبقابلة ا

لتعليم اللغة العربية. الكتاب األساسي اؼبستخدـ ىو  ٖٕٔٓتستخدـ منهج 
. إذا كاف الكتاب ٕٚٔٓ الطبعة سنةداسونو ت ابراىيم الكتاب الذم ألفو 

 ك قائمة اؼبفردات أكثر، دليل اؼبعلم كفيو أمثلة الوسائل التعليمية القدمي ىناؾ
يف عملية التعليم كالتعلم.  اليت سبكن للمدّرس استخدامواؼبعجم اؼبساعد مثل 

. ؼبساعدهتم يف ترصبة النصاؼبعجم لكن الكتاب اؼبستخدـ اآلف كتاب دل يوجد 
الذم يناسب دبوضوع  اؼبساعداؼبعجم إذل كتاب  احتياجة اؼبدّرسرأت الباحثة 

درس اللغة العربية يف الصف السابع كدليل اؼبدرسة يف تطبيق اللعبة اللغوية يف 
اؼبفردات عملية تعليم اللغة العربية. حىت دل تستغرؽ كقتا طويال يف حبث عن 

  كترصبة النصوص القراءة.
عجم اؼبأف اعداد  من بياانت اؼبالحظة كاؼبقابلة السابقة، رأت الباحثة

 ألف مهم.  ابؼبدخل اؼبوضوعي Fasih Berbahasa Arabاؼبساعد لكتاب 
مدّرس اللغة العربية وبتاجوف إذل اؼبعجم اؼبساعد اؼبناسب دبوضوع الطالب ك 

الدراسي يف الفصل، مع أف ىذا الوقت دل يوجد اؼبعجم اؼبساعد اؼبخصوصة 
اؼبعجم اؼبساعد ك . Fasih Berbahasa Arabاؼبناسبة دبوضوع الدراسي لكتاب 

  يف عملية تعليم اللغة العربية. أف يساعديستطيع 

 صميم اإلنتاجت .ٕ
بعد انلت الباحثة البياانت من اؼبالحظة اؼببدئية كاؼبقابلة مع بعض معلم اللغة 

األكذل: الباحثة إذل اػبطوات  تجر عن اإلحتياجات كغبل اؼبشكلة، مث العربية 
إعداد قوائم للكلمات اؼبتداكلة ( ٕ، )إعداد حبوث كدراسات ميدانية (ٔ)

جانب ) مراعاة الظركؼ احمليطة ابؼبتعلمُت( ٖ، )كالشائعة بُت الطلبة كاؼبتعلمُت
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. قامت الباحثة النمو اللغوم(ك  ،الثقايفأك  جانب االجتماعيك ، النفسي
تصميم اإلنتاج، ربليل اؼبنهج، تعيُت موضوع الكتاب، تصميم ىيكل اؼبعجم، ب

 ، تناسب اؼبواد ابستفادة. كمنها كم يلي: صبع اؼبراجع
 صبعت الباحثة البياانت ليحدد األىداؼ اإلنتاج كالبحث..أ 
ثبتت الباحثة شكل اإلنتاج ابلتفاؽ إذل األىداؼ من منهج التعليمي .ب 

 اللغة العربية يف اؼبدرسة.
صممت الباحثة عن اؼبضموف اؼبواد اؼبصاحبة ابؼبعجم اؼبساعد ابلتفاؽ .ج 

  Fasih Berbahasa Arabإذل مهارات األربعة لكل موضوعات الكتاب 

 للصف السابع.
 صممت الباحثة غالؼ اؼبعجم اؼبساعد اؼبطّور..د 
إذل  Fasih Berbahasa Arabبعد كتابة صبيع اؼبفردات اؼبوجودة يف كتاب .ق 

اؼبفردات حسب األحرؼ اؽبجائي )أ،  ةالباحث رتبتاعد، اؼبعجم اؼبس
 .ب، ت ..( كلكن ابلنظاـ النطق

 قائمة األظباء يف اؼبفرد كمثٌت كاعبمع. ةالباحث زادت.ك 
 Fasih Berbahasa Arabيف اؼبفرد من األظباء اؼبوجودة يف كتاب  األظباءك .ز 

الثالثي اجملرد مث مث القواعد النحوية األساسية مث األمثلة التصريفية من .ح 
 احملفوظات.

صبعت الباحثة اؼبراجع األساسي كاؼبراجع اإلضايف يف تصميمو. اختارت 
الباحثة الكتاب الدراسي اللغة العربية للصف السابع لتحديد اؼبوضوع يف 
اؼبعجم اؼبساعد، كاختارت الباحثة الكتاب عن اؼبعجم غبد اإلسًتاتيجية 

عد، كىذاف الكتاابف يكوف اؼبراجع األساسي يف كالطريقة اؼبناسبة للمعجم اؼبسا
 تصميم اإلنتاج. كاؼبراجع اإلضايف يعٍت الكتاب اللغة العربية عاما. 
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ابؼبدخل  Fasih Berbahasa Arabيف تطوير اؼبعجم اؼبساعد لكتاب  كأما
 اؼبوضوعي يتكوف من نوعُت:

 اؼبراجع األساسي  (ٔ
مدرسة اؼبهاجر  السابعللصف  Fasih Berbahasa Arabكتاب يعٍت  

 كاتنجاف كاليمانتاف الوسطى.اإلسالمية  اؼبتوسطة 
 اؼبراجع اإلضايف (ٔ

اؼبصادر لبحث اؼبعٌت اؼبفردات أك اؼبراجع األخر، يعٍت معجم اؼبنّور، 
 ك معجم اؼبعاين. معجم البشرم األندكنيسية، –تطبيقات اللغة العربية 

 طريقة منهجية لكتابو الفركؽ بُت األصوات كالقراءة كما يلي: ىناؾ  (ٕ
 الرمز النقط حركؼ اؽبجائية: (:ٔ.ٗ) جدو 

(ba) ب = b (Alif) ا = a 

(tsa‟) ث = ts (ta‟) ت = t 

(ha‟) ح = h (jim) ج = j 

(dal) د = d (kho‟) خ = kh 

(ra‟) ر = r (dzal) ذ = dz 

(sin) س = s (zai) ز = z 

(shad) ص = sh (syin) ش = sy 

(tha‟) ط = th (dlad) ض = dl 

(„ain) ع = „ (dha‟) ظ = dh 

(fak) ؼ = f (Ghain) غ = gh 

(kaf) ؾ = k (qof) ؽ = q 

(mim) ـ = m (lam) ؿ = l 

(waw) ك = w (nun) ف = n 

(ya‟) م = y (ha‟) ق = h 
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 Fasih Berbahasa Arabيف اعداد اؼبعجم اؼبساعد لكتاب  اؼبراجع (ٖ
يف اؼبرحلة  Fasih Berbahasa Arabيف اعداد اؼبعجم اؼبساعد لكتاب  

اؼبتوسط أخدت الباحثة اؼبراجع اؼبصادر عن الكتب اؼبعجمية، كىذه 
ليكوف اؼبعجم اؼبطّور معجما صحيحا كانفعا ككسيما مناسبا بتعليم اللغة 

 العربية الصحيحة.
 اؼبطّور: كىذه ىي اؼبراجع من اؼبعجم  

 (ٕ.ٗؿ )اعبدك 
 اؼبراجع من اؼبعجم اؼبساعد اؼبطّور

 اسم ادلراجع النمرة

 .إعداد اؼبواد تعليم اللغة العربية لغَت انطقُت هبا، أضبد ـبتار عمرابراىيم فوزاف ٔ
 .(ٜٕٓٓ)كلية دار العلـو جامعة القاىرة 

 لربامج تعلم العربيةدليل عمل يف إعداد اؼبواد التعليمية ، رشدم أضبد طعيمة ٕ
 .(ٜ٘ٛٔ)جامعة أـ القرل مكة اؼبكرمة. 

 إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغَت انطقُت هبا.، عبد الرضبن بن ابراىيم الفوزاف ٖ
ٗ Adib Bisri. 1999. Kamus al-Bisri Indonesia-Arab, arab-Indonesia. 

Surabaya:Pustaka Progressif  

٘ Darsono, T Ibrahim. 2014. Fasih Berbahasa Arab. Tiga Serangkai.  

ٙ Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia. 

Surabaya:Pustaka Progressif 

ٚ Taufiqurrochman. 2015.  Leksikologi Bahasa Arab. UIN Maliki Press.  

ٛ Taufiqurrochman. 2008.  Leksikologi Bahasa arab, UIN Malang Press 

ٜ https://www.almaany.com/id/dict/ar- di akses pada tanggal 30 Januari 

2021 
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 ادلواصفات ادلنتج .ٕ
بعد انلت كاكتشفت الباحثة البياانت عن اؼبشكالت الطالب كاؼبدرس اللغة 
العربية يف مدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتنجاف كاليمانتاف الوسطى من 
اؼبالحظة كاؼبقابلة، فاستنبطت الباحثة عن اإلحتياجات الظاىرة، مث ثبّتت 

يف اؼبرحلة  Fasih Berbahasa Arabالباحثة اؼبواصفات من اؼبعجم اؼبساعد لكتاب 
 اؼبتوسط، كىي: 

 مدخل صناعة اؼبعجم ىو معجم ثنائية اللغة، .ٔ
 أف يشرح اؼبفردات يف الكتاب ابللغة اإلندكنيسية.  .ٕ
 شكل ىذا اؼبعجم من اؼبعجم اعبييب لكي يستطيع أف وبملو الطالب .ٖ

 إذل أم مكاف بسهولة 
 كأما مدخل ترصبة ىو اؼبدخل السياقي. .ٗ
 اؼبوضوعي على كتاب )معجم الكتاب(، عجم اؼب ىونوع اؼبعجم  .٘
فتصنيف اللفظ حسب  Fasih Berbahasa Arabمساعدا على كتاب  .ٙ

 اؼبوضوعي.
جنس اؼبعجم من معجم األلفاظ، ألف اؼبفردات فيو ينتظم على ترتيب  .ٚ

 اللفظ ليس اؼبعٌت.
اؼبفردات فيو تًتكب من اإلظبية كالفعلية كاغبرفية ترصبتها اذل اللغة  .ٛ

 .ااإلندكنيسي
وبتاج اؼبستخدـ إذا حبث اؼبعٌت من اؼبفردات الفعلية أف يبحثها بصيغة  .ٜ

 اؼباضى مفرد مذكر.
 اؼبفردات اغبرفية كجدت مباشرة كما يف الكتاب. .ٓٔ
اؼبفردات اإلظبية كجدت مباشرة كمثل الكتابة يف الكتاب إبزالة حرؼ  .ٔٔ

 رؼ اآلخر."اؿ" للتعريف، ألف اؼبفردات فيو انكرة بدكف شكل يف اغب
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كل موضوع وبتمل على تصريف األفعاؿ فيو. كالتصريف مناسبة كل  .ٕٔ
 موضوع يف الكتاب.

ككل جزء الصفحة فيها الفراغ. كضعتها الباحثة احملفوظات اؼبوجودة يف  .ٖٔ
 اؼبوضوع اؼبعُت كترصبتها إذل اللغة اإلندكنيسية.

 تصميم الغالف .ٖ
ىذا اؼبعجم  يف تصميم الغالؼ ”PhotoShop Cs5“استخدمت الباحثة 

اللوف األساسي من الغالؼ ىذا اؼبنتج يعٍت لوف األزرؽ  يعٍت: اؼبساعد،
يفتح ىذا اؼبعجم من األيسر. تصميم الغالؼ ك  ابختالط مع اللوف األخضر.

 من أمر مهم يف اعداد اؼبعجم، ألف الغالؼ يصّور عن اؼبضموف اؼبعجم.
م اؼبساعد لكتاب فصّممت كصّورت الباحثة الغالؼ الذم يصّور عن اؼبعج

Fasih Berbahasa Arab .يف اؼبرحلة اؼبتوسط 
 الغالف األمامي . أ

 :صّممت الباحثة الغالؼ األمامي يعٍت
 بلوف األزرؽ ابختالط مع اللوف األخضر.  (ٔ
  Kamus Bantu Fasih Berbahasa Arabكالعنواف اؼبكتوبة يف الغالؼ يعٍت  (ٕ

 ىذه ىي اإلسم ىذا اؼبعجم اؼبساعد،ك 
  ptٕٚابؼبقياس  Bunny Funny مكتوبة ابػبط Kamus Bantuكلمة  (ٖ

 . ابللوف األخضر كطرؼ األبيض

  ptٛٗابؼبقياس   Groboldتوبة ابػبط مك Fasih Berbahasa Arab ككلمة (ٗ

 Arialتوبة ابػبط مك Untuk Kelas VII Madrasah Tsanawiyah ككلمة (٘

Bold   ٕٗابؼبقياسpt   ،ابللوف األخضر كطرؼ األبيض . 
،   ptٓٗابؼبقياس  Arial Boldتوبة ابػبطمك Arab-Indonesia ككلمة (ٙ

اندكنيسي(.  –يدؿ أف ىذا اؼبعجم من ثناء اللغة )عريب. ابللوف األبيض
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 Dilengkapi: Kosa-kata bergambar, Tashrif, dan Kata Mutiaraككلمة

Bahasa Arab توبة ابػبطمكArial Bold   ٖٙابؼبقياس pt ، 

  Ainun Ma‟rufahكيف جهة السفلى اليمُت، ىناؾ اسم اؼبؤلف اؼبعجم يعٍت  (ٚ

 .  ptٕٗابؼبقياس  Impact ابػبط ، كىذا اإلسم مكتوبةاألزرؽ ابللوف

كأما الصور اؼبستخدمة يف معجم اؼبساعد اؼبطّور يف الغالؼ األمامي يعٍت  (ٛ
اللغة الف لباس األبيض كالقلنسوة وبمالف الكتاب مصورة طالباف يستع

  العربية.

 .  Fasih Berbahasa Arab اؼبساعد الغالؼ األمامي اؼبعجمصورة  ىذه ىيك 

 الغالف اخللفي . ب
 يعٍت: صّممت الباحثة الغالؼ اػبلفي

كتبت الباحثة ك ابللوف األزرؽ.  الغالؼ اػبلفيصّممت الباحثة ( أ
الكليمات اليت يصّور عن مواصفات اؼبعجم ككذلك يصّور اؼبعلومات أف 

 Fasihمن اؼبعجم اؼبساعد اؼبناسة بكتابىذا اؼبعجم اؼبساعد اؼبطّور 

Berbahasa Arab  . 

ابؼبقياس   Arial Bold ىذه الكلمات مكتوبة ابللغة اإلندكنيسية، ابػبط ( ب
ٖٙpt  ،الكليمات مكتوبة ابللوف األبيض. كىذه 

يعٍت صورة طالباف يستعالف لباس يف الغالؼ اػبلفي صّورت الباحثة ( ج
 ابللوف األضبر.  األبيض كالقلنسوة وبمالف الكتاب اللغة العربية

 Fasih Berbahasa Arab اؼبساعد اؼبعجم اػبلفيالغالؼ صورة  ىذه ىيك 
 تصميم ادلضمون  . ج

كاف اؼبعجم اليت ستقـو الباحثة إبعداده يعٍت اؼبعجم اؼبساعد. كلذلك 
 Fasihيرتب اؼبوضوع ىذا اؼبعجم اؼبساعد اؼبطركح مؤسسا على كتاب 

Berbahasa Arab اىيم تيكا سرانكي سنة الطبعة ر ألف دارسونو ت. إب
ككتبت الباحثة مضموف اؼبفردات اؼبعجم اؼبساعد اؼبطّور ابللغة  .ٕٚٔٓ

العربية كترصبتها ابللغة اإلندكنيسية، ككذلك يف القوعد كبعض اؼبثاؿ يعٍت 
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ابللغة العربية. كأما احملفوظات كتبت الباحثة ابللغة العربية كترصبتها ابللغة 
ْدر س ُة(الد رْ ، الد ْرُس األ ك ؿ )التػ ع اُرُؼ(اإلندكنيسية. 

 
الد ْرُس ، ُس الث اين )اؼب

ْرُس الرناِبُع )ا ْلُعنْػو اُف(، الث اِلُث )ا ألْلو اُف( ْرُس ،الد ْرُس اػب اِمُس )ا ْلبػ ْيُت(، الد  الد 
 . الس اِدس ُة)ا أُلْسر ُة(

 ادلقدمة والفهرسد.
يف البداية اؼبعجم، كتبت الباحثة اؼبقدمة. يف اؼبقدمة كتبت الباحثة  

ملسو هيلع هللا ىلص ، ككتبت الباحثة عن موقع كلمة ال دمحم  شكر إذل الصلوات على النيب 
اؼبعجم اؼبساعد كاسًتاذبية يف تعليم اللغة العربية، كبّينت الباحثة عن األنبّية 
العناصر التسلية يف التعليم عند الطالب، ألف اعتقاد بعض الطالب أف 

م ؼبعلم اللغة العربية يف الدرس اللغة العربية صعب كمفزع، كمن أمر مه
اختياراؼبواد التعليمية ك اسًتاذبية التعليم الدقيق ليناؿ اؽبدؼ يف الكفائة عند 
الطالب. كذلك بّينت الباحثة أف يف اعداد اؼبعجم ىناؾ نقائص كثَتة، 

 يُرجى اؼبقًتحات من سادة القارئ.  
ككتبت الباحثة الفهرس يف ىذا اؼبعجم اؼبساعد، أبىداؼ ليسهل ؼبن قرأ 
ىذا اؼبعجمىفي حبث عن اؼبوضوع أك اؼبفردات اليت اراده. فأضافت الباحثة 
أك اؼبؤلفة ؿبتول اؼبعجم اؼبساعد الذم يشَت إذل رقم صفحة اؼبعجم. كرتّبت 

 Fasihالباحثة موضوع اؼبعجم كما يف الكتاب األساسي يعٍت كتاب 

Berbahasa Arab  ، مث لكل ابب كاحملفوظات يف آخر الصفحة تتكّوف من
 اؼبفردات اؼبصّور كاؼبفردات اؼبًتصبة ابللغة اإلندكنيسية كالتصريف كالقواعد.

 بداية ادلوضوع . ه
صّممت الباحثة اؼبفردات اؼبصّور اليت تناسب ابؼبوضوع الكتاب 

سّهل القارئ لبحث اؼبوضوع. األساسي يف كل بداية اؼبوضوع الدراسي لكي ي
أخدت الباحثة الصورة اؼبستخدمة يف بداية الباب لكل اؼبوضوع يعٍت من 
انًتنيت أك الشبكة الدكلية. كمعٌت الصورة  اؼبفردات اؼبستخدمة مناسبة 
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يف ابب األكؿ أك الدرس .  Fasih Berbahasa Arabدبوضوع الدراسي يف كتاب 
احثة يف بداية الباب ابلصور اؼبفردات اؼبناسبة األكؿ يعٍت التعارؼ، فاختار الب

 ابلتعارؼ.
  

 ادلعجمتطوير ال .ٗ
تصميم اإلنتاج، قامت الباحثة دبرحلة تطرير اإلنتاج. ىذه اؼبرحلة ىي بعد 

ربقيق خطة اعداد اؼبعجم اؼبساعد من مرحلة التصميم. ستبُت الباحثة عن 
ابؼبدخل  Fasih Berbahasa Arabعملية تطوير معجم اؼبساعد لكتاب 

 ، فيما يلي: اؼبوضوعي
  الغالف األمامي  ٔ
غالؼ معجم اؼبساعد يتكوف من عنواف الكتاب  

  Kamus Bantu Fasih Berbahasa Arabكىو

كالفصل اؼبستخدـ كاسم اؼبؤلفة. الصورة اؼبوجودة 
تدؿ على عملية الطالب يف تعليم اللغة العربية 

 بوسيلة معجم اؼبساعد.

 
 العامة البياانت ٕ

 

البياانت العامة تتعلق ابسم اؼبؤلفة كعنواف  
الكتاب ك اسم اؼبشرفُت كاػبرباء كاسم اؼبصممة 

 .ككذلك العاـ الدراسي
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  التمهيد ٖ
اؼبعجم مت إعداد كلمة الشكر قد كتبت الباحثة   

للصف السابع يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  اؼبساعد
اإلسالمية. كبيّنت الباحثة عن مضموف ىذا 

 الكتاب كأىداؼ إعداده.

 
  دليل استخدام كتاب اللعبة اللغوية ٗ
فيو دالئل لتساعد اؼبدرس يف استخداـ كتاب  

من األكؿ حىت األخر دبا كقع اؼبعجم اؼبساعد 
 يف الكتاب.

 
 

  فهرس الكتاب ٘
موضوع الدرس كرقم الصفحة يف الفهرس كجد  

ؼبساعدة اؼبدرس يف فتح اؼبادة أك اللعبة 
اؼبقصودة. رتبت الباحثة موضوع الكتاب كما يف  
كتاب اللغة العربية األساسي كلكل الباب 
 يتكوف من أربعة األلعاب ألربع اؼبهارات اللغوية.
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  بداية ادلوضوع ٙ
الورؽ كضعت الباحثة بداية اؼبوضوع يف  

اغبدكدم لتسهيل اؼبدرس لبحث عن اؼبوضوع 
. كاف ستة ابؼبفردات اؼبصورة الذم أراده

اؼبوضوعات يف ىذا الكتاب ىي التعارؼ 
اؼبدرسية كاألدكات اؼبدرسية كالعنواف كالبيت 
كاألسرة. أخذت الباحثة الصورة لبداية اؼبوضوع 
من إنًتنيت أك الشبكة الدكلية. كالصورة 

ة دبوضوع الدرس يف ىذا اؼبستخدمة مناس
 الكتاب.

 

  ادلعجممضمون  ٚ
اؼبفردة اللغة العربية ك اؼبطور من  اؼبعجمتكوف  

 شرحها لغة األندكنيسية

 

  ادلراجع ٜ
من كتب  اؼبعجميةفيو اؼبراجع كاؼبصادر عن اؼبواد  

 معجمااؼبطور  اؼبعجمـبتلفة ليكوف كتاب 
 صحيحا كانفعا مناسبا بنظرية تعليم اللغة العربية.
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  السرية الذاتية للمؤلفة ٓٔ
 اؼبعجم اؼبساعدفيو السَتة الذاتية ؼبؤلف كتاب  

 كاػبربات التعليمية كاألشياء اليت تتعلق ابؼبؤلف.

 
  الغالف اخللفي ٔٔ
اللوف األساسي من الغالؼ اػبلفي ىو أزرؽ  

كأصفر. فيو شرحت الباحثة اؼبعلومات عن 
اؼبناسب بدرس اللغة العربية  اؼبواصفات اؼبعجم

يف الصف السابع. أما الصورة السفلى فهي 
 طالباف يدرساف ابؼبعجمصورة 

 
  

فبعد انتهى الباحثة من مرحلة ربليل اإلحتياجات كاؼبشكالت مث مرحلة 
التطوير اؼبعجم اؼبساعد، فقامت الباحثة دبرحلة تطوير اؼبنتج. يف ىذه اؼبرحلة كىي 
التحقيق من اؼبرحلة التصميم، كستبُّت الباحثة عن عملية تطوير اؼبعجم اؼبساعد 

مث اإلصالحات  التصميم من خبَت ، كىي التصديقFasih Berbahasa Arabلكتاب  
 اؼبنتج كالفعالية اؼبنتج. 

لتحقيق من صحة اؼبنتج، فقامت الباحثة ابطرح اإلستبانة. كىذا ليكوف  
اؼبنتج صحيح كمناسب فبل اإلجراء إذل الطالب دبدرسة اؼبهاجر كاتنجاف  

ياانت كاليمانتاف الوسطى.كاكتساب ىذه البياانت من نوعُت، البياانت الكيفية كالب
الكّمية. يف البياانت الكّمية استخدمت الباحثة نوع االستبانة اؼبغلوقة دبقياس 

أما البياانت الكيفية تكتسب من التعليقات كاإلقًتاحات . Skala Likertليكرت 
  .ك مدّرس اللغة العربية خبَت التصميم، اؼبوجودة إما من خبَت اؼبضموف
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 ادلعجم تطبيقال. ٗ
اؼبرحلة الرابعة ىي التطبيق أك ذبربة اإلنتاج ؼبعرفة استجابة الطالب عن 

. يف ابؼبدخل اؼبوضوعي  Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب جودة 
ىذه اؼبرحلة، جرّبت الباحثة اإلنتاج يف الصف السابع دبدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة 

حىت  ٕٕٔٓأبريل  ٚٔالتاريخ  اإلسالمية. بدأت الباحثة التجربة اؼبيدانية يف
يف تعليم اللغة  اؼبعجم اؼبساعد. فيما يلي جدكؿ تطبيق ٕٕٔٓمايو  ٗالتاريخ 
 العربية:

 معجم ادلساعد التطبيق جدو . (ٖ.ٗ)اجلدو  
 األنشطة   التاريخ الرقم

 االختبار القبلي ٕٕٔٓأبريل  ٚٔ ٔ

 ٕٕٔٓأبريل  ٕٓ ٕ
القراءة  عملية التعليم ابؼبوضوع البيت ؼبهارة

 بدكف اؼبعجم اؼبساعد

عملية التعليم ابؼبوضوع البيت ؼبهارة الكتابة  ٕٕٔٓأبريل  ٕٚ ٖ
 ابستخداـ اؼبعجم اؼبساعد

 كّزعت الباحثة االستبانة ٕٕٔٓأبريل  ٖٓ ٗ
 االختبار القبلي ٕٕٔٓمايو  ٗ ٘

 
أبريل  ٚٔمن اعبدكؿ السابق، بدأت الباحثة التجربة اؼبيدانية يف التاريخ 

. يف اللقاء األكؿ، قامت الباحثة ابالختبار القبلي قبل تقدمي مادة اللغة ٕٕٔٓ
العربية ابستخداـ اؼبعجم اؼبساعد. أعطت الباحثة حوؿ ساعة كاحد إلجراء 

بلي ؼبعرفة كفاءة الطالب االختبار القبلي. قصدت الباحثة إذل االختبار الق
األكلية يف تعليم اللغة العرببية. يف اللقاء الثاين، قدمت الباحثة الدرس اػبامس 

. يف اللقاء ٕٕٔٓأبريل  ٕٓربت موضوع "البيت" ؼبهارة القراءة، يف التاريخ 
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الثالث، استمرت الباحثة الدرس اػبامس ربت اؼبوضوع "البيت" ؼبهارة الكتابة 
مّث كّزعت الباحثة . ٕٕٔٓأبريل  ٕٚيف التاريخ  م اؼبساعد،ابستخداـ اؼبعج

 .اؼبطور اؼبعجم اؼبساعد ستة طالب ؼبعرفة آراءىم عن االستبانة إذل
كىو يف  َتيف اللقاء األخ قدمت الباحثة االختبار البعدم إذل الطالبك 
أعطت الباحثة حوؿ ساعة كاحد إلجراء االختبار  .ٕٕٔٓمايو  ٗالتاريخ 

القبلي. مث حللت الباحثة نتيجة االختار البعدم ؼبعرفة كفاءة الطالب بعد 
 هاتكاألسئلة اليت قدماستخداـ اللعبة اللغوية يف عملية تعليم اللغة العربية. 

 ةالباحث تمع االختبار القبلي. كقد كضع ـبتلفايف االختبار البعدم  ةالباحث
 القبلي كاالختبار البعدم يف اؼبلحق. االختبار أسئلة

 
 ادلعجم التقومي .٘

، ابؼبدخل اؼبوضوعي  Fasih Berbahasa Arabاؼبساعد لكتاب قبل تطبيق 
حىت يكوف ىذا اؼبعجم مستعدا  اؼبساعد لكتابقامت الباحثة إبصالح 

للمستخدـ. كاف التقومي يف ىذه اؼبرحلة من نتيجة االستبانة اليت كزعت الباحثة 
دمحم لطفي اؼباجستَت كخبَت إذل اػبرباء كاؼبدرسُت كىم  األستاذ الدتور حبييب 

مكي حسن اؼباجستَت كخبَت التصميم كمدرسي العربية الذين كاألستاذ اؼبضموف 
 ارباد مدرسي اللغة العربية كاتنجاف. هبتمعوف يف 

كّزعت الباحثة  اؼبطور اؼبعجم اؼبساعد عن الطالبآراءأما ؼبعرفة 
ؼبعرفة كفاءة االختبار القبلي كأما  ا الطالب يف الفصل السابع.االستبانة إلى

ؼبعرفة كفاءة الطالب بعد كاالختبار البعدم  اؼبعجم اؼبساعدالطالب قبل تطبيق 
 .اؼبساعداؼبعجم تطبيق 
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  Fasih Berbahasa Arabادلعجم ادلساعد لكتاب ادلبحث الثاين: صالحية 
 ابدلدخل ادلوضوعي

 Fasih Berbahasaيف اعداد اؼبعجم اؼبساعد لكتاب  ADDIE اػبطوات رآه كاف

Arab  تالـز الباحثة أبف تقيم على عملية التطبيق اؼبنتج. كبعد انتهى الباحثة من
كالتطوير مث عملية التصديق من اػببَت اؼبضموف كالتصميم حىت اعتقد عملّية التصميم 

الباحثة أف ىذا اؼبنتج يستعّد على التجربة اؼبيدانية، فقامت الباحثة بعملية التطبيق 
 أك التجربة من اؼبعجم اؼبطّور ؼبعرفة صالحية اؼبنتج.

طور. بعد اعداد اؼبنتج، كزعت الباحثة االستبانة لتحقيق صحة اؼبعجم اؼب
اكتسب ىذه البياانت من نوعُت ىم البياانت الكمية كالبياانت الكيفية. حصلت 

( Skala Likertالكمية من االستبانة اؼبغلوقة دبقياس ليكارت ) الباحثة على البياانت
كالبياانت الكيفية من التعليقات كاالقًتاحات من خبَت اؼبضموف كاػببَت التصميم 

 كاؼبدرسُت.
  ادلضمونالتصديق من خبري. أ

دمحم لطفي اؼباجستَت  يف قامت الباحثة ابإلستبانة إذل  األستاذ الدكتور حبييب 
 Fasih، لتصديق معجم اؼبساعد لكتاب ٕٕٔٓابريل  ٕٓالتاريخ األربعاء 

Berbahasa Arab  ربتوم على ثالثة معايَت، يعٍت حسب معيار اؼبضموف اليت
معايَت من انحية كجو اؼبعجم، من انحية مضموف اؼبعجم، من انحية معايَت 
اؼبعجم، من معايَت نوع اؼبعجم.  كالبياانت من االستبانة مكتوبة يف اعبدكؿ 

 اآليت: 
 نتيجة من خبري ادلضمون: (ٗ.ٗ  )اجلدو 

 رلموع رلموع اإلجابة( xالرمز )النتيجة  مقياس أو اإلجابة الرقم
 ٓ ٓ  x ٔ ضعيف جدا ٔ
 ٓ ٓ x ٕ ضعيف ٕ
 ٓ ٓ   x ٖ مقبوؿ ٖ
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 ٓٛ ٕٓ  x ٗ جيد ٗ
 ٓ ٓ  x ٘ جيد جدا ٘

 ٓٛ  رلموع 
 

من اعبدكؿ السابق، استنتجت الباحثة أف ال يوجد مؤشر االستبانة الذم 
. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة ضعيف عدده ضعيف جداتضّمن درجة 

كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة مقبوؿ عدده  صفرمؤشرات دبجموع  صفر
. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة جيد عدده صفرمؤشرات دبجموع  صفر

. أف ال يوجد أيضا مؤشر االستبانة الذم تضّمن ٓٛمؤشرات دبجموع  عشركف
. مث ٓٛاؼبضموف ىي دبجموع  خبَت من االستبانة األخرة درجة جيد جدا. فنتيجة

 حللت الباحثة القيمة اؼبوجودة ابستخداـ ىذا الرمز:
 النتيجة مقياس األعلى  Xالنتيجة األعلى = ؾبموعة األسئلة 

ٕٓ X  ٘  =ٔٓٓ ()النتيجة األعلى 
 النتيجة مقياس األقلى   Xالنتيجة األقلى = ؾبموعة األسئلة 

ٕٓ X  ٔ  =ٕٓ ()النتيجة األقلى 
 لنتيجة األخرية = ا

قيمة  
∑  النتيجة ؾبمع النتيجة

∑ األعلى النتيجة
        

 
ٛٓ ٔٓٓ %   X     ٛٓ  = ٔٓٓ 

 
ككيفية معرفة معٌت النتيجة من اغبساب اؼبذكورة فتلـز الباحثة أف تفسر 

 ذلك الرقم من خالؿ ىذا اؼبعيار:
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 االستبانةري يالنسبة ادلئوية دلعا (: ٘.ٗ)اجلدو  
 النسبة ادلئوية التقدير الرقم

 %ٕٓ -% ٓ ضعيف جدا ا
 %ٓٗ -% ٕٔ ضعيف ٕ
 %ٓٙ -% ٔٗ مقبوؿ ٖ
 %ٓٛ -% ٔٙ جيد ٗ
 % ٓٓٔ -% ٔٛ جيد جدا ٘

السابقة، فاؼبالحظة اليت يؤديها خبَت اؼبضموف أبكمالو البياانت اؼبقدمة من 
 .موافق. فهذا دليل على أف النتيجة من اؼبعيار  % ٓٛحصل على 

كمن االستبانة السابقة كجدت الباحثة اإلقًتاحات كالتعليقات إلصالحات 
 النتج اف يكوف أحسن، يعٍت أف اؼبعجم اؼبساعد وبتاج إذل : 

 ألف يفّتش الباحثة عن اؼبؤشرات( أ
 تصحيح األخطاء إّما يف الكتابة أك الًتكيب( ب

 التصديق من خبري التصميم  . ب
إذل األستاذ أضبد  ٕٕٔٓابريل  ٕٕ الباحثة ابالستبانة يف التاريخ قامت

 Fasih التصميم يف معجم اؼبساعد لكتابمكي حسن اؼباجستَت كخبَت

Berbahasa Arab ، بقسم اللغة العربية جبامعة موالان مالك ابراىيم  مدّرسكىو
كاإلستبانة لألستاذ أضبد مكي حسن اؼباجستَت ربتوم على  ماالنج اغبكومية

اربعة معايَت، يعٍت معايَت من انحية تصميم اؼبعجم، معايَت من رسـو اؼبعجم، 
معايَت من انحية كجو اؼبعجم، معايَت من انحية شكل اؼبعجم،  كالبياانت 

 من االستبانة ػببَت التصميم مكتوبة يف اعبدكؿ اآليت: 
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 التصميمنتيجة من خبري   : (ٙ.ٗ  )اجلدو 
 رلموع رلموع اإلجابة( xالرمز )النتيجة  مقياس أو اإلجابة الرقم

 ٓ ٓ  x ٔ ضعيف جدا ٔ
 ٓ ٓ x ٕ ضعيف ٕ
 ٓ ٓ   x ٖ مقبوؿ ٖ
 ٕٛ ٚ  x ٗ جيد ٗ
 ٘ٗ ٜ  x ٘ جيد جدا ٘

 ٖٚ  رلموع 
، استنتجت الباحثة أف ال يوجد مؤشر االستبانة الذم البياانت اؼبستخدمةمن 

تضّمن درجة راسب. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة ضعيف عدده مؤشرين 
. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة مقبوؿ عدده ثالثة مؤشرات -دبجموع 

. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة جيد عدده شبانية مؤشرات دبجموع -دبجموع
. ٘ٗشر االستبانة الذم تضمن درجة جيد جدا عدده مؤشرين دبجموع . كمؤ ٕٛ

. مث حللت الباحثة قيمة ٘٘التصميم ىي دبجموع  خبَت من فنتيجة االستبانة األخرة
 اؼبوجودة ابستخداـ ىذا الرمز:

 النتيجة مقياس األعلى  Xالنتيجة األعلى = ؾبموعة األسئلة 
ٔٙ X  ٘  =ٛٓ ()النتيجة األعلى 

 النتيجة مقياس األقلى   Xالنتيجة األقلى = ؾبموعة األسئلة 
ٔٙ X  ٔ  =ٔٙ ()النتيجة األقلى 

 النتيجة األخَتة = معيَت 

قيمة  
∑  النتيجة ؾبمع النتيجة

∑ األعلى النتيجة
        

 
 73 

100 %    X    = 91,25 % 
80 
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تفسر ذلك  ككيفية معرفة معٌت النتيجة من اغبساب اؼبذكورة فتلـز الباحثة أف
 الرقم من خالؿ ىذا اؼبعيار:

 ري االستبانةيالنسبة ادلئوية دلعا (:ٚ.ٗ) اجلدو 
 النسبة ادلئوية التقدير الرقم

 %ٕٓ -% ٓ ضعيف جدا ا
 %ٓٗ -% ٕٔ ضعيف ٕ
 %ٓٙ -% ٔٗ مقبوؿ ٖ
 %ٓٛ -% ٔٙ جيد ٗ
 % ٓٓٔ -% ٔٛ جيد جدا ٘

السابقة، فاؼبالحظة اليت يؤديها خبَت اؼبضموف أبكمالو  مةالبياانت اؼبقدَّ من 
 موافق بشدة.. فهذا دليل على أف النتيجة من اؼبعيار  % 91,25حصل على 

كمن االستبانة السابقة كجدت الباحثة اإلقًتاحات كالتعليقات من خبَت التصميم 
 إلصالحات النتج اف يكوف أحسن، يعٍت أف اؼبعجم اؼبساعد وبتاج إذل : 

 Turnitin))يرجى للباحثة لتقيم بًتنينُت ( أ
 يرجى لتحّسن الغالؼ األمامي ك اػبلفي ( ب
 يرجى للباحثة أك اؼبؤلفة ليجعل حقوؽ النشر كالطبع بعد اإلمتحاف( ج

 يرجى للباحثة ألف تبّدؿ اػبط الكتابة احملتول حىت يكوف جذااب ؼبن يقرأه.  د( 

 اللغة العربية  التصديق من مدّرس . ج
بعد أف تصحح الباحثة اؼبعجم اؼبساعد اؼبطورة، فقّدمت الباحثة اؼبنتج إذل 

اؼبطور قبل  عن اؼبعجم اؼبساعد ؼبعرفة آرائومدّرسة اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة 
تطبيقو إذل الطالب. كىذه نتيجة االستبانة من مدّرسة اللغة العربية يف مدرسة 

 كاليمانتاف الوسطى.اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتنجاف  
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 اللغة العربية يف ادلدرسة من مدّرسنتيجة : (ٛ.ٗ  )اجلدو 
 رلموع رلموع اإلجابة( x)النتيجة  الرمز مقياس أو اإلجابة رقم
 ٓ ٓ  x ٔ ضعيف جدا ٔ
 ٓ ٓ x ٕ ضعيف ٕ
 ٓ ٓ   x ٖ مقبوؿ ٖ
 ٕٗ ٙ  x ٗ جيد ٗ

 ٕٓ ٗ  x ٘ جيد جدا ٘

 ٗٗ  رلموع 
، استنتجت الباحثة أف ال يوجد مؤشر االستبانة الذم اؼبستخدمةالبياانت من 

تضّمن درجة راسب. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة ضعيف عدده مؤشرين 
. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة مقبوؿ عدده ثالثة مؤشرات -دبجموع 

ع . كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة جيد عدده شبانية مؤشرات دبجمو -دبجموع
. ٕٓ. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة جيد جدا عدده مؤشرين دبجموع ٕٗ

. مث حللت الباحثة قيمة ٘٘التصميم ىي دبجموع  خبَت من فنتيجة االستبانة األخرة
 اؼبوجودة ابستخداـ ىذا الرمز:

 النتيجة مقياس األعلى  Xالنتيجة األعلى = ؾبموعة األسئلة 
ٔٓ X  ٘  =٘ٓ ( النتيجة)األعلى 

 النتيجة مقياس األقلى   Xالنتيجة األقلى = ؾبموعة األسئلة 
ٔٓ X  ٔ  =ٔٓ ()النتيجة األقلى 

 النتيجة األخَتة = 

قيمة  
∑  النتيجة ؾبمع النتيجة

∑ األعلى النتيجة
        

 
 

 
44 

100 %    X    = 88 % 
50 
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أف تفسر ككيفية معرفة معٌت النتيجة من اغبساب اؼبذكورة فتلـز الباحثة 
 ذلك الرقم من خالؿ ىذا اؼبعيار:

 ”Skala likert“معايَت اللياقة بناء على اؼبقياس ليكَتت : (ٜ.ٗ  )اجلدو 
 القيمة الفصيلة

 % ٓٓٔ≤نتيجة  <%  ٗٛ موافق بشدة
 %  ٗٛ ≤نتيجة  <% ٛٙ موافق
 % ٛٙ ≤نتيجة  <% ٕ٘ ؿبايد

 %ٕ٘ ≤نتيجة  <% ٖٙ غَت موافق
 %ٖٙ ≤نتيجة  <% ٕٓ غَت موافق بشدة 

السابقة، عرفت الباحثة أف مّدرسة اللغة العربية أعطت  من البياانت اؼبقدَّمة
% . فهذا دليل على أف  ٛٛاؼبطور حصل على   النتيجة ؽبذه اؼبعجم اؼبساعد

 .موافق بشدةالنتيجة من اؼبعيار 
إذف، ىي يبكن استخدامها يف عملية التعليم بقليل من التعديل أك التصحيح  

 لًتقية كفاءة الطالب يف مهارات اللغوية.
 إصالحات ادلنتج د.  

بعد أف يقـو اػببَتكف بتصديق اؼبنتج كحصلت الباحثة البياانت كاؼبعلومات  
طور حسب من اقًتاحات كتعليقاهتما، فأصلحت الباحثة اؼبعجم اؼبساعد اؼب

االقًتاحات كالتعليقات منهما. كمؤسسا على ىذه اؼبداخالت كاالنتقادات فقاـ 
 الباحثة إبصالح اؼبنتج.

فاألكؿ، يعٍت اصالحات عن الغالؼ اؼبنتج. أمر خبَت التصميم إذل الباحثة  
ألف ربسن الغالؼ، ألف الغالؼ اؼبنتج غَت فبتع كؾبذب. مثال من اللوف 

 تفيلـز للباحثة ألف تصححو. فقام كالثاين، األمامي. كالكتابة اػبط الغالؼ
  :الباحثة إبصالح الغالؼ األمامي يعٍت

 بلوف األزرؽ ابختالط مع اللوف األخضر. . أ
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ىذه ك  Kamus Bantu Fasih Berbahasa Arabكالعنواف اؼبكتوبة يف الغالؼ يعٍت . ب
 Bunny مكتوبة ابػبط Kamus Bantuىي اإلسم ىذا اؼبعجم اؼبساعد، كلمة 

Funny  ٕٚابؼبقياس pt  ابللوف األخضر كطرؼ األبيض. 

، pt ٛٗابؼبقياس   Groboldتوبة ابػبط مك Fasih Berbahasa Arab ككلمة . ج

  Arial Boldتوبة ابػبط مك Untuk Kelas VII Madrasah Tsanawiyah ككلمة
 .ابللوف األخضر كطرؼ األبيض،   pt ٕٗابؼبقياس 

ابللوف ،   pt ٓٗابؼبقياس  Arial Boldتوبة ابػبط مك Arab-Indonesia ككلمة د.
 اندكنيسي(.  –. يدؿ أف ىذا اؼبعجم من ثناء اللغة )عريب األبيض

 Dilengkapi: Kosa-kata bergambar, Tashrif, dan Kata Mutiara ككلمة. ق

Bahasa Arab توبة ابػبط مكArial Bold   ٖٙابؼبقياس pt ، 

  Ainun Ma‟rufahكيف جهة السفلى اليمُت، ىناؾ اسم اؼبؤلف اؼبعجم يعٍت   . ز

 .  pt ٕٗابؼبقياس  Impactثبٌخظ   األزرؽ ، كىذا اإلسم مكتوبة ابللوف

كأما الصور اؼبستخدمة يف معجم اؼبساعد اؼبطّور يف الغالؼ األمامي يعٍت صورة  . ح
 طالباف يستعالف لباس األبيض كالقلنسوة وبمالف الكتاب اللغة العربية. 

يرجى للباحثة ألف تبّدؿ اػبط الكتابة احملتول حىت يكوف جذااب ، لثكالثا
 Tradisional Arabic مكتوبة اػبطؼبن يقرأه. فقامت الباحثة أبف تبدؿ اػبط الكتابة 

 . pt ٓٔ ابؼبقياس Calibri(body) تبدؿ ابػبط، pt  ٛٔابؼبقياس 

 الغالف األمامي قبل التصحيح الغالف األمامي بعد التصحيح
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يرجى للباحثة ألف تبّدؿ اػبط الكتابة يف غالؼ اػبلفي من جهة موقع  كالرابع، 
 كتابة اػبط على األكسط.  كتابة اػبط، فقامت الباحثة موقع

 الغالف اخللفي بعد التصحيح الغالف اخللفي قبل التصحيح

  
  

كخبَت التصميم عن الكتابة اؼبنتج  ىناؾ اؼبداخالت من اػببَت اؼبضموف كاػبامس،
ليكوف اؼبعجم اؼبساعد مستعّد يف انتشرتو، يعٍت الـز للباحث كمؤلف اؼبعجم لتقيم 

حىت تيّقن ؼبن يقرأه أف ىذا اؼبعجم غَت انتحاؿ  Turnitin))بًتنينُت مضموف اؼبعجم 
 يف أتليفو، ألف يف ىذا الوقت قد كجد كثَت من اؼبعجم اؼبساعد. فقاـ الباحثة بعملية

 كىذه ىي بعض نتيجتو: ، Turnitin))بًتنينُت 
 

 نتيجة ترنتني من ادلنتج (ٓٔ.ٗاجلدوا  )
ترنتُت لباب األكؿ اؼبنتجنتيجة  نتيجة ترنتُت لباب الثاين اؼبنتج  
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 نتيجة ترنتُت لباب الثالث اؼبنتج نتيجة ترنتُت لباب الرابع اؼبنتج

  
 نتيجة ترنتُت لباب اػبامس اؼبنتج نتيجة ترنتُت لباب السادس اؼبنتج

 
 

 البيان :
 يتكوف من أجزاء منها:%،  ٚ نتيجة ترنتُت لباب األكؿ اؼبنتج .ٔ

 Internet Sources(blog, wordpres dll), Publication springer, growhill) 
 كأما اللوف اؼبختلفة يدؿ على التفريق بُت اؼبصادر يف تشابو كتابة اؼبنتج.

 يتكوف من: %، ٙ نتيجة ترنتُت لباب الثاين اؼبنتج .ٕ
 Internet Sources (blog, wordpres dll)  

 يتكوف من:  %، ٘ نتيجة ترنتُت لباب الثالث اؼبنتج .ٖ
ٗ. Internet Sources (blog, wordpre 
يدؿ على ليس كتابة اؼبنتج  %، ٓ نتيجة ترنتُت لباب الرابع اؼبنتج .٘

 اؼبتشابو هبا 
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 Internetيتكوف من أجزاء منها:  %، ٚ نتيجة ترنتُت لباب اػبامس اؼبنتج .ٙ

Sources (blog, wordpres dll),   بُت كأما اللوف اؼبختلفة يدؿ على التفريق
 اؼبصادر يف تشابو كتابة اؼبنتج.

 ,Internet Sources (blogيتكوف من  %، ٙ نتيجة ترنتُت لباب السادس اؼبنتج .ٚ

wordpres dll)   كأما اللوف اؼبختلفة يدؿ على التفريق بُت اؼبصادر يف تشابو
 كتابة اؼبنتج.

 
 Fasihادلعجم ادلساعد لكتاب  استجابة الطالب علىادلبحث الثالث: 

Berbahasa Arab  ابدلدخل ادلوضوعي 
 استجابة الطالب عن نتيجة االستبانة . أ

قامت الباحثة ذبربة اؼبنتج  لنيل نتيجة استجابة الطالب عن اؼبنتج،
يف العربية اؼبتوسطة اؼبهاجر اؼبيدانية من اؼبعجم اؼبساعد اؼبطّور يف تعليم اللغة 

لنيل  ،كاليمانتاف الوسطىكانتجاف  الصف السابع من اؼبدرسة اإلسالمية  
اؼبطور كاالختبار البعدم بعد تطبيقها. مّث بعد التجربة  نتيجة فعالية اؼبنتج

اؼبيدانية كّزعت الباحثة االستبانة إذل الطالب ؼبعرفة آراءىم بعد تعليم اللغة 
االستبانة من التجربة من معايَت ك نتيجة العربية ابؼبعجم اؼبساعد اؼبطور. 

  ٔ٘اؼبيدانية
 فحصلت الباحثة اؼبعلومات من االستبانة فيما يلي: 

 االستبانة من التجربة ادليدانيةنتيجة  (ٔٔ.ٗ  )اجلدو  
 رلموع رلموع اإلجابة( x)النتيجة  الرمز مقياس أو اإلجابة رقم
 ٓ ٓ  x ٔ غَت موافق بشدة ٔ
 ٓ ٓ x ٕ غَت موافق ٕ
 ٕٔ ٚ   x ٖ ؿبايد ٖ
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التجربة اؼبيدانيةاالستبانة من معايَت ك نتيجة  (ٛٔ.ٗ)اعبدكؿ  اؼبالحق انظر  



67 
 

 ٗٓٙ ٔ٘ٔ  x ٗ موافق ٗ
 ٜٓٙ ٕٜٔ  x ٘ موافق بشدة  ٘

 ٗٛ٘ٔ  رلموع 
 

، استنتجت الباحثة أف ال يوجد مؤشر االستبانة الذم البياانت اؼبستخدمةمن 
 غَت موافق. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة غَت موافق بشدة تضّمن درجة

عدده ثالثة  ؿبايد. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة -عدده مؤشرين دبجموع 
عدده شبانية  موافق. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة ٕٔ مؤشرات دبجموع

عدده  موافق بشدة. كمؤشر االستبانة الذم تضمن درجة ٗٓٙمؤشرات دبجموع 
 . مث حللت الباحثة قيمة اؼبوجودة ابستخداـ ىذا الرمز:ٜٓٙمؤشرين دبجموع 

 مقياس األعلى النتيجة  Xالنتيجة األعلى = ؾبموعة األسئلة 
ٔٓ X  ٘ X  ٖ٘  =ٔٚ٘ٓ ()النتيجة األعلى 

 النتيجة مقياس األقلى   Xالنتيجة األقلى = ؾبموعة األسئلة 
ٔٓ X  ٔ X  ٖ٘  =ٖ٘ٓ ()النتيجة األقلى 

 النتيجة األخرية = 
 

قيمة  
∑  النتيجة ؾبمع النتيجة

∑ األعلى النتيجة
        

 
  

 
السابقة، عرفت الباحثة أف قبوؿ الطالب ؽبذه اؼبعجم  كمن البياانت اؼبقدمة

فهذا دليل على أف النتيجة من اؼبعيار  %.٘ٗ،ٜٓاؼبطور حصل على   اؼبساعد
 .موافق بشدة

 

1.583 
100 %    X    = 90,45 % 

1.750 
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 نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي . ب

 Fasihاؼبعجم اؼبساعد لكتاب  كفاءة الطالب بعد ادخاؿ اؼبنتجؼبعرفة  و

Berbahasa Arab   ،قامت الباحثة ابإلختبار القبلي كالبعدم يف ابؼبدخل اؼبوضوعي
 الفصل التجرييب، فاستخدمت الباحثة ابلرموز: 

 
 

 
 البياف :

 كأما خطوات حسبها كىي كما يلي: 
 t-(Ha)اعبدكؿ t- (Hº) اغبسابتقدـ ( أ

ٔ. (Hº =  ) اؼبعجم اؼبساعد لكتاب استخداـFasih Berbahasa Arab  يف 
يف مدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف  اؼبرحلة اؼبتوسطة

 . فعاؿ لتعلم اللغة العربية الوسطى
ٕ. (Ha =  ) اؼبعجم اؼبساعد لكتاب استخداـFasih Berbahasa Arab  يف 

يف مدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف   اؼبرحلة اؼبتوسطة
 . غَت فعاؿ لتعلم اللغة العربية كاليمانتاف الوسطى

 يطلب عن اؼبتوسط كمعيار اإللبراؼ كما يف الصفحة التالية.  ( ب

 t :   نتيجة من اإلختبار القبلي كالبعدم

 Md : نتيجة متوسط من فركؽ

∑ : x²dنتيجة من ؾبموعة   
  

 

 N : الطالبعدد 

  
  

√(
∑   

      
)
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كحصل الباحثة نتيجة اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم لطالب الصف 
،  مدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف الوسطىالسابع يف 

 كما يف اعبدكؿ التارل:
 (ٕٔ.ٗاجلدو  )

 نتيجة من االختبار القبلي واالختبار البعدي
 االختبار البعدي االختبار القبلي اسم الرقم

 ٓٛ ٖٙ الدم ٔ
 ٓٓٔ ٗٛ ألفيا ٕ
 ٗٚ ٖٙ علي اكرب حسن ٖ
 ٕٚ ٕ٘ ليتاات أنيسة أر  ٗ
 ٕٜ ٖٙ ةأرميندا أرـك ساكين ٘
 ٙ٘ ٕ٘ أيو بركة ٙ
 ٜٓ ٖٙ بكوس فاريلينو ٚ
 ٘ٛ ٕ٘ فيربايين ٛ
 ٗٛ ٕٚ رايانطف ٜ

 ٜٓ ٓٛ اي رمضاينفطر  ٓٔ
 ٚٛ ٖٙ غزارل غفار ٔٔ
 ٗ٘ ٕ٘ ىييب تريسنوايت ٕٔ
 ٜٓ ٓٛ يناإؽباـ اؼبد ٖٔ
 ٜ٘ ٗٙ جارل ٗٔ
 ٙٛ ٕ٘ ليا سومياريت ٘ٔ
 ٓٛ ٕٚ مهريتا ٙٔ
 ٗٛ ٕٚ ماليا زماف ٚٔ
 ٘ٛ ٓٛ فُتار دمحم ع ٛٔ
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 ٙٛ ٖٙ دمحم فيصل ٜٔ
 ٙٚ ٕٙ دمحم جيالنج ابقبي كيلداف ٕٓ
 ٚٙ ٓٙ دمحم إحساف ترم ىارتونو ٕٔ
 ٛٚ ٙ٘ دمحم راشد ٕٕ
 ٜٚ ٚٙ دمحم رضا ٖٕ
 ٓٛ ٓٙ فدمحم رايّ  ٕٗ
 ٙٚ ٗٙ مولينا ٕ٘
 ٓٛ ٛٙ نشى رمضاين ٕٙ
 ٙٚ ٘٘ شاانت ٕٚ
 ٓٛ ٙٙ كاحيويننور  ٕٛ
 ٜٛ ٛٚ يتا أيوفنو  ٜٕ
 ٜٓ ٖٛ يويننور ؿب ٖٓ

 ٕ٘ٓٗ ٕٙٛٔ رلموعة
 ٙٔ،ٓٛ ٙٛ،ٓٙ متوسي

  
 = (X)عرؼ أف اؼبتوسط لنتيجة االختبار القبلى ، السابقة البياانت اؼبقدمةمن 

بشكل عاـ نستطيع اف  ٙٔ،ٓٛكاؼبتوسط لنتيجة االختبار البعدل =  ٙٛ،ٓٙ
نستنتج فإف كفائة الطالب زايدة بعد استخداـ االنتاج )التطبيق( ألف اؼبتوسط من 

 نتيجة البعدل أكرب من متوسط نتيجة االختبار القبلى. 
كما يف   االختبار القبلي كاالختبار البعدل مث حصل الباحثة الفرؽ بُت ننتيجة

 اعبدكؿ التارل:
 
 
 



71 
 

 (ٖٔ.ٗاجلدو  )
 الفرق بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي

اسم 
 الطالب
(N) 

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

 الفروق/
D d2 xd x2d 

ٔ ٖٙ ٛٓ ٗٗ ٜٖٔٙ ٕٗ،ٖٔ ٕ٘ٛ.ٕٗ 
ٕ ٛٗ ٔٓٓ ٔٙ ٕ٘ٙ -ٖ،ٛٙ ٔٗ.ٜ٘ 
ٖ ٖٙ ٚٗ ٖٛ ٔٗٗٗ ٔٛ،ٖٔ ٖٕٛ.ٕٛ 
ٗ ٕ٘ ٕٚ ٕٓ ٗٓٓ ٓ،ٖٔ ٓ.ٕٓ 
٘ ٖٙ ٜٕ ٘ٙ ٖٖٔٙ ٖٙ،ٖٔ ٖٔٓ٘.ٕٙ 
ٙ ٕ٘ ٘ٙ ٗ ٔٙ -ٔ٘.ٛٙ ٕ٘ٔ.ٚ٘ 
ٚ ٖٙ ٜٓ ٘ٗ ٕٜٔٙ ٖٗ.ٖٔ ٔٔٙ٘.ٓٛ 
ٛ ٕ٘ ٛ٘ ٖٖ ٔٓٛٙ ٖٔ.ٖٔ ٕٔٚ.ٗٛ 
ٜ ٕٚ ٛٗ ٕٔ ٔٗٗ -ٚ.ٛٙ ٙٔ.ٛٛ 

ٔٓ ٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓ -ٜ.ٛٙ ٜٚ.ٖ٘ 
ٔٔ ٖٙ ٛٚ ٕٗ ٘ٚٙ ٗ.ٖٔ ٔٚ.ٓٛ 
ٕٔ ٕ٘ ٘ٗ ٕ ٗ -ٔٚ.ٛٙ ٖٜٔ.ٕٕ 
ٖٔ ٛٓ ٜٓ ٔٓ ٔٓٓ -ٜ.ٛٙ ٜٚ.ٖ٘ 
ٔٗ ٙٗ ٜ٘ ٔٙ ٕ٘ٙ -ٖ.ٛٙ ٔٗ.ٜ٘ 
ٔ٘ ٕ٘ ٛٙ ٖٗ ٔٔ٘ٙ ٔٗ.ٖٔ ٜٜٔ.ٚ٘ 
ٔٙ ٕٚ ٛٓ ٛ ٙٗ -ٔٔ.ٛٙ ٔٗٓ.ٕٛ 
ٔٚ ٕٚ ٛٗ ٕٔ ٔٗٗ -ٚ.ٛٙ ٙٔ.ٛٛ 
ٔٛ ٛٓ ٛ٘ ٘ ٕ٘ -ٔٗ.ٛٙ ٕٕٔ.ٕٓ 
ٜٔ ٖٙ ٛٙ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ ٖٓ.ٖٔ ٜٓٛ.ٕٓ 
ٕٓ ٕٙ ٚٙ ٔٗ ٜٔٙ -٘.ٛٙ ٖٗ.ٕٗ 
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ٕٔ ٙٓ ٙٚ ٚ ٜٗ -ٕٔ.ٛٙ ٔٙ٘.٘٘ 
ٕٕ ٙٓ ٚٛ ٔٛ ٖٕٗ -ٔ.ٛٙ ٖ.ٗٛ 
ٕٖ ٙٚ ٜٚ ٕٔ ٔٗٗ -ٚ.ٛٙ ٙٔ.ٛٛ 
ٕٗ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٓ.ٖٔ ٓ.ٕٓ 
ٕ٘ ٙٗ ٚٙ ٕٔ ٔٗٗ -ٚ.ٛٙ ٙٔ.ٛٛ 
ٕٙ ٙٛ ٛٓ ٕٔ ٔٗٗ -ٚ.ٛٙ ٙٔ.ٛٛ 
ٕٚ ٘٘ ٚٙ ٕٔ ٗٗٔ ٔ.ٖٔ ٔ.ٕٛ 
ٕٛ ٙٙ ٛٓ ٔٗ ٜٔٙ -٘.ٛٙ ٖٗ.ٕٗ 
ٕٜ ٚٛ ٜٛ ٔٔ ٕٔٔ -ٛ.ٛٙ ٚٛ.ٕٙ 
ٖٓ ٖٛ ٜٓ ٚ ٜٗ -ٕٔ.ٛٙ ٔٙ٘.٘٘ 

 ٚٗ.ٜٕٙٙ  ٓٚٗٛٔ ٜٙ٘ ٕ٘ٓٗ ٕٙٛٔ رلموعة
   ٚ،٘ٔٙ ٙٛ،ٜٔ ٙٔ،ٓٛ ٙٛ،ٓٙ متوسي

 
=  (x)عرؼ أف اؼبتوسط لنتيجة االختبار البعدم ، السابقة البياانت اؼبقدمةمن 

كاؼبتوسط من الفركؽ  ٚٛ،ٓٙ= (  y)كاؼبتوسط لنتيجة االختبار القبلى  ٙٔ،ٓٛ
كؾبموعة الفركؽ  ٙٛ،ٜٔ=  (md)بُت نتيجة االختبار القبلى كاالختبار البعدل 

(d∑)  =ٜ٘ٙ كعدد الطالب  ٚٗ،ٜٕٙٙ=         ∑ مربع الفركؽ موعة كؾب
(N)  =ٖٓ  فتجد قيمةt-   :كما يلي 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

√(
∑   

      
)
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√(
       

   )

 

 

 
     

√    
 

 

 
     

     
 

 
        

  
  

√(
∑   

      
)

 

 

 
     

√(
       

        
)

 

 

 
     

√(
       
      

)

 

 
=  t-testمن حصوؿ اؼبقارنة بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم فتحصل أف قيمة 

ينبغي  االختبار القبلي كاالختبار البعدم فعاؿ أـ ال،ؼبعرفة حصل من    ٘،ٔ،5
فتجد يف %  ٔ ك%  ٘ ابلدرجة t-tableكقد نظرت الباحثة .  t-tableالباحثة أف ينظر 

=  ،ٕ df% ب  ٔيف درجة الداللة  ك ،،ٙ،ٔ=   ،ٕ df% ب ٘درجة الداللة 

 .،ٕ  dfب  t-tableيف أكرب من قيمة  t-test معركؼ أف قيمة  t-tableبنظر ٕٙٗ،ٕ

مردكد كالفرض  (Hº)فالفرض الصفر  t-table  قيمةأكرب من  t-test قيمةألف 
 Fasih Berbahasaاؼبعجم اؼبساعد لكتاب أف استخداـ   لذلكمقبوؿ. ( Ha)البديل  

Arab  يف مدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف  اؼبرحلة اؼبتوسطة يف
 . "بشدة موافق" الوسطى
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على أف ىذا اؼبعجم الستسهل أك ساعد الطالب يف تعليم اللغة إذف، 
تغيَت اؼبوفق لدل الطالب يف عملية تعليم  لذلك الخظت الباحثة ىناؾالعربية. 

 اللغة العربية ابستخداـ ىذا اؼبعجم.
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 الفصل اخلامس
 البحث نتائج مناقشة 

 
 Fasih Berbahasa Arabعملية اعداد ادلعجم ادلساعد لكتاب األو :  ادلبحث

 يعٍت عملية   ADDIEقامت الباحثة يف اعداد اؼبعجم اؼبساعد ابػبطوات 

، التصميم، التطوير، التطبيق، كالتقومي. كقد سبّمت الباحثة ابلتباع اذل طبسة التحليل
 اػبطوات اؼبذكورة يف عملية البحث. 

عملية التحليل، ألف البحث متعّمدة ابؼبشكالت، ففي  يف اػبطوات األكذل يعٍت
ىذه اػبطوات البحث قامت الباحثة ابستكشف اؼبشكالت اؼبوجودات عملية 
التعليم اللغة العربية يف مدرسة اؼبهاجر كاتينجاف كاليمانتاف الوسطى. يف ىذه 

 أما نتائج. ٕٕٔٓ اػبطوات قامت الباحثة اؼبالحظة كاؼبقابلة يف شهر ينايَت
 تعليم يف عملية كاؼبمل ابلصعوبة الطالب أف يشعركا اؼبالحظة كاؼبقابلة فهي كجد

العربية، بسبب قلة كسائل التعليمة اليت استخدمها اؼبدرسوف يف عملية التعليم  اللغة
كالتعلم. مع أف الطالب يف الصف السابع ليس كلهم متخرجوف يف اؼبدرسة 

قراءة  ايستطيعو  بعضهم دللغة العربية من قبل ك االبتدائية اإلسالمية أك لديهم أسس ال
 Fasih Berbahasa Arab، مع أنو الكتاب اؼبستخدمة يعٍت الكتاب ؼ اؽبجائيةحر األ

كدل  كاللغة اؼبستخدمة غَت مناسبة مع الطالب اإلبتدائي، مألت ابلنصوص الطويلة
قراءة  بعملية الطالب يستصعبفمن اؼبؤكد  ئمة اؼبفردات ابللغة األندكنيسيةيعد قا

 كترصبة النص اللغة العربية كما كرد يف الكتاب األساسي.
فيتحّمس الطالب يف عملية  اؼبعجم اؼبساعدإذا كاف اؼبدرسوف استخداـ  

الذم يناسب  اؼبعجم اؼبساعدتعليم اللغة العربية. حىت احتاج اؼبدرسوف حبضور 
ائل البسيطة لتسهيلهم دبوضوع الدرس اللغة العربية للصف السابع ابستخداـ الوس

 يف إعدادىا كتقدمي اؼبادة.
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يف اػبطوات الثانية يعٍت التصميم، بعد كجدت الباحثة اؼبشكالت من اؼبالحظة 
كىو اؼببدئية كاؼبقابلة، فقامت الباحثة بتصميم اؼبنتج كما أراءه مدرس كالطالب 

ف رصيدا اؼبعجم يرافق الكتاب كيتضمن ؾبموعة من اؼبفردات األساسية لكي تكو 
لغواي يلّم بو اؼبتعلم لعينيو أّكالن على دراسة الكتاب فتقدـ معانيها اؼبًتادفة كاليت دل 

 يقدمها الكتاب. 
اؼبوضوعي ىو متعلق ابؼبوضوع. اؼبوضوعي ؽبا أيضا معٌت يف فئة صفة حبيث 
يبكن للموضوعي تغيَت الكلمة أك استبداؽبا، عادة من خالؿ شرحو ليكوف أكثر 

 ربديدا.
لذلك يبكن أف نستنج أف اؼبعجم اؼبوضوعي ىو قائمة الكلمة أك ضّم الكلمات 

 من اللغة مكتوب بناء على اؼبوضوع.
بناء على الشرح، حاكلت الباحثة تطوير كسائل تعليمية يف شكل معجم اؼبوضوعي 

 Fasih Berbahasaالذم ىو معجم اؼبساعد لكتاب  .Fasih Berbahasa Arabلكتاب  

Arab مث تصميمو هبب أف يكوف فبتعا  ل اؼبوضوعي يف اؼبرحلة اؼبسوسط،ابؼبدخ
قنا للموضوع، ككفقنا لالحتياجات، بُت قيمة كخصائص معجم اؼبوضوعي اؼبثارل. كف

 ابلصور عبذب من اإلىتماـ. مصمِّم ة ك
  ٕ٘:ىي اؼبعجم اؼبطور،أما اؼبواصفات 

اؼبعجم اؼبوضوعي: يسمى ابؼبعجم اؼبعنوم ألف الكلمة يف ىذا على شكل .أ 
 Fasihيف كتاب اؼبعجم على نظاـ اؼبوضوعي حسب اؼبوضوع اؼبعُت 

Berbahasa Arab 
اعبيب، ىو اؼبعجم  يكوف معجم اؼبطور دبعجم ،حبسب شكل كحجمها.ب 

كلمة   ٓٓٓ٘ٔحىت  ٓٓٓ٘مداخل بُت  أك الذييحتول على اؼبفردات
  يب.مصمّمة حبجم اعب

الباحثة ابللغتُت، لغة  طورتألف اؼبعجم الثائية اللغة. يدخل إنتاج اؼبعجم .ج 
 العربية ىو اللغة اللفظ كلغة الشرح ىو اللغة اإلندكنيسا.
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ٔ٘-ٜٖ ( ص.ٜٕٓٓ)قاىرة: عادل الكتب،  صناعة ادلعجم احلديثأضبد ـبتار عمر،  



77 
 

اؼبعجم األلفبائية حبسب األكاخر كتسمى معاجم ، ترتب بنظاـ حبسب اؼبنهج.د 
من اغبرؼ األخَت القافية كيتم اؼبفرداهتا حسب الًتتيب اؽبجائي كلكن ابتداء 
 للمفردة فالكلمات اليت تنتهي حبرؼ اؽبمرة يتم االبتداء هبا.

 أقسام ادلعجم  .ه 
 ٖ٘:معاجم ادلراحل السنية

صبع أساسية، ىي: خطواتفتشمل علی  اؼبطور أما الصناعة اؼبعجم  
ترتيبها طبقا ، ر اؼبداخلاختيا، ترتيبها طبقا نظاـ معُت ارإخت، اؼبعلومات اغبقائق

  . نشر النتائج النهائي، ك كتابة اؼبواد،  معُتنظاـ 
 ٗ٘، ينقسم إذل عدة مراحل، كىي:ساعداؼبعجم اؼب طريقة صناعةأما ك 

البدء يف صبع  مثتحديد الغرض من صناعة اؼبعجم كهنج العمل. قامت البحثة ب( أ
العناصر اؼبستخدمة مثل رأس اؼباؿ كأجهزة الكمبيوتر، كاؼبوارد البشرية، 

 كاؼبعدات األخرل الالزمة.
اؼبرحلة الثانية بعد تصميم اؼبعجم ىي تطوير بياانت اعبسم. يف ىذه اؼبرحلة  ( ب

األشخاص.  ستخدمها بعضاؼبراجع عبمع الكلمات األصلية ال قرأت الباحثة
 ترتيب أجبداين.مات، مث بعد صبع الكل

. كذلك حبيث يبكن ترتيب  كسبت الباحثةج(  فرض اؼبفردات احملصولة عليها أجبداين
الكلمات بشكل منهجي كيسهل على اؼبستخدمُت للعثور على الكلمة 

 اؼبطلوبة.
الكلمات سوؼ ينتج شكل   حللت الباحثةربليل الكلمات. يف ىذه اؼبرحلة،  د( 

 كلمات غَت مستخدمة )غَت ضركرم( كالكلمات اليت تغَت اؼبعٌت. 
ق( إعطاء اؼبعاين، ىذه اؼبرحلة ىي اؼبرحلة األخَتة إلم إعداد البياانت اؼبوجودة 

 معانيها. ىذه اؼبرحلة، أف كل كلمة شرحت يف اؼبعجم. يف
 

                                                           
. جامعة القاىرة   ٖ٘  ٖٓٔ( صز ٜٕٓٓالدكتور اضبد ـبتار عمر، صناعة اؼبعجم اغبديث، )كلية دار العلـو
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 الكتاب عنواف يف إنشاء الطريقة تطوير اإلنتاج. إحدلالثالثة،  اػبطوات
 قبل الكتاب جوىر القارئ يعرؼ حىت ككاضحنا ـبتصرنا العنواف جعل ىو اعبذاب
 Kamus Bantu Fasih Berbahasa Arabاؼبطور فهو  اؼبعجم أما عنواف ٘٘قراءتو.

يف اؼبدرسة ؼبادة اللغة العربية اؼبطور اليت تتعلق اب اؼبعجمكىذا العنواف يصّور ؿبتوايت 
اؼبطور يتكوف من الغالؼ كالبياانت العامة كالتمهيد كدليل  اؼبعجماؼبتوسطة. 

استخداـ الكتاب كالفهرس كبداية اؼبوضوع كمضموف كاؼبراجع كالسَتة الذاتية. كاف 
ستة اؼبوضوعات يف ىذا الكتاب ىي التعارؼ كاؼبرافق اؼبدرسية كاألدكات اؼبدرسية 

 يات األسرة. كالعنواف كالبيت كمن يوم
اؼبطور الذم ألفتو  اؼبعجماؼبطور لو اؼبزااي كالعيوب. ككذلك  اؼبعجملكل 

اؼبعجم . مزااي Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب الباحثة يف إعداد 
 ىي: يف اؼبرحلة اؼبتوسطة Fasih Berbahasa Arab اؼبساعد لكتاب 

 اؼبطور مناسب دبوضوع الدرس اللغة العربية للصف السابع. اؼبعجم.أ 
 .يبكن الوصوؿ اليو ابإلنًتنت .ب 
 سهولة القراءة كاؼبمتعة ابؼبفردات اؼبصورة..ج 
 الكاملة. اؼبرافق اؼبدرسية ليس ؽبم الذين سهلة للمدرسُت يف استخدامو.د 

، فهناؾ اؼبعجم اؼبساعد كمزااي اؼبقدمة يناسب بوجود أنبية الكتاب اؼبدرسي أك
 ٙ٘عند الدارسُت:الوظائف عند اؼبستفدين هبا، كىذه الوظائف 

 يستطيع الدارس أف يدرس دكف اؼبدرس أك صاحبو .ٔ
 يستطيع الدارس أف يدرس يف كل عصر كمصر .ٕ
 يستطيع الدارس أف يدرس حسب قدراتو .ٖ
 يستطيع الدارس أف يدرس حسب ميولو كاختياراتو .ٗ
 هبعل الدارس درسا ذاتيا .٘
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سيوجو صبيع أنشطتو يف عملية التعليم كيعترب أساس كالدليل الذم  .ٙ
 الكفاءة البد يستوعبو

 فهي: اؼبعجم اؼبساعدكتاب أما عيوب  
ىي  يف اؼبرحلة اؼبتوسطة Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب كتاب . أ

دارسونو الذم ألفو  Fasih Berbahasa Arabللمدرسُت الذين استخدموا كتاب 
 فحسب. ت ابراىيم

 يف اؼبرحلة اؼبتوسطة Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب كتاب . ب
 فحسب. للفصل السابع

 Fasihاؼبعجم اؼبساعد لكتاب ، قامت الباحثة بتطبيق الرابعة اػبطوات

Berbahasa Arab اإلسالميةاؼبهاجر  يف الصف السابع دبدرسة يف اؼبرحلة اؼبتوسطة 
كاللقاء الثاين لالختبار القبلي كاتنجاف كاليمانتاانلوسطى بلقائُت. اللقاء األكؿ 

  .الختبار البعدمل
فقامت الباحثة بعملية التطبيق أك التجربة من اؼبعجم اؼبطّور إذل بعض الطالب 
فصل السابع، فقامت الباحثة بتجربة اؼبيدنية األكذل كذبربة اؼبيدنية الثانية 

 لوب صبع البياانت.ابالستبانة كأس
اس حية اؼبنتج يف ذبربة األكذل دبقياعطاء الباحثة االستبانة ؼبعرفة صال

الصغَتة إذل ستة الطالب من فصل السابع. ينفع ىذه اؼبرحلة ذبربة اؼبيدنية األكذل 
 لتحليل العراقل كيناقصو يف كقت ذبربة الثانية.

يف تعليم  اؼبطّور اؼبساعدقامت الباحثة ذبربة اؼبنتج اؼبيدانية من اؼبعجم 
 يف الصف السابع من اؼبدرسةالعربية اؼبتوسطة اؼبهاجر  العربية دبدرسة اللغة

 ٚأبريل حىت  ٕٚخالؿ أسبوعُت )من كانتجاف كاليمانتاف الوسطى اإلسالمية  
(. قامت الباحثة ىذه التجربة اؼبيدانية ابإلختبار القبلي قبل تطبيق ٕٕٔٓمايو 

طور كاالختبار البعدم بعد تطبيقها. مّث بعد التجربة اؼبيدانية اؼبعجم اؼبساعد اؼب
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كّزعت الباحثة االستبانة إذل الطالب ؼبعرفة آراءىم بعد تعليم اللغة العربية ابؼبعجم 
 اؼبساعد اؼبطور.

، قامت الباحثة اؼبعجم اؼبساعد، التقومي. قبل تطبيق اػبامسة اػبطوات
اؼبطور مستعدا للمستخداـ. كاف  اؼبعجمحىت يكوف اؼبعجم اؼبساعد اؼبعجمإبصالح 

التقيومي يف ىذه اؼبرحلة من نتيجة االستبانة اليت كزعت الباحثة إذل خبَت اؼبضموف 
كخبَت التصميم كاؼبدرسي اللغة العربية. طلبتهم الباحثة إلعطاء االقًتاحات 

 اؼبطور. اؼبعجماؼبدخالت عن ك 
ر القبلي كاالختبار البعدم يف ىذا نبا االختبا قامت الباحثة ابختبارين

اليت سيدرسها  ابؼبادة الطالب معرفة مدل فائدة االختبار القبلي ؼبعرفةالبحث. 
قاؿ أفيندم يف  ٚ٘.ربقيقها مت اليت التعليم كفائدة االختبار البعدم ؼبعرفة أىداؼ

 الطالب دافع زايدة يؤدم إذل البعدم كاالختبار القبلي مقالتو أف االختبار
أما االختبار القبلي يف ىذا  .تعلمهم نتائج يزيد أف فيمكن ابلتعلم كاىتمامهم
ؼبعرفة كفاءة كاالختبار البعدم  اؼبعجمؼبعرفة كفاءة الطالب قبل تطبيق البحث 

اؼبعجم اؼبساعد . كىذاف اختباراف ؼبعرفة فعالية كتاب اؼبعجمالطالب بعد تطبيق 
 السابع ابؼبدرسة اؼبتوسطة.يف الصف  Fasih Berbahasa Arab لكتاب 
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 Fasih Berbahasa Arab لكتاب ادلعجم ادلساعد صالحيةالثاين:  ادلبحث 

 ابدلدخل ادلوضوعي

اؼبرحلة اؼبهمة يف مرحلة التطوير ىي التجربة قيل تطبيق اإلنتج اؼبطور. كانت 
قامت الباحثة بعد تطوير اإلنتاج،  ٛ٘مرحلة التجربة تسمى دبرحلة تقومي اإلنتج.

إذل خبَت اؼبضموف كخبَت   Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاببتصديق 
 Fasihاؼبعجم اؼبساعد لكتابالتصميم كاؼبدرسُت. عملية التصقيد ؼبعرفة جودة إعداد 

Berbahasa Arab  .يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 
الستبانة. عملية التطوير لتحقيق من صحة اؼبنتج، فقامت الباحثة ابطرح ا

 ٘ٔكىذا ليكوف اؼبنتج صحيح كمناسب قبل اإلجراء إذل معلم اللغة العربية ك
الطالب فصل السابع يف مدرسة اؼبهاجر اإلسالمية كاتنجاف كاليمانتاف الوسطى. 
كاكتساب ىذه البياانت نوعُت، البياانت الكيفية كالبياانت الكمية. يف البياانت 

 . أماSkala Likertستبانة اؼبغلوقة دبقياس ليكارت الكمية استخدمت الباحثة نوع اإل

اؼبضموف  خبَت كاإلقًتاحات اؼبوجودة إما منتكتسب من التقليقات  الكيفية البياانت
 أك خبَت التصميم. 

دمحم لطفي اؼباجستَت كخبَت اؼبضموف يف  فاالستبانة اذل األستاذ الدكتور حبييب 
اؼبنتج ربتول على اربعة معايَت من انحية اللغة. كالبياانت من االستبانة حصل على 

  موافق.فهذا دليل على أف النتيجة من اؼبعيار  )موافق(. % ٓٛ
يعٍت أف اؼبعجم  يكوف أحسن،نتج اف اؼب  اإلقًتاحات كالتعليقات إلصالحاتأما 

 اؼبساعد وبتاج إذل : 
 ألف يفّتش الباحثة عن اؼبؤشرات (ٔ
 ح األخطاء إّما يف الكتابة أك الًتكيبالبد أف تصح (ٕ

لو قيمة جّيد من خبَت اؼبضموف. ىذه القيمة تدؿ على اؼبعجم اؼبساعد اؼبطور 
 اؼبضموف أف اؼبوادأف الكتاب اؼبطور يكوف النقائص من انحية مضموهنا. ذكر خبَت 
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كعند نتاكؿ ؽبذا التعليمي.  الكتاب يف ىي كما اؼبعجم اؼبساعد يف تكوف أف هبب
اعبانب نركز على اللغة اليت ينبغي أف تعلم كمكوانت اللغة كمهارات اللغة. كفبا البد 
مراعتها عند كضع اؼبادة التعليمية األساسية لتعليم اللغة العربية لغَت انطقُت هبا 

لى اللغة العربية الفصحى لغة ؽبا، كأف تعتمد اؼبادة أف تعتمد اؼبادة ع ٜ٘منها: اآليت،
على اللغة األساسية يف قائمة اؼبفردات تشائعة متعمدة، كأف يلـز يف اؼبعلومات 
اللغوية اؼبقدمة ابؼبفاىم كاغبقائق اليت أثبتتها الدراسات اللغوية اغبديثة، كأف تراعي 

 ما يقدـ من معلومات لغوية )الضمائر كنوع اإلسم مثال(. الدقة كالسالمة كالصحة في
مث االستبانة إذل األستاذ مكي حسن اؼباجستَت كخبَت التصميم يف اؼبنتج 
ربتول على اربعة معايَت من انحية عرض اؼبعجم كالغالؼ كمعايَت من انحية تصميم 

 ٕ٘،ٜٔاؼبضموف الكتاب. كالبياانت من االستبانة ػببَت التصميم حصل على  
 . موافق بشدةفهذا دليل على أف النتيجة من اؼبعيار %. 

فاؼبالحظة اليت يؤديها خبَت اؼبضموف أبكمالو حصل على من البياانت اؼبقدَّمة،  
 موافق بشدة.. فهذا دليل على أف النتيجة من اؼبعيار  % 91,25

التصميم كمن االستبانة السابقة كجدت الباحثة اإلقًتاحات كالتعليقات من خبَت 
 : وبتاج إذل إلصالحات النتج اف يكوف أحسن، يعٍت أف اؼبعجم اؼبساعد

 Turnitin))يرجى للباحثة لتقيم بًتنينُت  .ٔ
 يرجى لتحّسن الغالؼ األمامي ك اػبلفي  .ٕ
 يرجى للباحثة أك اؼبؤلفة ليجعل حقوؽ النشر كالطبع بعد اإلمتحاف .ٖ
 يكوف جذااب ؼبن يقرأه. يرجى للباحثة ألف تبّدؿ اػبط الكتابة احملتول حىت .ٗ

من خبَت التصميم. ىذه  جدا لو قيمة جّيد اؼبعجم اؼبساعد اؼبطوركتاب 
النقائص من انحية تصميمها. كجد مزااي ك اؼبطور يكوف  اؼبعجمالقيمة تدؿ على أف 

 يف قواعد كؽبا كاضحة أىداؼ منها ؽبا اؼبعجم اؼبساعد اؼبطور يف الرئيسية العناصر
 كحفز الطالب  اللغوية اؼبهارات تنمية يف الطالب كربّدل كفبتعةكجّذاب  اؼبفردات

                                                           
) القاىرة: دار الكتاب اغبديث،  اؼبهارات اللغوية األساسيةعبد اجمليد عيساين، نظرايت كتطبيقاهتا يف علـو اللغة اكتساب   ٜ٘
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اعبذابة  العناصر على ربتوم اؼبعجم اؼبساعد أف لتصوير .األجنبية اللغات يف تعلم
 اؼبدرسوف يكوف حىت جّذااب كفبتعااؼبعجم اؼبساعد  تصميم أيضنا هبب كاؼبمتعة،

 .اؼبعجميف قراءة ىذا  متحمسُت
قّدمت الباحثة اؼبنتج إذل الباحثة اؼبعجم اؼبساعد اؼبطورة، فبعد أف تصحح 

اؼبطور قبل  عن اؼبعجم اؼبساعد ؼبعرفة آرائواللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة مدّرس 
 ؽبذه اؼبعجم اؼبساعد االستبانة من مدّرسة اللغة العربية النتيجةك تطبيقو إذل الطالب. 

موافق % . فهذا دليل على أف النتيجة من اؼبعيار ٙٙ،ٛٛاؼبطور حصل على  
 .بشدة

 Fasih Berbahasa Arab اؼبعجم اؼبساعد لكتابحصلت الباحثة نتيجة تصديق 
% كىي على تقدير "جيد ٙٙ،ٛٛ من مدرسي اللغة العربية تبلغ إذل نسبة 

 Fasih Berbahasa Arab اؼبعجم اؼبساعد لكتابىذه النتيجة تدؿ على أف جدا".
 اؼبعجمدرسُت فهو أف اؼب بعض ن استخدامو يف تعليم اللغة العربية. أما رأميبك

 جو جعل كيفية حوؿ أحياانن  ربَّتا يزاؿ ال كمفيد للمدرس الذم للغاية فبتع اؼبطور
ككما  .الفصل يف العربية اللغة تعليم تطّور الذم للمدرس أيضنا متنوعنا كمفيد التعلم

للغاية، ألف الكتاب اؼبطور مناسب بكتاب تعليم  كمفيد جيد اؼبطور اؼبعجم رآه أف
 اللغة العربية يف الصف السابع.

صاحل يف  Fasih Berbahasa Arab اؼبعجم اؼبساعد لكتابأف إذف، يبكن 
يف عملية التعليم بقليل من التعديل أك التصحيح لًتقية كفاءة الطالب يف  استخدامو

 مهارات اللغوية. 
جت الباحثة أف اؼبعجم اؼبطور احملصولة كآراء اؼبدسُت، استنجة من النتيك 

صاحل إبصالحها. ألف ىذا الكتاب اؼبطور مناسب ابحتياجات الطالب كاؼبدرس 
 اللغة العربية  ك مناسب خبصائص دليل يف اعداد اؼبواد التعليمية.
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 Fasihادلعجم ادلساعد لكتاب  لىاستجابة الطالب ع: ادلبحث الثالث

Berbahasa Arab ابدلدخل ادلوضوعي 
 

 Fasihاؼبعجم اؼبساعد لكتاب استخداـ = من األغراض ىذا اؼبنتج أم تطبيق 

Berbahasa Arab  ترصبة ك  كىذا اؼبعجم يعد لًتقية كفاءة الطالب يف فهم اؼبفردات
ؼبعرفة وكتوسيع اؼبعرفة ابللغة العربية.  النص كفهمو كيساعدىم يف إجابة السؤاؿ

يف اؼبرحلة  Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب فعالية فعالية استخداـ 
، يف مدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف الوسطى اؼبتوسطة

 قامت الباحثة ابإلختبار القبلي كالبعدم لتجربة ىذا اؼبعجم يف الفصل السابع. 
  لباحثة أف قبوؿ الطالب ؽبذه اؼبعجم اؼبساعد، عرفت اكمن نتيجة االستبانة

موافق فهذا دليل على أف النتيجة من اؼبعيار  %.٘ٗ،ٜٓاؼبطور حصل على 
 .بشدة

يف اؼبرحلة  Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب عرفت فعالية 
بعد أف قامت الباحثة ابالختبار القبلي كاالختبار البعدم يف التجربة  اؼبتوسطة

اؼبيدانية. قارنت الباحثة النتيجة احملصولة من االختبار القبلي كاالختبار البعدم 
 كلتصديقها استخدمت الباحثة اؼبعيار التارل:. (t-testابستخداـ االختبار التائي )

أكرب من قيمة ت اعبدكؿ ففركض البحث مقبوؿ.  إذا كاف قيمة ت اغبساب. أ
فعاؿ لًتقية    Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب كىذا يعٍت أف 

 كفاءة الطالب يف تعليم اللغة العربية ابؼبدرسة اؼبتوسطة.
أصغر من قيمة ت اعبدكؿ أك متساكيُت ففركض  إذا كاف قيمة ت اغبساب. ب

  Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب البحث مردكد. كىذا يعٍت أف 
 غَت فعاؿ لًتقية كفاءة الطالب يف تعليم اللغة العربية ابؼبدرسة اؼبتوسطة.

-tكاغبصوؿ اؼبقارنة بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم فتحصل أف قيمة   

test  =591،5  . أـ ال،ؿ من االختبار القبلي كاالختبار البعدم فعاؿ و ؼبعرفة حص 
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%  ٔ ك%  ٘ ابلدرجة t-tableكقد نظرت الباحثة .  t-tableينبغي الباحثة أف ينظر 

 df% ب  ٔيف درجة الداللة  ك ،،ٙ،ٔ=   ،ٕ df% ب ٘فتجد يف درجة الداللة 

  dfب  t-tableيف أكرب من قيمة  t-test معركؼ أف قيمة  t-tableبنظر ٕٙٗ،ٕ=  ،ٕ

ٕ،. 

مردكد كالفرض  (Hº)فالفرض الصفر  t-table قيمةأكرب من  t-test قيمة فتجد
 Fasih Berbahasaاؼبعجم اؼبساعد لكتاب مقبوؿ. ىكذا أف استخداـ ( Ha)البديل  

Arab  يف مدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتينجاف كاليمانتاف  اؼبرحلة اؼبتوسطة يف
ىذا لًتقية كفاءة الطالب يف تعليم اللغة العربية ابؼبدرسة اؼبتوسطة. . "فعاال" الوسطى

كتستطيع  فعالةاؼبعجم اؼبساعد  أف تدؿ على اليت السابقة البحث أيكد الدراسات
 لًتقية كفاءة الطالب يف تعليم اللغة العربية.

كفقا ؼبا كجدت الباحثة يف اؼبيداف كرأم بعض الطالب عندما استخداـ 
اؼبعجم أصبح الطالب مسركرين كمتحمسُت ألخذ الدركس. جعلت ساعداؼبعجم اؼب
الطالب أف هبتهدكا يف التعلم كيفهموا اؼبادة سهلة كيتعاكنوا بعضهم بعضا  اؼبساعد

كما . ييف التعلم. حيث أف نتائج االختبار البعدم أكرب من نتائج االختبار القبل
إستطاعة يف رسالتها أف استخداـ الوسائل التعليم التعليمية  شهاب الدينذكرت 

مهم جدا يف عملية أنشطة التعلم، ألف الوسائل ذبعل الطالب متحمسُت كمهتمُت 
لهم على فهم يكال يشعركف ابؼبلل أثناء العملية التعليمية كربفز تفكَت الطالب كتسه

 ٓٙاؼبادة.
طالب يف تعليم اللغة على أف ىذا اؼبعجم الستسهل أك ساعد الإذف، 

تغيَت اؼبوفق لدل الطالب يف عملية تعليم  لذلك الخظت الباحثة ىناؾالعربية. 
 اللغة العربية ابستخداـ ىذا اؼبعجم.

 
 

                                                           
تطوير اؼبعجم اؼبساعد لكتاب"درس اللغة العربية". ىذا البحث من النوع حبث تطويرم يف اؼبدرسة ركضة  ٕٚٔٓ،شهاب الدين 61

 (،ٕٚٔٓ ،جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ،)رسالة اؼباجستَت العقوؿ اؼبتوسطة

http://etheses.uin-malang.ac.id/13522/.
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 الفصل السادس
 اخلامتة

 نتائج البحث ملخص . أ
 تفحصلاعتمادا على البياانت اليت حصلتها الباحثة مث قامت بتحليلها، 

 الباحثة اإلستنتاج األخَتة كما يلي : 
 ADDIEأف اعداد اؼبعجم اؼبساعد يف ىذا البحث التطويرم هبرم على مبط  .ٔ

ىنا  ، ربليل اإلحتياجات كاؼبشكالت؛أكال: الذم اجرأه يقـو ابػبطوات 
عملية اؼبعلومات يف ميداف البحث كمعلومات عن اؼبشكلة الواقعية يف تعليم 

مع الطالب اللغة العربية كاحتياجاتو حىت قامت الباحثة ابؼبالحظة كاؼبقابلة 
بعد انلت الباحثة البياانت من  ، تصميم اؼبعجم اؼبساعد؛اثنيا كاؼبدرسُت،

للغة العربية عن اإلحتياجات كغبل اؼبالحظة اؼببدئية كاؼبقابلة مع بعض معلم ا
إعداد حبوث كدراسات  (ٔاؼبشكلة، مث جرت الباحثة إذل اػبطوات األكذل: )

، إعداد قوائم للكلمات اؼبتداكلة كالشائعة بُت الطلبة كاؼبتعلمُت( ٕ، )ميدانية
 جانب االجتماعي، جانب النفسي) مراعاة الظركؼ احمليطة ابؼبتعلمُت( ٖ)

بدأن من تصميم اؼبعجم اعبييب، كترتيب اؼبواد، . النمو اللغوم( ،الثقايفأك 
كاختيار الصور، ككل شيئ يبكن كضعو يف اؼبعجم اعبييب. اؼبعجم اعبييب الذم 
ترتيبو حسب ابؼبوضوع كبًتتيب ألفاابئي، حىت يسهل على الطالب يف حبث 

التصديق من  ىيتطوير اؼبعجم اؼبساعد؛ اثلثا،  اؼبفردات كاؼبعاين يف القراءة.
تطبيق اؼبعجم  رابعا،مث اإلصالحات اؼبنتج كالفعالية اؼبنتج.   التصميم خبَت

أك ذبربة اإلنتاج ؼبعرفة استجابة  اؼبيدنيةتجربة قامت الباحثة باؼبساعد؛ 
االستبانة الباحثة  التقومي كزعت، كخامسا اؼبعجم اؼبساعد، الطالب عن جودة

كّزعت الباحثة االستبانة ك  صالحية اؼبعجم اؼبطور.ؼبعرفة إذل اػبرباء كاؼبدرسُت 
ؼبعرفة  االختبار القبلي كأما  .آراء الطالبؼبعرفة  الطالب يف الفصل السابعإذل 
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كفاءة ؼبعرفة  كاالختبار البعدم  اؼبعجم اؼبساعدكفاءة الطالب قبل تطبيق 
 .اؼبعجم اؼبساعدالطالب بعد تطبيق 

 Fasih Berbahasa Arab اؼبساعد لكتاباؼبعجم حصلت الباحثة نتيجة تصديق  .ٕ
% كىي على تقدير "جيد ٙٙ،ٛٛمن مدرسي اللغة العربية تبلغ إذل نسبة  

 Fasih Berbahasa Arab اؼبعجم اؼبساعد لكتابىذه النتيجة تدؿ على أف جدا".
 اؼبعجم اؼبساعد لكتابأف إذف، يبكن يبكن استخدامو يف تعليم اللغة العربية. 

Fasih Berbahasa Arab  استخدامو يف عملية التعليم بقليل من التعديل صاحل يف
 أك التصحيح لًتقية كفاءة الطالب يف مهارات اللغوية. 

اؼبطور حصل على   عرفت الباحثة أف قبوؿ الطالب ؽبذه اؼبعجم اؼبساعد .ٖ
إف ىذا ك . موافق بشدةفهذا دليل على أف النتيجة من اؼبعيار  %.٘ٗ،ٜٓ

اؼبعجم اؼبساعد فعالية استخدامها بنظر إذل الفرؽ بُت نتيجة اإلختبار القبلى 
فتجد يف درجة %  ٔ ك%  ٘ ابلدرجة t-tableكاالختبار البعدل اليت حصلت 

 ٕٙٗ،ٕ=  ،ٕ df% ب  ٔيف درجة الداللة  ك ،،ٙ،ٔ=   ،ٕ df% ب ٘الداللة 

 .،ٕ  dfب  t-tableيف مة أكرب من قي t-test معركؼ أف قيمة  t-tableبنظر

مردكد كالفرض  (Hº)فالفرض الصفر  t-table  قيمةأكرب من  t-test قيمة إف
  Fasih Berbahasa Arabاؼبعجم اؼبساعد لكتاب  أف إذف،مقبوؿ. ( Ha)البديل  

الستسهل أك ساعد الطالب يف تعليم  كلًتقية كفاءة الطالب  "فعاال" يكوف 
تغيَت اؼبوفق لدل الطالب يف عملية  الباحثة ىناؾ لذلك الخظتاللغة العربية. 

 تعليم اللغة العربية ابستخداـ ىذا اؼبعجم.
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 التوصيات   . ب
 البحث السابقة، قدمت الباحثة التوصيات التالية:كمن نتائج 

ينبغي على مدرس اللغة العربية أف يستفيد نتيجة ىذا البحث يف عملية  .ٔ
 التعليم كالتعلم اللغة العربية.

ينبغي على مدرس اللغة العربية يف مدرسة اؼبهاجر كاتنجاف كاليمانتاف  .ٕ
الوسطى أف يوسع معلومتهم عما يتعلق بعملية التعليم كالتعلم اللغة العربية، 

 حىت تكوف عملية التعليم كالتعلم اللغة العربية جذابة، فبتعة، كانحجة.
ية اؼبتنوعة أيضا عند أف يهتم اؼبدرس أنشطة التعليمية اؼبختلفة أك اإلسًتاذب .ٖ

 عملية التدريس.
 

 مقرتحات البحث . ج

انطالقا من نتائج البحث يرل الباحثة ضركرية تقدمي اؼبقًتحات، كاإلقًتاحات 
 من الباحثة فيما يلي:

ج اذل اإلستمرار، فعلى الباحثة اآلخر أف يقـو ابلبحث إف ىذا البحث وبتا  .ٔ
 لتحسينو كتقميقو.

الكماؿ كال ىبلو عن النقائص، فاؼبعجم ال يزاؿ ىذا البحث بعيدا عن  .ٕ
الذم صصمتو الباحثة وباج إذل مزيد من التجربة حىت يكمل كيتحسن. 
لذل يقًتح الباحثة بوجود حبوث أخرل تكّمل النقائص يف ىذا اؼبعجم 

 كتصلح فيها من األخطاء.
أف يستخدـ اؼبدرسوف معجما أك مواد تعليمية كمراجعا أخرل غَت اؼبعجم  .ٖ

ا الباحثة، حىت يكتمل اؼبعجم كوبصل الطالب على معلومات الذم أعدهت
 أكثر.

رجت الباحثة أف يكوف ىذا البحث مرجعا من اؼبراجع لكتاب البحث  .ٗ
 العلمي اؼبتعلقة هبذا اؼبوضوع.
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  قائمة ادلراجع
 ادلصادر

 القرآن الكرمي
 

 ادلراجع العربية 
 الكتاب  . أ

 والقياس واألداء يف العمل األمينمفاىم تقومي  .ٖٕٔٓاضبد عودة عبد اجمليد، 
 )رايض: كلية التدريب قسم الربامج التدربية( 

البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لفظية .ٜٛٛٔ.ضبد ـبتار عمرا
 القاىرة: عادل الكتب.والتأثري

بَتكت: صبيع  ادلعاجم اللغوية العربية بدائتها وتطورىا .ٜ٘ٛٔ.إميل بعقوب
 جاكرات:مهادؾ،  اغبقوؽ ؿبفوظة

. الرايض: جامعة اؼبلك سعود كلية ادلعاجم اللغوية ٕٛٗٔ.جودة جقمقجي
 اللغات كالًتصبة.

 . البحث العلمي مفهومو، ادواتو،اسلبيو. ٜٜٗٔدكقاف عبيدات كأخواهتا، 
 . دار السلمة للنشر ك التوزيع. الرايضالبحث العلمي.  ٜٜٚٔذكقاف عبيدات. 

 . دار الفكر اؼبعصر.لبناف. بحث العلميال. ٕٓٓٓرجاء كحيد دكيد، 
، مناىج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي .ٜٜٛٔرشدل أضبد طعيمة،

 القاىرة: دار الفكر العريب الطبعة األكذل
)للطالب اؼبنظمُت  ادلعجم وعلم الداللة. ٕٛٗٔسليم سليماف اػبماش،

 ق( ٕٛٗٔكاؼبنتسبُت( جدة: موقع لساف العرب، 
 .  إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري انطقني هبا. ٕٛٗٔالرضبن بن ابراىيم الفوزاف. عبد 

  منهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسالة العلمية .ٜٜ٘ٔعبد الرضبن عثماف،
 ) أفراقيا: جامعة أفراقيا العاؼبية( 
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 ، البحثزلاضرات يف علم ادلفردات وصناعة ادلعاجم  ٕ٘ٔٓعبد القادر بوشية،
 اعبامعي، جامعة أيب بكر بلقياد/تلمساف كلية األدب العريب

نظرايت وتطبيقاهتا يف علوم اللغة اكتساب ادلهارات .ٕٕٔٓعبد اجمليد عيساين
 القاىرة: دار الكتاب اغبديث، . اللغوية األساسية

 ) القاىرة: دار الشاؼ(  ،تدريس فنون اللغة العربيةعلى أضبد مدكور، 
  ،هبا ادلوجة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني . ٜٜٓٔرم،كماؿ بن إبراىيم بد

، القاىرة: مكتبة النهضة طرق تعليم اللغة االعربية. ٜٜٚٔدمحم عبد القادر أضبد،
 اؼبصرة،

الكتاب األساسي لتعليم اللغة  .ٖٓٗٔؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة،
 رل مكتبة اؼبكرمة،جامعة أـ الق العربية للناطقني ابللغة األخرى،

)إيسيسكو، اؼبنظمة تعليم اللغة العربية اتصاليا ٕٙٓٓؿبمود كامل الناقة،
 اإلسالمية كالعلـو كالثقافة

هللا أساس إعداد الكتب التعليم  . ٜٜٔٔ،انصر عبد الغارل ك عبد اغبميد عبد 
 دار اإلعتصاـ. لغري الناطقني ابلعربية

هللا الغارل كعبد اغبميد عبد أسس إعداد الكتب التعليمية  .ٜٜٜٔهللا، انصر عبد 
 رايض: دار الغارل لغري الناطقني ابلعربية

 
 .  البحوثٕ

 ( ٕٛٓٓإلسالمية،االتأملي لدل طلبة الصف الثالث )غزة: كلية الًتبية يف اعبامعة 
 .أثر استخدام طريقة لعب األدوار يف تدريس القراءة على تنميجيهاف أضبد العماكم، 

هللا ،  جامعة اؼبلك  –)مقالة، كلية اؼبعلمُت  تعليم القراءةـبتار عبد اػبالق عبد 
 سعود(
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 السنة ادلستوى الدراسي رقمال

 ٖٜٜٔ مدرسة الفتاح اإلبتدائية اإلسالمية ابقبارجو فاكيس ماالنج  ٔ
 ٜٜٙٔ تومفانج ماالنج  ٕمدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ٕ
 ٜٜٜٔ مدرسة النور الثانوية  اإلسالمية بولوالكانج ماالنج  ٖ

امعة كالثقافة جبدرجة سرجاان يف قسم اللغة العربية كادهبا كلية االنسانية  ٗ
 موالان مالك ابراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج 

ٕٓٓٗ 

٘ 
امعة درجة اؼباجستَت قسم تعليم اللغة العربية  كلية دراسات العليا جب

 موالان مالك ابراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
ٕٕٓٔ 

 

 مراحل العمل
 السنة خربة يف العمل رقم
 ٜٕٔٓ – ٕٚٓٓ اؼبدرسة اؼبتوسطةدّرسة اللغة العربية ىف مُ  ٔ

د ّرسة اغبكومة ىف الوزارة الشؤكف الدينية كاتنجاف كاليمانتاف مُ  ٕ
 الوسطى 

ٕٓٔٔ 

ٖ 
رئيسة مدرسة اؼبهاجر اؼبتوسطة اإلسالمية كاتنجاف كاليمانتاف  

 كاليمانتاف الوسطى
ٕٓٔٙ – ٕٜٓٔ 

ٗ 
موالان مالك  لتعلّم ىف جامعة اؼبستفيد من اؼبنحة كزارة الشؤكف الدينية

 ٕٕٔٓ-ٜٕٔٓ ابراىيم  اإلسالمية اغبكومية ماالنج قسم اؼباجستَت لتعليم اللغة العربية
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KATA PENGANTAR 
 

Bismillah Al-Rahman Al-Rahim, Al-Hamdu li Allahi Rabbil 

'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya atas terselesaikannya penyusunan 
kamus bantu kitab "Fasih Berbahasa Arab 1”.   Serta shalawat dan 

salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulillah saw 

beserta seluruh sabahatnya. 

Kamus ini dirancang khusus untuk membantu peserta didik 

pembelajar kitab Fasih Berbahasa Arab 1 karangan H. Darsono 

dan T. Ibrahim yang ditujukan untuk kelas VII Madrasah 
Tsanawiyah. Dengan harapan dengan kamus ini pembelajar 

terbantu dalam mencarai makna dan perubahan fi’il yang ada 

didalam kitab, sehingga akan mempermudah mereka untuk belajar 
mandiri. 

Kamus ini menyajikan terjemahan dari kalimat kalimat 

yang ada didalam kitab. Juga dilengkapi dengan tabel perubahan 
fi’il disebabkan perubahan waktu maupun pelaku yang disesuaikan 

dengan pembahasan pada bab tersebut. disamping itu, di akhir bab 

tertentu di berikan mahfudat yang disertai terjemahan dalam 
bentuk kalimat yang mudah difahami. 

Kamus ini sarat dengan kekurangan, bahkan juga 

kekeliruan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada pembaca 

berkenan memberikan masukan dan saran yang konstruktif demi 

kebaikan bersama, dan mudah mudahan kamus ini bermanfaat buat 

kita semua. Aamiin. 

 

Malang,   Februari  2021 

Penulis 

 

 



  

 

 

PETUNJUK PENGGUNAAN KAMUS 

 
 

Kamus bantu ini adalah kamus bahasa Arab-Indonesia. Adapun 

penggunaan kamus ini bisa dilakukan berdasarkan petunjuk berikut : 
 

1. Materi per tema yang sesuai dengan buku “Fasih bahasa Arab” 

kelas VII Madrasah Tsanawiyah.  
2. Tiap kata diurutkan bedasarkan kata bahasa Arab ke Indonesia. 

3. Pencarian kata berdasarkan kata bahasa Arab ke Indonesia 

4. Arti kata dalam kamus ini disesuaikan dengan konteks 
tema/materi yang ada dalam buku ajar bahasa Arab kelas VII 

MTs “Fasih Berbahasa Arab”. 

5. Adapun penggunaan simbol huruf (ج) dalam kamus ini berarti 

jamak.  

6. Kolom tashrifan (madhi, mudhori‟ dan masdar) dengan dhomir   

  ٛ ُ٘   dan أٔب 
7. Kata mutiara arab (Mahfudzat) sebagai tambahan pengetahuan 

bagi siswa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

KARAKTERISTIK KAMUS 

 
 

Kamus Fasih Berbahasa arab ini mempunyai beberapa karakteristik yaitu :  

 
1. Kamus ini merupakan jenis kamus tematik (Maudhu‟i) 

2. Termasuk kategori kamus saku  

3. Mufrodat yang terhimpun berdasrkan tema/bab yang terdapat 
pada buku ajar yang digunakan di kelas VII. 

4. Selain mengetahui makna, siswa juga dituntut menghafal untuk 

menambah perbendaharaan kosakata siswa. 
5. Disetiap awal bab disajikan mufrodat bergambar sesuai dengan 

tema. 

6. Di dalam kamus ini juga disajikan Qawaid (tata bahasa) di setiap 
babnya. 

7. Terdapat kolom tashrifan (madhi, mudhori’ dan masdar) di akhir 

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

buku pantau. 

9. Serta dilengkapi kata mutiara bahasa  arab (Mahfudzat) sebagai 
tambahan pengetahuan bagi siswa. 

10. Jumlah keseluruhan kosa kata yaitu  1564  kata:  

Bab  1 = 215 kosakata 
Bab  2 = 259 kosakata 

Bab  3 = 331 kosakata 

Bab  4 = 175 kosakata 
Bab  5 = 264 kosakata 

Bab  6 = 320 kosakata 

  
 

  



  

 

Pedoman Transliterasi Arab 

 

 

 

 

 

 

(ba) ب = b (Alif) ا = a 
(tsa’) ث = ts (ta’) ت = t 
(ha’) ح = h (jim) ج = j 
(dal) د = d (kho’) خ = kh 
(ra’) ر = r (dzal) ذ = dz 
(sin) س = s (zai) ز = z 
(shad) ص = sh (syin) ش = sy 
(tha’) ط = th (dlad) ض = dl 
(‘ain) ع = ‘ (dha’) ظ = dh 
(fak) ؼ = f (Ghain) غ = gh 
(kaf) ؾ = k (qof) ؽ = q 
(mim) ـ = m (lam) ؿ = l 
(waw) ك = w (nun) ف = n 
(ya’) م = y (ha’) ق = h 
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ِل  وَّ
َ ْ
ْرُس لْا

لدَّ
َ
  ا

 

 
ُ

َعاُرف
َّ
لح

َ
 ا

 

  

   
 أُْسز بر   أُْسز بر ح   ر ع بُسف

   
س خ   ْذس   ِ ِذ٠ْش    ُِ س    ش   ج 

 
 

  

١ْز   ِّ ٍْ ١ْز ح   رِ ِّ ٍْ ً   رِ  ف ْص

  
 

 

خ   اج  ِم١ْج خ   د سَّ ق     ح  ْٛ  ُس



  

 

  

Nama ibunya (lk)  ِٗ ِِّ ُ ُُ أ تَّ  Senang, suka اِْس  ٠ُِحت   –ا ح 

Nama ج أسّبء ُُ اي   Keadaan اِْس  ٛ  ا ْح

Namamu (lk)   اِسّه Kantor  ُح  ااِلد اس 

Namamu (pr)  ِاِْسّه Lembaga swasta ١ٍِ خ ْ٘ حُ األ  ااِلد اس 

Namanya (lk)  ُٗ ُّ ١ خ Lembaga negeri اِْس ِِ حُ اٌُحُىٛ  ااِلد اس 

Namanya (pr) ب  ٙ ُّ ْْ  Jadi اِْس  إِر 

Namaku ٟ ِّ اد   Ingin, hendak اِْس  ٠ُِش٠ْذُ  –أس 

Asal  ًُ  أ ْسث ُع ِحص ص   Empat bagian أْص

Terpisah اق  إِْسأيْ  ! Tanyakan اِْفزِش 

Bacalah !  ْأ ع Seminggu اِْلش  ْٛ  اُْسجُ

Ke  ٌٝإ Guru (lk), ustadz  ُأُْسز بر  ج أ س بر١ِْز 

Sampai jumpa إٌٝ اٌٍمبء Guru (pr), ustadzah  أُْسز بر ادُ أُْسز بر ح  ج 

Di depan   َ ب  ِ  أُْسز برُن   Gurumu (lk) أ

Saya  أٔ  ب Gurumu (pr)  ِأُْسز برُن 

Saya gembira   ِع١ْذ  أُْسز برُٔ ب Guru kita أٔ  ب س 

Kamu (lk)   ْٔذ ْٞ  Guruku أ   أُْسز بِر

Kamu (pr)  ِْٔذ بعُ   Pendengaran أ   ّ  اِْسزِ
Selamat datang 

juga ْ٘الً ثِه ع   Dia (lk) mendengar أ   ّ ُع  –اِْسز  ِّ  ٠ ْسز 

Selamat datang   ًال ْٙ س   ٚ ْ٘الً  ُٓ  Saya tinggal ا   أ ْسُى

Hari pertama   َ ْٛ ُي ٠  َّٚ ُُ أث١ِْٗ Nama ayahnya (lk) ا   اِْس



  

 

  

Paraf orang tua  ٌِِذ ا  ٛ ل١ُِْع اٌ ْٛ  Pertama kali ر 

 
الً  َّٚ  ا 

Tiga kali اد شَّ  ِ بفٍِ خ Bus ث ال س    ثِبٌح 

Datang   بء ١ًٍِْ Sebentar lagi ٠ ِج١ئُ  –ج   ث ْعذ  ل 

Universitas  ُع خ ِِ ب  ث ِع١ْذ Jauh ج 

Di samping   بِٔت  ثِمُْشة   Dekat ج 

Jawa timur بٜٚ اٌش ْشل١ِّخ بر ا  Dengan apa ج   ّ  ثِ

Jawa barat بٜٚ اٌغ شث١َِّخ اة   Satpam ج  ّٛ  ث 

Jawa tengah  ٜٚب سط ٝج  ُٛ  ث ١ْذ   Rumah اٌ

Jadual  ُاي  ٚ ْذ ُْ  Diantara mereka ج  ُٙ  ث ١ْٕ 

Baru   ِذ٠ْذ  ر بِجش   Pedagang (lk) ج 

Bel  س  ج ش  ج 

اس    أ ْجش 

Pedagang (pr)   ح  ر بِجش 

Berlari  ٜ ش  ١ٌِ خ Berikutnya ٠ ْجِشٞ -ج   ر ب

Duduk   س ٍ ٍِسُ  –ج   ر ْحذ   Di bawah ٠ ْج

Kalimat sempurna ِف١ْذ ح ُِ ٍ خُ  ّْ اق Kalimat perpisahan ُج  ر ِح١َّخ  ااِلْفزِش 

Kendaraan اٌ خ ّٛ  ر ْذِس٠ْتُ  Latihan ج 

Saya datang  ُِجئْذ Berkenalan 

 
ف   فُ  –ر ع بس   ٠ ز ع بس 

Baik ١ِّذًا ُ   Belajar ج  ُُ  –ر ع ٍَّ  ٠ ز ع ٍّ

Bagus س ًٕب ١ْز  ج   Murid (lk), siswa ح  ِّ ٍْ ١ْزُ رِ ِِ  ر ال 

Tas   ِم١ْج خ ١ْز ادُ  Murid (pr) ح  ِّ ٍْ ١ْز ح  ج رِ ِّ ٍْ  رِ

Da'i   ٟ ل١ُِْع األْسز بر Paraf guru د اِع ْٛ  ر 



  

 

  

Temanmu (pr)  ِِذ٠ْمُه ً   Masuk  ص  ًُ  –د خ   ٠ ْذُخ

Temannya (lk)  ُُِٗذ٠ْم  دّساجخ ج دّساجبد Sepeda ص 

Temannya (pr) ب  ٙ ِذ٠ْمُ  ٠ ْذُعٛ –د ع ب  Mengajak ص 

Temanku  ْٟ ِذ٠ِْم  ٠ ذُق   –د قَّ  Berbunyi ص 

Kelas   ف ْٛ  ٠ ْزُوشُ  –ر و ش   Mengingat ص فٌّ ج ُصفُ

Hubungkan !  ًْ ٘ ت   Pergi ِص ٘ تُ  –ر   ٠ ْز

Penting,  ٌّٞ ِس ْٚ ُش خ Lukisan ض   ِ ْٛ  ُسُس

Letakkan !  ْع  س ِش٠ْع خ   Cepat ض 

Siswa  ٌُِت  ج ُطالَّة  ٠ ْسُىذُ  –س ى ذ   Diam ط ب

Siswi  ٌُِج بد ٌِج خ  ج ط ب ب ٓ   Tinggal ط  ُٓ  –س ى   ٠ ْسُى

Panjang   ٠ٍْ خ ِٛ ُ   Menyelamatkan ط  ٍَّ ُُ  –س  ٍِّ  ٠ُس 

Mengetahui   ف  ٕ خُ س   Tahun ٠ ْعِشفُ  –ع ش 

Bekerja   ً ِّ ًُ  –ع   ّ  ش بِسعُ  Jalan ٠ ْع

Alamat   ْ ا  ٛ ْٕ شُ  Bulan ُع ْٙ  ش 

Alamatnya  ُُٗٔا  ٛ ْٕ بِحت   Teman ُع  ص 

Kelas   ي ْٛ ً  ج فُُص ١ْشِ  Selamat pagi ف ْص ٌْخ  ج بُح ا  ص 

Di atas   ق ْٛ سِ  Selamat pagi juga ف  ْٛ ج بُح إٌ   ص 

Pada jam  فٝ اٌسَّبع ِخ Pagi sekali ًشا ج ّىِ ُِ ج بًحب   ص 

Pukul satu   ِاِحذ ح  ٛ ِذ٠ْك   Teman فٝ اٌسَّبع خ اٌ  ص 

Pukul  dua  ِفٝ اٌسَّبع خ  اٌثَّب١ِٔ خ Temanmu (lk)   ِذ٠ْمُه  ص 



  

 

 

Pukul tiga  ٌِِث خ ِذ٠ْمُُٗ  Temannya (lk) فٝ اٌسَّبع خ اٌث ب  ص 

Pukul  empat  ِاثِع خ ب Temannya (pr) فٝ اٌسَّبع خ  اٌش   ٙ ِذ٠ْمُ  ص 

Pukul  lima  ِس خ ِِ ب ْٟ  Temanku فٝ اٌسَّبع خ  اٌخ  ِذ٠ِْم  ص 

Pukul enam  ِفٝ اٌسَّبع خ  اٌس بِدس خ Kelas   ف ْٛ  ص فٌّ ج ُصفُ

Pukul  enam  ِفٝ اٌسَّبع خ  اٌسب ثِعخ Hubungkan !  ًْ  ِص

Pukul  delapan  ِخ ٕ ِِ ٌّٞ  Penting فٝ اٌسَّبع خ اٌث ب ِس ْٚ ُش  ض 

Pukul  sembilan  ِفٝ اٌسَّبع خ اٌز بِسع خ Letakkan !  ْع  ض 

Pukul sepuluh ح فٝ اٌسَّبع خ ٌِت  ج ُطالَّةُ  Siswa اٌع بِشش   ط ب

Dalam lindungan-Nya  ِللا ِْ ب  ِ ٌِج بدُ  Siswi فِٟ أ  ٌِج خ  ج ط ب ب  ط 

Berkata   يُ  –ل بي ْٛ ٠ٍْ خ   Panjang ٠ مُ ِٛ  ط 

Berdiri   َ َُ  –ل ب ْٛ ف   Mengetahui ٠ مُ  ٠ ْعِشفُ  –ع ش 

Dahulu   ُ ٍٝ  Di atas ل ِذ٠ْ  ع 

Membaca   أ أُ  –ل ش  ً   Bekerja ٠ ْمش  ِّ ًُ  –ع   ّ  ٠ ْع

Bacaan   اءح ْ   Alamat لِش  ا  ٛ ْٕ  ُع

Dekat ل ِش٠ْت Alamatnya  ُُٗٔا  ٛ ْٕ  ُع

Desa  ُل ْش٠ خ Kelas   ي ْٛ ً  ج فُُص  ف ْص

Cerita, kisah  ُخ ق   Di atas لِصَّ ْٛ  ف 

Pendek   ح  فٝ اٌسَّبع ِخ  Pada jam ل ِص١ْش 

Banyak  و ث١ِْش  ج  ْ ْٚ اِحذ حِ   Pukul satu و ث١ُِْش  ٛ  فٝ اٌسَّبع خ اٌ

Bola basket ٠ْش خ حُ اٌّشِ  فٝ اٌسَّبع خ  اٌثَّب١ِٔ خِ  Pukul  dua ُوش 



  

 

 
 

Dia (pr)   ٟ ِ٘ Sepak bola  َِ ح  اٌمذ   ُوش 

Dan saya juga   ٌِه ٟ   Kursi ٚ  أٔ  ب و ز  اِس ٌّٟ ج و ش   ُوْشِس

Satu persatu اِحذًا  ٛ اِحذًا ف   ٚ Bermain   ٍْع تُ  –ٌ ِعت  ٠ 

Luas   اِسع خ  ٚ Selamat malam ِع١ْذ ح  ٌ ١ٍْ زُه  س 

Di belakang   اء س   ٚ Dini hari   ش ج ّىِ ُِ 

Meletakkan   ع ض  ْ   Guru (lk) ٠ ِضعُ  –ٚ  ْٛ ُس ذ ّسِ ُِ س  ج  ذ ّسِ ُِ 

Sedikit  ً١ٍِْال ذ اِسسُ  Sekolahan ل   ِ س خ  ج  ْذس   ِ 

Berdirilah !  ُْ س بدُ  Guru (pr) لُ ذ ّسِ ُِ س خ  ج  ذ ّسِ ُِ 

Besar   و ج١ِْش Kepala  ُِذ٠ْش ُِ 

Selamat sore   ِس ْٛ س بُء إٌ   ِ Kota  ُِذ٠ْٕ خ  ِ 

Rumah sakit  ْٝسز ْشف ُِ Selamat datang جًب ْشح   ِ 

Terkenal   س ْٛ ُٙ ْش  ِ Selamat sore  ِ١ْش ٌْخ  س بُء ا  ِ 

Berlawanan  ُبد ح ض   ِ Ini  (lk) ز ا ٘ 

Bersama   ع  ِ Pertemuan ini  ٍِم بء  ٘ ز ا اٌِّ

Guru (lk)   ْ ْٛ ُّ ِّ عٍ  ُِ ُ  ج  ع ٍِّ ُِ Ini (pr)  ِِٖز  ٘  

Guru (pr)  ُبد  ّ ِّ عٍ  ُِ خ  ج   ّ ِّ عٍ  ُِ Mereka (lk)  ُْ ُ٘  

Laboratorium  ًُ  ّ ْع  ِ Dia berdua   ُّ٘ب  

Berfaedah   ِف١ْذ ُِ Dia (lk)   ٛ ُ٘ 

Perpustakaan  ُْىز ج خ  ِ Hobi, kegemaran   ا٠ خ  ٛ ِ٘ 

Lapangan  ٍُْع ت  ِ Hobinya (lk)  ُُٗا٠ ز  ٛ ِ٘ 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Siapa  ْٓ  ِ 

Dari  ْٓ ِِ 

Dari mana   ٓ ْٓ أ ٠ْ ِِ 

Pegawai  ُظَّف  ٛ ُِ 

Bermanfaat   بفِع خ ٔ 

Hari rabu األ ْسثِع بء َُ ْٛ  ٠ 

Hari selasa اٌثٍُ ث بء َُ ْٛ  ٠ 

Hari jum'at  َُ ْٛ  اٌُجّع خ٠ 

Hari kamis ١ْس ِّ َُ اٌخ  ْٛ  ٠ 

Hari sabtu اٌس ْجذ َُ ْٛ  ٠ 

Kita, kami  ُٓ  ٔ ْح

Setengah, separo  ُِْٔصف 

Selamat siang juga ِع١ْذ بُسن  س   ٙ  ٔ 

Meletakkan   ع ض  عُ  –ٚ   ٠ ض 

Tiba, sampai, datang,   ً ًُ  –ٚص   ٠ ِص
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