
 

 تطوير المعجم المساعد على كتاب "دروس اللغة العربية" 
 في المرحلة الثانوية 

 )البحث والتطوير في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بانجيل(
 

 البحث اعبامعي
 
 : إعداد

 ؿبمد أمُت
 َََُُِٕٓرقم القيد: 

 
 إشراؼ: 

 توفيق الرضبن اؼباجستَت راض الدكتور
 َََََُُُُُِِِّٖٕٕٗرقم التوظيف: 

 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علـو الًتبية كالتعليم

 ماالنججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية 
َُِٔيونيو، 



 أ 

 تطوير المعجم المساعد على كتاب "دروس اللغة العربية" 
 في المرحلة الثانوية 

 ة بانجيل()البحث والتطوير في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومي
 

 البحث اعبامعي
 
 : إعداد

 ؿبمد أمُت
 َََُُِٕٓرقم القيد: 

 
 إشراؼ: 

 توفيق الرضبن اؼباجستَت راض الدكتور
 َََََُُُُُِِِّٖٕٕٗرقم التوظيف: 

 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علـو الًتبية كالتعليم

 ماالنججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية 
َُِٔيونيو، 



  ب

 تطوير المعجم المساعد على كتاب "دروس اللغة العربية" 
 اإلسالمية في المرحلة الثانوية )البحث والتطوير في المدرسة الثانوية

 الحكومية بانجيل(
 (S1)شركط للحصوؿ درجة سرجانا المقدـ إلكماؿ بعض 

 كلية علـو الًتبية كالتعليم يف قسم تعليم اللغة العربيةمن  
 

 يالبحث اعبامع
 
 : إعداد

 ؿبمد أمُت
 َََُُِٕٓرقم القيد: 

 إشراؼ: 
 توفيق الرضبن اؼباجستَت راض الدكتور

  َََََُُُُُِِِّٖٕٕٗرقم التوظيف: 

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علـو الًتبية كالتعليم
 ماالنججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية 

َُِٔيونيو، 



 ج 

 إهداء

 

 

 اعبامعي إىل:  أىدل ىذا البحث

 أبومَّ اللذين ربياين باللطف كالرضبة 

  إخوان الدين وستي منتيقا

 اليزاالف على تأديبهما. طوؿ اهلل أعمارمها يف النجاح كالصحة. 

 

 أخيت الصغَتة كأخي الصغَت

  ولقمان الحاكم فركاسا عفة خشية اهلل 

 اهلل دعواهتما  جزيل الشكر على دعائهما. عسى اهلل أف يسهل أمورمها كاستجاب

 يف الدين كالدنيا كاآلخرة



 د

 استهالل
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 )عمري بني اػبطاًب(



 

 ىػ



 

 ك



 

 ز 

 



 

 ح 

 



 

 ط 



 

 م 



 

 ؾ 

 شكر وتقدير
 

الوفَتة حىت يستطيع الباحث إسباـ ىذا البحث اعبامعي.  على نعمو اضبدا هلل كشكر       
صراط الالصالة كالسالـ على نبيو ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم الذم قد ىدانا إىل 

 اؼبستقيم بالدين القومي، اإلسالـ. 
كتابة ىذا البحث اعبامعي ربت اؼبوضوع: تطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب        

رحلة الاانوية )البحث كالتطوير يف اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية ؼبا"دركس اللغة العربية" يف 
اغبكومية باقبيل( للحصوؿ على درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو 

 .جالًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالن
ف أقدـ جزيل الشكر كالتقدير إىل من سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي فيسرين أنا أ      

 قد ساعدين يف كتابة ىذا البحث اعبامعي، كىم
. الستاذ الدكتور موجيا راىارجو اؼباجستَت، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم ُ

 اإلسالمية اغبكومية ماالنج. 
 . الدكتور نور علي اؼباجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم. ِ
 لوءة اغبسنة، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية. الدكتورة فبّ
، مشرؼ البحث اعبامعي على إشرافو اؼبستمر اؼباجستَت توفيق الرضبن راض الدكتور. ْ

 حىت هناية كتابة ىذا البحث اعبامعي. 
أضبد مكي حساف اؼباجستَت كالدكتور دانياؿ حلمي اؼباجستَت على مساعدهتما يف . ٓ

 .إسباـ ىذا البحث اعبامعي
. نينوؾ إيكو ىَتاكايت اؼباجستَت كراىس أمالية، مدرسيت اللغة العربية يف اؼبدرسة ٔ

 الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل.
. طلبة الفصل العاشر يف قسم الرياضيات كالعلـو يف اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية ٕ

 اغبكومية باقبيل.  



 

 ؿ 

الباحث أف يقـو بالبحث  تاليت قد ساؿب اغبكومية باقبيلاإلسالمية اؼبدرسة الاانوية . ٖ
 .فيها

. أساتذيت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم الذين قد بذلوا ٗ
 جهدىم يف نشر العلم النافع.

. كالدمَّ احملبوب، إخواف الدين اؼباجستَت كسيت منتيقا اليت قد أدباين كربياين طواؿ َُ
 اغبياة. 

 نورماال رضبوايت اليت قد ساعدٍتٍت يف إسباـ ىذا البحث.  . صديقيت دكمُُ
 صبيع الصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية كمعهد اعبامعة اؼبركزم. . ُِ
. من الذم قد ساعدين كمل أستطع أف أذكر اظبو كاحدا فواحدا يف إسباـ ىذا البحث ُّ

 اعبامعي.     
ي ن الذم يقرأ ىذا البحث اعبامعي كيرجو الباحث التعديالت كاالقًتاحات فب      

حسن لف الباحث يعتقد أف اليزاؿ كاَت من أيكوف ىذا البحث اعبامعي أحسن ف
يف ىذا البحث اعبامعي. كيرجو الباحث أف يستفيد كاَتا ؼبن الذم يهتم بإكماؿ  عيوبال

 ىذا البحث اعبامعي يف نفس اجملاؿ أك غَته. 
 
 َُِٔيونيو  ِٕ، جماالن       
 الباحث       



 

 ـ 

 قائمة الجداول
 

 (ِٖ. جدكؿ قيمة الجوبة لالستبانة )ص. ُ.ّ
 (ِٗ. جدكؿ كصف النتيجة من االستبانة )ص. ِ.ّ
 (ّٕ – ّٔ)ص.  ُت يف اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيلدرس. قائمة اؼبُ.ْ
 (ٗٓ)ص.  كاحملتويات اؼبواد خبَت تصديق ستبانةا نتيجة. ِ.ْ
 (ّٔ – َٔ)ص.  التصميم خبَت تصديق ستبانةا ةنتيج. ّ.ْ
 (ّٔمدرسة اللغة العربية )ص. من  كىلستبانة التجربة الانتيجة جدكؿ . ْ.ْ
 (ٓٔعشرة طالب )ص.  من كىلال التجربة ستبانةا نتيجةجدكؿ . ٓ.ْ
 (ٔٔمدرسيت اللغة العربية )ص. ستبانة التجربة اؼبيدانية من انتيجة جدكؿ . ٔ.ْ
 (ٖٔثالثُت طالبا )ص. ستبانة التجربة اؼبيدانية من انتيجة جدكؿ . ٕ.ْ

 



 

 ف 

 قائمة الصور

 
)ص.  الاانوميف اؼبستول كتاب "دركس اللغة العربية" للفصل العاشر   غالؼ .ُ.ِ

ُِ) 
 (ّّ)ص.  خريطة موقع اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل. ُ.ْ
 (ْٓ)ص.  بَتاػب ديق. صورة غالؼ اؼبعجم اؼبساعد قبل تصِ.ْ
 (ْٓ)ص.  اؼبعجم اؼبساعد ة استخداـ. إرشادّ.ْ
 (ْٔ)ص.  "(أ" كحرؼ ربديد) اؼبساعد اؼبعجم ؿبتويات صورة. ْ.ْ
 (ْٖ)ص.  اػببَتين تصديق بعد اؼبساعد اؼبعجم غالؼ صورة. ٓ.ْ
 (ْٖ)ص.  . صورة ؿبتويات اؼبعجم اؼبساعد يف حرؼ "أ"ٔ.ْ
)ص.  (السامل كمذكر السامل مؤنث تكاَت،) أقساـ ثالثة إىل تنقسم اعبمع قائمة. ٕ.ْ

ْٗ) 
 ( ُٓكىل )ص. . صورة غالؼ اؼبعجم اؼبساعد بعد التجربة الٖ.ْ
 ( ِٓ)ص.  . صورة ربديد القساـ يف اؼبعجم اؼبساعدٗ.ْ

 ( ِٓ)ص.  . قائمة الفعاؿ اؼباضية كاؼبضارعة كاؼبصادرَُ.ْ
 (ٓٓ)ص.  اؼبيدانية ساعد بعد إصالح التجربة. غالؼ اؼبعجم اؼبُُ.ْ
 (ٔٓ)ص.  . كجو احملتويات اؼبعجم اؼبساعد )ربديد اغبرؼ باللواف(ُِ.ْ



 

 س 

 قائمة المالحق
 

 (ُ. رسالة استئذاف البحث اعبامعي من كلية علـو الًتبية كالتعليم )ص. ُ
. رسالة استئذاف البحث اعبامعي من اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل )ص. ِ

ِ) 
 (ّاستبانة تصديق اػببَت اؼبواد كاحملتويات )ص. . ّ
 (ٔ. السَتة الذاتية من خبَت اؼبواد كاحملتويات )ص. ْ
 (ٕ. استبانة تصديق اػببَت التصميم )ص. ٓ
 ( ُُ. السَتة الذاتية من خبَت التصميم )ص. ٔ
 ُِ. . استبانة فعالية استخداـ اؼبعجم من التجربة احملددة من مدرسة اللغة العربية )صٕ

– ُٓ) 
 – ُٔ. مناذج استبانة فعالية استخداـ اؼبعجم من التجربة احملددة من الطلبة )ص. ٖ

ُٕ) 
. استبانة فعالية استخداـ اؼبعجم من التجربة اؼبيدانية من مدرسيت اللغة العربية )ص. ٗ

ُٖ – ِٓ) 
 – ِٔ. . مناذج استبانة فعالية استخداـ اؼبعجم من التجربة اؼبيدانية من الطلبة )صَُ

ِٕ) 
 ( ِٖ. جدكؿ نتيجة استبانة التجربة احملددة من مدرسة اللغة العربية )ص. ُُ

 (ِٗ. جدكؿ نتيجة استبانة التجربة احملددة من عشرة طالب )ص. ُِ

 (َّ. جدكؿ نتيجة استبانة التجربة اؼبيدانية من مدرسيت اللغة العربية )ص. ُّ

 ( ّّ – ُّمن ثالثُت طالبا )ص. . جدكؿ نتيجة استبانة التجربة اؼبيدانية ُْ



 

 ع 

 (ِْ – ّْ. اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" )ُٓ

. صورة إمالء استبانة التجربة احملددة كاؼبيدانية من الطلبة كمدرسة اللغة العربية )ص. ُٔ
ّْ – ْْ) 

ية )طالباف( . نتيجة استبانة التجربة احملددة )طالباف( كنتيجة استبانة التجربة اؼبيدانُٕ
 (ِٓ – ْٓ)ص. 

 (ْٓ – ّٓ. تغيَت غالؼ اإلنتاج )اؼبعجم اؼبساعد( )ص. ُٖ

 (ٓٓ. السَتة الذاتية )ص. ُٗ

 



 

 ؼ 

 محتويات البحث

 أ .................................................................  ُالغالؼ الداخلي 
 ب ...............................................................  ِالغالؼ الداخلي 

 ج ........................................................................... إىداء 
 د .......................................................................... استهالؿ 

 ق................................................................... مواعيد اإلشراؼ 
 ك ...................................................................... تقرير اؼبشرؼ 

 ز ................................................................. تقرير عبنة اؼبناقشة 
 ح ................................................. ليم اللغة العربية تقرير رئيسة قسم تع

 ط ................................................ تقرير عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم 
 م .................................................................... تقرير الباحث 
 ؾ ..................................................................... شكر كتقدير 

 ـ ..................................................................... قائمة اعبداكؿ 
 ف ...................................................................... قائمة الصور 

 س .................................................................... قائمة اؼبالحق 
 ؼ .................................................................. ؿبتويات البحث 

 ش ................................................................. مستخلص البحث
 ت ......................................................... مستخلص باللغة اإلقبليزية 

 ث ....................................................... مستخلص باللغة اإلندكنيسية 
 1 ...........................................................  مقدمةالفصل األول: ال

 ُ ...................................................................خلفية البحث  أ.
 ّ ................................................................. ب. أسئلة البحث 

 ّ ............................................................... ت. أىداؼ البحث 



 

 ص 

 ْ .................................................................. ث. فوائد البحث 
 ْ ................................................................. ج. فركض البحث 
 ْ ................................................................. ح. حدكد البحث 

 ٓ ................................................................ د. خصوصية اإلنتاج
 ٓ .................................................................. ذ. أصلي البحث 

 ٕ ............................................................. ر. ربديد اؼبصطلحات 
 ٕ .............................................................. ز. الدراسات السابقة 

 11 ................................................... الفصل الثاني: اإلطار النظري 
 َُ ........................................................... اؼببحث الكؿ: التطوير 

 َُ ........................................................... يف التطوير أ. تعر       
 ُُ ............................................................ اؼببحث الااين: اؼبعجم 

 ُُ ........................................................... أ. تعريف اؼبعجم       
 ُِ .......................................................... ب. كظيفة اؼبعجم       
 ُْ ........................................................... ت. أنواع اؼبعجم       
 ُٔ ................................................... ث. نظاـ تصنيف اؼبعجم       

 َِ .........  يف اؼبستول الاانوم اؼببحث الاالث: كتاب "دركس اللغة العربية" الفصل العاشر
 22 ................................................. الفصل الثالث: منهجية البحث 

 ِِ ......................................................... أ. مدخل البحث كمنهجو
 ِِ ............................................................... ب. منوذج التطوير 

 ِّ .................................................... ت. إجراءات البحث كالتطوير 
 ِٓ ................................................................. ث. نوع البيانات

 ِٔ ............................................................. ج. مصادر البيانات 
 ِٔ .......................................................... ح. أدكات صبع البيانات 



 

 ؽ 

 ِٕ ........................................................ خ. أسلوب ربليل البيانات 
 31 ......................................... الفصل الرابع: عرض البيانات وتحليلها 

 َّ ............ مية اغبكومية باقبيل باسوركاف اؼببحث الكؿ: حملة عن اؼبدرسة الاانوية اإلسال
 َّ ............................................................ أ. موقع اؼبدرسة       
 َّ .......................................................... ب. تاريخ اؼبدرسة       
 ّّ ........................................................... ت. رأم اؼبدرسة       
 ّْ ............................................................ ث. بعاة اؼبدرسة      
 ّٓ ........................................................... ج. شعار اؼبدرسة      
 ّٓ ................................................... ح. مرافق العامة للمدرسة       
 ّٔ ....................................................... خ. النشطة اؼبدرسية       
 ّٔ .......................................................... د. اؼبنهج الدراسي       

 ّٖ ...................................................... بحث الااين: تطوير اؼبعجم اؼب
 ّٖ .................................................... أ. ربليل اغباجة كاؼبشكلة       
 ّٗ .......................................................... ب. صبع البيانات       
 ّٗ ................................................. ت. تصميم أك إعداد اإلنتاج      
 َْ ......................................................... ث. تصديق اػبرباء       
 َْ ................................................... ج. إصالح اإلنتاج الكؿ       
 َْ ...................................................... ح. ذبربة اإلنتاج الكىل       
 ُْ .................................................... خ. إصالح اإلنتاج الااين       

 ُْ .......................................................... د. التجربة اؼبيدانية       
 ِْ ................................................... ذ. إصالح اإلنتاج الاالث       
 ِْ ......................................................... ر. اإلنتاج اعبماعي       

 ِْ ............ اؼببحث الاالث: مواصفات اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" 



 

 ر 

 ِْ ............................... أ. مواصفات اؼبعجم اؼبساعد قبل تصديق اػبرباء       
 ْٕ ............................. ديق اػبرباء ب. مواصفات اؼبعجم اؼبساعد بعد تص      
 ُٓ .............................. ت. مواصفات اؼبعجم اؼبساعد بعد التجربة الكىل       
 ٓٓ ............................. ث. مواصفات اؼبعجم اؼبساعد بعد التجربة اؼبيدانية       

 ٖٓ ........ اؼببحث الرابع: فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" 
 ٗٓ ............................................... أ. نتيجة استبانة تصديق اػببَت       
 ّٔ ................ فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد من اؼبدٌرسة يف التجربة الكىل  ب.      
 ٓٔ ................. ت. فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد من الطلبة يف التجربة الكىل       
 ٔٔ .............. ث. فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد من اؼبدٌرسة يف التجربة اؼبيدانية       
  ٖٔ ................ طلبة يف التجربة اؼبيدانية ج. فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد من ال      

 71 ...................................................... الفصل الخامس: الخاتمة 
 َٕ .................................................... أ. خالصة نتائج البحث       
 ُٕ ............................................................ ب. االقًتاحات       

 ِٕ ............................................................ قائمة اؼبصادر كاؼبراجع 
 مالحق

 
 
 



 

 ش 

 البحث مستخلص

حث تطوير المعجم المساعد على كتاب "دروس اللغة العربية" في المرحلة الثانوية )الب. َُِٔأمُت، ؿبمد. 
. البحث اعبامعي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية والتطوير في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بانجيل(

. اؼبشرؼ: الدكتور راض توفيق جعلـو الًتبية كالتعليم، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالن
 الرضبن اؼباجستَت. 

 ساعد، كتاب "دركس اللغة العربية"تطوير اؼبعجم اؼبية: أساسكلمات 
 

عجم من أنواع اؼبساعد لكتاب اؼباؼبعجم كتاب حيتول على مفردات اللغة مع تفسَت معانيها مرتبا ترتيبا معينا.       
قسم الرياضيات بطالب الفصل العاشر  ككافكتاب التعليم ىو الذم يستخدمو الطالب يف عملية التعلم. ك التعليم. 

يف كتاب "دركس  اتصعوبة يف البحث عن معٌت الكلمبال يشعركف درسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيلكالعلـو يف اؼب
 حيتاجوف إىل اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية".  ىماللغة العربية". 

( ما ِرحلة الاانوية؟؛ ( كيف تطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" يف اؼبُأسئلة البحث:       
( كيف فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد ّ؟؛ يف اؼبرحلة الاانوية مواصفات اؼبعجم اؼبسعد على كتاب "دركس اللغة العربية"

( كصف كيفية تطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب ُعلى كتاب "دركس اللغة العربية" يف اؼبرحلة الاانوية؟ أىداؼ البحث: 
يف اؼبرحلة  ( كصف مواصفات اؼبعجم اؼبسعد على كتاب "دركس اللغة العربية"ِبية" يف اؼبرحلة الاانوية؛ "دركس اللغة العر 

( كصف فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" يف اؼبرحلة الاانوية. منهج البحث ّ؛ الاانوية
 (.Borg and Gallالبحث كالتطوير على شكل بورغ كغاؿ )

ربليل اغباجة كاؼبشكلة باؼبالحظة كاؼبقابلة مع اؼبدرسة كالطالبة، نتيجة البحث ىي أف تطوير اؼبعجم اؼبساعد ىي       
صبع البيانات أم صبع اؼبفردات اؼبوجودة يف كتاب "دركس اللغة العربية"، ترتيب اؼبفردات حسب اللفبائي العاـ، تصميم 

ت كالتصميم، إصالح اإلنتاج الكؿ، ذبربة اإلنتاج الكىل، إصالح اإلنتاج الااين، اإلنتاج، تصديق خبَت اؼبواد كاحملتويا
التجربة اؼبيدانية، إصالح اإلنتاج الاالث، اإلنتاج اعبماعي. مواصفات اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" 

عجم الداخلي أسود كأبيض، شكر ، لوف غالؼ اؼبعجم اػبارجي أبيض كأخضر، لوف غالؼ اؼبA6ىي مقدار اؼبعجم 
كتقدير، إرشادة استخداـ اؼبعجم، الفهرس، مفردات اللغة العربية بًتصبتها إىل اللغة اإلندكنيسية، مفردات اللغة 

، قائمة اؼبًتادفات، قائمة الضداءضية كاؼبضارعة كاؼبصادر، قائمة ااإلندكنيسية بًتصبتها إىل اللغة العربية، قائمة الفعاؿ اؼب
. فعالية اإلنتاج من ، قائمة اؼبراجع، كالسَتة الذاتيةظباء اؼبفردة كاؼباٌت كاعبمع، القواعد النحوية الساسية، احملفوظاتال

% ٗ،ٕٓ% )الئق جدا(، فعالية اإلنتاج من جهة تصديق خبَت التصميم ٕ،ٖٔجهة تصديق خبَت اؼبواد كاحملتويات 
% )الئق جدا(، فعالية استخداـ اؼبعجم ْ،ُٗاؼبدرسة يف التجربة الكىل )الئق(، فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد من 

% )الئق(، فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد من اؼبدٌرسة يف التجربة اؼبيدانية ٔ،ّٖاؼبساعد من الطلبة يف التجربة الكىل 
       % )الئق(.ّ،ّٖة % )الئق جدا(، فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد من الطلبة يف التجربة اؼبيدانيْ،ٔٗ
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ABSTRACT 

Amin, Muhammad. 2016. Development of Auxiliary Dictionary for “Duruus al Lughah Al 

Arabiyah” Book Islamic High School Grade (Research and Development in State 

Islamic High School, Bangil). Skripsi, Arabic Language Education Department, 

Faculty of Tarbiyah and Teaching Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University, Malang. Advisor: Dr. H.R. Taufiqurrochman, M.A. 

Keywords: Development of auxiliary dictionary, “Duruus al Lughah Al Arabiyah” book  

 

      Dictionary is a language vocabularies book with the meaning that arranged in a certain 

arrangement. The dictionary is an auxiliary for lesson book. A lesson book is a book that used 

by students in learning process. Mathematics and Science Tenth students in State Islamic 

High School, Bangil feel difficult when they look for the meaning of the words in “Duruus al 

Lughah Al Arabiyah” book. They need auxiliary dictionary for “Duruus al Lughah Al 

Arabiyah” book.  

      Research question is 1) How to develop an auxiliary dictionary for “Duruus al Lughah Al 

Arabiyah” book islamic high school grade?; 2) What is the characteristic of auxiliary 

dictionary for “Duruus al Lughah Al Arabiyah” book islamic high school grade?; 3) How the 

effectiveness of using auxiliary dictionary for “Duruus al Lughah Al Arabiyah” book islamic 

high school grade? Research purpose is 1) Describing development of auxiliary dictionary for 

“Duruus al Lughah Al Arabiyah” book islamic high school grade; 2) Describing the 

characteristic of auxiliary dictionary for “Duruus al Lughah Al Arabiyah” book islamic high 

school grade; 3) Describing the effectiveness of using auxiliary dictionary for “Duruus al 

Lughah Al Arabiyah” book islamic high school grade. Research metodology is research and 

development with Borg and Gall model.   

      Research result is that 1) development of auxiliary dictionary are necessary and problem 

analysis by observation and interview, collecting data or collecting vocabularies from 

“Duruus al Lughah Al Arabiyah” book, arranging vocabularies with alfaba‟i „aam system, 

designing product, content, material and design expert validation, first product revision, first 

product experiment, second product revision, field experiment, third product revision, and 

massive production. 2) An auxiliary dictionary for “Duruus al Lughah al Arabiyah” book 

characteristic are dictionary size is A6, color of outside dictionary cover is white and green, 

color of inside dictionary cover is black and white, preface, table of content, Arabic 

vocabularies with Indonesian meaning, Indonesian vocabularies with Arabic meaning, list of 

past verbal, continuous verbal, noun, list of antonyms, list of synonyms, list of singular noun, 

noun of 2, plural noun, basic Arabic grammar, mahfudzat (wise words), bibliography, and 

biography. 3) The effectiveness of the auxiliary dictionary from content and material expert is 

86,7% (very appropriate), the effectiveness of the auxiliary dictionary from design expert is 

75,9% (appropriate), the effectiveness of using auxiliary dictionary from teacher in first 

experiment is 91,4% (very appropriate), the effectiveness of using auxiliary dictionary from 

student in first experiment is 83,6% (appropriate), the effectiveness of using auxiliary 

dictionary from teacher in field experiment is 96,4% (very appropriate), the effectiveness of 

using auxiliary dictionary from student in field experiment is 83,3% (appropriate).  
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ABSTRAK 

Amin, Muhammad. 2016. Pengembangan Kamus Bantu Buku “Duruus al Lughah Al 

Arabiyah” Tingkat Aliyah (Penelitian dan Pengembangan di MAN Bangil). Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dr. H.R. 

Taufiqurrochman, M.A. 

Kata Kunci: Pengembangan Kamus Bantu, buku “Duruus al Lughah Al Arabiyah”       

 

      Kamus adalah buku yang memuat kosakata bahasa beserta tafsir maknanya yang disusun 

dengan susunan tertentu. Kamus merupakan salah satu penunjang bagi buku pelajaran. Buku 

pelajaran adalah buku yang digunakan oleh murid dalam proses belajar. Murid-murid kelas 

X-MIA MAN Bangil merasa kesulitan ketika mencari arti kata yang terdapat pada buku 

“Duruus al Lughah Al Arabiyah”. Mereka membutuhkan kamus bantu buku “Duruus al 

Lughah Al Arabiyah”.  

      Rumusan masalah: 1) Bagaimana Pengembangan Kamus Bantu Buku “Duruus al Lughah 

Al Arabiyah” tingkat Aliyah?; 2) Apa Karakteristik Kamus Bantu Buku “Duruus al Lughah 

Al Arabiyah” tingkat Aliyah?; 3) Bagaimana Efektivitas Penggunaan Kamus Bantu Buku 

“Duruus al Lughah Al Arabiyah” tingkat Aliyah? Tujuan penelitian: 1) Mendeskripsikan 

Pengembangan Kamus Bantu Buku “Duruus al Lughah Al Arabiyah” tingkat Aliyah; 2) 

Mendeskripsikan Karakteristik Kamus Bantu Buku “Duruus al Lughah Al Arabiyah” tingkat 

Aliyah; 3) Mendeskripsikan Efektivitas Penggunaan Kamus Bantu Buku “Duruus al Lughah 

Al Arabiyah” tingkat Aliyah. Metodologi penelitian menggunakan metodologi penelitian dan 

pengembangan pola Borg and Gall.   

      Hasil penelitian adalah bahwa 1) pengembangan kamus bantu yaitu analisis kebutuhan 

dan masalah melalui observasi dan wawancara dengan guru dan murid, mengumpulkan data, 

yaitu mengumpulkan kosakata yang terdapat pada buku “Duruus al Lughah Al Arabiyah”, 

mengurutkan kosakata berdasarkan sistem alfaba‟i „aam, mendesain produk, validasi ahli isi, 

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

lapangan, revisi produk ketiga, dan produksi masal. 2) Karakteristik kamus bantu buku 

“Duruus al Lughah al Arabiyah” yaitu ukuran kamus A6, warna sampul kamus bagian luar 

putih dan hijau, warna sampul kamus bagian dalam hitam dan putih, kata pengantar, petunjuk 

penggunaan kamus, daftar isi, kosakata bahasa Arab dengan terjemah Bahasa Indonesia, 

kosakata bahasa Indonesia dengan terjemah bahasa Arab, daftar kata kerja lampau, sekarang, 

kata benda, daftar antonim, daftar sinonim, daftar kata benda tunggal, dua, dan jamak, kaidah 

gramatika dasar, mahfudzat, daftar rujukan, dan biografi singkat penyusun kamus. 3) Tingkat 

efektivitas kamus menurut ahli isi dan materi adalah 86,7 % (Sangat Sesuai), sedangkan 

menurut ahli desain adalah 75,9% (Sesuai), efektivitas penggunaan kamus bantu dari guru 

pada ujicoba pertama adalah 91,4% (Sangat Sesuai), efektivitas penggunaan kamus bantu 

dari siswa pada ujicoba pertama adalah 83,6% (Sesuai), efektivitas penggunaan kamus bantu 

dari guru pada ujicoba lapangan adalah 96,4% (Sangat Sesuai), efektivitas penggunaan 

kamus dari siswa pada ujicoba lapangan adalah 83,3% (Sesuai).  
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 األول فصلال
 المقدمة

 خلفية البحث أ. 
يف بداية القرف  ُجٌت أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم. اللغة عند ابن      

التاسع عشر، صار علم اللغة علم الغايات لوجود البحث اللغوم اغبديث. فكانت 
اللغة نقطة التقاء بُت علم اللغة كشىت فركع اؼبعرفة، كىذا يؤدل إىل التعاكف اؼبتبادؿ 

ؤسبرات علم اللغة التطبيقي أف بينهما. فقاؿ الستاذ الدكتور أضبد ـبتار عمر يف م
فن صناعة اؼبعجم ترتبط بعلم اؼبعاجم. علم   ِصناعة اؼبعجم من أحد فركعها.

اؼبعاجم من فركع علم الداللة من علم اللغة النظرم. علم اؼبعاجم ىو دراسة اؼبفردات 
يف ىذا البحث، سيبحث الباحث  ّكمعانيها يف لغة كاحدة أك يف عدد من اللغات.

الكتاب. الكتاب كتاب مدرسي. الكتاب اؼبدرسي ىو الكتاب الساسي  عن معجم
للطالب كما يصحبو من مواد تعليمية مساعدة، كاليت تؤلف من قبل اؼبتخصصُت يف 
الًتبية كاللغة، كتقدـ للدارسُت لتحقيق أىداؼ معينة يف مقرر معُت، يف مرحلة معينة 

ب الساسي أم يف ىذا بل يف صف دراسي معُت كيف زمن ؿبدد. كتاب الطال
قسم الرياضيات كالعلـو  يف لفصل العاشرل "دركس اللغة العربية"البحث كتاب 

قاؿ القاظبي أف من أحد اؼبساعد يف التعليم  ْكاؼبعجم مها من أمالة الكتاب اؼبدرسي.
اؼبعجم. اؼبعجم ىو كتب يضم أكرب عدد من مفردات اللغة مقركنة بشرحها كتفسَت 

                                                           

ؿبمد ؿبمد داكد، العربية كعلم اللغة اغبديث. )القاىرة: دار غريب للطباعة كالنشر  كالتوزيع شركة ذات  ُ     
             .ّْ ( ص.ََُِمسؤكلية ؿبدكدة، 

    .ٖٗ – ٖٖاؼبرجع نفسو، ص.  ِ     
     

3
 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 10.   

ناصر عبد اهلل الغاىل كعبد اغبميد عبد اهلل، أسس إعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية، )دار  ْ     
    . ٗاالعتصاـ( ص. 
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 ٓاؼبواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما على حركؼ اؽبجاء أك اؼبوضوع. تكوف معانيها على أف
البحث، ما لدل الطلبة يف الفصل العاشر يف اؼبدرسة الاانوية حىت كقوع ىذا 

 اإلسالمية اغبكومية باقبيل اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية". 
قسم  يف بية" للفصل العاشربعد مالحظة الباحث عن كتاب "دركس اللغة العر       

مازاؿ مل يكمل باؼبعجم  َُِّالرياضيات كالعلـو الذم ألف د. ىدايات باؼبنهج 
اؼبساعد لتسهيل الطلبة يف البحث عن اؼبفردات أك الكلمات الصعبة يف نص القراءة 

يف كتاب "دركس اللغة العربية"، الباحث الجيد قائمة اؼبفردات مع معانيها يف  ٔماال.
اإلندكنيسية. عند الباحث، لطلبة الفصل العاشر الذين ىم سبعوف يف اؼبائة  اللغة

متخرجوف يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية، فمن اؼبؤكد أهنم يشعركف بالصعوبة عندما 
كجدكا الكلمات الصعبة يف نص القراءة. كجبانب ذلك، إهنم يف البطإ عند حبث 

جم اؼبنور أك معجم ؿبمود يونوس. كمل الكلمات الصعبة يف اؼبعجم باللغتُت مال مع
معاين الكلمات يف كتاب "دركس اللغة  معرفةيطوٍر اؼبعجم ؼبساعدة الطلبة يف 

 العربية". 
ستاذة نينوؾ إيكو ىَتاكايت، مدرسة اللغة العربية يف اؼبدرسة الاانوية القالت       

يًتجم اؼبقالة أك النص  أف الطلبة يشعركف بالصعوبة عندما ٕاإلسالمية اغبكومية باقبيل
على أهنا كأصحاهبا  بية". كىذا أكدت نوفيتا لدياكايتيف كتاب "دركس اللغة العر 
الكلمة أك نص القراءة اؼبوجودة يف كتاب "دركس اللغة  نيشعرف بالصعوبة عندما يًتصب

كىذا يدؿ على أهنا كأصحاهبا حيتجن إىل اؼبعجم اؼبساعد على كتاب  ٖالعربية".
 غة العربية".    "دركس الل

                                                           
     

5 Taufiqurrochman, op.cit., hlm. 131. 

 .َُِٔمارس  ِٖنتيجة اؼبالحظة يف التاريخ   ٔ     
   .َُِٔتيجة اؼبقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف التاريخ كاحدة كثالثُت من مارس   ٕ     
 .َُِٔاؼبقابلة مع طالبة الفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلـو يف التاريخ كاحد من أبريل نتيجة   ٖ     
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نتيجة اؼبالحظة كاؼبقابلة، فالباحث يريد أف يطور اؼبعجم اؼبساعد  اعتمادا على      
.يف على كتاب "دركس اللغة العربية" للفصل العاشر  كفيو  قسم الرياضيات كالعلـو

، أظباء اؼبفردة، كاؼباٌت، كاعبمع كالقواعد النحوية بزيادة قائمة اؼبًتادفات كالضداء
ساسية كاحملفوظات. حبضور ىذا اؼبعجم، يرجو الباحث أف يكوف الطلبة يف ال

السهولة يف معرفة الكلمة الصعبة يف كتاب "دركس اللغة العربية". كجبانب ذلك، فمن 
كأظباء اؼبفردة كاؼباٌت كاعبمع كالقواعد  الضداءالسهلة أيضا أف يبحث عن اؼبًتادفات ك 

 النحوية الساسية كاحملفوظات. 
 
 أسئلة البحثب. 

 : ، فالباحث يرمز بعض أسئلة البحثسابقةمن خلفية البحث ال       
ؼبرحلة يف ا. كيف تطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" ُ

 الاانوية؟ 
اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" يف اؼبرحلة . ما مواصفات اؼبعجم ِ

 الاانوية؟
يف اـ اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" . كيف فعالية استخدّ

 ؼبرحلة الاانوية؟ ا
  
 أهداف البحثت. 

 : أراد الباحث أف يهدؼ إىل، سابقةأسئلة البحث ال حسب      
ؼبرحلة يف ااؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية"  تطوير. كصف كيفية ُ

 الاانوية.
ؼبرحلة يف اعد على كتاب "دركس اللغة العربية" اؼبسا . كصف مواصفات اؼبعجمِ

 الاانوية.
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يف . كصف فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" ّ
 ؼبرحلة الاانوية. ا

  
 فوائد البحث ث. 
 . فمن الفوائد النظرية: ةكإما تطبيقي ةؽبذا البحث فوائد، إما نظري      
كىو اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس  اإلنتاج أف يكوف ىذا البحث يعطي. ُ

 اللغة العربية" للمرحلة الاانوية  
 كمن الفوائد التطبيقية:       

يكوف ىذا البحث يساعد الباحث يف تطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب أف . ُ
 "دركس اللغة العربية" للمرحلة الاانوية 

 غة العربية داخل الفصل أك خارجو. . أف يستعمل اؼبدرس ىذا اؼبعجم يف تعليم اللِ
. أف يستعمل الطالب ىذا اؼبعجم لتسهيل البحث عن الكلمة الصعبة يف كتاب ّ

 "دركس اللغة العربية" كيشجع ىذا اؼبعجم الطالب التعليم النفسي. 
. يكوف ىذا اؼبعجم للمدرسة أساسا يف تصنيف مساعد كتاب دركس اللغة ْ

 العربية.
 

 فروض البحث ج. 
يرمز الباحث فركض البحث أف اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة       

 . االستبانةالعربية" يف اؼبرحلة الاانوية فعاال ؼبستخدمو نظرا من نتيجة 
 

 حدود البحث. ح
 : أكسع، فالباحث حيدد البحث كاآليتكي اليكوف البحث         
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يف الفصل العاشر قسم  . تطوير ىذا اؼبعجم على كتاب "دركس اللغة العربية"ُ
. مصدر اؼبفردات يف اؼبعجم مفردات اؼبوجودة يف كتاب  الرياضيات كالعلـو

قسم الرياضيات كالعلـو الذم طبعو  يف "دركس اللغة العربية" للفصل العاشر
 . َُِّباؼبنهج  َُِْكزارة الشؤكف الدينية جبمهورية إندكنيسيا سنة 

قسم الرياضيات كالعلـو يف اؼبدرسة  يف. ربديد مكاف البحث الفصل العاشر ِ
 . َُِٔ-َُِٓالاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل يف العاـ الدراسي 

 . َُِٔ. ربديد الوقت من مارس حىت يونيو ّ
 
 نتاجاإلخصوصية خ. 

من ىذا البحث ىو اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية"  اإلنتاج       
بإنتاج آخر، فهذه ىي خصوصية ىذا  اـبتلف اإلنتاجكوف ىذا للمرحلة الاانوية. ككي ي

 اؼبعجم اؼبساعد: 
عجم باللغتُت. اللغة العربية إىل اإلندكنيسية كبالعكس. اؼبفردات مأخوذة من اؼب. ُ

اؼبفردات اؼبوجودة يف كتاب "دركس اللغة العربية" للفصل العاشر الذم طبعو كزارة 
 . َُِّباؼبنهج  َُِْية سنة الشؤكف الدينية جبمهورية إندكنيس

 . نظاـ الًتتيب حسب اللفبائي العاـ )أ، ب، ت، ث، اخل(. ِ
كاؼبًتادفات من الظباء اؼبوجودة يف كتاب "دركس اللغة العربية".  الضداء. زيادة قائمة ّ

سول ذلك، يوجد قائمة الظباء اؼبفردة كاؼباٌت كاعبمع ككذلك القواعد النحوية 
 وظات.الساسية كاحملف

  
 أصلي البحثد. 

  ىذه ىي ما يساكم كيفارؽ ىذا البحث بالبحث السابق:       
 أصلي البحث الفرق المساوة البحث رقم
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رـك ؿبمودة أبنيت  .ُ
( كموضوع َُِٓ)

البحث تطوير اؼبعجم 
اؼبوضوعي اؼبساعد على 
كتاب "ماىر اللغة 
العربية" )حبث تطويرم 
يف الفصل العاشر اػباص 

اؼبدرسة الاانوية الديٍت ب
اإلسالمية اغبكومية تلوكو 

 بليتار( –

منوذج التطوير 
 : بورغ ك غاؿ

مث معجم 
 لكتاب معُت

نوع اؼبعجم : 
 موضوعي

 

رتب الباحث 
اؼبعجم على 

ترتيب 
 اللفبائي العاـ 

فوكوه أرم كجياكسونو  .ِ
( كموضوع َُِٓ)

البحث إعداد اؼبعجم 
اؼبوضوعي على تعليم 

ول تساللغة العربية ؼب
الاانوم )حبث تطويرم يف 
اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية 

 (ّاغبكومية دباالنج 

. نوع اؼبعجم ُ -
 : موضوعي

. ترتيب ِ
 :اؼبعجم

اللفبائي 
 اػباص

. أىداؼ ّ
: صنع اؼبعجم

للمستول 
 الاانوم عاما

 

. رتب ُ
الباحث اؼبعجم 
على ترتيب 
اللفبائي العاـ 
من صبيع 
اؼبفردات يف  
كتاب "دركس 

 "لغة العربيةال
. ىذا اؼبعجم ِ

 معجم الكتاب
. ىذا اؼبعجم ّ

 للفصل العاشر
قسم  يف
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الرياضيات 
 كالعلـو فقط

 
 تحديد المصطلحاتذ. 

 يشرح الباحث عن ربديد اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف ىذا البحث:       
اعبماعي. هبذا اؼبعٌت، يطور  اإلنتاجتطوير ىو عملية جعل شيئ جديد قبل ال. ُ

دبعٌت الباحث سيصنع شيئا جديدا أم اؼبعجم اؼبساعد على كتاب  الباحث
 "دركس اللغة العربية" الذم مل يكن قبلو. 

. اؼبعجم اؼبساعد ىو كتاب فيو اؼبفردات اؼبوجودة يف كتاب "دركس اللغة العربية" ِ
قسم الرياضيات كالعلـو يف اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية  يف للفصل العاشر

اؼبعجم اؼبساعد من  يتكوف مضموف. َُِٔ-َُِٓيل يف العاـ الدراسي باقب
مفردات اللغة العربية إىل اللغة اإلندكنيسية كبالعكس. طور الباحث اؼبعجم 
اؼبساعد لكتاب كاحد فقط فاسم اؼبعجم "معجم اؼبساعد على كتاب "دركس 

 اللغة العربية" للمرحلة الاانوية الفصل العاشر".  
س اللغة العربية" ىو كتاب الذم يكوف كتابا أساسيا يف عملية التعليم . كتاب "درك ّ

يف اؼبدرسة  قسم الرياضيات كالعلـو يف لفصل العاشرليف حصة اللغة العربية 
. ىذا الكتاب َُِٔ-َُِٓالعاـ الدراسي  الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل

 .َُِّباؼبنهج  َُِْطبعو كزارة الشؤكف الدينية جبمهورية إندكنيسيا 
. اؼبرحلة الاانوية دبعٌت ىذا اؼبعجم للطلبة يف اؼبرحلة الاانوية كحيدد الباحث اؼبرحلة ْ

الاانوية للفصل العاشر فقط. كىذا يناسب بكتاب "دركس اللغة العربية" الذم 
 قد حدد الباحث ذلك الكتاب للفصل العاشر فقط. 

 
 ر. الدراسات السابقة
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 باحث على بعض الدراسات السابقة فيما يلي: يف ىذا البحث، يعتمد ال
( كموضوع البحث تطوير اؼبعجم َُِٓرـك ؿبمودة )أالباحاة بنيت ( اسم ُ

اؼبوضوعي اؼبساعد على كتاب "ماىر اللغة العربية" )حبث تطويرم يف الفصل العاشر 
حث ىذا الب ٗبليتار(. –اػباص الديٍت باؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية تلوكو 

كنتيجة التحكيم من خرباء  Borg and Gall نهج البحث التطويرم بتكييف منوذجدب
% دبعيار الئق جدا. ربكيم من خرباء اؼبواد كاللغات ٓ،َٗالتصميم حصل إىل 

من  االستبانة% دبعيار الئق. كنتيجة ٓ،ّٖأسلوب اؼبفردات( حصل إىل  )اختيار
من الطالب حصل إىل  االستبانةة % دبعيار الئق جدا. كنتيجَٗاؼبدرس حصل إىل 

% دبعيار الئق جدا. لدل الباحاة االقًتاحات للباحث القادـ على أف البد أف ٖ،ْٖ
يكوف ىذا البحث مستمرا كأف يقـو البحث لتحسينو كتعميقو. مث على مدرس اللغة 
 العربية أف يستفيد بنتائج البحث اؼبفيدة يف تعليم اللغة العربية ككذلك أف يكوف ىذا

البحث مرجعا من اؼبراجع لكتابة البحث العلمي اؼبتعلقة هبذا اؼبوضوع لغَتىا من 
 الباحاُت.  

ىذا البحث لديو االستواء مع البحث يف منهج البحث البحث التطويرم       
اختالؼ ىذا البحث بالبحث من ك  Borg and Gall بتكييف منوذج بورغ كغاؿ

ىذا البحث، طور الباحث اؼبعجم اؼبساعد الباحث ىو عن تصنيف نظاـ اؼبعجم. يف 
ليس موضوعيا كلكن على ترتيب اللفبائي العاـ من اؽبمزة إىل الياء ككتابة الظباء من 

 اؼبفردات دكف "اؿ" اؼبعرفة أم كتبت يف الظباء النكرة.  
 

( كموضوع البحث إعداد اؼبعجم َُِٓ( اسم الباحث فوكوه أرم كجياكسونو )2
ول الاانوم )حبث تطويرم يف اؼبدرسة الاانوية تليم اللغة العربية ؼبساؼبوضوعي على تع

                                                           

ـك ؿبمودة،"تطوير اؼبعجم اؼبوضوعي اؼبساعد على كتاب "ماىر اللغة العربية" )حبث تطويرم يف ر أبنيت   ٗ     
بليتار("، البحث اعبامعي، كلية علـو  –الفصل العاشر اػباص الديٍت باؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية تلوكو 

 . َُِٓالًتبية كالتعليم، 



9 

 

يستخدـ الباحث منهج الوصفي كمدخلو مدخل  َُ(.ّاإلسالمية اغبكومية دباالنج 
الكيفي كنوع البحث البحث كالتطوير. نتيجة ىذا البحث ىي اػبطوات إلعداد 

( كربكيم ّداد اؼبعجم، ( كعملية إلعِ( صبع البيانات )اؼبفردات(، ُاؼبعجم ىي : 
% جيد جدا"، ِٖ% جيد جدا"، اػبرباء اؼبواد "ّ،ٖٕمن اػبرباء )اػبرباء اؼبعجم "
( كاعبريبة الكىل ٓ( كاالصالحات، ْ% جيد"(، َٕاػبرباء تصميم اؼبعجم "

% جيد جدا، من الطلبة 08 ( مث اعبريبة الاانية )العامة( )من الساتيذٔ)احملدكدة(، 
كخصائص اؼبعجم اؼبنتاج ىو اؼبعجم اؼبوضوعي الذم شرح  .% جيد جدا(ٓ،ٕٕ

الكلمات أك اؼبفردات دبوضوع معُت كيصنع بًتتيب اللفبائي اػباص. كىذا البحث 
يدؿ على أف استخداـ معجم موضوعي ؼبستول الاانوم تدؿ على "فعاؿ". ىذا 

يف  %ٓ،ٕٕ% كَٖبدليل أف معدؿ نتيجتهم يف االستبياف من الساتيذ كالطلبة 
مستول جيد جدا. اقًتاحات الباحث إىل الباحث بعده أف يستعمل اؼبدرس كالطلبة 
ىذا اؼبعجم لف يسهل إجراء تعليم اللغة العربية. ككذلك أف يطور الباحث بعده 

 أكار.    معجما أحسن كابتكارم من ىذا اؼبعجم باستخداـ اؼبراجع أك اؼبفردات
على أف ىذا البحث سيطور اؼبعجم  سابقلأما الفرؽ ىذا البحث بالبحث ا       

يف  غَت معجم موضوعي كلكن معجم الكتاب. مث يرتب الكلمات أك اؼبفردات
على ترتيب اللفبائي العاـ الاػباص. ككذلك ىذا البحث ؿبدكد على تطوير  اؼبعجم

الرياضيات  قسم يف العاشر للفصلاؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" 
 سابقـ ال يف اؼبستول الاانوم صبيعا. يعتمد على االقًتاحات من الباحث الالعلو ك 

فالباحث سيطور اؼبعجم على ترتيب اللفبائي العاـ على كتاب "دركس اللغة العربية" 
قسم الرياضيات كالعلـو يف اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية  يف للفصل العاشر
 باقبيل.      

 
                                                           

عجم اؼبوضوعي على تعليم اللغة العربية ؼبستول الاانوم )حبث تطويرم فوكوه أرم كجياكسونو، "إعداد اؼب  َُ     
 . َُِٓ("، البحث اعبامعي، كلية علـو الًتبية كالتعليم، ّيف اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية دباالنج 



 

َُ 

 الثاني  فصلال
 طار النظرياإل

 : التطويرالمبحث األول
 أ. تعريف التطوير 

يف ىذا اؼببحث، يشرح الباحث عن تعريف التطوير من خرباء البحث مث يبُت        
عن  اتفيالباحث عن سبب اختيار اؼبعٌت اؼبناسب ؽبذا البحث اعبامعي. ىا ىي التعر 

 التطوير:  
 ُُديدةو. )بوؾ(التطوير ىو عملية تطبيق اؼبعرفة لصنع آلةو ج -ُ
اعبديد أك  اإلنتاجتطوير ىو تطبيق اؼبعرفة اؼبوجودة لتحليل اؼبشاكل يف صنع ال -ِ

 ُِاالستعماؿ. )غودين( تمكانياإككذلك حيتاج إىل عمل التقومي من العملية، 
. )مؤسبر المم اؼبتحدة ال -ّ تطوير ىو إجياد عملية جديدة أك العملية اليت تطوَّري

 ُّللتجارة كالتطوير(
تطوير ىو استخداـ العلم أك اؼبعرفة التقنية يف إنتاج شيئ جديد أك آلة جديدة ال -ْ

ـ اعبديد قبل بداية إنتاج االذم فيو ترقية اؼبادة للعملية اعبديدة أك النظ اإلنتاجأك 
  ُْاعبماعي أك ماينتج من قبل.

بحث اعبامعي. ة، خيتار الباحث التعريف الااين ؽبذا السابقمن أربع تعريفات ال       
السبب ىو الباحث سيجعل أك سيصنع إنتاجا جديدا يف ىذا البحث اعبامعي. 

اعبديد ىو اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" للمرحلة الاانوية  اإلنتاج
للفصل العاشر. كىذا دبعٌت أف ىذا اؼبعجم غَت موجود من قبل البحث كسينتج 

التصديق كاإلصالح. اؼبطور من خالؿ الباحث اؼبعجم ىذا اؼبعجم مث سيقوِّـالباحث 

                                                           
     11 Nusa Putra S, Research & Development – Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 68. 

     12 Ibid., hlm. 72.  

     13 Ibid., hlm. 69.  
     14 Ibid., hlm. 72.   
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 المبحث الثاني: المعجم

 أ. تعريف المعجم
: ه الكلمة عدة معاف متضادة أقرهبا قوؽبممعٌت اؼبعجم مشتق من عىجىمى، كؽبذ       

. اؼبعجم ىو كتاب يضم عددا كبَتا من ُٓأعجمت الكتاب إذا بينتو كأكضحتو
ركنة بشرحها، كتكوف مواده مرتبة ترتيبا خاصا حبسب طريقة كل اؼبفردات اللغوية مق

اؼبعجم عند أضبد عبد الغفور أطار الكتاب فيو صبلة من مفردات اللغة  ُٔمؤلف.
ببياهنا كمعانيها أك تفسَتىا كصبيع مضمونو بنظاـ معُت، إما بًتتيب اؽبجائي كإما 

ند أيب القاسم عبد اهلل كردت كلمة "معجم" لكؿ مرة ع ُٕبًتتيب اؼبوضوع )معٌت(.
ق. مث  ُِْبن ؿبمد البغول، مؤلف اؼبعجمُت: الكبَت كالصغَت. كالذم كلد سنة 

 ُٖأطلقت الكلمة يف القرف الرابع على كاَت من الكتب.
أما تعريف اؼبعجم الانائي اللغة )أك معاجم الًتصبة( الذم ىو مرجع يشتمل        

للغة الجنبية مرتبة ترتيبا معينا مع ذكر ما على مفردات )مداخل( اللغة القومية أك ا
يقابلها من اؼبعاين )الشرح( اغبقيقية أك اجملازية يف اللغة الجنبية أك اللغة القومية أك 

 شركط جيب شهاب الدين ىناؾ أربعة لرأ ُٗبذكر معناىا كاستعماالهتا اؼبختلفة.
سباما. أربعة ي دبعايَت يكفك  ىو جيد، اؼبعجم اؼباايل اؼبعجم جعل الوفاء هبا من أجل

 :َِاؼباايل عجماؼب من معايَت

                                                           

 . ُّ( ص. ُِٗٗأضبد بن عبد الللو الباتلي. اؼبعاجم اللغوية كطرؽ ترتيبها. )الرياض: دار الراية،   ُٓ    

 اؼبرجع نفسو.  ُٔ     
     17 Taufiqurrochman, op.cit., hlm. 131-132. 

أضبد طاىر حسنُت كعبد العزيز نبوم. الساس يف اللغة العربية )القاىرة: مطابع ؾبموعة شركات اؽبالؿ،   ُٖ    
 .    ِّٓ( ص. ُٕٖٗ

ق.(  ُِْٖسعود كلية اللغات كالًتصبة. جودات جقمقجي. اؼبعاجم اللغوية )الرياض: جامعة اؼبلك   ُٗ    
 . َُص. 

     20 Taufiqurrochman, op.cit., hlm 142-144. 



ُِ 

 

 اكتمال
(completeness) 

 رموز ىناؾ :أشياء يتضمن عدة اؼباايل معجم اكتماؿ معايَت
 اتتعريف، كاستخداـ نطق الكلمات اليت توضح كيفية بسيطة
أبسط  من أبسط مث يليو صيغة من الحقالعرض كسهلة، ك  جيدة

اليت  كاؼبصطلحات التعابَت عرض كطريقة، إىل أكارىا تعقيدا
 .بالًتدد أكار تستخدـ

 إيجاز
(concision) 

ية إىل ساسترتيب اؼبفردات من العاـ إىل اػباص أك من الشياء ال
 الشياء الاانوية. 

 دقة
(accurate) 

 غالبا يرافقو الدقة ترتبط باؼبوضوعي. لنيل ذلك، فاؼبعجم اعبيد
 .المالة على ذلكك يحية، الرسومات، كالرسـو التوضالصور ك 

قدرة على  أف الناس أصبحوا أكار تؤكد البحوث التجريبية نتائج
 الصور مساعدة من مع على سبيل اؼبااؿ .اؼبلموسة الشياء فهم

  ؾبردة اؼبشركح بالكالـ.  الشياء اليت ىي من كالصور

 الشرح سهولة
(able 

understanding) 

. بسهولة فهم اؼبعٌت للقراءحبيث ديكن  اؼبعلوماتبساطة تقدمي 
 مال كاصفات اليت يشيع استخدامها الوسائل لتسهيل فهم

صورة  كضع، ك جزء مهم على الذم يربز اللوف، كإعطاء السهاـ
 .الرقاـ كاستخداـ متوازنة

 

 ب. وظيفة المعجم
اإلنساف مع أنو يف متفوؽ العلم كاؼبعرفة، فهو ال يستطيع أف حيفظ كل       

لغتو ىو. لذلك، أحيانا ىو اليعرؼ معٌت كلمة ما بدقة ككضوح. كىنا، الكلمة من 
ظهر كظيفة اؼبعجم كمرجع للبحث عن معٌت الكلمة أك اللفظ. فلمتعلمي اللغة 

 الاانية فإهنم حباجة إىل اؼبعاجم ثنائية اللغة أك أكار. كمن أىم كظائف اؼبعجم:  



ُّ 

 

معٌت الصرؼ كمعٌت النحو كربط أ. ذكر اؼبعٌت أم يشرح اؼبعٌت. اىتم اؼبعجم إىل 
   ُِاؼبعٌت كضعف اؼبعٌت كتقدمي اؼبعٌت من النواحي كأسلوب شرح اؼبعٌت.

ب. الرسم اإلمالئي أك اؽبجاء. معجم العريب اليلـز إىل احتياج القاعدة الصوتية 
 لبياف الكلمة.   

ت. التأصيل االشتقاقي. على سبيل اؼبااؿ كلمة سيئة من اشتقاؽ فعل "ساء" 
 لكلمة "ساعة" من اشتقاؽ فعل "ساع". كا

ث. اؼبعلومات الصرفية كالنحوية، شرح أشكاؿ صرفية كشرح عن فعل اجملرد، مذكر 
كمؤنث كعن صبع التكاَت كفعل الالـز كعن أمهية علم الصرؼ كنظاـ لطلب 

 الكلمة.  
 ج. معلومات االستعماؿ، اىتماـ اؼبعجم: 

 ( مفردات قددية كمفردات حدياة ُ
 مستول العاـ، يفرؽ مؤلف بُت الكلمة العامة كالكلمة الجنبية ( يفِ
 ( ثقافة كاجتماعيةّ
 ( زبصص، عالقة الكلمة بالكلمة الخرل ْ
 ( إقليم االستخداـٓ

 ِِح. اؼبعلومات اؼبوسوعية
مال  (اإلمالء)كتابة الك  النطق بُتاؼبختلفة  القواعد بعض اللغاتلخ. بياف النطق، 

كتابة. لذلك، حيتاج الك  النطقلغة الفارنسية ؽبا فرؽ بُت اللغة اإلقبليزية كال
 sign يعطى اؼبعلومات عن مفردات اؼبكتوبة كاؼبنطوقة. مال كلمة ياؼبعجم

.n بزيادة
23
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 ت. أنواع المعجم
 أف اؼبعجم شبانية أنواع:  ِْقاؿ الدكتور إميل يعقوب      

 أ. اؼبعجم اللغوم 
أك الكلمات من إحدل اللغات كغبق  اؼبعجم اػباص يف حبث اللفاظ      

اؼبعجم باستخداـ الكلمة اؼبقصودة. نظم ىذا اؼبعجم حسب النظاـ اؼبعُت 
لتيسَت مستخدـ اؼبعجم. ىذا اؼبعجم أحادية اللغة. عادة، تفسَت معٌت الكلمة يف 

العربية(. ىذا  –اؼبًتادفات أك معٌت الكلمة. اؼبااؿ : معجم "اؼبنجد" )العربية 
رح ألفاظ اللغة ككيفية كركدىا يف االستعماؿ كتكوف الكلمة كاؼبعٌت اؼبعجم يش

 ِٓبنفس اللغة.
 ب. معجم الًتصبة 

يسمى دبعجم اؼبزدكجة )خلط( أك معجم ثنائية اللغة الذم فيو لغتُت       
إلجياد النقاط يف اؼبعٌت من اؼبفردات. يف ىذا اؼبعجم، يبُت معٌت الكلمات 

سىب باللغة الدكلية أك لغة مستخدـ اؼبعجم. يف نظاـ ىذا الغريبة باؼبًتادفات اؼبنا
اؼبعجم، حيتاج استطاعة اؼبنظم استطاعا كامال يف ؾباؿ علم الًتصبة. كجبانب 
ذلك، على اؼبنظم أف يستويل على اللغتُت اؼبستخدمة جيدا. ىذا اؼبعجم 

إىل اللغة للوصوؿ إىل معاين الكلمة الجنبية أك لغرض الًتصبة من اللغة الجنبية 
القومية. ىذا اؼبعجم ؼبتعلمي اللغة الاانية. ينبغي أف يكوف اؼبعٌت ذا عمومية 

   ِٔسبكن الطلبة استخدامو يف موقف متعددة.
 ت. اؼبعجم اؼبوضوعي

يسمى باؼبعجم اؼبعنوم لف الكلمة يف ىذا اؼبعجم على نظاـ اؼبوضوعي       
اؿ. للمعجم اؼبوضوعي، قسم حسب اؼبوضوع اؼبعُت الذم لو معٌت يف نفس اجمل
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اؼبنظم الكلمات يف نفس اؼبعٌت إىل اؼبوضوع اؼبعُت. اؼبااؿ معجم اؼبخصص 
ـ( من أندلوس اؼبشهور بابن  َُٔٔ-ََُٕبكتابة علي ابن إظباعيل )

  ِٕسدة.
 ث. معجم االشتقاؽ 

عجم اإليتمولوجي. ىو اؼبعجم الذم يبحث يف أصوؿ الكلمة اؼبيسمى ب      
عجم االشتقاقي لو كظيفة إلعطاء اؼبعلومات عن أصوؿ اللفظ أك حىت يكوف اؼب

  ِٖالكلمة.
 ج. اؼبعجم التطورم أك اؼبعجم التأصيلي 

ىو اؼبعجم اؼبًتكز يف تاريخ تطور اؼبعٌت من الكلمة ال اللفظ. اؼبعجم       
التطورم يعطي اؼبعلومات عن توسيع اؼبعٌت، كتغيَته، كأسباب تغيَته كغَته. 

ا اؼبعجم يدلنا أف كانت الكلمة عربية الصل أـ تركية أـ فارسية ... ككذلك ىذ
 ِٗاخل.

 ح. اؼبعجم التخصصي
ىو اؼبعجم الذم فيو الكلمات يف ؾباؿ كاحد معُت. مال اؼبعجم الطيب،       

. ىذا اؼبعجم يشرح كل لفظ أك ماؼبعجم اؼبوسيقي، اؼبعجم اغبيواين، كغَتى
اؼبااؿ من ىذا اؼبعجم  َّصصُت بو لو.مصطلح حسب استعماؿ أىلو كاؼبتخ

معجم "التذكرة" الذم ألفو داكد النطقي الضرير. ىذا اؼبعجم يضمن 
 الكلمات اؼبتعلقة بالظباء النباتات كاغبشرات. 

  /اؼبوسوعةخ. اؼبعجم اؼبعلومايت
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ىو اؼبعجم الذم يضمن صبيع الشياء مال تاريخ استخداـ اللغة،       
وعة اليت تشرح سكاآلف، اؼبعجم اؼبعلومايت مشهور باؼبو  ُّكالزعيمُت كغَتىا.

م خارج اؼبعٌت الكلمة ليس من اؼبعٌت كتغَتىا، بل ىي تضمن الشياء الخر 
: تاريخ، كالسَتة الذاتية، كاػبريطة، كتاريخ ترتيب الوقائع/اغبرب، اؼبعجمي، مال

 كغَتىم. 
اليت ألفها بيًتش وعة س: مو اللغة العربية اؼبشهورة حىت حُت وعةسمو       

 . ـ( كفؤاد أفراـ البستاين ُّٖٖ-ُُٖٗالبستاين )

   د. اؼبعجم اؼبصور
ىو اؼبعجم الذم يشرح معاين الكلمات بالصور أكار من االصطالحات       

  ِّلوؼ.أالقطعية. اؼبااؿ من ىذا اؼبعجم "اؼبنجد" دبؤلف لويس اؼب
 ذ. معجم الكتاب 

اؼبفردات اؼبضموف يف الكتاب. عامة، الكتاب  ىذا اؼبعجم لفهم اؼبعٌت من      
كيف  ّّالذم لو معجم الكتاب كتب دراسية. اؼبااؿ معجم العربية بُت يديك.

ىذا البحث، سيطور الباحث معجم الكتاب على كتاب "دركس اللغة العربية" 
يف  َُِٔ-َُِٓقسم الرياضيات كالعلـو العاـ الدراسي يف لفصل العاشر ل

 اإلسالمية اغبكومية باقبيل.  اؼبدرسة الاانوية
أما أنواع اؼبعجم بنسبة إىل استخداـ اللغة ثالثة أنواع، ىم معجم أحادم       

ث حاللغة كمعجم ثنائي اللغة كمعجم متعدد اللغة. يف ىذا البحث، طور البا
 معجم ثنائي اللغة مها اللغة العربية كاإلندكنيسية. 

 
 ث. نظام تصنيف المعجم
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ماف يف تصنيف اؼبعاجم للغة العربية الذم يستخدمو اؼبعجمي: أ. كاف نظا       
  ّْنظاـ اؼبعٌت )اؼبعجم اؼبعاين( ك ب. نظاـ اللفاظ )اؼبعجم اللفاظي(.

 أ. نظاـ اؼبعٌت 
اؼبعجم هبذا النظاـ صنفو اؼبعجمي بأف يرتب الكلمة يف اؼبعجم بًتتيب       

)موضوعي(. كبكلمة أخرل، أف  اؼبعٌت أك صبع اؼبفردات دبعٌت يف نفس اجملاؿ
الذم  تقسيم الكلمة يف اؼبعاجم اؼبعانية يًتكز يف جهة اؼبعٌت اؼبتعلق باؼبوضوع

عينو اؼبعجمي. على سبيل اؼبااؿ "اؼبعجم الغريب" بكتابة أبو عبيد القاسم ابن 
 ق(.  ِْْ-َُٓسالـ )

 ب. نظاـ اللفاظ )معجم اللفاظ(
ؼبعجمي معجمو بًتتيب اللفاظ )فهرس( من نظاـ اللفاظ ىو أف ينظم ا      

اؼبفردات، ليس بنظر إىل معٌت الكلمة. أصبح ىذا اؼبعجم مشهورا منذ عرفو 
 ّٓخليل ابن أضبد الفراىدم لكؿ مرة دبعجم "العُت".

يف تاريخ تطور صناعة اؼبعجم للغة العربية طبسة نظم اليت استخدمها       
: نظاـ صويت، نظاـ اللفبائي ىم يف تصنيف اؼبعاجم اللفاظ،اؼبعجمي 

اػباص، نظاـ القافية، نظاـ اللفبائي العاـ كنظاـ النطقي. يف ىذا البحث، 
 يستخدـ الباحث نظاـ اللفبائي العاـ. 

 ( خلفية نظاـ اللفبائي العاـ ُ
ىذا النظاـ يصنف اؼبعجم بًتتيب الحرؼ اؽبجائي اؼبعركؼ حىت       

" حىت "الياء". يف اؼبعجم هبذا النظاـ، كجب اآلف، من حرؼ "ألف )مهزة(
إذا كاف قد كجد  ّٔعبميع الكلمات أف ذبرد بإيعادىا إىل أصل الكلمة.

أصل الكلمة فعلينا أف نشَت إىل نفس اغبركؼ يف اغبرؼ الكؿ يف تلك 
الكلمة. اؼبااؿ "استغفر" يكوف بعد التجريد "غفر". مث كلمة "غفر" يشَت 
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ٌت كلمة "استغفر" لف يف ذلك، معٌت "غفر" إىل حرؼ "غ" ؼبعرفة مع
كتغيَت الكلمة ككذلك زيادة الحرؼ قد يكوف يف نفس الشرح. ىذا ما 

 يفرؽ ىذا النظاـ بنظاـ اللفبائي اػباص.  
ىذا النظاـ يسمى بنظاـ أكائل الصوؿ أك النظاـ الذم يرجع إىل       

فو علماء اغبديث أصل الكلمة. الصل من ىذا النظاـ يف اغبقيقة قد أل
أك -غريب اغبديث-مال إماـ خبارم يف صحيحو، ابن قتيبة يف كتابو

. كلكن، نظاـ تصنيف الكلمة مل يقرره -اعبيم-الشيباين يف معجمو
 اللغويوف لف أكلئك اؼبؤلفات مل يكن يف اؼبعجم اللغوم كامال. 

قد كاف  قالت اػبرباء أف نظاـ اللفبائي العاـ يف علم صناعة اؼبعجم      
ـ(. يف مؤلفتو أساس البالغة. كلكن،  ُُّْ-َُْٕعرفو الزـبشرم )

ـ اللفبائي بعض اػبرباء يركف أف أكؿ شخص الذم يصنع اؼبعجم بنظا
ىذين  من(. ك ََُٖؿبمد ابن سبيم الربمكي )ت.  العاـ ىو أبو اؼبعايل

ملو الرأيُت، عرفنا أف أكؿ من جيد نظاـ اللفبائي العاـ ىو الربمكي مث ك
 الزـبشرم. 

 ( أسس معجم اللفبائي العاـ ِ
اؼبعجم بنظاـ اللفبائي العاـ من آخر التطور نظاـ تصنيف معجم       

اللغة العربية. يعترب ىذا النظاـ أسهل من نظم اآلخر. الساس الساسي 
يف معجم اللفبائي العاـ أساس التجريد. كأما السس اآلخر مال تقليب 

 بناء اليستخدـ يف معجم اللفبائي العاـ. الكلمة، تقسيم ال
أ( أساس التجريد. ذبريد ىو إعادة الكلمة إىل أصل الكلمة حبذؼ 

 من أحرؼ الزائدة:  ّٕالحرؼ الزائدة من تلك الكلمة.
( كغَته. ُ)  (ضمَت متصل مال ظبع )نا(، ظبع )تي
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، )فى(كتيبي كغَته. ِ)  ( أحرؼ اؼبضارعة مال )أى(كتبي
 مال )ا(ٍكتيٍب! ( ألف المر ّ)
 ( )اؿ( التعريف مال )اٍؿ(كتابي ْ)
 ( حرؼ التانية مال طالب)اف(ٓ)
 ( حرؼ اعبمع مال مسلم)ٍكفى(ٔ)
 ( حرؼ النسب مال مىدىًف)مٌّ(ٕ)
 ( حرؼ التصغَت مال عيمى)ٍم(ره ٖ)

  ّٖب( أساس الًتديد. ىو إعادة الكلمة إىل أصل الكلمة بطريقُت:
 كلمة احملذكفة مال "رىدَّ" إىل "رىدىدى. ( إعادة الحرؼ الصلية يف الُ)
 ( إعادة اغبرؼ الصلي اؼبغَت مال كلمة بىاعى إىل يىًبٍيعي كغَته.      ِ)

  
 ( طريقة البحث معٌت الكلمةّ

لبحث موقع الكلمة يف معجم اللفبائي العاـ، علينا أف نعرؼ "ىل       
 الكلمة من حرؼ أصلي أك فيها أحرؼ الزائدة؟". 

ا كاف الحرؼ تتكوف من حرؼ أصلي، فالبحث حسب أكؿ ( إذُ)
 اغبرؼ يف تلك الكلمة. اؼبااؿ "لبس" نبحث يف حرؼ "الالـ" 

( إذا كاف يف الكلمة حرؼ أكحرفاف الزائدتاف فعلينا أف نعرؼ أين ِ)
اغبرؼ الصلي كأين حرؽ الزائدة. كيف ىذه الكلمة نستخدـ نظاـ 

، مباشرة نبحث الكلمة ةل الكلمالتجريد كترديد أكال. بعد معرفة أص
" قبرده إىل كىتىبى  يف حرؼ الكؿ من أصل الكلمة. اؼبااؿ "ًكتىابه

 مث نبحث يف اؼبعجم يف حرؼ "الكاؼ". 
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 ( مزايا كعيوب معجم اللفبائي العاـ ْ
مزايا معجم اللفبائي العاـ أسهل ؼبستخدـ اؼبعجم يف البحث عن       

جم الصويت، كاؼبعجم اللفبائي اػباص، كمعجم معٌت الكلمة إذا نفرقو باؼبع
بدكف أسس ترتيب اغبركؼ، تقسيم البناء كتقليب الكلمة.  ّٗالقافية.

معجم اللفبائي العاـ يستخدـ نظامُت التجريد كترديد فقط ؼبعرفة أصوؿ 
الكلمات كىذا النظاـ قد طبق اللغويوف يف صناعة اؼبعاجم العربية بأم 

 نظاـ كاف. 
عيوب معجم اللفبائي العاـ صعوبة ؼبسنخدـ اؼبعجم يف كأما       

البحث عن معٌت الكلمة مباشرة على اؼبستخدـ أف جيرد كيردد أكال، ىذه 
من الصعوبة، خاصة ؼبستخدـ اؼبستول الكؿ الذم اليفهم علم 

ىذه اؼبشكلة الذم جيذب اػبابر يف صناعة اؼبعجم أف يولد  َْالصرؼ.
يستطيع أف يستخدـ اؼبعجم مىٍن كاف، إما نظاـ أسهل، أفعل، أعم حىت 

 من يعرؼ النحو كالصرؼ، عواـ، أك غَت العرب. 
 
 ( مناذج معجم اللفبائي العاـ ٓ

من أمالة معجم اللفبائي العاـ قدمي اؼبعجم كحديث اؼبعجم. اؼبااؿ        
"أساس البالغة" باؼبؤلف ؿبمود ابن عمر الزـبشرم كمعجم "اؼبنجد" 

  ُْلوؼ.أس ابن ناقال ظاىر اؼبباؼبؤلف لوكي
 

في المستوى  لفصل العاشرلالث: كتاب "دروس اللغة العربية" المبحث الث
 الثانوي
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لفصل العاشر يف ل على كتاب "دركس اللغة العربية" يطور الباحث اؼبعجم اؼبساعد      
 اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل. يشرح الباحث عن كتاب "دركس اللغة

الطالب لتعلم اللغة العربية داخل الفصل أك  والعربية". ىذا الكتاب ىو الذم يستخدم
خارجو. ىذا الكتاب طبعو كزارة الشؤكف الدينية عبمهورية إندكنيسيا. ىذا الكتاب 

. يتكوف ىذا الكتاب من ستة فصوؿ دبا َُِّيستخدـ اؼبدخل العلومي باؼبنهج 
  ِْيلي:
 لشخصيةالفصل الكؿ: البيانات اأ. 

 الفصل الااين: اؼبرافق العامة يف اؼبدرسةب. 
 الفصل الاالث: اغبياة يف السرة كيف السكن الطالبت. 
 الفصل الرابع: ىواية الطالب كاؼبعرض ث. 
 الفصل اػبامس: اؼبهنة كاغبياة ج. 
 الفصل السادس: اؼبهنة كالنطاـح. 

كقائمة اؼبفردات كأسئلة صفحة. يف كل الفصوؿ ىدؼ التعلم  ُُُىذا الكتاب       
ؼبهارة االستماع كالتدريبات كاغبوار كالًتكيب كالقراءة كالكتابة. كيف آخر الكتاب االختبار 

 ىذه ىي غالؼ كتاب "دركس اللغة العربية"  لنصف السنة كقائمة اؼبراجع.

 
الاانوميف اؼبستول كتاب "دركس اللغة العربية" للفصل العاشر   غالؼ .ُ.ِ
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Duruus Al-Lughah Al-Arabiyah – Buku Siswa 

Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014), hlm. V.  
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 لثالثا فصلال
 منهجية البحث

 أ. مدخل البحث ومنهجه
منهج البحث اؼبستخدـ منهج البحث كالتطوير. البحث كالتطوير ىو منهج       

ىذا اؼبنهج من  ّْ.نتجاؼبنتاج منتج اؼبعُت، ككذلك الختبار فعالية البحث اؼبستخدـ إل
كالتطوير القلية يف ؾباؿ التعليم. ىذا ما قاؿ الستاذ الدكتور سوغييونو أف البحث 

يلعب دكرا قليال يف التعليم، ناقص من كاحد يف اؼبائة من التكلف التعليمي من 
يف ىذا البحث، الباحث ينتج اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة  ْْاعبميع.

قسم الرياضيات كالعلـو يف اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية  يف العربية" للفصل العاشر
 . َُِٔ-َُِٓاسي اغبكومية باقبيل العاـ الدر 

 
 نموذج التطوير ب. 

ىا ىي . (Borg and Gall) جرائي بورغ كغاؿخيتار الباحث منوذج التطوير اإل      
  ْٓجرائي بورغ كغاؿ:منوذج التطوير اإل

 ( البحث كصبع البيانات الكىل )إطار نظرم، مالحظة، ربليل اؼبشكلة كاغباجة(ُ
 (نتاجاإل( زبطيط )رمز ىدؼ تطوير ِ
 الكؿ اإلنتاجطوير ( تّ
                                                           ( التجربة الكىلْ
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 297.  

     44
 Ibid., hlm. 298.  

     45 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan  (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Grup, 2012), hlm. 228-230. 



ِّ 

 

 اإلنتاج( إصالح ٓ
 ( التجربة اؼبيدانيةٔ
 اإلنتاج( إصالح ٕ
 يدانية الاانيةاؼبتجربة ال( ٖ
 الخَت  اإلنتاج( إصالح ٗ

 اإلنتاج( تطبيق َُ
 

 ت. إجراءات البحث والتطوير
 : من خطوات التطوير      

 أ( ربليل اغباجة كاؼبشكلة
البحث كالتطوير يبدأ من اغباجة كاؼبشكلة. اغباجة ىو كل شيئ إذا كاف        

يستخدـي سيمتلك زيادة النتيجة. كاؼبشكلة ىي االختالؼ بُت الرجاء كما كقع يف 
يف ىذا البحث، كجد الباحث أف الطالب يف الفصل العاشر قسم  ْٔاغبقيقة.

يف البحث عن معٌت الكلمة اؼبوجودة يف   بةو صعشعركف بالرياضيات كالعلـو يال
 .   "دركس اللغة العربية"كتاب 

 ب( صبع البيانات
بعد معرفة اغباجة كاؼبشكلة، جيمع الباحث البيانات اؼبتعلقة إلنتاج اؼبنتج        

رجاءن لتحليل اؼبشكلة.
 يف ىذا البحث، صبع الباحث البيانات من كتاب ْٕ

للمرحلة الاانوية الفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلـو  "دركس اللغة العربية"
 .  َُِّباؼبنهج 

 نتاجاإلعداد إت( تصميم أك 

                                                           
     46 Sugiyono, op.cit., hlm. 299.  
     47 Ibid., hlm. 300.  
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دركس اللغة "ىو اؼبعجم اؼبساعد على كتاب  اإلنتاجيف ىذا البحث،       
 للمرحلة الاانوية الفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلـو بزيادة قائمة "العربية

 كالقواعد النحوية اٌت كاعبمع،اؼبك  ةكاؼبًتادفات كقائمة الظباء اؼبفرد الضداء
. يف الكؿ، سيصمم الباحث اؼبعجم اؼبساعد حسب الفصوؿ يف  الساسية

دركس اللغة "كتاب التعليم. بعد كتابة صبيع اؼبفردات اؼبوجودة يف كتاب 
حسب نظاـ اللفبائي  إىل اؼبعجم اؼبساعد، سَتتب الباحث اؼبفردات "العربية

كاؼبًتادفات  الضداءالعاـ )أ، ب، ت، ...(. بعد ذلك، سيزيد الباحث قائمة 
اٌت كاعبمع. ىذه الظباء من الظباء اؼبوجودة يف كتاب اؼبكقائمة الظباء اؼبفردة ك 

 مث القواعد النحوية الساسية مث احملفوظات.    "دركس اللغة العربية"
 اػبرباء ديقث( تص
يف ىذا البحث ىو معجم اؼبساعد  –اإلنتاجاػبرباء ليقدر ىل  ديقتص      

 –على كتاب "دركس اللغة العربية" يف الفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلـو 
اؼبواد كاحملتويات من الدكتور دانياؿ  ديقاؼبوجودة أـ ال. تص اإلنتاجأفعل من 

الك إبراىيم اإلسالمية حلمي اؼباجستَت، معلم مادة النحو يف جامعة موالنا م
 Cara Mudah" لف الدكتور بعض اؼبؤلفات، مال كتابأ. قد جاغبكومية ماالن

Belajar Ilmu Shorof ." كاػببَت الااين من جهة التصميم )غالؼ( فيختار
الباحث أضبد مكي حساف اؼباجستَت. ىو معلم مادة التعليم اإللكًتكين يف 

كلَتيوس. قد ألف اػببَت كتاب اللعاب قسم تعليم اللغة العربية يف مستول ب
 اللغوية ككتاب آخر اؼبتعلقة بتعليم اللغة العربية.    

 الكؿ اإلنتاجج( إصالح 
 اإلنتاجمن  العيوبمن اػبرباء، فالباحث سيعرؼ  اإلنتاج ديقبعد تص       

 .  نتاجاإلكي حيسن الباحث 
 الكىل نتاجاإلح( ذبربة 
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 اإلنتاج. كىذا نتاجاإلبعد صنع الباحث  نتاجاإلخطة الباحث سيجرب       
الفصل العاشر قسم  "دركس اللغة العربية"ىو اؼبعجم اؼبساعد على كتاب 
. سيجرب ىذا  اللغة العربية  مدرسةإىل عشرة الطلبة ك  اإلنتاجالرياضيات كالعلـو

 .اإلنتاجفيها السئلة عن  االستبانةكاحدة. بعد ذلك، يعطي الباحث الطلبة 
 الااين اإلنتاجصالح خ( إ

. نتاجاإلبعد التجربة الكىل سيعرؼ الباحث عن اؼبزايا كالعيوب من        
 . صناعة اإلنتاجكي يكوف اؼبعجم اؼبساعد مستعد ل اإلنتاجسيحسن الباحث 

 د( التجربة اؼبيدانية
أكسع.  موضوعإىل  اإلنتاجالااين، سيجرب الباحث  حصالبعد اإل       

 اللغة يتإىل ثالثُت طالبا كمدرس الااين صالحبعد اإل إلنتاجاسيجرب الباحث 
 . نتاجاإل عيوبالعربية. يف ىذه التجربة، الباحث اليزاؿ يقدر اؼبزايا ك 

 الاالث  اإلنتاجذ( إصالح 
عجم اؼبمن  عيوباالباحث يوجد  لو اؼبيدانيةتجربة الصالح من اإل اىذ       

 اؼبساعد.  كماؿ اؼبعجم إل  صالحاإل ااؼبساعد. ىذ
 اعبماعي  اإلنتاجر( 

صالح الاالث، فالباحث سينتج اؼبعجم اؼبساعد إنتاجا صباعيا. بعد اإل       
 سيطبع الباحث ىذا اؼبعجم اؼبساعد يف أحد الطبعة. 

 
 ث. نوع البيانات 

يف ىذا البحث بيانتُت. البيانات الكىل بيانات كيفية كالاانية بيانات كمية.       
الكيفية ىي البيانات بشكل الكلمة كاعبملة كالصورة. البيانات الكيفية يف البيانات 

ىذا البحث اؼبفردات من كتاب "دركس اللغة العربية" يف الفصل العاشر قسم 
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الرياضيات كالعلـو ككذلك إصالحات اػبرباء من خبَت اؼبواد كاحملتويات ك خبَت 
 التصميم. 

ت على شكل الرقم. البيانات الكمية يف ىذا أما البيانات الكمية ىي البيانا      
 التجربة. موضوعبعد التجربة احملددة كالتجربة اؼبيدانية من  االستبانةالبحث نتيجة 

 
 ج. مصادر البيانات 

مصادر البيانات يف ىذا البحث الشخص كاؼبكاف. الشخص يعطى البيانات        
البيانات اؼبتحرؾ كىو عملية  بإمالء االستبانة من الباحث. أما اؼبكاف ىنا مصدر

 تعليم اللغة العربية يف الفصل. 
  

 ح. أدوات جمع البيانات
 من أدكات صبع البيانات اؼبستخدمة:       

 ( اؼبالحظة ُ)
اؼبالحظة ىي أسلوب صبع البيانات بأف يالحظ الباحث أك يكتب كتابة بنظاـ       

كىي اؼبراقبة  ْٖحالة طبيعية.معُت عن موضوع البحث، إما داخل اؼبعمل كإما يف 
اؼبالحظة مباشرة. اؼبالحظة  ْٗكالتسجيل من حدة اؼبًتكز يف اؼبوقف اؼبعُت.

اؼبستخدمة عبمع البيانات من اغباجة كاؼبشكلة يف عملية تعليم اللغة العربية بكتاب 
التعليم للغة العربية يف الفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلـو يف اؼبدرسة الاانوية 

سالمية اغبكومية باقبيل. الحظ الباحث عملية تعليم اللغة العربية داخل الفصل، اإل
خاصة عندما يقـو الطالب بًتصبة النص أك اعبملة من العربية إىل اإلندكنيسية 

 كبالعكس. 
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 االستبانة( ِ)
ىي صبع السئلة اؼبستخدمة لنيل اؼبعلومات من اؼبستجيب. يف ىذا  االستبانة       

توزع  االستبانةىذه  َٓاؼبعلومات حسب نفسو أك الشياء اؼبعركؼ عنده. اغباؿ عن
إىل طلبة الفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلـو كاؼبستخدـ للمعجم يف ذبربة 

تستخدـ مقياس ليكريت. مقياس ليكريت ىو مقياس لقدر  االستبانة. ىذه نتاجاإل
اىر أك ظاىرة اجتماعية اؼبوقف أك الرأم من الشخص أك عدد من اإلنساف عن الظو 

  ُٓكقد قرر الباحث نوعيا مث يسمى الباحث دبتغَت البحث.
 ( اؼبقابلة ّ)

اؼبقابلة ىي أسلوب صبع البيانات بالسئلة اؼبقدمة إىل شخص معُت إما       
ىذه اؼبقابلة  ِٓباؼبواجهة مباشرة بُت الباحث كمضدر البيانات كإما غَت مباشرة.

كاؼبشكلة يف عملية استخداـ كتاب التعليم للغة العربية يف  عبمع البيانات عن اغباجة
 .ل العاشر قسم الرياضيات كالعلـوالفص

 ( الوثائقْ)
معٌت الوثائق ىو الشياء اؼبكتوبة. يف البحث، حبث الباحث عن الشياء       

الباحث جيمع اؼبفردات من كتاب  ّٓاؼبكتوبة مال الكتاب، كتابة الندكات، كغَتمها.
اللغة العربية" للفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلـو إلعداد اؼبعجم  "دركس

اؼبساعد. كجبانب ذلك، يستخدـ الباحث اؼبعاجم العصرية كالكتب اؼبساعد يف 
 . نتاجاإلتصميم 

 
  خ.أسلوب تحليل البيانات

                                                           
     50 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi), (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2010), hlm 194. 
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 ( البيانات الكيفية ُ)
تطوير اؼبعجم اؼبساعد حيلل الباحث البيانات من اؼبالحظة كاؼبقابلة كالوثائق ك       

على كتاب "دركس اللغة العربية" )ربليل كيفي(. البيانات من اؼبالحظة كاؼبقابلة يكوف 
البيانات الساسي لتطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" الفصل 

  .  العاشر قسم الرياضيات كالعلـو
 ( البيانات الكميةِ)

 للخرباء كاؼبدرس كالطالب بالرمز اآلين: االستبانةن حيلل الباحث البيانات م      
  ْٓ:االستبانة. إعطاء القيمة يف كل الجوبة من ُ

 . جدكؿ قيمة الجوبة لالستبانةُ.ّ
 قيمة أجوبة

 5 موافق جدا

 4 موافق

 3 موافق كاؼ

 2 غَت موافق

 1 غَت موافق جدا

ك عرض الباحث النتيجة يف . مث بعد ذلاالستبانة. عرض البيانات يف جدكؿ نتيجة ِ
   ٓٓشكل مائوية.

  
∑ قيمة

∑  ؾبتمع القيمة
      

P : نسبة مائوية 
  ٔٓ:االستبانةكىذه ىي كصف النتيجة من 
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1999), hlm 313. 
     56

 Ibid., hlm 314. 
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 . جدكؿ كصف النتيجة من االستبانةِ.ّ
 بيان القيمة

 الئق جدا %ََُ ≤% < قيمة ْٖ
 الئق %ْٖ ≤% < قيمة ٖٔ
 الئق كاؼ %ٖٔ ≤% < قيمة ِٓ
 نقصاف الئق %ِٓ ≤% < قيمة ّٔ
 غَت الئق %ّٔ ≤% < قيمة َِ

 

 
 

 
 



 

33 

 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بانجيل لمحة عن المبحث األول: 
 باسوروان 

 المدرسة عموقأ. 
أ بيجي ّج رقم اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل تقع يف قرية جالقبان      

( َّّْ) َِْٕٗٔ( فاكس: َّّْ) َِْٕٗٔباقبيل باسوركاف، اؽباتف: 
باقبيل  اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية http://www.manbangil.sch.id )اؼبوقع(:

 . ma_negeri_bangil@yahoo.com لديها أيضا بريد إلكًتكين:

 
 المدرسة ب. تاريخ
ىي اؼبؤسسة الًتبوية العامة يف  اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل      

اؼبستول الاانوم ربت كزارة الشؤكف الدينية مفضل يف ناحية تربوية كفهم تعاليم 
مؤسسة على أساس اإلسالمية  غبكومية باقبيلاإلسالـ. اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية ا

اليت لديها رؤية كمؤسسة تربوية إسالمية اؼبتفائلة يف اؼبنافسة مع اؼبدارس العامة 
 .اآلخر
إحدل اؼبدارس اإلسالمية اغبكومية  اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل      

يمة لتقدـ الشعبة يف منطقة باسوركاف جاكا الشرقية. ىي تؤسس من رغبة عظ
كالدياف، ككذلك بناء جيل اإلسالـ القوم، كتعمل العلـو الدينية، تعرؼ الواجبات 

 لتطوير اعبيل.

http://www.manbangil.sch.id/
mailto:ma_negeri_bangil@yahoo.com
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ـ.، كاف مؤسسة "اغبكمة" باقبيل )قبل بناء ىذه اؼبؤسسة ُِٖٗيف عاـ       
حكوميةن( عندىا الفكرة لتأسيس اؼبدرسة الاانوية يف دائرة باقبيل بسم اؼبدرسة 

وية اغبكومية، كبالنظر أف يف باسوركاف التوجد اؼبدرسة الاانوية اغبكومية، كلكن الاان
ىناؾ عدة اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية الىت ربتاج إىل اؼبؤسسة الاانوية اللتحاؽ 
الدراسة للمتخرجُت يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  إىل اؼبدرسة الاانوية اغبكومية يف 

 .منطقة باسوركاف
ما يتعلق دبا ذكر يف السابق، ؾبلس المناء كاؼبؤسس تلك اؼبدرسة الاانوية لو في      

 :عـز عظيم يف بناء اؼبدرسة الاانوية بالسباب التالية
% مسلم، ينبغي أف يكوف ىناؾ اؼبؤسسة ٓٗكاف معظم اجملتمع يف باقبيل  .ُ

 الًتبوية اإلسالمية اغبكومية.
 .مستول الاانوم يف دائرة باسوركافما كانت اؼبدرسة اإلسالمية اغبكومية يف  .ِ
بوجود اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية، ترجى أف تساعد التالميذ اؼبتخرجُت  .ّ

يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية ليلتحقوا بدراستهم حىت تصبح اؼبدرسة على أساس 
 اإلسالمية من اؼبستول االبتدائية كاؼبتوسطة كالاانوية.  

ق، متفق بالتارخ الاامن  َُِْسابع كالعشرين من رجب كيف التارخ ال      
ـ. حققت الفكرة لتأسيس تلك اؼبدرسة الاانوية ربت  ُِٖٗكالعشرين من مايو 

لواء ؾبلس "اغبكمة" اليت تسم باؼبدرسة الاانوية اإلعدادية للحكومية يف ذلك 
 الوقت.
ذلك الوقت، لتناسب باغبقيقة كاغباؿ يف  ُْٖٗ/ُّٖٗيف العاـ الدراسي       

فتعاد اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية إىل اؼبؤسسة اليت تديرىا كتكوف اؼبسؤكلية 
للمؤسسة. إذف، يبدؿ اؼبدرسة االسم فصار "اؼبدرسة الاانوية اغبكمة". حوؿ العاـ 

على اغبماسة كإخالص مدير اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية  ُٖٓٗ/ُْٖٗالدراسي 
عداد الستمرار اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية "اغبكمة" باقبيل يف "اغبكمة"، حاكلوا اإل



ِّ 

 

اؼبستقبل، فتسعى لتكوف اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية، كلو كانت يف النهاية 
 .تسم اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية مدينة باسوركاف

مية اغبكومية كانت اؼبدرسة الاانوية اإلسال  ُْٗٗ/ُّٗٗيف العاـ الدراسي       
 ِٓتاريخ  ِْْباسوركاف بوسيلة الرسالة التقريرية من كزارة الشؤكف الدينية رقم: 

صارت اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل رظبيا كتقع يف  ُّٗٗأكتوبر 
 جالقبانج منطقة باقبيل، مدينة باسوركاف.

 اغبكومية باقبيل كما يلي :أما الظباء من مؤسس اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية       
 الدكتوراندكس داكياس .ُ
 الدكتوراندكس إحسن .ِ
 الدكتوراندكس اغباج ؿبمد سعودم صديق اؼباجستَت .ّ
 الدكتوراندكس اغباج فتاح كرنادم .ْ
 حسيٍت .ٓ
 ؿبمد سامل  .ٔ
 عبد الرضبن نبهاف .ٕ

كأما أظباء رئيس اؼبدرسة يف اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل يف       
 اضي كما يلي:اؼب
 ـ( ُّٗٗ -ُِٖٗالدكتوراندكس داكياس )يف السنة  .ُ
 ـ( ََِّ-ُّٗٗالدكتوراندكس اغباج إحسن )يف السنة  .ِ
-ََِّالدكتوراندكس اغباج ؿبمد سعودم الصديق اؼباجستَت )يف السنة  .ّ

 ـ( َُُِ
 ـ( َُُِظبتمرب -الدكتوراندكس أبو ناصر اؼباجستَت )أغسطس .ْ
 ـ( َُِِ-َُُِالسنة اغباج رشديانط اؼباجستَت )يف  .ٓ
 اآلف(-َُِِالدكتور اغباج ألفاف مكمور اؼباجستَت )يف السنة  .ٔ



ّّ 

 

 
 الصورة الجانبية المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بانجيل( 1
 ىوية اؼبدراسة . أ

 اسم اؼبدرسة : اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل (ُ
 كضع : اغبكومية (ِ
 ُّٗٗسنة من كجودىا :  (ّ
 فبتازة االعتماد : (ْ
 أ جبي فاسورياف جاكل الشرقية ّالعنواف : يف الشارع قاعة القرية غلنغانج  (ٓ
 َِّٕٗٔ( َّّْرقم اؽباتف : ) (ٔ
 ُْٕٓٔالرمز الربيدم :  (ٕ

 

 
 

 
 
 

 . خريطة موقع املدرسة الثانوية إلاسالمية الحكومية بانجيل4.1

 . خريطة موقع اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيلُ.ْ

 أي المدرسة ت. ر 
"ربقيق اؼبؤسسة الًتبوية اإلسالمية اعبودة اؼبتنافسة، لديها الخالؽ الكردية،       

 كاؼببصرة البيئية".



ّْ 

 

قويا للسعي  كاف الرأم للمدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل التزاما      
ة اليت حيبها الشديد عبعل اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل مدرسة متقدم

 اجملتمع. كمن مؤشرات اؼبدرسة ؽبا اعبودة كاآلتية: 
لديها ميزة يف ؾباؿ اإلقبازات الدراسية كقادرة على دخوؿ اعبامعات اؼبتقدمة  .ُ

 كاؼبؤسسة الًتبوية العالية الخرل.
لديها اؼبزية يف االقبازات غَت الكادديية. مال الرياضة كالفن كمسباقة اؼبواد  .ِ

 حث العلمي.الدراسية كالب
غرس العقيدة اإلسالمية القوية كالطاعة يف العبادة ككذلك لدل الطلبة الخالؽ  .ّ

 الكردية يف اغبياة اليومية داخل اؼبدرسة كخارجها.
تزكيد اؼبتخرجُت باؼبهارة الساسية من علم التكنولوجي كاغباسوب كاللغوية  .ْ

 لدخوؿ ؾباؿ العمل العاؼبية.
 كالبيئة اإلسالمية. MBS ط إدارلديها البيئة اؼبواتية بأمنا .ٓ
تناؿ ثقة اجملتمع كاؼبؤسسة الًتبوية اليت حيبها اجملتمع بزيادة خدمة فبتازة  .ٔ

 للمجتمع يف قبوؿ الطالب اعبدد باالنتقائية.
 

 المدرسة ث. بعثة
أف تنشأ فهم الطلبة ليستطيعوا أف جيعل التعاليم اإلسالمية أساس التفكَت  .ُ

 كالعمل يف اغبياة اليومية.
 أف تنشأ مهة الطلبة ليحصلوا االقبازات اؼبمتازة مناسبا بقدرهتم. .ِ
إعداد مرشح الرئيس يف اؼبستقبل الذم يقدر العلـو كالتكنولوجيا كديلك أساس  .ّ

 اإلدياف كالتقول القوم.
رفع العلـو كقدرة التدريس اؼبؤىل كاؼبدرسُت العاؼبُت مناسبا بتنمية الًتبية  .ْ

 بالتوجيو كالتدريب.



ّٓ 

 

كفقا دبواىبهم كميوؽبم من خالؿ كغَتىا من الطلبة  إلمكانات الكاددييةتطوير ا .ٓ
 .عملية التعليم اؼبمتازة

تطبيق التعليم كالتوجيو فعاليا للطلبة يف ؾباؿ اؼبهارات كرأظباؿ دخوؿ ؾباؿ  .ٔ
 العمل.

 تطبيق إدارة اؼبشاركة دبشاركة صبيع ؾبتمع اؼبدرسة كاؼبؤسسة اؼبتعلقة هبا. .ٕ
 على أساس البيئية كحفظ النظافة كالوارؼ كدكاـ البيئة.إنشاء الًتبية   .ٖ

 
 المدرسة ج. شعار
 "أحسن اؼبدارس ىي اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل"      

 

  ةلمدرسح. مرافق العامة ل
 البناء طابقاف .ُ
 . اؼبعامل: العلـو كاللغة كاغباسوبِ
 . البستاف الخضرّ
 . اؼبكتبةْ
 رياضة. اؼبيداف للٓ
 . اؼبستشفى النفسيةٔ
 . اؼبقصفٕ
 . اؼبسجدٖ
 . غرفة أنشطة الطلبةٗ

 . الشبكة الدكليةَُ

 



ّٔ 

 

 األنشطة المدرسيةخ. 
 . أديوياتاُ
 . اعبمعة النظيفةِ
 . النشطة اػبارجية للطلبةّ
 . تعليم الكتب الصفراءْ
 . توجيو الدراسةٓ
 . توجيو اإلقبازاتٔ
 

 المنهج الدراسيد. 
نهج الذم كتبو كزارة اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل اؼبتستخدـ       

( مث تغَت يف ُْٗٗالشؤكف الًتبوية. إما اؼبنهج سنة ألف كتسعمائة كأربعة كتسعُت )
اؼبدرسة مث تستخدـ . (KBK)سنة ألفُت كأربعة فصار اؼبنهج اؼبسند على الكفاءة 

يف سنة  (KTSP) الًتبية وضوعالدرجة ؼبمنهج الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل 
"، كيستخدـ اؼبدرسُت الكتب َُِّألفُت كستة. كبعد ذلك تستخدـ "اؼبنهج 

. كجيرم درس اللغة العربية لكل فصل حصتُت يف الدراسية من كزارة الشؤكف الدينية
 السبوع. كلكل حصة طبس كأربعوف دقيقة.

 سالمية اغبكومية باقبيلُت يف اؼبدرسة الاانوية اإلدرس. قائمة اؼبُ.ْ
 الوضائف األسماء رقم
 رئيس اؼبدراسة مكمور اؼباجستَت االدكتور ألف ُ
 قسم اؼبنهج الدراسي عرفاف فوزم بكالوريوس ِ
 قسم التالميذ عفاف كىيةدم بكالوريوس ّ
 قسم اإلتصاالت كاجملتمع خبارم مصطفى بكالوريوس ْ
 يةقسم البنية التت الدكتور عمرف رشادم ٓ



ّٕ 

 

 اؼبدرسة راحس عمالية بكالوريوس ٔ
 اؼبدرس رضبد ىريادم ٕ
 اؼبدرس الكتور ؿبمد فاطٍت ٖ
 اؼبدرس ؿبمد على بكالوريوس  ٗ
 اؼبدرسة فاعزايت بكالوريوس َُ
 اؼبدرس لقماف حاكم بكالوريوس ُُ
 اؼبدرس اغباج ؿبمد الشفاء بكالوريوس ُِ
 اؼبدرس اغباج جيالين ُّ
 اؼبدرس دين بكالوريوسسالمة شهرال ُْ
 اؼبدرس الدكتور فرىاف بكالوريوس ُٓ
 اؼبدرسة إمي سرياف بكالوريوس ُٔ
 اؼبدرس جوىاف إركاف اؼباجستَت ُٕ
 اؼبدرسة سوغيايت بكالوريوس ُٖ
 اؼبدرسة جوال برىاتننج تياس اؼباجستَت ُٗ
 اؼبدرس ريتا نورفدا بكالوريوس َِ
 درسةاؼب الدكتورة ييوؾ نور ىيايت ُِ
 اؼبدرسة نفيسة اؼبنورة بكالوريوس ِِ
 اؼبدرس فوزم بكالوريوس ِّ
 اؼبدرس ىرم سنطسو بكالوريوس ِْ
 اؼبدرسة الوية بكالوريوس ِٓ
 اؼبدرسة إفا كىيودم بكالوريوس ِٔ
 اؼبدرسة الدكتورة دكم فراستياكيت ِٕ
 اؼبدرسة الدكتورة اغباج نور ضبيدة ّٖ



ّٖ 

 

 اؼبدرسة الدكتورة سفراننجتياس ِٗ
 اؼبدرسة سيت نورسلة بكالوريوس َّ
 اؼبدرس الدكتور ؿبمد خسَتم ُّ
 اؼبدرسة الدكتورة لليك جورينة ِّ
 اؼبدرسة دكم يونييت بكالوريوس ّّ
 اؼبدرسة جوسنية بكالوريوس ّْ
 اؼبدرسة نينوؾ إيكو ىَتاكيت اؼباجستَت ّٓ

 

 تطوير المعجمالمبحث الثاني: 
 اؼبعحم اؼبساعد على كتاب دكس اللغة العربية كاآليت: عملية تطوير       

 أ. تحليل الحاجة والمشكلة
يقـو اػبطوة الكىل يف تطوير اؼبعجم اؼبساعد ىي ربليل اغباجة كاؼبشكلة.       

التجربة )مدرسة اللغة  موضوعباؼبقابلة مع  تحليل اغباجة كاؼبشكلة بقياـالباحث ب
(. يأخذ الباحث مدرِّسة العربية كالطلبة يف الفصل العا شر قسم الرياضيات كالعلـو

 اللغة العربية كاحدة كطالبة كاحدة. مدرسة اللغة العربية ىي نينوؾ إيكو ىَتاكايت
 كطالبة ىي نوفيتا ليدياكايت.  اؼباجستَت

يناؿ الباحث اغباجة كاؼبشكلة بأف الطالب يشعركف بالصعوبة عند حبث       
ىم يستخدموف معجم ؿبمود . ب "دركس اللغة العربية"اؼبفردات اؼبوجودة يف كتا

يونوس يف البحث عن اؼبفردات يف الكتاب. كقالت اؼبدرِّسة أف الطلبة يبحاوف معٌت 
من خالؿ الشبكة الدكلية. بالطبع أف ىذه  Google Translateاؼبفردات باستخداـ 

. جبانب ذلك، الطريقة التناسب باؼبعٌت السياقي يف كتاب "دركس اللغة العربية"
سبعوف يف اؼبائة من طلبة الفصل العاشر متخرجوف يف اؼبدرسة اؼبتوسطة العامة كىم 

جبانب ذلك، كتاب "دركس اللغة العربية" اليكمل  اليفهموف كاَتا باللغة العربية.



ّٗ 

 

بقائمة اؼبفرداة إما يف كل الفصوؿ كإما يف آخر الكتاب ككذلك مالدل الكتاب 
على ذلك، أراد الباحث أف يطور اؼبعجم اؼبساعد على   دااعتما اؼبعجم اؼبساعد.

كتاب "دركس اللغة العربية" لتسهيل الطلبة يف البحث عن مفردات اؼبوجودة يف 
 الكتاب.

      جمع البيانات ب.
جبمع البيانات. جيمع  يف اػبطوة الاانية من ىذا البحث أف يقـو الباحث      

ة يف كتاب "دركس اللغة العربية". اؼبفردات الباحث البيانات من مفردات اؼبوجود
 من الفصل الكؿ إىل الفصل السادس يف كتاب "دركس اللغة العربية". 

 ت. تصميم أو إعداد اإلنتاج 
اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس بتصميم اػبطوة الاالاة أف يقـو الباحث       

(. Borg and Gall) . خيتار الباحث منوذج التطوير بورغ كغاؿاللغة العربية"

يستهدؼ الباحث من ىذا البحث أم البحث التطويرم أف ينتج الباحث اؼبعجم 
  اؼبساعد على كتاب دركس اللغة العربية يف اؼبرحلة الاانوية.

بعد صبع اؼبفردات اؼبوجودة يف كتاب "دركس اللغة العربية" فالباحث يكتب       
. اؼبفردات مكتوبة داخل اعبدكؿ  ََُِ Microsoft Wordصبيع اؼبفردات بربؾبة 

كي يسهل الباحث يف ترتيب الجباد. بعد كتابة صبيع اؼبفردات فالباحث يرتب 
اؼبفردات بنظاـ اللفبائي العاـ )أ، ب، ت، ث، اخل(. الكؿ، الباحث يرتب 
مفردات اللغة العربية إىل اللغة اإلندكنيسية مث مفردات اللغة اإلندكنيسية إىل اللغة 

من مفردات اللغة العربية  اليفرؽ الباحث بُت الفعاؿ كالظباءية. العرب
( A) . بعد ذلك، رتب الباحث مفردات اللغة اإلندكنيسية من حرؼكاإلندكنيسية

يعطى الباحث احملدد يف كل الحرؼ يف كسط العلى كزيادة احملدد (. Z) حىت
ة العربية كاإلندكنيسية اؼبلونة يف طرؼ كل الحرؼ. بعد انتهاء كتابة مفردات اللغ

كاؼبًتادفات ككذلك اؼبفردات من  الضداءحبث الباحث عن اؼبفردات ؽبا فالباحث 



َْ 

 

يرتب الباحث قائمة الضداء مث قائمة اؼبًتادفات.  .الظباء اؼبفردة كاؼباٌت كاعبمع
بعد ذلك، يرتب الباحث قائمة الظباء اؼبفردة كاؼباٌت كاعبمع مث يكتب الباحث 

النحوية الساسية اؼبوجودة يف كتاب "دركس اللغة العربية" بزيادة البيانات القواعد 
من كتب آخر اؼبتعلقة بالقواعد. مث يكتب أربعُت ؿبفوظة. يف الخَت يكتب 

 الباحث قائمة اؼبراجع كالسَتة الذاتية من الباحث أك مرتب مفردات الكلمة. 
بلوف الغالؼ أخضر  Corel Draw X5يصنع الباحث غالؼ اؼبعجم بربؾبة       

كأبيض. اللوف حسب لوف غالؼ كتاب "دركس اللغة العربية". ىذا لتأكيد أف ىذا 
اؼبعجم اؼبساعد معجم مساعد على كتاب "دركس اللغة العربية". يطبع الباحث 

 ىذا اؼبعجم يف الطبعة.  
 بعد ذلك، يصنع الباجث االستبانة لتصديق اػببَت كاؼبدرس الطلبة.       

 تصديق الخبراء ث.
الباحث  دؽصبتصديق اػببَت.  يقـوبعد صنع خطة اإلنتاج فالباحث        

من خبَت اؼبواد كاحملتويات كخبَت التصميم. خيتار الباحث الدكتور دانياؿ  نتاجاإل
حلمي اؼباجستَت كاػببَت اؼبواد كاحملتويات. خيتار الباحث أضبد مكي حساف 

خبَت اؼبواد كاحملتويات يـو اإلثنُت  ديقـ الباحث بتصاؼباجستَت كاػببَت التصميم. قا
خبَت التصميم يف نفس  ديق. قاـ الباحث بتصَُِٔيف التاريخ االثنُت من مايو 

. بعد تصحيح اػببَتين، نتاجاإلبعد مالحظة  ديقالوقت. ديأل اػببَت استبانة التص
 حسب االقًتاحات من اػببَتين. نتاجاإلأصلح الباحث 

  نتاج األول ج. إصالح اإل
اػبرباء، فالباحث يصلح اإلنتاج قبل التجربة الكىل. اإلصالح  بعد تصديق      

باعتماد على اقًتاحات اػببَتين إما من جهة اؼبواد كاحملتويات كإما من جهة التصميم 
  )غالؼ(.

 ح. تجربة اإلنتاج األولى



ُْ 

 

يف اؼبدرسة الاانوية كىل بعد إصالح اإلنتاج، فالباحث يقـو بتجربة اإلنتاج ال      
اإلسالمية اغبكومية باقبيل. خيتار الباحث موضوع التجربة )عينة التجربة( بوسيطة 

دبعٌت بأف يكتب ؾبتمع التجربة أظباءىم على القرطاس مث خيتار الباحث  ٕٓالقرعة.
. جيمع الباحث  ٖٓعشرة الطالب. طالباف من كل الفصل يف قسم الرياضيات كالعلـو

ة مث يأمرىم الباحث بأف يالحظوا اإلنتاج )معجم اؼبساعد على كتاب عينة التجرب
"دركس اللغة العربية"( مث يوزع الباحث االستبانة إليهم كي ديلؤكىا حسب 
مالحظتهم مع اإلنتاج. يشرح الباحث عن ىدؼ إمالء ىذه االستبانة مث يأخذ 

إلنتاج إىل مدرسة الباحث الصورة مع عينة التجربة. جبانب الطلبة، جيرب الباحث ا
 . اللغة العربية اليت تعلم مادة اللغة العربية يف الفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلـو
الدرسة أستاذة نينوؾ إيكو ىَتاكايت. الحظت اؼبدرسة معجم اؼبساعد على كتاب 

قاـ "دركس اللغة العربية" مث سبأل اؼبدرسة إستبانة عن فعالية استخداـ اإلنتاج. 
يف الفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلـو يف اؼبدرسة  كىلنتاج الاإلربة الباحث بتج

 . َُِٔمايو  يف التاريخ التاسع من اإلثنُت الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل يـو
 خ. إصالح اإلنتاج الثاني

أصلح الباحث اإلنتاج بعد التجربة الكىل حسب اقًتاحات من عشرة الطالب       
ة العربية. بعد ذلك، يطبع الباحث يف الطبعة. يصلح الباحث يف يـو كمدرسة اللغ

 . َُِٔكاحد يف التاريخ عشرة من مايو 
 د. التجربة الميدانية

يقـو الباحث بالتجربة اؼبيدانية يـو اػبميس يف التاريخ اثٍت عشرة من مايو       
 ٗٓبوسيطة القرعة.. خيتار الباحث عينة التجربة بطريقة أخذ العينة العشوائية َُِٔ

دبعٌت أف يكتب ؾبتمع التجربة أظباءىم على القرطاس مث خيتار الباحث ثالثُت 
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ِْ 

 

الحظت عينة التجربة اؼبعجم اؼبساعد بعد اإلصالح الااين مث ديلؤكف  َٔطالبا.
االستبانة من الباحث. يأخذ الباحث الصورة مع عينة التجربة يف التجربة اؼبيدانية. 

جيرب الباحث اإلنتاج بعد اإلصالح الااين إىل مدرسيت اللغة جبانب ثالثُت طالبا، 
العربية اللتُت تعلماف اللغة العربية يف الفصل العاشر، مها الستاذة نينوؾ إيكو 
ىَتاكايت كىي مدرسة اللغة العربية يف الفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلـو 

صل العشر قسم اللغة كالستاذة راىس أمالية كىي مدرسة اللغة العربية يف الف
كالاقافة. مها يالحظاف اإلنتاج مث ديآلف االستبانة من الباحث. مها يعطياف 
االقًتاحات لتحسُت اإلنتاج. ىذه التجربة اؼبيدانية إىل مدرسيت اللغة العربية يف نفس 
الوقت مع التجربة اؼبيدانية إىل ثالثُت طالبا يـو اػبميس يف التاريخ اثٍت عشرة من 

 . َُِٔمايو 
 ذ. إصالح اإلنتاج الثالث

أصلح الباحث اإلنتاج للمرة الاالاة بعد التجربة اؼبيدانية. أصلح الباحث اإلنتاج       
حسب اقًتاحات من نتيجة االستبانة من التجربة اؼبيدانية. فيطبع الباحث اإلنتاج بعد 

 اإلصالح الاالث يف الطبعة. 
  الجماعي ر. اإلنتاج
إلنتاج الاالث، فالباحث يطبع اإلنتاج يف الطبعة كىذه ىي اػبطوة بعد إصالح ا      

 الخَتة يف تطوير اإلنتاج أم اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية".  
 

 المبحث الثالث: مواصفات المعجم المساعد على كتاب "دروس اللغة العربية"
م اؼبساعد على كتاب يف ىذا اؼببحث، سيبحث الباحث يف مواصفات اؼبعج      

 "دركس اللغة العربية" من أكؿ الطبع قبل تصديق اػبرباء حىت اإلنتاج الخَت. 
 الخبراء تصديقأ. مواصفات المعجم المساعد قبل 
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ّْ 

 

  تصديق اػببَت: ديقخصائص اؼبعجم اؼبساعد قبل تص
يستخدـ . Corel Draw X5 . يصمم الباحث غالؼ اؼبعجم اؼبساعد بربؾبةُ

 Kamus Bantu Bahasa"يف كتابة  ٖ،ّّ Estrangelo Edessa الباحث خط

Arab "كخط Mamloky ٖٓ،ٕ كخط " يف كتابة "دركس اللغة العربيةArial ِّ 

 يف كتابة ِْ Deloise كخط" Arab-Indonesia, Indonesia-Arab" يف كتابة

"dilengkapi dengan Antonim, sinonim, isim (mufrad, mutsannaa, jamak), 

Kaidah Bahasa Arab Dasar, Kata Mutiara "كخط Arial Narrow ِْ   يف
 ّٔ Sakkal Majalla كخط" Untuk Siswa Kelas X Madrasah Aliyah" كتابة

 Eras Medium ITC يف كتابة "تعلموا العربية فإهنا جزء من دينكم" كخط

 Pelajarilah Bahasa Arab karena bahasa arab adalah" يف كتابة ٓ،ُْ

bagian dari agama kalian (islam)” "كخط Futura Md BT ِْ يف كتابة 

"Umar bin Khattabكخط " Franklin Gothic Heavy ِْ يف كتابة 

"Muhammad Amin ." يزيد الباحث رمز جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
انب صورة كرمز اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل جب ماالنجاغبكومية 

 الطالبات يف معمل اللغة. 
يف كتابة اؼبقدمة كإرشادات  ُِ Times New Roman . يستخدـ الباحث خطِ

استخداـ اؼبعجم كاؼبفهرس كؿبتويات اؼبعجم اؼبكتوبة باللغة اإلندكنيسية أك 
 اإلقبليزية. 

 يف ربديد القساـ كخط ُٖ B Esfehan ك ُِ Bahase . يستخدـ الباحث خطّ

Traditional Arabic ُٖ خضريف كتابة ؿبتويات اؼبعجم. خيتار الباحث لوف ال 
 ػبلفية التحديد كل أقساـ اؼبعجم اؼبساعد.

يف كتابة حرؼ أ، ب، ... م )يف كسط  ّّ B Farnaz . يستخدـ الباحث خطْ
 العلى كل حرؼ(. 



ْْ 

 

( إرشادات استخداـ ِ( مقدمة؛ ُ. تتكوف ؿبتويات اؼبعجم اؼبساعد على : ٓ
( قائمة اؼبفردات من اللغة العربية إىل اللغة اإلندكنيسية ْ( اؼبفهرس؛ ّعجم؛ اؼب

( ٔ (؛A-Y) ( قائمة اؼبفردات اللغة اإلندنيسية إىل اللغة العربيةٓم(؛  –)أ 
( قائمة الظباء اؼبفردة كاؼباٌت كاعبمع؛ ٖ( قائمة اؼبًتادفات؛ ٕ؛ الضداءقائمة 

( ُِ( قائمة اؼبراجع؛ ُُحملفوظات؛ ( اَُ( قواعد العربية الساسية؛ ٗ
 بيانات شخصية مرتب مفردات كتاب "دركس اللغة العربية". 

 ِٔٔمفردةن. كعدد اؼبفردات اللغة اإلندكنيسية  ِٕٔ. عدد اؼبفردات اللغة العربية ٔ
مًتادفة مع  ٖٔمفردةن مع ضدىا. عدد اؼبًتادفات  ْٔ الضداءمفردةن. عدد 

مفردةن )كل الظباء(. عدد  ُْٖفردة كاؼباٌت كاعبمع مرادفها. عدد الظباء اؼب
 ؿبفوظةن.  َْاحملفوظات 

كعدد صبيع احملتوات  A6 . يطبع الباحث اؼبعجم اؼبساعد على مقدار القرطاسٕ
 صفحة.  َُٓاؼبعجم اؼبساعد 

. خيتار الباحث لوف غالؼ اؼبعجم اؼبساعد أحضر كأبيض. ككذالك يزيد الباحث ٖ
  معمل اللغة بُت غالؼ أمامي كغالؼ كرائي.صورة الطالبات يف 

 ُُ Monotype Corsiva دركس اللغة العربية" خبط  Kamus Bantu Buku". كتابة ٗ
 كالتذييل يف صبيع صفحات اؼبعجم اؼبساعد.   ُُ Diwani Letter ك

 الضداء. كتابة اؼبفردات من اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية كقائمة اؼبًتادفات ك َُ
 ظباء اؼبفردة كاؼباٌت كاعبمع باستخداـ اعبدكؿ. كال

 صفحات. َُٓ. صبلة الصفحات ُُ
 



ْٓ 

 

 
 اػببَت ديق. صورة غالؼ اؼبعجم اؼبساعد قبل تصِ.ْ

 
 اؼبعجم اؼبساعد ة استخداـ. إرشادّ.ْ



ْٔ 

 

 . صورة ؿبتويات اؼبعجم اؼبساعد )ربديد كحرؼ "أ"( ْ.ْ
ديق من نتيجة إستبانة تص تاجناإليف الكؿ، سيشرح الباحث عن إصالح       

اػببَت اؼبواد كاحملتويات. ىاىي االقًتاحات من خبَت اؼبواد كاحملتويات )الدكتور دانياؿ 
 حلمي اؼباجستَت(: 

. أحسن أف تفتش مرة ثانية من الكلمة اؼبستخدمة يف الظباء اؼبفردة كاؼباٌت ُ
 ة كاؼباٌت كاعبمع. بُت الظباء اؼبفرد ةبعض الكلمات غَت مناسب لوجودكاعبمع 

 ذكر السامل. . أحسن أف تفرؽ بُت صبع التكاَت كصبع اؼبؤنث السامل كصبع اؼبِ
 . أحسن أف تفتش مرة ثانية يف الفعاؿ.ّ

 كىاىي االقًتاحات من خبَت التصميم )أضبد مكي حساف اؼباجستَت(:       
لشؤكف الدينية ككتابة كزارة ا َُِْ. أحسن أف تزيد رمز كزارة الشؤكف الدينية ُ

 باللغة اإلندكنيسية جبانبو يف الطرؼ اليمُت العلى من غالؼ اؼبعجم اؼبساعد
 .  اػبارجي

يف الطرؼ اليسر العلى من غالؼ اؼبعجم  َُِّ. أحسن أف تزيد رمز اؼبنهج ِ
 . اػبارجي اؼبساعد



ْٕ 

 

 . أحسن أف تكوف كتابة "للفصل العاشر يف اؼبرحلة الاانوثة" ربت كتابة "دركسّ
 اللغة العربية". 

 . أحسن أف تكوف كتابة "تعلموا العربية فإهنا جزء من دينكم" يف العلى. ْ
. أحسن أف تزيد صورة غالؼ كتاب "دركس اللغة العربية" مث ًمٍل إىل اليمُت أك ٓ

 يسر. كىذا تأكيد أف ىذا اؼبعجم معجم مساعد لكتاب "دركس اللغة العربية". 
لتعاكف بُت قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك . أحسن أف تزيد كتابة "أ

كاؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل"  ماالنجإبراىيم اإلسالمية اغبكومية 
يف اللغة اإلندكنيسية جبانب مااؿ جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

 ية باقبيل. كمااؿ اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكوم ماالنجاغبكومية 
. أحسن أف تزيد عالمة باللواف أك شكل للحركؼ اؼبتفرقة مال "أ" أك "ب" إخل ٕ

 كي يكوف أسهل ؼبستخدـ اؼبعجم اؼبساعد عندما يبحث اؼبعٌت الكلمة. 
  . أحًسن يف الطبعة.   ٖ

 
 ب. مواصفات المعجم المساعد بعد تصديق الخبراء

صالح اإلنتاج. ىذه ىي مواصفات بعد تصديق اػبرباء فالباحث يقـو بإ      
اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" بعد إصالح اإلنتاج حسب 

 اقًتاحات اػببَتين إما من خبَت اؼبواد كاحملتويات كإما من خبَت التصميم )غالؼ(: 



ْٖ 

 

 
 اػببَتين ديق. صورة غالؼ اؼبعجم اؼبساعد بعد تصٓ.ْ

 
 اعد يف حرؼ "أ". صورة ؿبتويات اؼبعجم اؼبسٔ.ْ



ْٗ 

 

 
 (. قائمة اعبمع تنقسم إىل ثالثة أقساـ )تكاَت، مؤنث السامل كمذكر الساملٕ.ْ

 : اػببَتين ديقعجم اؼبساعد بعد تصاؼب مواصفات      
 ؛ َُِْزيادة رمز كزارة الشؤكف الدينية  .ُ
 ؛ َُِّزيادة رمز اؼبنهج  .ِ
 ف أعلى من قبل؛كتابة "تعلموا العربية فإهنا جزء من دينكم" تكو   .ّ
 زيادة صورة غالؼ كتاب "دركس اللغة العربية" يف غالؼ الوراء اؼبعجم؛ .ْ
 Harlow Solid Italic باستخداـ خط" Kamus Bantu Bahasa Arab" كتابة  .ٓ

 ؛ ّٔ
 Britannic Bold خبط" Kementerian Agama Republik Indonesia 2014" كتابة  .ٔ

 ؛ ُِ
 ؛ِْ Britannic Bold خبط" Untuk KELAS X Madrasah Aliyah" كتابة  .ٕ
 ؛ ِْ Georgia خبط" Arab-Indonesia, Indonesia-Arab" كتابة  .ٖ



َٓ 

 

 ,dilengkapi dengan Antonim, sinonim, isim (mufrad, mutsannaa" كتابة  .ٗ

jamak), Kaidah Bahasa Arab Dasar, Kata Mutiara " أسفل من قبلي؛ 
 Pelajarilah Bahasa Arab karena mempelajari Bahasa Arab adalah" كتابة  .َُ

bagian dari agama kalian (Islam) "خبط Freehand521 BT ُْ,ٕٓ  ؛ 
 ؛ِْ Futura MD خبط" Umar bin Khaththab" كتابة  .ُُ
 Kerjasama antara PBA UIN Maliki Malang dan MAN" زيادة كتابة .ُِ

Bangil " مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية كرمز جبانب رمز جامعة موالنا
 Britannic اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل يف الغالؼ الورائي خبط

Bold ُٔ؛ 
 .ِْ Franklin Gothic Heavy خبط" Muhammad Amin" كتابة  .ُّ

 Arial 11 ( يستخدـ الباحث خطُ: احملتويات اؼبعجم اؼبساعد مواصفات      

( تغيَت مقدار ِحىت م )جانب الدين كاليسر كالتحديد كل اغبرؼ(؛  يف كتابة أ
 Traditional Arabic( كتابة اؼبفردات اللغة العربية خبط ّ ؛A6 إىل A5 القرطاس من

 خبط" A-Y" كتابة( 4 ؛Times New Roman 18 كمعٌت اللغة اإلندكنيسية ُٔ

Army ِْ م" خبط-( كتابة "أٓ؛ B Farnaz ِْ لباحث التحديد ( يطبع أ؛
( التحديد مازاؿ يف ؿبتويات اؼبعجم كمل يقرب إىل ٕبلوف السود كالبيض فقط؛ 

( يقسم الباحث الظباء يف قائمة الظباء اؼبفردة كاؼباٌت كاعبمع ٖطرؼ القرطاس؛ 
على ثالثة أقساـ كىي قسم الظباء اعبمع التكاَت كقسم الظباء اعبمع اؼبؤنث 

( تغيَت عدد الصفحات اؼبعجم ٗعبمع اؼبذكر السامل؛ السامل كقسم الظباء ا
     (.  ُٖٓ – َُٓاؼبساعد من قبل )

)اؼبعجم اؼبساعد( إىل عشرة طالب الفصل  نتاجاإلمث جيرب الباحث ىذا       
العاشر قسم الرياضيات كالعلـو يف اؼبدرسة الاانوية اإلسالمية اغبكومية باقبيل 



ُٓ 

 

. مث يستنبط الباحث  كمدرسة اللغة العربية يف الفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلـو
 اآلتية:  كىلاالقًتاحات من إستبانة التجربة ال

 ؛. أف يستعمل الغالؼ اللواف اعبذابةُ
 ؛. أحسن أف يستعمل اللواف اعبذابة يف القساـ اؼبعينة مال اؼبوضوع كغَتهِ
 ؛. أحسن أف تكوف إرشادات استخداـ اؼبعجم أسهلّ
 ؛اؼبعجم صغَت . مقدارْ
وف أسهل يف البحث عن مال اؼبعجم اآلخر كي يك دد. أحسن أف يعطي احملٓ

 ؛معٌت الكلمة
 .. أحسن أف يزيد قائمة الفعاؿ اؼباضية كالفعاؿ اؼبضارعة كاؼبصادرٔ

 
 بعد التجربة األولىت. مواصفات المعجم المساعد 

اج الااين، ىذه ىي بعد التجربة الكىل، يقـو الباحث باإلصالح اإلنت      
مواصفات اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" بعد التجربة الكىل كبعد 

 اإلصالح الااين:  

 



ِٓ 

 

 كىل. صورة غالؼ اؼبعجم اؼبساعد بعد التجربة الٖ.ْ

 
 . صورة ربديد القساـ يف اؼبعجم اؼبساعدٗ.ْ

 
 . قائمة الفعاؿ اؼباضية كاؼبضارعة كاؼبصادرَُ.ْ



ّٓ 

 

يف الغالؼ المامي يف  َُِْرمز كزارة الشؤكف الدينية جبمهورية إندكنيسية  .ُ
 طرؼ الدين العلى.

 يف الغالؼ المامي يف طرؼ اليسر العلى. َُِّرمز منهج  .ِ
 Britannic Bold خبط" Kementerian Agama Republik Indonesia 2014"كتابة   .ّ

ُِ. 

 .ٖٗٓ،ّّ Harlow Solid Italic خبط" Kamus Bantu Bahasa Arab" كتابة  .ْ

 . ْٕٗ،ٖٓ Mamloky كتابة "دركس اللغة العربية" خبط  .ٓ

 .ِْ Britannic Bold خبط" Untuk KELAS X Madrasah Aliyah" كتابة  .ٔ

 . ِْ Georgia خبط" Arab-Indonesia, Indonesia-Arab" كتابة  .ٕ

 ,Dilengkapi dengan Fi’il Madhi, Mudhori’ dan Mashdar, Antonim" كتابة  .ٖ

Sinonim, Isim (Mufrad, Mutsanna, Jamak), Kaidah Bahasa Arab Dasar, 

Kata Mutiara "خبط Deloise ِْ . 

 . ِْ Franklin Gothic Heavy خبط" Muhammad Amin" كتابة  .ٗ

 Sakkal كتابة "أحرصوا على تعلم اللغة العربية فإهنا جزء من دينكم" خبط  .َُ

Majalla ّٔ . 

 Bersemangatlah dalam mempelajari Bahasa Arab karena Bahasa" كتابة  .ُُ

Arab adalah bagian dari agama kalian (Islam) "خبط Freehand521 BT 

ُْ،ٕٓ. 

 . ِْ Futura Md BT خبط" Umar bin Khaththab RA" كتابة  .ُِ

" Kerjasama antara PBA UIN Maliki Malang dan MAN Bangil" كتابة  .ُّ

 . ُٔ Britannic Bold خبط

كاؼبدرسة الاانوية  ماالنجرمز جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية  .ُْ
 Kerjasama antara PBA" اإلسالمية اغبكومية باقبيل جبانب اليسر من كتابة



ْٓ 

 

UIN Maliki Malang dan MAN Bangil " كحبانب الدين من صورة الطلبة يف
 معمل اللغة يف الغالؼ الورائي. 

صورة الغالؼ المامي من كتاب "دركس اللغة العربية" كدييل الباحث إىل  .ُٓ
 اعبانب الدين قليال يف الغالؼ الورائي من اؼبعجم اؼبساعد. 

زيادة الغالؼ السود كالبيض من غالؼ اؼبعجم اؼبساعد المامي يف  .ُٔ
 . الصفحة الكىل من اؼبعجم اؼبساعد

 ربديد اؼبعجم يف طرؼ القرطاس .ُٕ
 ُٖ Traditional Arabic كتابة احملتويات اؼبعجم اؼبساعد يف العربية خبط  .ُٖ

 . ُِ Times New Roman كاإلندكنيسية خبط

 (ُِّ – ُٖٓتغيَت عدد الصفحات اؼبعجم اؼبساعد من قبل ) .ُٗ
 اؼبساعد. زيادة الفعاؿ اؼباضية كاؼبضارعة كاؼبصادر يف اؼبعجم  .َِ
 زيادة قائمة اؼبراجع.      .ُِ

)اؼبعجم اؼبساعد( إىل ثالثُت طالبا  نتاجاإليقـو الباحث بالتجربة اؼبيدانية هبذا       
يف الفصل العاشر قسم الرياضيات كالعلـو كمدرسيت اللغة العربية، أستاذة نينوؾ 

ات من نتيجة اكايت كأستاذة رىيس أمالية. كيستنبط الباحث االقًتاحَت إيكو ى
 :إستبانة التجربة اؼبيدانية

 ؛. الغالؼ مل جيذبُ
 ؛. أف يكوف أدؽ يف كتابة اؼبفرداتِ
 ؛. الصعب يف البحث عن اؼبفرداتّ
. أف يزيد المالة يف الفعاؿ اؼباضية كاؼبضارعة كاؼبصادر كي يكوف الطالب أسهل ْ

 ؛يف فهم كتكوين اعبملة
 ؛عجم كاؼبساعد. أف يزيد الحاديث النبوية يف اؼبٓ



ٓٓ 

 

شكل التحديد مال يف اؼبعجم . أف يكوف ربديد اغبرؼ باللوف الحضر أك غَته ك ٔ
  ؛اآلخر

 . أف يزيد بالظباء البلداف أك اغبيوانات أك غَتمها.ٕ
 ث. مواصفات المعجم المساعد بعد التجربة الميدانية

. ىذه ىي بعد التجربة اؼبيدانية، الباحث يقـو بإصالح اإلنتاج الاالث      
 مواصفات اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" بعد اإلصالح الاالث: 

 

 
 ساعد بعد إصالح التجربة اؼبيدانية. غالؼ اؼبعجم اؼبُُ.ْ



ٓٔ 

 

 
 . كجو احملتويات اؼبعجم اؼبساعد )ربديد اغبرؼ باللواف(ُِ.ْ

لغالؼ المامي يف يف ا َُِْرمز كزارة الشؤكف الدينية جبمهورية إندكنيسية  .ُ
 طرؼ الدين العلى.

 يف الغالؼ المامي يف طرؼ اليسر العلى. َُِّرمز منهج  .ِ
 Britannic Bold خبط" Kementerian Agama Republik Indonesia 2014" كتابة  .ّ

ُِ. 

 .ٖٗٓ،ّّ Harlow Solid Italic خبط" Kamus Bantu Bahasa Arab" كتابة  .ْ

 . ْٕٗ،ٖٓ Mamloky العربية" خبط كتابة "دركس اللغة  .ٓ

 .ِْ Britannic Bold خبط" Untuk KELAS X Madrasah Aliyah" كتابة  .ٔ

 . ِْ Georgia خبط" Arab-Indonesia, Indonesia-Arab" كتابة  .ٕ

 ,Dilengkapi dengan Fi’il Madhi, Mudhori’ dan Mashdar, Antonim"كتابة   .ٖ

Sinonim, Isim (Mufrad, Mutsanna, Jamak), Kaidah Bahasa Arab Dasar, 

Kata Mutiara "خبط Deloise ِْ . 

 . ِْ Franklin Gothic Heavy خبط" Muhammad Amin"كتابة   .ٗ



ٕٓ 

 

 Sakkalكتابة "أحرصوا على تعلم اللغة العربية فإهنا جزء من دينكم" خبط   .َُ

Majalla ّٔ . 

 Bersemangatlah dalam mempelajari Bahasa Arab karena Bahasa" كتابة  .ُُ

Arab adalah bagian dari agama kalian (Islam) "خبط Freehand521 BT 

ُْ،ٕٓ. 

 . ِْ Futura Md BT خبط" Umar bin Khaththab RA"كتابة   .ُِ

" Kerjasama antara PBA UIN Maliki Malang dan MAN Bangil"كتابة   .ُّ

 . ُٔ Britannic Bold خبط

كاؼبدرسة الاانوية  ماالنجوالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية رمز جامعة م .ُْ
 Kerjasama antara PBA"اإلسالمية اغبكومية باقبيل جبانب اليسر من كتابة 

UIN Maliki Malang dan MAN Bangil " كحبانب الدين من صورة الطلبة يف
 معمل اللغة يف الغالؼ الورائي. 

كتاب "دركس اللغة العربية" كدييل الباحث إىل   صورة الغالؼ المامي من .ُٓ
 اعبانب الدين قليال يف الغالؼ الورائي من اؼبعجم اؼبساعد. 

زيادة الغالؼ السود كالبيض من غالؼ اؼبعجم اؼبساعد المامي يف  .ُٔ
 الصفحة الكىل من اؼبعجم اؼبساعد. 

 باللواف.( A-Y م، –زيادة التحديد يف الحرؼ )أ  .ُٕ
 ُٖ Traditional Arabic كتابة احملتويات اؼبعجم اؼبساعد يف العربية خبط  .ُٖ

 . ُِ Times New Roman كاإلندكنيسية خبط

 (. ُِْ – ُِّتغيَت عدد صفحات اؼبعجم اؼبساعد من قبل ) .ُٗ

بعد ىؤالء اؼبواصفات من اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية"       
ايا كالعيوب من ىذا اؼبعجم اؼبساعد، فهذه ىي مزايا اؼبعجم فالباحث يستنبط اؼبز 

 اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية":



ٖٓ 

 

سهولة البحث عن معٌت الكلمة يف كتاب "دركس اللغة العربية" لف اؼبعجم  أ(
اؼبساعد مرتب بًتتيب اللفبائي العاـ )أ حىت م( كىذا أسهل من ترتيب 

 اللغة العربية" مصنف بًتتيب اؼبوضوع. اؼبوضوعي مع أف كتاب "دركس 
جذابة الغالؼ اؼبعجم اؼبساعد حسب لوف الغالؼ من كتاب "دركس اللغة  ب(

 العربية" )أحضر(. 
ربديد القساـ يف اؼبعجم جذاب بلوف الحضر كرمز خاص حسب القسم  ت(

 )مًتادفات، قائمة الظباء اؼبفردة كاؼباٌت كاعبمع حىت احملفوظات(.
الفعاؿ اؼباضية كاؼبضارعة كاؼبصادر من كتاب "دركس اللغة العالبية"،  زيادة ث(

، كقائمة اؼبًتادفات، كقائمة الظباء اؼبفردة كاؼباٌت كاعبمع، الضداءكقائمة 
 كالقواعد العربية الساسية، كاحملفوظات. 

 أما ىذه ىي عيوب اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية":       
بة البحث عن معٌت الكلمة مباشرة لف اؼبستخدـ سيقـو بتجريد كترديد صعو  أ(

الكلمة اليت فيها أحرؼ الزائدة. كىذا صعب ؼبن ليس لو كفاءة يف ذبريد كترديد 
 الكلمة. 

للحمل  نتاجاإلعدد الصفحات كاَت )أكار من مائتُت(. ىذا سيؤثر إىل ثقيل  ب(
 إىل أم مكاف ما.

كاللواف الكاَتة يؤثر إىل شبن غايل ؽبذا اؼبعجم اؼبساعد عدد الصفحات الكاَتة  ت(
 يف الطبع. شبن كل اؼبعجم قدر ثالثُت ألفا ركبية. 

إرشادات االستخداـ اؼبعجم مازاؿ صعب لبعض اؼبستخدـ، خاصة من الذم  ث(
 ليس ؽبم الكفاءة الكافية يف فهم ذبريد كترديد الكلمة. 

 
عجم المساعد على كتاب "دروس اللغة فعالية استخدام المالمبحث الرابع: 

 العربية"



ٓٗ 

 

يف ىذا اؼببحث يشرح الباحث فعالية استخداـ اؼبعجم إما من قبل اػببَت كإما من       
 قبل اؼبدرس كالطالب كاؼبستخدـ للمعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية". 

 أ. نتيجة استبانة تصديق الخبير
ح نتيجة تصديق خبَت اؼبواد كاحملتويات )الدكتور ىذا ىو اعبدكؿ الذم يشر       

دانياؿ حلمي اؼباجستَت( الذم يقـو الباحث بتصديق اإلنتاج يـو اإلثنُت يف التاريخ 
 :َُِٔإثنُت من مايو 

 خبَت اؼبواد كاحملتويات ديقستبانة تصا. نتيجة ِ.ْ

 X Xi المؤشر الرقم
الدرجة 
 المائوية

 كمالة
 %ََُ ٓ ٓ اؼبعجم كضوح إرشادة استخداـ .ُ
 %َٖ ٓ ْ مالءمة اؼبقدمة اؼبتعلقة دبستخدـ اؼبعجم .ِ
 %ََُ ٓ ٓ كضوح ىدؼ تصنيف اؼبعجم  .ّ
 %َٖ ٓ ْ دقة استخداـ اؼبعٌت اؼبناسب .ْ

 إجياز
 %َٖ ٓ ْ مالءمة بالنظاـ اؼبعجمي .ٓ

 شرح )اؼبواد كاحملتويات(
 %َٖ ٓ ْ مالءمة دبعٌت الكلمة  .ٔ
 %َٖ ٓ ْ مواد اؼبعجم دقة ترتيب .ٕ
 %َٖ ٓ ْ كضوح ترتيب مواد اؼبعجم . ٖ
 دقة
 %َٖ ٓ ْ دقة اؼبااؿ أك الصورة  .ٗ
 %َٖ ٓ ْ مالءمة اؼبااؿ أك الصورة . َُ



َٔ 

 

 قاعدة
 %ََُ ٓ ٓ مالءمة القاعدة دبواد اؼبعجم .ُُ

 قائمة اؼبراجع
 %ََُ ٓ ٓ دقة قائمة اؼبراجع اؼبستخدمة .ُِ

 %1141 61 52 عدد إجمالي
 xََُ = %8667%َٔ/ِٓفعالية :       
)اؼبعجم اؼبساعد( لو  نتاجاإل، فقرر الباحث أف ىذا ستبانةاالفمن نتيجة       
 %(.ََُ≤%<قيمةْٖ) الئق جدادرجة 

كىذه ىي نتيجة استبانة تصديق خبَت التصميم )أضبد مكي حساف اؼباجستَت(       
 :َُِٔاإلثنُت يف التاريخ إثنُت من مايو  الذم يقـو الباحث بتصديق اإلنتاج يـو

 خبَت التصميم ديقستبانة تصا. نتيجة ّ.ْ

 X Xi اتالمؤشر  الرقم

الدرجة 
 المائوية

 الوجه
 %َٖ ٓ ْ كضوح الكتابة .ُ
 %َٖ ٓ ْ جذابة الكتابة .ِ
 %َٖ ٓ ْ دقة الكتابة .ّ
 %َٖ ٓ ْ مالءمة مقدار اؼبعجم .ْ
 %َٖ ٓ ْ دقة مقدار اغبركؼ .ٓ
 %َٖ ٓ ْ دقة جنس اغبركؼ .ٔ
 %َٔ ٓ ّ كفاؽ خليط اللواف .ٕ
 %َٔ ٓ ّ دقة كايف قرطاس الغالؼ .ٖ
 %َٖ ٓ ْ صبالة اغبركؼ .ٗ



ُٔ 

 

 %َٔ ٓ ّ صبالة الصورة .َُ
 مونتاج الغالف

 %َٖ ٓ ْ كضع الكتابة من طرؼ القرطاس اؼبعجم .ُُ
 %َٖ ٓ ْ كضع الصورة يف صفحة القرطاس .ُِ
 %َٖ ٓ ْ كتابة يف الصورة كضع ال .ُّ
 %َٖ ٓ ْ كضع الصورة يف الغالؼ .ُْ

 مقدمة
 %َٔ ٓ ّ دقة الوضع .ُٓ
 %َٔ ٓ ّ جذابة الوجو .ُٔ
 %َٖ ٓ ْ دقة مقدار اغبركؼ . ُٕ
 %َٖ ٓ ْ دقة جنس اغبركؼ .ُٖ
 %َٖ ٓ ْ دقة مسافة الفسحة .ُٗ

 محتويات
 %َٖ ٓ ْ دقة الوضع .َِ
 %َٖ ٓ ْ جذابة الوجو . ُِ
 %َٖ ٓ ْ دقة مقدار اغبركؼ .ِِ
 %َٖ ٓ ْ دقة جنس اغبركؼ .ِّ
 %َٖ ٓ ْ دقة مسافة الفسحة .ِْ

 إرشادات
 %َٖ ٓ ْ دقة الوضع .ِٓ
 %َٖ ٓ ْ جذابة الوجو .ِٔ
 %َٖ ٓ ْ دقة مقدار اغبركؼ .ِٕ
 %َٖ ٓ ْ دقة جنس اغبركؼ .ِٖ



ِٔ 

 

 %َٖ ٓ ْ دقة مسافة الفسحة .ِٗ
 شرح / مواد المعجم

 %َٖ ٓ ْ دقة الوضع .َّ
 %َٖ ٓ ْ جذابة الوجو .ُّ
 %َٖ ٓ ْ دقة مقدار اغبركؼ .ِّ
 %َٖ ٓ ْ دقة جنس اغبركؼ .ّّ
 %َٖ ٓ ْ دقة مسافة الفسحة .ّْ

 األضداءقائمة المترادفات و 
 %َٖ ٓ ْ دقة الوضع .ّٓ
 %َٖ ٓ ْ جذابة الوجو .ّٔ
 %َٖ ٓ ْ دقة مقدار اغبركؼ .ّٕ
 %َٖ ٓ ْ غبركؼدقة جنس ا .ّٖ
 %َٖ ٓ ْ دقة مسافة الفسحة .ّٗ

 قائمة األسماء المفردة والمثنى والجمع
 %َٖ ٓ ْ دقة الوضع .َْ
 %َٖ ٓ ْ جذابة الوجو .ُْ
 %َٖ ٓ ْ دقة مقدار اغبركؼ .ِْ
 %َٖ ٓ ْ دقة جنس اغبركؼ .ّْ
 %َٖ ٓ ْ دقة مسافة الفسحة .ْْ

 قائمة المراجع
 %َٔ ٓ ّ دقة الوضع .ْٓ
 %َٔ ٓ ّ جذابة الوجو .ْٔ
 %َٔ ٓ ّ دقة مقدار اغبركؼ .ْٕ



ّٔ 

 

 %َٔ ٓ ّ دقة جنس اغبركؼ .ْٖ
 %َٔ ٓ ّ دقة مسافة الفسحة .ْٗ

 %3721 245 186 عدد إجمالي
  xََُ = %7569%ِْٓ/ُٖٔفعالية:       
)اؼبعجم اؼبساعد( لو  نتاجاإل، فقرر الباحث أف ىذا ستبانةاالفمن نتيجة       
 %(. ْٖ≤%<قيمةٖٔ)ئق الدرجة 

 
 ب. فعالية استخدام المعجم المساعد من المدّرسة في التجربة األولى

كاآلف، سيشرح الباحث نتيجة استبانة فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد من       
مدرسة اللغة العربية )نينوؾ إيكو ىَتاكايت( يف التجربة الكىل. يقـو الباحث ىذه 

. ىذا ىو جدكؿ نتيجة َُِٔ التاريخ تاسع من مايو التجربة يـو اإلثنُت يف
 استبانة فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد من مدرسة اللغة العربية: 

 من مدرسة اللغة العربية كىلستبانة التجربة الانتيجة  جدكؿ. ْ،ْ

 X Xi مؤشرات متغير رقم
درجة 
 مائوية

 كجو .ُ

. جذابة كجو اؼبعجم ُ
 %ََُ ٓ ٓ للقراءة

 %ََُ ٓ ٓ جذابة غالؼ اؼبعجم .ِ
. كضوح ؿبتويات ّ

 %ََُ ٓ ٓ إرشادات اؼبعجم

 %ََُ ٓ ٓ . كضوح إرشادات اؼبعجمْ
 %ََُ ٓ ٓ . دقة اؼبفهرسٓ

 %َٖ ٓ ْ. جذابة ربديد كل ٔشرح  .ِ



ْٔ 

 

ؿبتويات 
 اؼبعجم

 الحرؼ كأقساـ اؼبعجم
. كضوح شرح ؿبتويات ٕ

 %ََُ ٓ ٓ اؼبعجم

ر كجنس . دقة مقداٖ
 %َٖ ٓ ْ الكتابة

. سهولة فهم ؿبتويات ٗ
 اؼبعجم

ْ ٓ َٖ% 

. دقة اختيارات اللواف َُ
يف كل الحرؼ كأقساـ 

 اؼبعجم
ْ ٓ َٖ% 

. مناسبة اؼبفردات ُُ
 %ََُ ٓ ٓ دبعانيها

. مناسبة اؼبفردات باؼبواد ُِ
يف كتاب "دركس اللغة 

 العربية"
ْ ٓ َٖ% 

مة . جذابة زيادة قائُّ
اؼبتذادات كاؼبًتادفات كأظباء 
الفردة كاؼباٌت كاعبمع، 
كالقواعد العربية الساسية، 

 كاحملفوظات

ْ ٓ َٖ% 

. كضوح كيفية ترصبة ُْ
 اؼبفردات

ٓ ٓ ََُ% 

 %1281 71 64 عدد إجمالي



ٔٓ 

 

  %ْ،ُٗ =% ََُ x َٕ/ْٔفعالية:       
للغة العربية، أستاذة نينوؾ من قبل مدرسة ا كىلالتجربة ال ستبانةامن نتيجة       

)اؼبعجم اؼبساعد(  نتاجاإلاكايت فيقرر الباحث أف فعالية استخداـ َت إيكو ى
 . %(ََُ≤%<قيمةْٖ) الئق جدا بدرجة% 9164

 
 ت. فعالية استخدام المعجم المساعد من الطلبة في التجربة األولى

ساعد من عشرة سيشرح الباحث نتيجة استبانة فعالية استخداـ اؼبعجم اؼب      
. يقـو الباحث  الطالب من طلبة الفصل العاشر يف قسم الرياضيات كالعلـو

. ىذا ىو جدكؿ َُِٔبالتجربة الكىل يـو اإلثنُت يف التاريخ تاسع من مايو 
نتيجة استبانة فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد من عشرة الطالب من طلبة الفصل 

 :  العاشر يف قسم الرياضيات كالعلـو
 من عشرة طالب كىلستبانة التجربة الانتيجة  جدكؿ. ٓ.ْ

نتيجة 
 المستجيب

 مؤشرات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 ْ ٓ ْ ّ ْ ّ ْ ْ ْ ٓ 
2 ْ ٓ ْ ْ ٓ ّ ٓ ٓ ْ ٓ 
3 ٓ ْ ْ ْ ْ ٓ ْ ٓ ْ ّ 
4 ْ ْ ٓ ٓ ّ ْ ّ ٓ ْ ٓ 
5 ْ ْ ّ ْ ْ ّ ْ ّ ٓ ْ 
6 ْ ْ ْ ّ ْ ْ ْ ْ ٓ ْ 
7 ْ ٓ ْ ّ ٓ ْ ْ ْ ٓ ٓ 
8 ٓ ٓ ٓ ّ ٓ ْ ٓ ْ ْ ْ 
9 ّ ْ ٓ ْ ْ ْ ْ ٓ ٓ ٓ 



ٔٔ 

 

11 ْ ٓ ْ ّ ٓ ّ ْ ٓ ٓ ْ 
 44 45 44 41 37 43 36 42 45 41 عدد إجمالي
 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 حد أعلى

 88 91 88 82 74 86 72 84 91 82 درجة مائوية
درجة مائوية 

 إجمالي
836/1111 x 111%   =8366 % 

، يقرر الباحث أف فعالية استخداـ كىلمن التجربة ال ستبانةاالة من نتيج      
 %(. ْٖ≤%<قيمةٖٔ) الئق درجةب %8366)اؼبعجم اؼبساعد(  نتاجاإل
 

 ث. فعالية استخدام المعجم المساعد من المدّرسة في التجربة الميدانية
سيت سيشرح الباحث نتيجة استبانة فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد من مدر       

( كىي مدرسة اللغة العربية يف الفصل ُاللغة العربية، مها نينوؾ إيكو ىَتاكايت )
( كىي مدرسة اللغة العربية يف ِالعاشر قسم الرياضيات كالعلـو كراىس أمالية )

الفصل العاشر قسم اللغة كالاقافة. ىذا ىو جدكؿ نتيجة استبانة فعالية استخداـ 
   : ة العربيةاؼبعجم اؼبساعد من مدرسيت اللغ

 ستبانة التجربة اؼبيدانية من مدرسيت اللغة العربيةانتيجة  جدكؿ. ٔ.ْ

 مؤشرات متغير رقم
نتيجة 

 المستجيب
1 2 

 كجو .ُ

 ٓ ٓ . جذابة كجو اؼبعجم للقراءةُ
 ٓ ٓ . جذابة غالؼ اؼبعجمِ
 ٓ ٓ . كضوح ؿبتويات إرشادات اؼبعجمّ
 ٓ ٓ . كضوح إرشادات اؼبعجمْ



ٕٔ 

 

 ٓ ٓ . دقة اؼبفهرسٓ

ِ. 
شرح 

ؿبتويات 
 اؼبعجم

. جذابة ربديد كل الحرؼ كأقساـ ٔ
 ْ ٓ اؼبعجم

 ْ ٓ . كضوح شرح ؿبتويات اؼبعجمٕ
 ٓ ٓ . دقة مقدار كجنس الكتابةٖ
 ْ ٓ . سهولة فهم ؿبتويات اؼبعجمٗ

. دقة اختيارات اللواف يف كل َُ
 ٓ ْ الحرؼ كأقساـ اؼبعجم

 ٓ ٓ مناسبة اؼبفردات دبعانيها. ُُ
. مناسبة اؼبفردات باؼبواد يف كتاب ُِ

 ٓ ْ "دركس اللغة العربية"

. جذابة زيادة قائمة اؼبتذادات ُّ
كاؼبًتادفات كأظباء الفردة كاؼباٌت 
كاعبمع، كالقواعد العربية الساسية، 

 كاحملفوظات

ٓ ٓ 

 ٓ ٓ . كضوح كيفية ترصبة اؼبفرداتُْ
 67 68 ماليعدد إج

 71 71 حد أعلى
  .x ََُ = %9664% ََِ(/ٖ،ٓٗ+ُ،ٕٗفعالية: )      
ستبانة التجربة اؼبيدانية من قبل مدرسيت اللغة العربية فيقرر امن نتيجة       

الئق  بدرجة% 9664)اؼبعجم اؼبساعد(  نتاجاإلالباحث أف فعالية استخداـ 
 .%(ََُ≤%<قيمةْٖ) جدا

 



ٖٔ 

 

 المعجم المساعد من الطلبة في التجربة الميدانيةج. فعالية استخدام 
سيشرح الباحث نتيجة استبانة فعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد من ثالثُت       

طالبا يف التجربة اؼبيدانية. ىذا ىو جدكؿ نتيجة استبانة فعالية استخداـ اؼبعجم 
 اؼبساعد من ثالثُت طالبا يف التجربة اؼبيدانية: 

 ربة اؼبيدانية من ثالثُت طالباجالتاستبانة  ةنتيج جدكؿ. ٕ.ْ
نتيجة 

 المستجيب
عدد  مؤشرات

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 إجمالي
1 ْ ْ ْ ٓ ْ ٓ ْ ٓ ٓ ْ ْْ 
2 ْ ٓ ْ ْ ٓ ْ ٓ ٓ ٓ ٓ ْٔ 
3 ٓ ٓ ٓ ْ ْ ٓ ْ ْ ٓ ٓ ْٔ 
4 ّ ْ ْ ْ ّ ْ ْ ْ ٓ ٓ َْ 
5 ْ ْ ْ ْ ٓ ٓ ْ ْ ْ ْ ِْ 
6 ّ ْ ْ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ْ ْٓ 
7 ْ ٓ ٓ ٓ ٓ ِ ّ ْ ْ ٓ ِْ 
8 ْ ْ ّ ّ ْ ّ ْ ْ ٓ ٓ ّٗ 
9 ْ ٓ ْ ّ ٓ ّ ّ ّ ٓ ْ ّٗ 

11 ّ ْ ٓ ْ ّ ّ ّ ْ ّ ّ ّٓ 
11 ْ ْ ٓ ْ ْ ّ ٓ ْ ْ ْ ُْ 
12 ّ ٓ ٓ ّ ْ ْ ٓ ٓ ْ ْ ِْ 
13 ْ ٓ ٓ ْ ْ ْ ٓ ٓ ٓ ٓ ْٔ 
14 ْ ٓ ٓ ْ ْ ْ ٓ ٓ ٓ ٓ ْٔ 
15 ّ ّ ّ ٓ ْ ّ ّ ٓ ٓ ْ ّٖ 
16 ٓ ٓ ٓ ْ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ْٗ 



ٔٗ 

 

17 ّ ْ ْ ّ ْ ْ ْ ّ ٓ ٓ ّٗ 
18 ْ ْ ْ ٓ ْ ْ ْ ٓ ٓ ٓ ْْ 
19 ّ ّ ّ ٓ ْ ْ ْ ٓ ّ ٓ ّٗ 
21 ّ ّ ْ ْ ْ ّ ْ ْ ٓ ْ ّٖ 
21 ْ ْ ْ ٓ ْ ْ ّ ْ ْ ّ ّٗ 
22 ْ ْ ّ ٓ ّ ْ ْ ْ ٓ ْ َْ 
23 ْ ّ ّ ٓ ٓ ْ ْ ٓ ٓ ّ ُْ 
24 ْ ْ ّ ّ ْ ّ ّ ّ ْ ّ ّْ 
25 ّ ٓ ٓ ْ ٓ ّ ْ ٓ ْ ٓ ّْ 
26 ٓ ْ ْ ْ ٓ ْ ٓ ْ ٓ ْ ْْ 
27 ْ ٓ ٓ ْ ْ ْ ٓ ٓ ْ ْ ْْ 
28 ْ ْ ّ ْ ْ ّ ْ ّ ْ ْ ّٕ 
29 ْ ٓ ٓ ْ ْ ْ ْ ْ ٓ ْ ّْ 
31 ٓ ْ ْ ٓ ٓ ْ ْ ْ ٓ ٓ ْٓ 

 1251 عدد إجمالي
 1511 حد أعلى

   .x ََُ = %8363% ََُٓ/َُِٓفعالية:       
فيقرر الباحث أف  الباطثالثُت  من التجربة اؼبيدانية من ستبانةاالمن نتيجة       

 الئق بدرجة %8363)اؼبعجم اؼبساعد(  نتاجاإلفعالية استخداـ 
 .%(ْٖ≤%<قيمةٖٔ)



 

َٕ 

 الفصل الخامس
 الخاتمة

 أ. خالصة نتائج البحث
 يستنبط الباحث من نتائج البحث السابقة ما يلي:       

" ربليل اغباجة . خطوات تطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربيةُ
كاؼبشكلة باؼبالحظة كاؼبقابلة مع اؼبدرسة كالطالبة، صبع البيانات أم صبع اؼبفردات 
اؼبوجودة يف كتاب "دركس اللغة العربية"، ترتيب اؼبفردات حسب اللفبائي العاـ، 
تصميم اإلنتاج، تصديق خبَت اؼبواد كاحملتويات كالتصميم، إصالح اإلنتاج الكؿ، 

ج الكىل، إصالح اإلنتاج الااين، التجربة اؼبيدانية، إصالح اإلنتاج ذبربة اإلنتا 
 الاالث، اإلنتاج اعبماعي. 

. مواصفات اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" ىي مقدار اؼبعجم ِ
A6 لوف غالؼ اؼبعجم اػبارجي أبيض كأخضر، لوف غالؼ اؼبعجم الداخلي ،

ة استخداـ اؼبعجم، الفهرس، مفردات اللغة أسود كأبيض، شكر كتقدير، إرشاد
العربية بًتصبتها إىل اللغة اإلندكنيسية، مفردات اللغة اإلندكنيسية بًتصبتها إىل اللغة 
العربية، قائمة الفعاؿ اؼبضية كاؼبضارعة كاؼبصادر، قائمة الضداء، قائمة 

وية الساسية، اؼبًتادفات، قائمة الظباء اؼبفردة كاؼباٌت كاعبمع، القواعد النح
 احملفوظات.

% )الئق جدا(، ٕ،ٖٔ. فعالية اإلنتاج من جهة تصديق خبَت اؼبواد كاحملتويات ّ
% )الئق(، فعالية استخداـ ٗ،ٕٓفعالية اإلنتاج من جهة تصديق خبَت التصميم 

% )الئق جدا(، فعالية ْ،ُٗاؼبعجم اؼبساعد من اؼبدرسة يف التجربة الكىل 
% )الئق(، فعالية ٔ،ّٖعد من الطلبة يف التجربة الكىل استخداـ اؼبعجم اؼبسا

% )الئق جدا(، ْ،ٔٗاستخداـ اؼبعجم اؼبساعد من اؼبدٌرسة يف التجربة اؼبيدانية 
% )الئق(. ّ،ّٖفعالية استخداـ اؼبعجم اؼبساعد من الطلبة يف التجربة اؼبيدانية 



ُٕ 

 

 
 ب. االقتراحات

)اؼبعجم  نتاجاإلحات الستخداـ يف ىذا البحث، يعطى الباحث االقًتا      
 اؼبساعد( كاآليت:

. ىذا اؼبعجم اؼبساعد حيتاج إىل البحث أدؽ من قبل. على سبيل اؼبااؿ يف دقة  ُ
 كتابة مفردات اللغة العربية كاإلندكنيسية. 

كاالقًتاحات من مستخدـ اؼبعجم، أحسن ؽبذا  نتاجاإل. اعتمادا على إصالحات ِ
اء اغبيوانات أك الشجار كغَت ذلك كي يكوف أجذب قائمة الظب زيادةاؼبعجم 

 من قبل. 
. أف يكوف ىذا اؼبعجم مرتبا حسب اؼبوضوع يف كتاب "دركس اللغة العربية" لف ّ

مستخدـ اؼبعجم اؼبساعد ـبتلف. بعضهم من ؽبم الكفاءة الكافية يف ذبريد 
 كترديد الكلمة كبعضهم ال.

كزارة الشؤكف الدينية يف طبع ىذا اؼبعجم  نم قسم الًتبية . أف يتعاكف الباحث معْ
اؼبساعد. إذف، يكوف اؼبعجم اؼبساعد أرخص من قبل. اؼبدارس ستجذب أف 

 تستخدـ ىذا اؼبعجم ؼبدرسيهم كطلبتهم.
كزارة الشؤكف الدينية دستورا أك نظاما الذم يوجب من صنع قسم الًتبية ي. أف ٓ

 ية" أف يكملو باؼبعجم اؼبساعد.    اؼبدارس اليت تستخدـ كتاب "دركس اللغة العرب
. من الذم يريد أف يطور اؼبعجم اؼبساعد مال ىذا اؼبعجم من الكتاب فأحسن ٔ

أف يطور اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "دركس اللغة العربية" للفصل اإلحدل 
 عشرة كاثٍت عشرة لف اؼبعجم ؽبذين الفصلُت مل يطوٍَّر. 
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