
 إعداد املعجم "املعّرب" لطلبة قسم تعليم اللغة العربية
 )حبث جترييب يف مستوى متقدم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(

 يف قسم تعليم اللغة العربية s)-1) حبث تكميلي لنيل درجة سرجانا
 
 إعداد

 هبرين بديا

 ٗٓٓٓ٘ٔٓٔ:  رقم التسجيل
 

 إشراف
 توفيق الرمحن ادلاجستري راضاحلاج 

 ٜٛٔٔٓٚٚٔ ٕٕٖٕٓٓٔٔٓٓرقم التوظيف : 
 
 
 

 
 
 

 قســم تعليــم اللغة العــربية
 كليـــة علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 م4112

 



 استهالل
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

  ))                        

           (( 

 ٖٓٔسورة النحل آية 
 
 

 َأِحبُّوا اْلَعَرَب لَِثاَلٍث: ِِلَّّنِ َعَرِبٌّ َواْلُقْرآَن َعَرِبٌّ وََكاَلَم َأْىِل اْْلَنَِّة َعَرِبٌّ 
بيهقي(الطرباّن و الاحلاكم و ه ا)رو   

  



 إهداء
 

 أىدي ىذا البحث إىل :
 

 والدي ووالديت احلاج خملص خري الدين و ليليك خريية
 إجالال واحرتاما

 
 إخويت وأخوايت األحباء

 أصدقاء وصديقات األحباءو 
 
 

 كل من بذل جهده يف نشر اللغة العربية
  



 شكر وتقدير
 

اإلنسان ما مل يعلم . والصالة والسالم على حممد  احلمد هلل الذي عّلم بالقلم ـ عّلم

 ينبوع العلوم و احلكم ـ وعلى آلو وصحبو الربرة الكرام ـ

وبعون هللا قد متت كتابة ىذه الرسالة العلمية لنيل درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة 

مية احلكومية امعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالباْل علوم الرتبية والتعليمكليـــة يف   العربية

ـ وعلى ىذا قد رأيت من ادلناسب أن أقدم ىنا أمجل الشكر والتقدير لكل من  ماالنج

 ساعدّن يف كتابة ىذه الرسالة، وىم :

وجيا راىارجو، مدير جامعة موالنا مالك احة اِلستا  الدكتور احلاج ممس -ٔ

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

علوم الرتبية ، عميد كلية علي ادلاجستري احلاج نورمساحة اِلستا  الدكتور  -ٕ

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  والتعليم

، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية ادلاجستري مساحة اِلستا ة مملؤة احلسنة -ٖ

 امعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجباْل



لرمحن ادلاجستري، ادلشرف الذي أفاد توفيق ا راضاحلاج مساحة اِلستا   -ٗ

حث منذ الباحث علميا و عمليا ووجو خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا الب

 بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منو

كلية علوم الرتبية يف  مجيع إخويت وأخوايت طلبة قسم تعليم اللغة العربية  -٘

 والتعليم

 جزاكم هللا أحسن اْلزاء ـ

 

 مٕٗٔٓ أبريل ٔ،ماالنج
 الباحث

 
 هبرين بديا

 ٗٓٓٓ٘ٔٓٔرقم التسجيل: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



  



  



 شهادة اإلقرار
 تشهد ىذه الورقة أن البحث التكميلي الذي كتبو:

 : هبرين بديا االسم 
 ٗٓٓٓ٘ٔٓٔ:  رقم القيد
 : طوبان العنوان

أقرر بأن ىذا البحث الذي قدمت ليوفر شروط النجاح للحصول على درجة 
يف جامعة موالنا  الرتبية والتعليميف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  (S1)سرجانا 

 "ادلعّرب"مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حتت ادلوضوع : إعداد ادلعجم 
امعة موالنا مالك يف مستوى متقدم جب رييبجت قسم تعليم اللغة العربية )حبث لبةلط

. حضرتو و كتبتو بنفسي وما زورتو من إبداع غريي )ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 و تأليف اآلخر ـ

و إ ا ادعى أحد استقباال أنو من تأليفو و تبني أنو فعال ليس من حبثى فأنا 
أحتمل ادلسؤولية على  لك و لن تكون ادلسؤولية على ادلشرف من ْلنة ادلناقشة يف قسم  

جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية   الرتبية والتعليمتعليم اللغة العربية كلية علوم 
 احلكومية ماالنج.

 
 م ٕٗٔٓ أبريل ٔماالنج،      
 الباحث     

 
 هبرين بديا     

 ٗٓٓٓ٘ٔٓٔرقم التسجيل :        
    



 حمتويات البحث

 ادلوضوع

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

 ب ................................................................  إىداء

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

 ه ........................................................... تقرير ادلشرف

 و ....................................................... تقرير ْلنة ادلناقشة

 ز ............................................................ إقرار الطالب

 ح .............................................................. مستخلص

 ط ................................................ مستخلص باللغة اإلجنليزية

 ي ............................................. اإلندونيسيةمستخلص باللغة 

 ك ......................................................... حمتويات البحث

 الفصل األول: اإلطار العام

 املبحث األول : أساسيات البحث

 ٔ ............................................................. مقدمة - أ

 الصفحة



 ٙ ...................................................... أسئلة البحث  - ب

 ٚ .................................................... أىداف البحث  - ج

 ٚ ..................................................... فروض البحث  - د

 ٚ ........................................................ أمهية البحث - ه

 ٛ ...................................................... حدود البحث - و

 ٜ .................................................. حتديد ادلصطلحات - ي

 املبحث الثاين : منهجية البحث

 ٓٔ ............................................... مدخل البحث و نوعو - أ

 ٓٔ ............................................... جمتمع البحث و عينتو - ب

 ٔٔ ................................................. أدوات مجع البيانات -ج

 ٖٔ ..................................................... مصادر البيانات -د

 ٗٔ ............................................... أسلوب حتليل البيانات -ه

 ٛٔ .................................................. مراحل تطوير ادلعجم-و

 ٕٔ ........................................... مواصفات ادلعجم "ادلعّرب" -ز

 



 الفصل الثاين : اإلطار النظري

 ٖٕ ............................................... مفهوم و بداية ادلعجم - أ

 ٕ٘ ....................................................... معيار ادلعجم  - ب

 ٕٚ ....................................................... وظيفة ادلعجم -ج

 ٕٛ .................................... وضعها ومنهج احلديثةأنواع ادلعاجم  -د

 ٖٖ ........................................................ نظام النطقي -ه

 ٖٚ ................................................... أسس إعداد ادلعجم-و

 الفصل الثالث : عرض البيانات و حتليلها

 املبحث األول : إعداد املعجم "املعّرب"

 ٜٖ .......................................... حتليل احلاجات و ادلشكالت  - أ

 ٓٗ ...................................................... مجع البيانات - ب

 ٔٗ ............................................... التصميم اِلول للمنتج -ج

 ٙٗ .................................................. التحكيم من اخلرباء -د

 ٛٗ .................................................. اإلصالحات اِلوىل -ه

 ٓ٘ ...................................................... التجربة ادلبدئية - أ أ



 ٔ٘ ................................................... اإلصالحات الثانية -ز

 خصائص املعجم "املعّرب"املبحث الثاين : 

 ٔ٘ ........................................................... ادلفردات - أ

 ٔ٘ ........................................................ ادلصطلحات - ب

 ٔ٘ ............................................................. ادلصادر-ج

 املبحث الثالث : استجابة الطلبة من املعجم "املعّرب"

 ٕ٘ ...................................................... التجربة ادليدانية - أ

  ٚ٘ ...................................................... نتائج اإلختبار - ب

 نتائج البحث والتوصيات واملقرتحاتالفصل الرابع : 

 ٓٙ ........................................................ نتائج البحث  - أ

 ٔٙ ................................................... توصيات البحث - ب

 ٕٙ ................................................... مقرتحات البحث - ج

 املراجعاملصادر و  قائمة

 ٖٙ ........................................................... ادلراجع العربية

 ٗٙ ......................................................... ادلراجع اِلجنبية



 ٘ٙ ............................................................ عنوان ادلواقع

 املالحق

 منو ج أدوات البحث

 بطاقة اإلشراف

 السرية الذاتية للباحث
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Dalam melakukan proses pembelajaran bahasa arab salah satu faktor penyebab 

timbulnya problematika dalam pemerolehan kata istilah yang sulit dicerna tanpa 

menggunkan kamus. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada masalah 

penyusunan kamus untuk dikembangkan dan memberikan solusi dengan pertimbangan 

bahwa kamus ini sangat sesuai untuk mahasiswa jurusan pendidikan bahasa arab berlaku 

pada tingkatan mutaqadimin (kelas tinggi). Perlu diketahui bahwa penyusunan kamus ini 

berdasarkan sistematika artikulasi (Nidzam An-Nutqi)  yang dicetuskan oleh Al-Kaafuri 

dalam buku leksikologi Bahasa Arab yang disusun oleh Bapak H.R. Taufiqurrochman, 

M.A. sistematika penyusunan kamus ini merupakan usaha penulis untuk membuat dan 

mengembangkan kamus sebagaimana mestinya dan bertujuan untuk membantu 

mahasiswa, menambah kosa kata istilah sebagai perbendaharaan kata. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menyusun kamus 

Al-Muarrab untuk mahasiswa pendidikan bahasa arab dan mengembangkannya dan 

bagaimanakah ketertarikan mahasiswa pendidikan bahasa arab dalam menggunakan 

kamus Al-Muarrab? 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan  informasi yang berkaitan 

dengan kata istilah atau bahasa serapan arab (ta’rib) yang termuat di kamus al-muarrab 

dan disusun oleh peneliti sendiri sekaligus dikembangkan dengan sistematika artikulasi, 

selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang ketertarikan 

mahasiswa pendidikan bahasa arab dalam menggunakan kamus Al-Muarrab dalam aspek 

kegunaan, kebutuhan, dan menjembatani mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi 

bahasa baik lisan maupun tulis. 

Penelitian ini menggunakan metode Eksperimen, dan kamus disusun dengan 

delapan langkah, yaitu: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi 

desain, revisi produk, ujicoba pemakaian untuk kelompok kecil, revisi produk, ujicoba 

produk untuk kelompok besar. Populasi dari penelitian ini meliputi mahasiswa 

pendidikan bahasa arab semester 7 di universitas islam negeri maulana malik Ibrahim 

Malang tahun 2013/2014. Adapun instrument penelitian adalah peneliti sendiri, 

observasi, wawancara, angket dan tes. 

Hasil penelitian ini adalah menghasilkan kamus Al-muarrab untuk mahasiswa 

pendidikan bahasa arab, memberikan deskripsi tentang respon mahasiswa yang sebagai 

salah satu bahan acuan dalam upaya mengembangkan kompetensi mahasiswa di sisi 

penguasaan kata istilah arab dan juga melalui kamus ini mahasiswa dapat belajar bahasa 

arab secara mandiri. 

   

 



 مستخلص بللغة اإلجنليزية
Budiya, Bahroin. 2014. Composing of Al-muarrab Dictionary’s for the scholars of Arabic 

education department. The Thesis of Arabic Education Department, 

Faculty of Teaching and Learning. State Islamic University of (Maulana 

Malik Ibrahim) Malang. Supervisor: H.R Taufiqurrochman, M.A 

 

Key words: composing dictionary, al-muarrab dictionary 

On the learning process of Arabic language, one of the factors that make the 

problems arise in the words terminology acquisition which is very difficult to 

comprehend without using dictionary. In this research the researcher focuses on the 

problem of composing dictionary to be grown up and give solution with consideration 

that this dictionary is very suitable for the students of Arabic language department in the 

advance level. We have to know that composing this dictionary based on articulation 

system (nidzam an-nutqi) which is begun by al kafuri on the Arabic lexicology’ book 

designed by H. R Taufiqurrochman M.A.  the systematic of the dictionary is constituted 

by the effort of the composer to create and develop the dictionary as the reader need and 

focus on supporting students, enrich terminology vocabularies in the society. 

Research questions in this research are how to design the dictionary for and 

students of Arabic department and develop "al-muarrab" dictionary, and how the interest 

of the students to demand al muarrab dictionary? 

This research in intended to acquire the information related to Arabic adoption 

language that includes in al-muarrab dictionary and composing by researcher covering by 

developing the articulation system, besides this research deals with gaining description 

about interesting of students of Arabic language in using dictionary, In the using aspects, 

needs, and leading the students to develop the language competent both oral and written. 

This research deals with experiment method  and Composing of Al-muarrab 

Dictionary’s of 8 steps, those are: case and potential, gaining the data, product designing, 

validity designing, product revising, trying in the colony of students, product revising and 

trying the product for the large community. The population of the research covers the 

seventh semester of Arabic language students in state Islamic university of (maulana 

malik Ibrahim) malang 2013/2014. While the instruments of the research are: the 

researcher himself, the observation, the interview, the questionnaire and test.  

The results of this research are product of Al-muarrab Dictionary’s and describe 

the interest of the students of Arabic education department and as the one of 

recommended tools in the developing students’ competence. On the mastering of Arabic 

word terminology and also by using applying this dictionary, the students can study 

Arabic language independently.  



 مستخلص 

، قسم البحث التكميليقسم تعليم اللغة العربية.  طلبةل "املعّرب"إعداد املعجم  .4102، هبرين بديا
. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية لرتبية والتعليمتعليم اللغة العربية . كلية علوم ا

 توفيق الرمحن ادلاجستري راضاحلاج ادلشرف:  ماالنج.
 : إعداد ادلعجم، ادلعجم ادلعّرباألساسيةالكلمة 

شاكل يف احلوو  عل  الكلمة الي ادلمن العوامل ادلسببة  احدىم اللغة العربية ييف عملية تعل
وتقدمي  عجمإعداد ادل مشكلة ركز الباحث عل   بحث. يف ىذه العجموعب ىضمها دون استخدام ادلت

( .  مستوى متقدم)  قسم تعليم اللغة العربيةىو مناسب لطالب  عجمتوضع عل  أساس أن ىذا ادلحل ل
يف كتاب ادلعجمي العريب الي مجعها  الكافوري سبق كتبو بنظام النطق عجمأن ىذا ادل أن يعرفيرج  

وتطوير  عدادكاتب إلال حو  ىو عجمىذا ادل نظام، إعداد  توفيق الرمحن ادلاجستري راضاحلاج  ستا األ
 .مفردات اللغةو بوفة الطالب   االقتضاء ، ويهدف إىل مساعدةحسب  عجمادل

و  (4) ؟ قسم تعليم اللغة العربية ةبللط "ادلعّرب"إعداد ادلعجم  يتم كيف( 0)ىي أسئلة البحث 
  قسم تعليم اللغة العربيةما ىي استجابة الطلبة استخدام  لك ادلعجم "ادلعّرب" عند طلبة 

ادلكتوبة يف معجم  اللغة العربية ادلعّربةكلمة الللحوو  معلومات تتعلق ب بحثال اىذأىداف 
 استجابةعن ا عاموصفا للحوو   بحثهدف الي، ولكنها أيضا  بنظام النطقالباحث  هاو مجع ادلعّرب
ادلعجم الطالب  ، و ردم اجةالستخدام ، واحلقبل ا من "ادلعّرب"باستخدام ادلعجم اللغة العربية  تعليم طلبة
 . حتريريةالكفاءة اللغوية شفوية و  لتطويرو 

، من حتليل متر بثمانية مراحلإعداد ادلعجم و  ، تجرييبال ىنا البحث البحث ايستخدم ىذ 
احلاجات وادلشكالت ومجع البيانات وتوميم ادلنتج والتحكيم من اخلرباء و اإلصالحات األوىل والتجربة 

تعليم اللغة العربية  طلبةحيتوي عل   من ىذا البحثجمتمع  الثانية و التجربة ادليدانية.ادلبدئية و اإلصالحات 
 يف عام الدراسي براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجإامعة موالنا مالك جب (7يف ادلستوى السابع )

 واالختبار.لة و االستبانة ادلقاب و وادلالحظة الباحث ىي أما أدوات البحث.  4102/4102
، ووصف قسم تعليم اللغة العربية لبةطادلعجم ادلعّرب ل إتتاج ىي بحثال اتقدمي نتائج ىذ 

العربية وأيضا من  اتوطلحادلالكلمة التمكن من  ناحية يف لبةكمرجع يف تطوير كفاءة الط  استجابة الطلبة
 .الذايت بتعليمطالب اللغة العربية  يتعلم عجم وخال  ادل
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 الفصل األول

  اإلطار العام 

 املبحث األول : أساسيات البحث

 مقدمة - أ

واللغة ىي معجزة الفكر  .أمهية اللغة ىي اللغة فكر ناطق، والتفكَت لغة صامتة

إف للغة قيمة جوىرية كربى يف حياة كل أمة فإهنا األداة اليت حتمل األفكار،  .الكربى

وتنقل ادلفاىيم فتقيم بذلك روابط االتصاؿ بُت أبناء األمة الواحدة ، وهبا يتم التقارب 

والتشابو واالنسجاـ بينهم. إف القوالب اللغوية اليت توضع فيها األفكار، والصور الكالمية 

 . عن مضموهنا الفكري والعاطفي دلشاعر والعواطف ال تنفصل مطلقاااليت تصاغ فيها 

إف اللغة ىي الًتسانة الثقافية اليت تبٍت األمة وحتمي كياهنا. وقد قاؿ فيلسوؼ األدلاف 

 . 1لقوانُت الناطقة هبا كالً مًتاصاً خاضعا فيختو : اللغة جتعل من األمة

ويقوؿ الراىب الفرنسي  .   األذىافإهنا الرابطة احلقيقية بُت عامل األجساـ وعامل

غريغوار : إف مبدأ ادلساواة الذي أقرتو الثورة يقضي بفتح أبواب التوظف أماـ مجيع 

ادلواطنُت، ولكن تسليم زماـ اإلدارة إىل أشخاص ال حيسنوف اللغة القومية يؤدي إىل 

                                                           

1 ص ومكانتهػا بيػن اللغػػاتفرحػاف السػليػم. اللغػػة العػربيػػة   1  
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أ ادلساواة، فيًتتب زلاذير كبَتة، وأما ترؾ ىؤالء خارج ميادين احلكم واإلدارة فيخالف مبد

أف تعاجل ىذه ادلشكلة معاجلة جدية؛ وذلك مبحاربة  -واحلالة ىذه  -على الثورة 

ويقوؿ فوسلر : إف  .  اللهجات احمللية، ونشر اللغة الفرنسية الفصيحة بُت مجيع ادلواطنُت

ويقوؿ مصطفى صادؽ  اللغة القومية وطن روحي يؤوي من ُحِرـَ وطَنو على األرض 

: إف اللغة مظهر من مظاىر التاريخ، والتاريخ صفة األمة. كيفما قّلبت أمر اللغة  الرافعي

وجدهتا الصفة الثابتة اليت ال تزوؿ  -من حيث اتصاذلا بتاريخ األمة واتصاؿ األمة هبا  -

وقد صدر بياف من رللس الثورة الفرنسية  . إال بزواؿ اجلنسية وانسالخ األمة من تارخيها

واطنوف : ليدفع كاًل منكم تسابق مقدس للقضاء على اللهجات يف مجيع يقوؿ : أيها ادل

  . 2أقطار فرنسا ألف تلك اللهجات رواسب من بقايا عهود اإلقطاع واالستعباد

لقد  . اللغة  عند العرب  معجزة هللا الكربى يف كتابو اجمليد : أمهية اللغة العربية

لغة القرآف العربية واستعربت شعوب غرب محل العرب اإلسالـ إىل العامل، ومحلوا معو 

آسيا ومشاؿ إفريقية باإلسالـ فًتكت لغاهتا األوىل وآثرت لغة القرآف، أي أف حبهم 

لقد شارؾ  . إىل دين، وتركوا لغة إىل أخرى سالـ ىو الذي عرهبم، فهجروا دينالإل

ن فكانوا األعاجم الذين دخلوا اإلسالـ يف عبء شرح قواعد العربية وآداهبا لآلخري

 . علماء النحو والصرؼ والبالغة بفنوهنا الثالثة : ادلعاين ، والبياف ، والبديع
                                                           
2
 Ibid hal 2 



3 
 

 
 

ال شك أف ادلعجم ىو أداة  : دور ادلعاجم يف تنمية ادلفردات للطلبة األجانب

لذلك حيتاج ادلتعلم إىل معاجم متعددة حىت  ،مهمة جدا من أدوات تعليم أية لغة 

لكن ىنا  ،يستطيع اكتساب ادلفردات واستخدامها بشكل يليق يف سياقها ادلعجمي 

نتعامل مع نوع آخر من الطلبة اللذين يتعلموف اللغة العربية من غَت الناطقُت هبا ، فالبد 

 : 3أف يعتمد ادلعجم ادلستخدـ على اسس منها

التقابلية أثناء وضع ادلعجم وذلك مبعاونة ادلختصُت للغة الدراسة الوصفية و  -1

 . العربية ولغة مستعمل ادلعجم

وذلك  ،ترتيب مداخل ادلعجم ادلخصص للمتقدمُت يف دراسة اللغة العربية   -2

 . حسب الًتتيب اجلذري

 . وضع وصف دقيق يف عملية استخداـ ادلعجم اللغوي  -3

  . ماستخداـ اللغة العربية الفصحى يف ادلعج  -4

  . استخداـ الصور والرسـو اإليضاحية الىت تشَت اىل ادلعٌت -5

 اختيار ادلفردات ذات الطبيعة احلوارية والقريبة من ادلفاىيم احلضارية والثقافية -6

.         

                                                           
3
معلم اللغة العربية .  للنقاش حوؿ تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى منتدى تعليم العربية لغَت العرب. شادي رللي عيسى سكر  

 2ص  اذلامشيةادلملكة األردنية  -للناطقُت بغَتىا عماف 

http://www.alfusha.net/u2094.html
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وإذا كاف دور ادلعجم مهم يف تنمية ادلفردات اللغوية لدى الطلبة اللذين يتعلموف 

أي ادلعاجم  ،اللغة العربية غَت الناطقُت هبا جيب عليهم أف يستخدموا معاجم ثنائية اللغة 

ولكن ادلشكلة اليت قد تواجو طالب اللغة ىي  ، ادلًتمجة بُت اللغتُت األصلليزية والعربية

ادفات لغوية أثناء عملية الًتمجة وذلك على األصعدة النحوية والصرفية عدـ توفر مر 

وىذا فلذلك جيب احلصوؿ على معجم لغوي يسعى إىل خدمة  ، وادلفرداتية والثقافية

الطالب األجنيب حىت يتمكن من استخدامو بسهولة ويسر ومراعيا ادلستوى الذي يدرس 

عٌت بو ادلعجم بالدرجة األوىل , فادلعجم مهما  وتعد الًتمجة ادلفرداتية ىي أىم ما ي . فيو

كاف جيدا ال ديكن أف يقـو مقاـ ادلدرس والكتاب أو الوسائل التعليمية الالزمة لتدريس 

فاذلدؼ ادلرجو من ادلعجم ىو األرشاد إىل دالالت  . لغة ما من اللغات األجنبية

أي يعوض عن عناصر ادلفردات ومعانيها حيث تعد الًتمجة ادلفرداتية عملية تعويض 

فالكلمات  . اجلملة أو ادلقطع يف لغة من اللغات بعناصر شبو مرادفة ىي لغة أخرى

ادلًتمجة بُت اللغتُت العربية واألصلليزية ىي الكلمات اليت تتقابل بوضوح دوف حاجة 

يف اللغة  man فكلمة رجل يف اللغة العربية يقابلها كلمة ،اللجوء إىل الشرح والتفسَت 

واليت ال جتد ذلا  ،ليزية إال أف ىناؾ عدد كبَت من الكلمات حىت احلسية منها األصل

مقابالت بُت اللغتُت شلا يزيد يف صعوبة الًتمجة وىذا عائد إىل الطبيعة اللغوية بُت اللغتُت 
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أضف إىل ذلك أف اللغة العربية ىي لغة حضارة وثقافة اسالمية أما اللغة األصلليزية ىي  ،

 ،إال أنو رغم ىذه الصعوبة صلد ترمجة بُت ىاتُت اللغتُت  ،رمانية مسيحية لغة حضارة ج

فمن ادلفردات العربية واليت ال مقابل ذلا يف اللغة األصلليزية على سبيل ادلثاؿ ال احلصر 

أما ادلفردات األصلليزية اليت ال مقابل ذلا يف اللغة  ،الناقة  –اخلاؿ  –العم  – احلفيد

 . computer – aspect – toe – desk ادلثاؿ ال احلصرالعربية على سبيل 

لذلك اتفق علماء اللغة على صناعة معاجم ثنائية مقبولة يسعى بواستطو إىل نشر اللغة 

العربية يف مجيع أضلاء ادلعمورة حبيث تكوف اللغة األصلليزية ىي لغة التبادؿ الثقايف والعلمي 

وال نعلم يف احلقيقة ما موقف اللغات العادلية األخرى كالفرنسية واالسبانية من  ،

اإلحتكار ومن إعطاء اللغة األصلليزية أفضلية وىذا عائد إىل أهنا أصبحت اللغة أكثر 

 . انتشارا وشيوعا يف العامل

وشلا ىو متعارؼ عليو أف الدارس ألية لغة وىو يف ادلراحل األوىل الحيتاج إىل  

بل جيب أف جيد ما حيتاج إليو من أمثلة ومفردات لإلجابة على األسئلة اللغوية  ،معجم 

لكن  ،اليت قد تدور يف ذىنو فهو حيتاج إىل كتب جيدة ومعلم ماىر مهتم بتلميذه 

عندما يصل الدارس إىل مرحلة قراءة النصوص وإىل زلاوالتو األوىل يف األنشاء فإف 
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ألف ادلعجم ىو رفيق طالب  ،ساب ادلفردات ىو ادلعجم الوسيلة ادلساعدة لو يف اكت

  . العلـو اللغوية يف مجيع مراحل دراستو

فوائد عديدة دلتعلم و مدرس و مدرس يف اجلامعة و من   تنمية تعليم اللغة العربية

ىي تأثَت. ويتم تشجيع الباحث على اختاذ خطوات يف خلق  الذي يتعلم يف ناحية لغوية

 مهم جدا ألنو واقع واآلف نادرا ما تتم مناقشتو كما وضع معجم شيء جديد، مفهـو

اليت يتعُت اختاذىا من الكتاب من الكتاب للعثور على  عريب باعتماد الكلمات األجنبية

 امتصاص ادلفردات.

براىيم إامعة موالنا مالك جب تعليم اللغة العربية مكانة ادلعجم ادلعّرب عند الطلبة

دلساعدهتم أف يطلبوا ادلفردات ادلعرّبة من  وسيلة ىاّمةىي  ماالنجاإلسالمية احلكومية 

. من الظاىرة ىذا ادلعجم ال يوجد ذلم السيما اللغة األجنبية ادلثاؿ من اللغة اإلصلليزية

 الباحث حىت يدفع الباحث إلعداد و تطويره. 

 أسئلة البحث - ب

 ؟ قسم تعليم اللغة العربية لبةلط " ادلعّرب"إعداد ادلعجم كيف  -1

قسم تعليم  لبةط" عند ادلعّرب"ادلعجم استخداـ ذلك ما ىي استجابة  -2

 ؟ اللغة العربية
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 أهداف البحث -ج

 أف تكوف نتيجة ىذا البحث إسهاما نافعا 

 .قسم تعليم اللغة العربية لبةلط "ادلعّرب"إعداد ادلعجم  وصف كيفية -1

قسم تعليم اللغة  لبةط" عند ادلعّرب"ادلعجم استخداـ ذلك استجابة  وصف -2

  .العربية

 فروض البحث -د

فيستجب  ويستخدموهنا قسم تعليم اللغة العربية لبةلط معجم "ادلعّرب" إذا كاف

 م تعليم اللغة العربية ولًتقية كفاءة الطلبة يف تعليم اللغة العربية.طلبة قس

 أمهية البحث   -ه

 إجيبية من الناحيتاف النظرية والتطبيقية.يرجي الباحث أف يأيت ىذا البحث 

 و من الناحية النظرية يرجي الباحث على ىذا البحث إسهاما يف الفهم -1

 لو ادلعّرب عند طالب متقدـالتفهيم ادلعاجم العربية احد من ادلعاجم اللغة 
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لتعميق ادلعجم من الناحية التطبيقية يرجى الباحث على ىذا البحث  -2

قدرة لتطويره ىناؾ  و جنبيةؽ ادلفردات ادلصاصة من اللغة األو ادلهم لفر  "ادلعّرب"

  علوماهتم.مبدلناسب اىذا ادلعجم  للباحث، و لطالب يستفيدوف

 حدود البحث -و

 حتديد الباحث يف ىذا البحث ىو:

إعداد ادلعجم ادلعّرب وتطويره لطالب احلدود ادلوضوعية ىذا البحث يتعلق   -1

الكلمات يأخذ من ادلعجم العريب و ادلعجم و  قسم تعليم اللغة العربية

 العصري وادلعجم اإلصلليزية  و كتب اللغة احلديثة

احلدود ادلكانية يف فصل الطالب قسم تعليم اللغة العربية باجلامعة موالنا  -2

 ماالنج كوميةمالك ابرىيم االسالمية احل

شهر احلدود الزمانية، بدأ الباحث عن ىذا البحث من شهر أكتوبار إىل  -3

   2114 يناير

 . جنبيةوحيدد الباحث ادلفردات ادلصاصة ادلعرّبة من امتصاص اللغة األ
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 حتديد املصطلحات -ز

إعداد لتجتنب سوء التفاىم واحلفاظ على تفسَتات سلتلفة ذلاذا ادلوضوع عنواف " 

 .)حبث التطويري يف مستوى متقدـ( ادلعجم ادلعّرب وتطويره لطالب قسم تعليم اللغة العربية

علم ادلعاجم أو علم ادلفردات ىو دراسة ادلفردات و معانيها يف لغة واحدة أو يف عدد 

من اللغات. ويهتم علم ادلفردات من حيث األساس باشتقاؽ األلفاظ، و أبنيتها، و دالالهتا 

 4د  ادلعاينادلعنوية واإلعرابية، والتعابَت اإلصطالحية،  و ادلًتادفات و تعد

 5.اللغة العربيةنقل الكلمة األجنبية ومعناىا إىل  التعريب ىو

  

                                                           
4 Ali Al-Qasimy dalam  Taufiqurrohman , Leksikologi bahasa arab (Malang; UIN Press, 2008) hal 5 
5 faculty.ksu.edu.sa 
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 منهجية البحثاملبحث الثاين : 

 مدخل البحث ونوعه - أ

. إف مدخل بالتحليل الكيفي  جريبالبحث الذي يستخدـ الباحث ىنا البحث الت

 "ادلعّرب" ادلعجمبإنتاج البحث ادلستخدمة ذلذا البحث ىو ادلدخل الكيفي، وىو البحث 

 .جنبيةمن كلمات اللغة األ قسم تعليم اللغة العربية لطالب

البحث ادلستخدمة للحصوؿ على إنتاج اخلطة األوىل   التجرييبىذا من نوع البحث 

 لبةادلعجم ادلعّرب لط. ويف ىذا البحث حاوؿ الباحث القياـ بإنتاج 6معُت و جتربة فعالة

استخدـ الباحث يف ىذا وأما اخلطة الثانية  .يف مستوى متقدـ  قسم تعليم اللغة العربية

 .ةبالتجري ةيف كل من اجملموعواإلختبار  القبلي و البعدي  ستبانةالبحث تصميم اال

 جمتمع البحث وعينته -ب

 قسميف ادلستوى السابع )ادلرحلة ادلتقدمة(  طلبةفمجتمع البحث يف ىذا البحث ىو 

 51. أما عينتو براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجإامعة موالنا مالك جب تعليم اللغة العربية

طالبا من اجملتمع عشوائي دوف مراعاة للطبقات ادلوجودة. واستخدـ الباحث أسلوب أخذ 

(. وقد اختار الباحث ىذا ادلستوى ألنو أوؿ ادلستويات Simple Random Sampling)عينو 
                                                           
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2010) hal. 407 
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يرتفعوف   بةلك حيتاج اىتماما كبَتا حىت أف يكوف الطلالذي يتعلم ادلفردات ادلعّربة. ولذ

 كفاءة اللغة العربية.

 أدوات مجع البيانات - ج

 أدوات مجع البيانات اليت استخدامها الباحث ىي :

 ادلالحظة -1

ادلالحظة ىي وسيلة يستخدمها اإلنساف العادى يف إكتسابو خلرباتو 

نسمع عنو، ومعلوماتو حيث صلمع خرباتنا من خالؿ ما نشاىده أو 

ولكن الباحث حيث يالحظ فإنو يتبع منهجا معينا جيعل من مالحظاتو 

ستخدمها يوادلالحظة  7اساسا دلعرفة واعية أو فهم دقيق لظاىرة معينة.

الباحث يف ىذا البحث ىي جلمع البيانات من احلاجات وادلشكلة يف 

ت دلعرفة فعالية عملية تعليم اللغة العربية يف ادلرحلة ادلتقدمة، وجلمع البيانا

 ادلنتج يف تعليم اللغة العربية.  

 

 

                                                           
 139. ص(  1987، دارالفكر :لبناف،)البحث العلمي، ف عبيداتذوقا7
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 االستبانة -2

االستبياف أداة للحصوؿ على احلقائق مجع البيانات عن الظروؼ 

واألساليب القائمة بالفعل، وبعتمد االستبياف على إعداد رلموعة من 

االسئلة ترسل لعدد كبَت من أفراد اجملتمع )حيث ترسل ىذه االسئلة عادة 

واالستبانة   8ثلة جلميع فئات اجملتمع ادلراد فحص ارائها(.لعينة شل

يستخدمها الباحث يف ىذا البحث ىي جلمع البيانات عن البيانات 

 حوؿ مناسبة منتاج التطوير ووضوحو وجذابتو من اخلرباء والطالب.

 ادلقابلة -3

يكمل مبوجبها مجع ادلعلومات الىت دتكن الباحث من إجابة 

بار فروضو، وتعتمد على مقابلة الباحث طريقة تساؤالت البحث أو إخت

جلمع ادلعلومات الىت ديكن الباحث للبحوث وجها بوجو بغرض طرح 

عدد من األسئلة من قبل الباحث واإلجابة عليها من قبل ادلبحوث أو 

يقاؿ أهنا طريقة طلب البيانات بطريقة احلوار والتساؤؿ بُت الباحث 

ىي جلمع البيانات عن احلاجات يف ىذا البحث   9والفاعل أواخلرب

                                                           
 347. ص ( 1982طبعة سادسة،  :الكويت، )اصول البحث العلمي ومناهجه، ا أمحد بدر8
9

  231. ص.1998يوحرسٌت أريكو ملو جاكرتا: prosedur  penelitian Satuan Pendekatan Praktek .: رينيكا ثقتا،
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وادلشكلة يف عملية تعليم اللغة العربية يف ادلرحلة ادلتقدمة، وجلمع البيانات 

 دلعرفة فعالية ادلنتج يف تعليم اللغة العربية.   

 االختبار -4

االختبار ىو كل سؤاؿ حتتح إىل االجوبة أو كل سؤاؿ حتتج اصغاء 

واالختبار يستخدمها الباحث يف ىذا 11ليقيس كفاءة الطالب أو الطالبة.

البحث جلمع البيانات من نتائج اختبار الطالب يف ادلرحلة ادلتقدمة 

 باختبار ترمجة اللغة العربية باللغة اإلندونيسيا.

 مصادر البيانات -د

إف مصادر البيانات الذي يستخدمها الباحث يف  ىذا البحث والتطويري نوعاف، 

ىي التعليقات و االقًتاحات  والبيانات الكمية، والبيانات الكيفيةمها البيانات الكيفية 

من كتب اللغة العربية و كتب علم  العامة للمنتج من اخلرباء والبيانات للمنتج مأخوذة

اللغة تركية و ادلعاجم مثل منهج ادلعجم و كتب ادلعاجم اللغة العربية والكلمات توجد يف 

، وأما البيانات الكمية  ردية و ىندية و فارسية و إيطاليةيونانية و فرنسية و إصلليزية و ك

 من نتائج اإلستبانة و اإلختبار من طالب قسم تعليم اللغة العربية.

                                                           
10Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, (Malang: UIN Press, 2010) 
hal.8 
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 أسلوب حتليل البيانات - ه

 البيانات الكيفية -1

 "ادلعّرب"إعداد ادلعجم حيلل الباحث البيانات من ادلالحظة و ادلقابلة و كذلك 

 (Descriptive Analysis) قسم تعليم اللغة العربية لبةلط

 البيانات الكمية -2

ومن النتيجة االختبار  لبةحيلل الباحث البيانات من االستبانة للخرباء و الط

 (Descriptive Analysis Statistic)باألسلوب اإلحصائي الوصفي  القبلي والبعدي

من ناحية   "48للخرباء ىي "و قد ثبت الباحث القيمة العالية من االستبانة 

و القيمة العالية لطالب  " من ناحية التصميم ادلعجم176اللغة و احملتوى و "

 " . وأما معيار نتيجة االستبانة للخرباء و الطالب كما ىي اآليت :211ىي "
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 معيار نتيجة االستبانة للخرباء

 استبانة اللغة و احملتوى

 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا 1-12 1
 ضعيف 13-24 2
 جيد 25-36 3
 جيد جدا 37-48 4

 
 استبانة التصميم

 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا 1-44 1
 ضعيف 45-88 2
 جيد 89-132 3
 جيد جدا 133-176 4

 

فيستعمل الباحث بتثبيت القيمة العالية لكل بند من البنود  لبةللطوأما االستبانة 

 ادلوجودة يف االستبانة، برمز :
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.ومعيار النتيجة لكل بند ىي كما يف  211إذف، والقيمة العالية لكل بند ىي : 

 اجلدوؿ اآليت :

 لبةطللمعيار نتيجة االستبانة 

 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا 51 – 1 1
 ضعيف 51-111 2
 جيد 151 – 111 3
 جيد جدا 211 – 151 4

 

 أما القيمة العالية جلميع اجلوانب يف االستبانة، برمز :

 

 

عدد  xالعالية القيمة العالية = النتيجة
 ادلشركة

4 x 51  =211 

 عدد ادلشرؾ x عدد بنود االستبانة xالقيمة العالية = النتيجة 

 

4x 5 x 51  =1111 
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. ومعيار النتيجة لكل بند ىي كما يف  1111إذف، القيمة العالية لكل بند ىي : 

 اجلدواؿ اآليت :

 (لبةللطمعيار النتيجة جلمع اجلوانب يف االستبانة )

 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا 251 – 1 1
 ضعيف 511 – 251 2
 جيد 751 – 511 3
 جيد جدا 1111 – 751 4

  

ستخدـ الباحث لتحليل البيانات من نتيجة االختبار. حتليل ىذه البيانات اليت ي

حتصل عليها الباحث من نتيجة جتربة إنتاج التطوير يف االختبار، دلعرفة فعالية استخداـ 

فعالة إذا حصل  سيلة. وتكوف ىذه الو ادلعجم ادلعّرب لطالب قسم تعليم اللغة العربية

 هتمااللغة و كفاء اتيف قدر  أف التعليم قق، وحيطالبمجيع المن  75النتيجة على األقل 

 .قسم تعليم اللغة العربية لبةادلعجم ادلعّرب لطباستخداـ إنتاج 
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 أما ادلعيار لنتائج االختبار يف ىذا البحث كما يف اجلدوؿ اآليت :

 االختبار ادلعيار لنتائج

 الدرجة النتيجة رقم

 شلتاز  111 -  81 1

 جيد جدا  81 -  61 2

 جيد  61 -  41 3

 مقبوؿ  41 -  21 4

 ناقص  21 -  1 5

 

 عجمامل طويرمراحل ت - و

على  قسم تعليم اللغة العربية لبةإعداد ادلعجم ادلعّرب لطيسَت الباحث يف عملية 

 اخلطوات التالية :

 % x 111 رلموعة الدراجةالدرجة ادلعدلة : 
 رلموعة الطالب   
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 وادلشكلةحتليل احلاجات  -1

يف البحث وجود احلاجات وادلشكلة، احلاجة ىي كل شئ  رحلة األوىلادل

لدي زيادة قيمة عند ينتشر. وادلشكلة ىي الزيغ بُت يتوقع و حدث يف 

ويف ىذا البحث جتد احلاجات يف ادلرحلة ادلتقدمة. حيدث يف تلك  11ادليداف.

 ادلفردات الطالب ادلرحلة حتتج إىل وسائل تعليم اللغة العربية خاصة ليغٍت

والعامة لتنمية كفاءة اللغوية يف مهارة اللغة و عناصرىا. لذلك حاوؿ الباحث 

  .   قسم تعليم اللغة العربية لبةإعداد ادلعجم ادلعّرب لط

 مجع البيانات -2

ثانية ىي مجع البيانات اليت ديكن استخدمها كمواد لتخطيط لرحلة اادل

ويف ىذا البحث حاوؿ الباحث  12ادلوجودة.ادلنتاج معُت ليتفّوؽ على ادلشكلة 

ادلعرّبة إلعداد معجم، ومجع الكتب عن  جنبيةمجع ادلفردات من كلمات اللغة األ

 ادلعجم وعلم ادلعاجم.      

 

 

                                                           
11Ibid, hal.409 
12Ibid, hal 411 
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 تصميم أو إعداد ادلنتاج -3

مرحلة الثالثة ىي يثبت تصميم أو اإلعداد ادلنتاج التطوير ويف ىذا البحث 

 يف تعليم اللغة العربية دلرحلة ادلتقدمة.إعداد الباحث معجم الطالب 

 التحكيم من اخلرباء -4

رحلة التالية التحكيم من اخلرباء ىو ادلادلنتاج  دوبعد تصميم أو اإلعدا

و ىذا البحث يستخدـ  13عملية لتقييم ادلناسبة والفعالية للمنتاج التطوير.

ادلعلم قسم  الباحث اخلرباء ادلعاجم "احلاج راض توفيق الرمحن ادلاجستَت" ىو

تعليم اللغة العربية يف كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

 احلكومية ماالنج.

 اإلصالحات األوىل -5

تصديق و تصحيح على منتاج التطوير بناء على مداخالت واقًتاحات 

 من اخلرباء حىت أف يكوف كامال.

 التجربة ادلبدئية -6

بة ادلبدئية يعٌت عملية جتربة منتاج التطوير مبقياس يف ىذه ادلرحلة ىي التجر 

 زلدود.
                                                           
13Ibid, hal 414 
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 اإلصالحات الثانية -7

تصديق و تصحيح منتاج التطوير بناء على النقصو ورأي صعوبة ورغبة 

 من ادلستخدـ يف التجربة ادلبدئية.

 التجربة ادليدانية -8

ياس يف ىذه ادلرحلة ىي التجربة ادلبدئية يعٌت عملية جتربة منتاج التطوير مبق

 الواسع.

 صفات املعجم "املعّرب"موا -ز

نقل الكلمة األجنبية تعريب" مبعٌت  -يعّرب –كلمة ادلعّرب من كلمة الفعل "عّرب 

معجم ادلعّرب ىو ادلعجم فيو ادلفردات العربية من كلمة معرّبة  . إذفاللغة العربيةومعناىا إىل 

 )من اللغة األجنبية(.

 كتب ادلرجعية من عجمىذا ادل عداديتم إ النطق نظاـُكتب ىذا ادلعجم بًتتيب 

وبعد  موقع معُت مت احلصوؿ عليها من معربة كلمات .األخرى العربية معاجمو  التعريب

 .األزىر و ادلنّور العربية معجم يف احلركة لبحثذلك 
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ر التكملة يف كل موضوع احلرؼ األلف حىت الياء. مزايا اىذا ادلعجم مبوجودة الصو 

و معٌت من اللغة العربية ومعٌت من من ادلعجم "ادلعّرب" أكثر ادلفردات مبوجودة أصل اللغة 

 .معٌت الكلمات فهما جيدا اللغة اإلندونيسية حىت يفهم طلبة قسم تعليم اللغة العربية

وأما عيوب أف ىذا ادلعجم "ادلعّرب" قليل من ادلفردات وما زاؿ حتسُت يف كل 

أصل الكلمة ادلعرّبة من قبل كتابة الكلمة و األشكاؿ و بعض من ادلفردات ادلعرّبة مل توجد 

    اللغة.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 

 مفهوم و بداية املعجم - أ
وادلعجم الكامل ىو الذي يضم كل كلمة يف اللغة مصحوبة بشرح معناىا 

اللغة تعريفو كتاب يضم أكرب عدد من ادلفردات  كلمة ادلعجم أو القموسواشتقاقها  

مقرونة بشرحها ، وتفسَت معانيها ، على أن تكون ادلواد مرتبة ترتيبًا خاصا : إما على 

 .1حروف اذلجاء ، أو على ادلوضوع

وطريقة نطقها وشواىد تبُت مواضع استعماذلا .واليطلق ادلعجم على غَت ىذا ، 

ال يسمى صحبها فإنو اليسمى معجما ، وكذلك ن فإذا مجعنا كل ألفاظ اللغة يف ومل

 البد أن يكون ادلعجم كما عرفناه إذا وضعنا فيو كلمات معدودة مشروحة ، بل  معجما

 . وصفناه

ال   استخدام كلمة ادلعجم حىت اآلن مل يعرف فعال، مىت معجم اصطالحا مفهوما

عدم وجود  من .ادلعجم من نسخ مصطلح شاع الذي األول من ىو الشخص يعرف
                                                           
1
 Ahmad Abdul Ghafur dalam H.R Taufiqurochman. Leksikologi Bahasa Arab. (Malang:UIN Press, 

2008) hal 131 
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فقدان  بسبب القددية احلضارة العربية كتابات من بعض فقدان ويرجع ذلك إىل معلومات

 .من الصعب تعقب أو احلرب أو تلف أو

ستعمال ، ولكن الذي نعلمو أن لدقة مىت أطلق ادلعجم على ىذا االوالنعلم با

فقد جاء يف .أول من استعمل الكلمة رجال احلديث ، وأول ماعرف كان يف القرن 

ه وقولو   وىو :   باب تسمية من ىمى من أىل بدر يف صحيح البخاري عنوان من تعبَت 

اجلامع الذي وضعو أبو عبدهللا على حروف ادلعجم   واجلامع أحد كتب البخاري ، ويريد 

بأيب عبدهللا نفسو ،  وللبخاري ،   التاريخ الكبَت   رتب فيو أىماء الرجال على حروف 

اسم ادلعجم ىو  معجم الصحابة  أليب  ادلعجم مبتدئًا باحملمدين ، وأول كتاب أطلق عليو

يعلى أمحد بن علي بن ادلثٌت بن حيِت بن عيسى بن ىالل التميمي ادلوصلى احلافظ زلدث 

ىـ . وقد ارتدفو أبو القاسم عبد هللا بن 725ىـ وتويف سنة 012اجلزيرة ، وقد ولد سنة 

ىـ وادلتويف 012سنة زلمد بن عبدالعزيز البغوي احملدث ادلعروف بابن بنت منيع ادلولود 

ىـ . وىمى كتابيو الذين ألفهما يف أىماء الصحابة : ادلعجم الكبَت ، وادلعجم 713سنة   

  0.الصغَت مث كثر اطالقة واستعمالو بُت من ألفوا يف احلديث ، وعنهم أخذ اللغويون

                                                           
3
 0 ص الرياض. ادلعاجم العربية. جلنة النشاط يف كلية ادلعلمُتو  فهد العصيمي 
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وجاء يف أثر منسوب إىل الرسول صلى هللا عليو وسلم استعمال كلمة ادلعجم ، 

ىنا رجاء أن يلقي من حيققو   فيبٌت عليو ــ إذا صح أنو حديث ــ حقائق علمية قد ونورده 

تفتح أبواب جديدة لبحث لغوي خطَت ، وْتثت عن ىذا احلديث فلم أجده ين مرويات 

 7أيب ذر .

ولعل إطالق ادلعجم على الفهرس الذي يضم كلمات اللغة ادلشروحة ادلبوبة ادلرنبة 

اب أقرهبا أن األعجام يزيل اللبس ويوضح ادلبهم ، وأن الكلمات ترتيبًا خاصًا كان ألسب

  .تتألف من حروف ادلعجم

 معيار املعجم - ب

اللغويُت،  بُت كثَتا ما ىمعت عبارة وىكذاعبارة  لن يكون معجما كامال  

 دائما ادلعلومات ادلقدمة تبقى، ولكن ادلكونة ذلا عاجموادل للتنديد عبارة وليس ادلقصود من

 اجلديدة ادلفردات كامل من معجم ىو أن مصطلح مرتبة ْتيث .يف اجملتمع اللغة تطور من

 .يف اجملتمع

 عجمادل جعل الوفاء هبا من أجل شروط جيب رأي شهاب الدين ىناك أربعة

  دتامايفي مبعايَت و  ىو جيد عجم، ادلادلثايل
                                                           
3
 Ibid, hal 3 
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 :2ادلثال معجم ىي أربعة معايَت

 اكتمال
(completeness) 

 رموز ىناك :أشياء يتضمن عدة ادلثايل معجم اكتمال معايَت
 جيدة تعريف، واستخدام نطق الكلمات اليت توضح كيفية بسيطة

وطريقة ، إىل أكثرىا تعقيداأبسط و  من أبسطالعرض وسهلة، و 
 .جدا الًتددات العالية اليت تستخدم وادلصطلحات التعابَت عرض

 إجياز
(concision) 

استخالصها ينبغي و  كبَتة اليت ىياألشياء  ووصف تركز ادلناقشة
 العام إىل اخلاص من

 دقة
(accurate) 

 غالبا ما يرافقها .وصف ادلشكلة يرتبط ارتباطا وثيقا ادلوضوعية
 .األمثلة على ذلكو الرسومات، والرسوم التوضيحية، الصور و 

قدرة على  أن الناس أصبحوا أكثر تؤكد البحوث التجريبية نتائج
 الصور مساعدة من مع على سبيل ادلثال .ادللموسة األشياء فهم

 .رلردة األشياء اليت ىي من والصور
 الشرح سهولة

(able 
understanding) 

 .بسهولة فهم ادلعٌت ْتيث ديكن للقراء ببساطة ادلعلومات ادلقدمة
 مثل واصفات اليت يشيع استخدامها الوسائل لتسهيل فهم

 وضع، وىو جزء مهم على الذي يربز اللون، وإعطاء السهام
 .األرقام واستخدام صورة متوازنة

 

  

                                                           
4
 Syihabuddin dalam H.R Taufiqurochman. Leksikologi Bahasa Arab. (Malang:UIN Press, 2008) hal 

142 
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 وظيفة املعجم - ج
 3من ناحية وظيفة ادلعجم بصفة كتاب يهدف لشرح ادلعٌت، كما يلي:

و كثَت ادلعٌت و  شرح ادلعٌت ال زللة يهتّم إىل صرف و ضلو و ربط ادلعٌت -1
 تقدمي ادلعٌت من النواحي و أسلوب لشرح ادلعٌت.

بيان النطق، بعض اللغات ادلختلفة ذلا عبارة و كتابة يف اإلمالء مثل اللغة  -0
اإلصلليزية و اللغة الفرنسية ذلا فرق بُت عبارة و كتابة، ولذلك حيتاج كاتب 

 signادلعجم لقطع ادلفردات ادلكتوبة من ادلفردات ادلنطوقة، مثل الكلمة 
 وغَتىا. ghبزيادة  boughtو الكلمة  nبزيادة 

 بيان اذلجاء، معجم العريب ال يلزم أن حيتاج القاعدة الصوتية لبيان الكلمة -7
تأصيل  اإلشتقاق، مثل الكلمة سيئة من إشتقاق فعل  ساء  و الكلمة  -2

ساعة من إشتقاق فعل ساع. و أيضا معجم يبُت أصل الكلمة 
(etimologi)  من الكلمة األصلية أو الكلمة ادلعرّبة كما ادلثال كمبوتَت
(computer) ،  و  جاز(jazz music) . 

إعطاء ادلعلومات الصرفية و النحوية، شرح أشكال صرفية و شرح عن فعل  -3
اجملردـ، و شرح عن ادلذكر و ادلؤنث و شرح عن مجع التكسَت و شرح عن 

 فعل الزم و شرح عن أمهية علم الصرف و نظام لطلب الكلمة
 دلعجم :إعطاء ادلعلومات عن استخدام الكلمة، اىتمام ا -4

 مفردات قددية و مفردات حديثة - أ

                                                           
5
 Ibid  hal 144 
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يف مستوى العام، يفرق مؤلف بُت الكلمة العامة و الكلمة  - ب
 األجنبية

 ثقافة و إجتماعية - ت
 ختصص ، عالقة الكلمة بالكلمة األخرى - ث
 إقليم اإلستخدام - ج

 
 وضعها ومنهج احلديثةأنواع املعاجم  - د

 من منها وذلك حددت لكل نوع اليت األغراض ْتسب احلديثة ادلعاجم ختتلف

 وحتريرىا وقواعد وضعها. و لكل نوع طريقة خاصة يف ضبطها وأساليب بنيتها حيث

 اليت ادلناىج الغالب، يف زلرروىا، انتهج فقد احلديثة العربية ادلعاجم أما. عادلًياهبا معًتف 

 يف ظهرت اليت احلديثة الطرق انتهاج بعضهم وحاول .القدامى ادلعاجم مؤلفو عليها سار

 يعكس أن ىو أمهها شروطًا ادلعاجم لوضع أن أكثرىم تناسى وقد ىذا عصرنا يف الغرب

 ادلعاجم من ينقلو ما أو اللغة من مؤلفو يعرفو ما ال للغة احلقيقي االستعمال ادلعجم

 مدونة يف احلقيقي االستعمال ىذا ْتصر إال حيقق أن ديكن ال وىذا .زمانو يف ادلوجودة

 .4علمية بطريقة ادلعجم تأليف يف منو مناص ال للذي األساسي ادلرجع ىي تكون كبَتة

                                                           
2
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 كل إىل يلي فيما وسنتطرق .احلاسوبية الوسائل إىل اللجوء دون يتحقق أن ديكن ال وىذا

 5.اذلامة النقاط ىذه

 ومشاكله العام اللغوي املعجم-1

 أدخل مبا أكثرىا تتصف ىذا عصرنا يف ظهرت اليت العامة اللغوية ادلعاجم إن

 أو ادلّولد اللفظ وإدخال الًتتيب مثل وذلك اجلوانب مجيع من جتديد من فيها

 وادلصطلحات العامة احلياة من احلديثة ادلسميات على يدل شلا الشائع األعجمي

 كما .التوضيحية األمثلة من ذلك يصاحب وما للمفردة التعريف وكذلك العلمية

 العريب للطفل تعلم أن جيب اليت اللغة إىل قريب زمان منذ اجتو ادلؤلفُت اىتمام أن

 .العامة ادلعاجم من سلتصرة أكثرىا طالبية أو مدرسية معاجم فألفوا زماننا يف

 .وغَتىا والوجيز السوري ادلدرسي وادلعجم الطالب منجد مثل وذلك

 الًتتيب على ادلؤلفُت أكثر حافظ فقد (واخلاصة العامة) فيو الًتتيب أما

 معاجم فألفوا بعضهم وجترأ ادلفردات ألصول األلفبائي الًتتيب أي التقليدي

 اللغات معاجم يف بو ادلعمول ىو كما األصلية للحروف مراعاة غَت من ألفبائية
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 رأينا، يف وذلذا، .(الفرنسية الروس مكتبة نشرتو الذي العريب ادلعجم مثل) األوروبية

 اإلجيايب اجلانب أما .سليب وجانب إجيايب جانب

 مل الذين للتالميذ بالنسبة وخاًصة ادلفردة على العثور سهولة يف جلًيا فيظهر

 مثل وضع يف والبأس .والتصريف االشتقاق قواعد يف الكافية ادلعارف بعد يكتسبوا

 عليهم للتسهيل( وغَتىم األجانب من) العربية تعلم يريد من وكل لألطفال ذلك

 فستشوه عممت إذا ادلعاجم ىذه مثل أن إال .مبكر وقت يف ادلعجم استعمال يف

 تمفردا بنيت العربية ألن معجمها معرفة يف التعميق بعيد حد إىل وتعرقل العربية

 معرفة على دتاًما متوقف ىو تمفردا اكتساب ومنهج .وصيغ أصول على ادلتصرفة

 من واحملرر الناطق انتقال كيفية أي فيها ادلتعلم تصرف وكيفية والصيغ األصول

 ادلادة بإبقاء أخرى إىل صيغة ومن الصيغة على باحلفاظ أخرى إىل أصلية مادة

 على احلصول كيفية يف وسر العربية أسرار من سر فهذا .عليو ىي ما على األصلية

 .6استعماذلا يف ادلهارة
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 املعاجم تأليف يف كمرجع النصية املعطيات قواعد-٢

 اذلائل اإلنتاج ىذا إىل يرجع أن ديكن كيف ادلعاصر ادلعجمي يتساءل وقد

 للكلمة ذلك أن من الرغم على فيدعي منو عينة ذلك من خيتار أن لو يصح وىل

 ختص أو جًدا العينة كبَتة كانت إذا يصح أن ديكن فهذا .ادلعاين من كذا الفالنية

 اخلاصة احلديثة فإن الوسائل كان ومهما .الفنون أو العلوم من زلدوًدا ميدانًا

 االستعمال فيها يًتاءى النصوص اليت تدوين من ستمكننا اليت ىي باحلاسوب

 7. الفصحى العربية للغة ادلعاصر

 على اقًتحنا أن سبق فقد .مضى شلا عصر كل االستعمال يف وكذلك

 بأنو قلنا وكنا .العربية اللغوية الذخَتة مشروع وىو قومًيا مشروًعا ادلعنية اجلهات

 تعبَت حد على النصية ادلعطيات من قاعدة أو النصية ادلعطيات من آيل بنك

 احلقيقي االستعمال وسيجمع العادلية اإلنًتنيت شبكة يف موقع لو يكون ادلهندس

 منافع ذلك على ستًتتب إنو وقلنا .احلديث العصر إىل العصور أقدم من للعربية

 قد االستعمال واقع يف عبارة أي أو معانيها عن أو مفردة عن البحث ألن كثَتة

 أحصيت واليت تفهرس مل اليت للنصوص بالنسبة والسيما جًدا طويال وقًتا يتطلب
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 وسرعة آلية احلاسوبية القاعدة ىذه أن ذلك إىل ونضيف .جًدا نادرة هتامفردا

 من قريبة ىي الدوران وكثرة شيوعو درجة معرفة أو اللغة من شيء على العثور

 العصور ْتسب الشائعة العبارة أو الكلمة معاين نعرف أن وديكن .الضوء سرعة

 بُت نقارن أن وديكن الناس وطبقات االجتماعية الفئات وْتسب والبلدان واألقاليم

 أو انتشارىا ومدى األلفاظ تواتر ضلصي أن وديكن وآخر كاتب بُت األساليب

 جيب بل يصح شلا ذلك وغَت ىذا زماننا يف والسيما عصر كل يف انتشارىا عدم

 :12مثل ادلعاجم من الكثَتة األنواع تؤلف أن ديكن ىذا وعلى .معجم يف يدرج أن

 .العربية للغة التارخيي ادلعجم -

 .وغَتىا واألماكن األعالم بأىماء خاصة معاجم -

 .العلوم ميادين كل يف فنية معاجم -

 .العربية لتعليم ووظيفية أساسية معاجم -

 العامة احلياة أللفاظ معاجم -

 والتكنولوجيا العلوم معاجم - 

 ذلك وغَت الطفل بلغة خاصة معاجم - 
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 نظام النطقي  - ه
 خلفية نظام النطقي -1

، ولكن النظام السابق من يعترب أسهل األفبائ العام ادلعاجم ظهوركثَت من 

  مستوى ادلبتدئُت للطالب .قواعد اللغة العربية أساسيات فهم ادلعاجم ال يزال حيتاج إىل

، الصرف يف علم بتجريد و ترديد لبحث أصول الكلمة ، ْتث الكلمة أو لناطقُت بغَتىا

 .11ةعملية طويلحيتاج و  ةصعب يعترب أن ال يزال

مث  لرفع حرف الزائدةجيب  أوال األفبائ بنظام يف ادلعجم لبحث معٌت الكلمة

   .رجوع بدل احلرف إىل أصول احلرف أو ْتث احلرف احملذوف

 ادلعجم إلعداد اللغة العربية خرباء يف اعتبار ترجيحاادلشاكل ادلذكورة أن تكون 

معاجم  مثل األجنبية، ادلعاجم اشارة اىل بعد .، خاصة بالنسبة غَت العربأسهل شلا قد سبق

خرباء ، مث بدأ عن معٌت الكلمات  الكلمة  يف عملية ْتث ال حتتاج لبحث الفرنسية اللغة

الكلمة  من  ْتث معٌت النطق ىو النطق نظام نظام باستخدام ادلعجم إلعداد العربية ادلعجم

 يف ادلواد مباشرة و الكلمة ادلبحوثة الكلمة ادلنطوقةديكن أن يعرف و  احلرف األول ضوء 

 .أصول الكلمة لبحث على دون احلاجة لشخص ما، ادلعجم
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 منذ أعدّ  .طويلة ظهرت، يف الواقع العربية ادلعاجمعداد النطق إل، ونظام تارخييا

 جتاىل نأ مبعجمو التعرفات (1217-1722) الكلية و اجلرجٍت بعنوان الكافوري ادلعجم

يف الواقع  ىي الكلمة اليت ألن، غَت فعال أن ىذا النظام ففكروا النطق نظامب دائما العربيُت

كل مادة الكلمة  يف وجدت، وديكن مبعٌت واحد الكلمات أصول رلموعة يف ال تزال

 على  كتاب ، فإن كلمة ادلثال كما .غليظةكون ي عجمادل فإن لذلك، ونتيجة 10.مبعجم

 كتابة وىي، متساو ادلعٌت أصول على الرغم .  على م و األخرىمكتوب  كلمةو    ك،

 .النطق نظام ذلك تركواألسباب  (ب – ت -ك )

 اجلمع بُت طريقب (1712) البخاري زلمد الشيخ وضع النطق نظام احلقيقةيف 

ىو لسان العرب )ابن منذور( و القاموس احمليط ، ينالكبَت  ادلعجمُتيف  ادلفردات وادادل

أن  ادلعجمُت ادلشهورين  منكل مادة    جلمعادلواد  جاىد و حاول .  17)الفَتزابدي(

 أن نو مل يعدأ أصول الكلمة.وو مناسب ترتيب اذلجائية  احلروفًتتيب ل عجمادليكون 

تويف  ألنو ناجحة، ىذه اجلهود مل تكن ولكن تجريدال وتقنيات الكلمة شتقاقا يستخدم

 .قد انتهى معجم قبل
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 ىو احد منهم .يف لبنان البخاري فكرةب نشر خرباء ادلعجموقد ، 42 يف العقد

 .بنجاح 1747يف عام "عادلرج  بعنوان نظام النطق ادلعجم يف إعداد العليلي الشيخ عبدهللا

 كلمة على حد تعبَته تصريف دون استخدام و األىماء تسلسل على عجمىذا ادل حيتوي

جربان مسعود  العليلي متبوعخطوة مطابق حرف أول الكلمة ادلنطوقة.  احلروف فصول إىل

 النطق. نظام 1742يف عام   الرائد عنوان ب نظام النطق ادلعجم عدادكن أيضا إلديالذي 

دلستخدم ومعجمي، ال تزال تنمو على نطاق أوسع وعلى ضلو متزايد يف الطلب من قبل ا

 .معجموتقييم ىذا النظام من السهل جدا وفعالة يف إدخال الكلمة ومعناىا يف 

 .(البستاين األفرم فؤاد ) األّتدي  نجددل ا بعنوان القاموس ظهر 1746يف عام 

بًتتيب نظام  دلنجداقاموس موجز لل ىو واضح عجمىذا ادل أنو من ادلعروف أن من االسم

 النطق نظام ظهر 1757يف عام  مث .النطق نظامب  مرتُت و مت لويس ادلألوف  النطق

، ولكن ظهرت قد النطق عاجمادل حىت بعد الروس   بعنوان اجلر خليل عمل القاموس

 تلف إىل األساسية من ادلواد نظام النطق ويعترب .النقد من لن يطلق ترتيب نظام النطق

احروف الكلمات يف القواعد و  دتيل إىل جتاىل النظام يتم تقييم، وذلك ألن اللغة العربية

 .االشتقاق كلمة وغنية العربية
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 الكلمة ٌتعادل تقنية ْتث -0

 حروف ترتيب فهم دتاماي ستخدمم،  مبعجم نظام النطق الكلمة ٌتمع يف ْتث عن

 من ادلفردات احلرف األول و .ءيالا حىت ءباال األلف و حرف منذ اليت حيفظون األلفبائ

كلمة هنا  أ .الكلمة أصول إلجياد، من دون احلاجة  الفصل إىل رلموعة مباشرة بحوثةادل

فعل  شكل إىل راجع مث  يضربون  ، كما ادلثال اضادل إىل فعل أن يراجع جيب عادة فعلال

مستخدم  يراجعسم اال كلمة  أما بالنسبةو  12 .ض  رلموعة يف ْتثمث  ((ضرب) ادلاض

 وجدت يف  كوكب  ادلثال كما من الكلمة ادلبحوثة. احلرف األول رلموعةادلعجم 

 .13و ضلو ذلك  ك  الفصل

 النطق نظام مزايا وعيوب -7

 ادلفردات موقع على ْتثيف  سهولة قبل منالتعبَت  يف النطق نظام مزايا -أ(

الكلمة  عن معاين بحثل يكون شخصا عاديا ستخدم ْتيثم حىت

 الصرف.علم ال قواعدفهم ي وإن مل  معجم يف بسرعة

مت  الكلمات اليت تصنيف يف عملية مفيد جدا بنظام النطق معجم ناظمل -ب(

 و كلمةأصول البسرعة دون لبحث  رلموعة من الكلمات يف اختيارىا
                                                           
14
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 تقييم نظامنظام النطق ىو  .الكلمة بنية من نوع و االشتقاق كلمة

 عرب ادلستخدمُت غَت ْتيث الًتمجة معاجم يف إعداد حسب االقتضاء

 .الكلمة فهم و لبحثا لسهولة )لناطقُت بغَتىا(

 تقنية بنظام النطق هتمل معجم نقص يف ىناك أيضا من ناحية أخرى -ج(

 بأهنا اجلودة ويتم تقييم، تعليم اللغة ضوء يف .لكلمةا أصول البحث

يف  ىذا النظام يؤدي وسوف .اللغة العربية ادلتعلمُت ومهارات التنزيل

عدم  قواعد اللغة ألن .النحوية الصرفية و قواعد حول حيسبوامل  نفوسهم

 14.كلمةلا معٌت ْتثيف  كثَت الفائدة

 سس إعداد املعجم أ -و

على  ألن كل كلمة من اللغة النطقية بنظام النطق  ادلعّرب  عجمادل إعداد أسس

 للمستخدمُت أو للمؤلفُت كدليل احلرف األول فقط ،  كلمة واحدة احلرف األول من

مجع   .15الياء إىل األلف منذ .بشكل عام اذلجائيةًتتيب ب الكلمة موقع إىل لرجوع

 الكلمات ادلعرّبة من عنوان ادلواقع بكلمة أساسية  الكلمات ادلعرّبات .
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جدا يف  انتقائية عادةادلهملة غَت ادلستغلة و  النطق عجمادل بُت موجودة كلمات عن

يف  .ادلشهورةال تزال معناىا و  كلمة سوف تستخدم فقط عجمادل ألن ادلفردات، اختيار

 حلجم غَت ادلدرجة بالتأكيد ناطقُتال تستخدم من قبل أن تعد مل معناىا كلمة حُت أن

 غليظا. ليس عجمادل

 (-) عالمةىي  الشرطة ادلنهنية ال يعًتف النطق نظامبًتتيب  معاجمكما العادة 

 بالكامل معجم كتب مرة أخرىن الكلمة يف أل ادلفردات و الكلمات أو العباراتلتكرار 

 .رتباكاإل باعدت كذلك و ستخدمادل لسهولة

 ادلثال كما رتباكاإل لتجنب معادلة ضطرّ أ معجم نظام النطقيف  بعض احلروف

 األلف  احتوى و جزى  الكلمةكما  .العادية األلف أي ما يعادل (ى) ادلقصورة األلف

 .ترتيب احلروف و ال يؤثر العاديةاأللف يعادل   )آ( شلدودة
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 الفصل الثالث

 عرض البيانات و حتليلها

 

 ادلبحث األول : إعداد ادلعجم "ادلعّرب"

قد مجع الباحث ىذه البيانات بأنواع األساليب، و ىي ادلالحظة و ادلقابلة و 

االستبانة و االختبار. ولسهولة توجيو عرض البيانات فقام الباحث بعرضها منسبا 

 خبطوات. من:

 تو ادلشكال اتحتليل احلاج - أ

قام الباحث دبالحظة مبدئية يف جامعة موالنا مالك إبرىيم اإلسالمية احلكومية 

طالبا  301ماالنج قسم تعليم اللغة العربية يف ادلرحلة السابعة دبجتمع البحث 

 طالبا ، و اكتشف الباحث ظواىر ادلشكالت ادلتعددة منها: 00وعينتو  

إندونسي  –جم عريب يدرس الطالب اللغة العربية مازال بإستخدام مع -3

عريب بدون معجم معني، و ىم ال يعرفون ادلفردات  –أو إندونسي 

 ادلصطلحات تتكون الكلمة ادلعرّبة.
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عندما دّرس مدرس باللغة العربية بشرح الكلمة األجنبية إىل اللغة  -2

 العربية )تعريب( قد يسّبب طالب صعوبة يف فهم ادلسموع و كتابة.  

 مجع البيانات - ب

وقد وجد الباحث البيانات إلنتاج ىذا ادلعجم من مصادر ادلعاجم اللغة 

)أمحد بن سليمان  رسالة يف حتقيق تعريب الكلمة األعجميةالعربية ىي كتاب 

عريب -إندونسي و إندونسي-، ومعجم ادلنّور عريب ادلعروف بابن الكمال يشا الوزير(

 : ىي ومعجم األزىر )أسكار( وعنوان ادلواقع)ادلنّور(، 

http://www.saaid.net/Minute/33.html 
http://www.alfusha.net/t7751.html 

فأراد الباحث أن يأّلف معجم اخلاص )ادلعّرب( لطالب قسم تعليم اللغة 

خاصة لنيل معلومات جديدة يف تعليم اللغة العربية و  أن يكون وسيلةالعربية حىت 

 تعلمها.

و من األسس إن الوسائل التعليمية ىي ادلعجم ادلنّور و ادلعجم الوسيط و 

ادلعجم العصري. ىناك ادلعاجم دلساعدة طالب يف تعليمهم، ىذه الوسائل اىتماما  

 مرشدة لطالب.كبريا بصفة خطة مهمة إىل كفاءة مرتفعة و بصفة 

http://www.saaid.net/Minute/33.html
http://www.saaid.net/Minute/33.html
http://www.alfusha.net/t7751.html
http://www.alfusha.net/t7751.html
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و لذلك استخدام الباحث البيانات من ادلعاجم اللغة العربية و اإلجنليزية و 

يأخذ أيضا من الشبكة الدولية للحصول الكلمة ادلّعربة، ألنو مساعد لدي ادلدرس و 

الطالب حىت يكون معجم مناسب يف تنمية ادلعلومات اجلديدة و يتعلق بتنمة تعليم 

ا كانت صناعتو )ادلعجم ادلعّرب( حتتاج وقتا طويال كما يف و تعلم ىذا العصر. و أم

السيما ادلعجم يتكون من االف  (Glosarium)  ادلصطلحاتصناعة ادلعجم 

 سنوات أو زيادة. 1ادلفردات حتتاج وقتا طويال حىت 

و ىذا ادلعجم أيضا كثري االستفاد يف التعلم الذايت عندما يصنع طالب 

 .  مفهوما مرتبطا يف دراستهم

 التصميم األول  للمنتج  - ج

 يتكون ىذا احملصول )ادلنتج( من أربعة أقسام، و من بني ذلك :

 كتابة ادلواد  -3

 النطق  نظام باستخدامادلعجم ، ىذا معجم ادلعّرب  كتابةنظرا من  

(articulation system)احلرف األول من على معجم ادلعّرب . و من ضوء 

إىل  لرجوع مستخدم ادلعجم أو دلؤلف توجيو ، احلرف األولالكلمة ادلنطوقة

 .الياء باء حىتو  الاأللف  من األلفبائ الكلمة ادلناسبة أجل من ادلوقع
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سوف تستخدم   ادلعجم ألن ادلفردات جدا يف اختيار انتقاء ىو ىذا ادلعجم 

 يف كثري من األحيان الذي مت معاين الكلمة، يف حني أن كلمة معرّبة فقط 

 . ليس غليظا ادلعجم الذي حجم ال يشمل من قبل ادلؤلف للطالب معروفة

 تصميم شكل ادلعجم -2
 صفحة 31تتكون من   ((A5ادلعجم ادلعّرب باستخدام الورقة 

 خط ادلعجم -1
 (sakkal majalla)  باستخدام  اخلط شكل رلل  للمحتويات ادلعجم ادلعّرب

 dthuluth واخلط bfantazeباستخدام  اخلط  و للغالف ادلعجم ادلعّرب

 اخلط وdthuluth2 واخلط dthuluth1 واخلط dthuluth0 واخلط

dthuluth3 واخلط  .dthuluth 4   

 تصميم الغالف -4
ىذا الغالف يتكون من موضوع ادلعجم ادلعّرب لطالب قسم تعليم اللغة 

 العربية و اسم ادلؤلف، و ىذا الغالف البسيط ألنو أول صناعة ادلنتج. وصورتو

 ىو :
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 صورة الغالف
 

  

 اجلهة األمامية

 اجلهة اخللفية
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 كلمة التصدير )ادلقدمة( من ادلؤلف -0

الثقافة رلاالت العلوم و  يفحيتاج ادلنتج كلمة التصدير ليعرب عن أمهية ادلعجم 

 . وصورهتا ىي :اللغة تطورت حبيث واالقتصادية والسياسيةاالجتماعية 

 

 الصورة لكلمة التصدير
 

  
 كلمة التصدير

م ؤلاوسان ما لم ٌعلم . والصالة والسالم على دمحم 
ّ
م بالقلم ـ عل

ّ
الحمد هلل الري عل

 ًيبىع العلىم و الحكم ـ وعلى آله وصحبه البرزة الكسام ـ

في  لطالب قسم حعليم اللغت العسبيت معجم اإلاعّسب اوبعىن هللا قد جمت كخابت هر

في هرا  كليـــت العلىم الاوساهيت بجامعت مىالها مالك ابساهيم ؤلاسالميت الحكىميت ماالهج ـ 

  معجم ًكخبىن اب العصس عدًد مً الكخّ 
ّ
 ًصىعب الري اإلاصطلحاث ولكً ال ًىجد الكاج

 كلمت معّسبت مً الري ًداول اإلاؤلف لكشف واسخكشاف اإلاعلىماث خىل معجم اإلاعّسب، 

 في  قسم حعليمشكسا بغصازة لجميع ألاصدقاء و ألاساجرة  .. جيد اإلاعجم خجكمى هاالسخخدام

 صىاعتاللغت العسبيت قد بصبر وإخالص إعطاء الدعم اإلاعىىي في كل خطىة مً عمليت 

  اإلاعجمهرا 

للغت العسبيت و ا قسم حعليم اإلاصطلحاث لطالب معجمفي ًدًك هى  معجم

لغخين بال عجموقد جم هرا اإلا .اإلاعازضت كبيرةب  يالقليال فقل كخبهألاول أن اإلاؤلف  اإلاعجم

 الخعازفكما  .اإلاأخىذة اللغت ألاصليت وجدث العسبيت و اللغت الاهدوهيسيت و أًضا اللغت،

 ألاول ًصف اإلاؤلف اسخخدام ؤلازشاداث التي ًيبغي أن جكىن معسوفت مً قبل الطالب

مً  اإلاأخىذة مصادز البياهاث و اإلاعجم ه بخلخيصخقيقخللغت العسبيت ، ألن  حعليم

ب ألاشهس معجم و معجم اإلاىىز اإلاىجىدة في  اإلاعّسبت الكلماث كعىصس مهم  و كخب الخعٍس

س  ؤلفإلا  هرا اإلاعجم.لخطٍى

د  ( مسخخدم اإلاعجماللغت العسبيت )  حعليم لطالب اإلاؤلفأمل ج ًمكً أن جٍص

 .ً خالل الكالم والكخابتخيث أنها ًمكً أن جطبق م اإلاعّسبت اإلاعسفت وإثساء اإلافسداث
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 الستخدام ادلعجم ادلعّرب إرشادات - 1 

 ادلعٌتحبث الكلمة و  -أ(

و األلف  من عموما ترتيب األلفبائ يفهم الطالب معٌت الكلمات يف حبث عن

 مباشرة إىل ادلشار كنت تبحث ادلفردات الكلمة احلرف األول من .حىت الياء باءال

 فعل فعل يرجع إىلكما يف العادة  .الكلمة أصول دون حبث رلموعة من الكلمات

احلرف  إىل رلموعة الرجوع مباشرة ادلعجممستخدمني أما بالنسبة اسم لل .اضادل

 على سبيل ادلثال كنت تبحث كلمة األوىل من

نظام النطق. لسهولة حبث الكلمة بًتتيب كما ىو معروف ىذا معجم ادلعّرب  

 ىو يف  أول احلرف يدل حيثما الكلمة ادلوجودة ادلثال : حبث ادلفردة  "

" تكنولوجيا" إذن حرف "التاء"  التكنولوجيا" قد حبث احلرف من أول الكلمة ىي 

 الذي يبحث.

 (singkatan)ادلختصر  -ب(

Kd = Bahasa kurdi Eng =  Bahasa inggris 
Hd = Bahasa india Fr = Bahasa prancis 

Rm = Bahasa romawi It = Bahasa italia 
Pr = Bahasa Persia Yn = Bahasa yunani 
Tk = Bahasa turki Sy = Bahasa syiria 

Lt = Bahasa latin Km= Bahasa Kurmanji 
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(Kode/simbol)  العالمة -(ج  

 مرادف ادلعٌت......... :   خط النقطة يدل على  
 ادلًتابطة ادلعاينخط الكسر يدل على   :------

 
 (catatan) اذلوامش -د(

قليل من حبث ادلفردة يف ىذا ادلعجم كثري ادلفردات عن الكلمة ادلعرّبة و لكن  -3
 الكلمة غري تعيني اذلوية

ما زالت كلمة قليلة و مل توجد الكلمة منها ليست حرف "ث" و "ذ" و "ض"  -2
 .و"ظ

 زلتوى ادلعجم ادلعّرب -3

كما ىو معروف يف ادلعجم يتكون بعض ادلصطلحات من الكلمة ادلوجودة 

تلك الكلمات )ادلفردات( مأخوذة من ادلفردات األجنبية ادلثال من تركية و 

 يونانية و فرنسية و إجنليزية و كردية و ىندية و فارسية و إيطالية.

 التحكيم من اخلرباء -د

ىذه الفرصة ىي الفرصة لعرض البيانات من االستبانة للخرباء. و اخلبري األول 

ىو دكتور أوريل حبر الدين ادلاجستري، يف ىذا البحث ىو كخبري تعليم اللغة العربية 
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"، 43توى ىذا ادلعجم. و حصل ىذا البحث على نتيجة "من ناحية اللغة و احمل

 وىذه ىي جدول معيار نتيجة االستبانة للخرباء :

 معيار نتيجة االستبانة للخرباء

 استبانة اللغة و احملتوى

 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا 3-32 3
 ضعيف 31-24 2
 جيد 20-13 1
 جيد جدا 13-44 4

 
 استبانة التصميم

 الدرجة النتيجة رقم
 ضعيف جدا 3-44 3
 ضعيف 40-44 2
 جيد 45-312 1
 جيد جدا 311-333 4
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إىل جدول معيار نتيجة للخرباء أن ىذا البحث حصل على درجة  او نظر 

أرجو ليوسع أن ىذا ادلعجم  دكتور أوريل حبر الدين ادلاجستري"جيد جدا". و قال 

 "معجم األلفاظ ادلعّربةفينبغي "برجوع ادلعجم الوسيط و موضوع ادلعجم 

تصميم كخبري   ىو، يف ىذا البحث مفتوح جنيد أستاذو أما اخلبري الثاين ىو 

"، 322. و حصل ىذا البحث على نتيجة "UIN PRESSادلعجم اللغة العربية يف 

أن ىذا  مفتوح جنيد أستاذو هبذا حصل البحث على درجة "جيد ". و قال  

-مجيل و اقًتحت اجلدول اخلاص لكتابة ادلوضوع و اعطاء التقدًن عريب ادلعجم

  إندونيسي يف الغالف.

 اإلصالحات األوىل -ه

نظرا إىل التعلقات و االقًتاحات و اإلرشادات من اخلرباء فزاد الباحث معٌت 

 باللغة اإلندونسية لسهولة البحث و الفهم و زيادة احلركة يف كل ادلفردة ادلعرّبة حىت

. و زيادتو من أين  ادلعجم ادلعّربباستخدام  قسم تعليم اللغة العربيةيهتم طالب 

مصباح كهربائي ، يوضع  :"  ة  ر  و  اج  ب  أ  مأخوذة كما ادلثال الكلمة  "  تلك الكلمة
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)اللغة الفرنسية(. و ىذا منوذج  على ادلكتب للكتابة والقراءة ، من أصل فرنسي

 ادلعجم ادلعّرب الذي زاده الباحث :

 منوذج احملتوى

 الكلمة
معنى من اللغة 

 العربية

 معنى

من اللغة إلاندونسية   

أصل 

 اللغة

ِثْير  
َ
  Materi alam, Eter مادة كىهيت :ألا

: 
ٌ
ْىَرة َباج 

َ
مصباح كهسبائي   أ

، ًىضع على 

اإلاكخب للكخابت 

 والقساءة 

lampu listrik  

Fr 

اٌج :
َ
ك
َ
ْبل
َ
لىح خشبي   أ

و   خفيف ،

 الحاجص

Papan kayu ringan, 
Penghalang/pemisa
h  Fr 

ه :
َ
ْبل
َ
 kakak perempuan  Tk ألاخت الكبيرة   أ

ِتْيِكْيت :
َ
مجمىعت آداب   ا

 اجخماعيت 

sekelompok etiket 
social Fr 

: 
ٌ
ة
َ
د
ْ
ِجن

َ
ما ًجب أن   أ

 ٌعمل 

agenda, apa yang 
harus dilakukan  Lt 

 :
ٌ
ة
َ
ان
َ
ْجَسخ

َ
  Farmasi الصيدليت أ

ِحْيٌد: 
َ
اسم سيدها  أ

السسىل صلى 

هللا عليه وسلم 

 في الخىزاة

Nama Rasul SAW 
dalam kitab Taurat 

 

ْىط:  ب 
َ
ط
ْ
خ
َ
 Hewan laut denganخيىان بدسي  ألا

8 kaki 
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ذاث ثماهيت 

 أزجل

َىاِزي :
 
ْرت
َ
حعني بئر   أ

مدفىزة بمثقب 

، وهره الكلمت 

ميسىبت إلى 

مقاطعت في 

شمال فسوسا 

خيث جكثر آلاباز 

ت  الازجىاٍش

sarana sumur gali 
bor , dan kata ini 
dikaitkan dengan 
provinsi di utara 
Perancis, di mana 
sumur artesis 
berlimpah  

 

لطالب قسم تعليم اللغة وىذه ىي اإلصالحات األوىل يف إعداد ادلعجم ادلعّرب 

 العربية.

 التجربة ادلبدئية -و

يف ىذه التجربة ادلبدئية قام الباحث يف اجملموعة الصغرية تتكون من الطالبني. 

و مها من قسم تعليم اللغة العربية ادلستوى السابع. و الحظ الباحث أهنما يهتمان 

قًتاحات منهما وحيبان ىذا ادلعجم، و ىذا شيئ جديد عنهما.  وىناك بعض اال

ىي من ناحية احملتويات اجليدة و االقًتاحات منهما ىي وجود بعض ادلفردات اليت 

 ال توجد ادلعٌت التام حىت ال يفهما دلعرفة ادلراد من تلك الكلمة.
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 اإلصالحات الثانية - ز

نظر إىل االقًتاحات ادلوجودة يف التجربة ادلبدئية فأصلح و زاد الباحث ادلعٌت 

  رادات اليت ال توجد ادلعٌت الواضح حىت يفهم الطالب يف ادلرادىا. التام من ادلف

 ادلبحث الثاين : خصائص ادلعجم "ادلعّرب" 

  ادلفردات - أ

مفردة، يف كل مفردة   100مجع الباحث ادلفردات يف ادلعجم "ادلعّرب" 

بالصوار فيسمى ادلعجم ادلصورة وزلتوات ادلعجم حتتوي على الطب و التكنولوجي و 

   ووسائل النقل وجندية وأدوات ادلائدة.ملك 

 ادلصطلحات - ب

أما الكلمات ادلصطلحات موجودة يف ىذا ادلعجم، وأكثر ادلصطلحات يف 

 اجملال الطب وجندية. 

 ادلصادر -ج

 مصادر ىذا ادلعجم ادلعّرب:

عريب(، حبث الباحث يف ىذا ادلعجم  -ادلعجم الوسيط )عريب -3

 عرّبات.بالطلب العالمة )ع( تدل الفردات ادل
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إندونيسي(، حبث الباحث األشكال وادلعاىن  –ادلعجم ادلنور )عريب  -2

 ادلعرّبة يف ىذا ادلعجم.

إندونسي(، حبث الباحث األشكال وادلعاىن  –ادلعجم األزىر )عريب  -1

 ادلعرّبة يف ىذا ادلعجم

إندونسي(، حبث الباحث بعض الكلمة  –ادلعجم العصري )عريب  -4

 ادلعاصرة من الكلمة ادلعرّبة

5. kamus bahasa inggris jhon Echol 

6. situs bahasa arab : http://www.saaid.net/Minute/33.htm diakses 

tanggal 25 sept 2013 dan http://www.alfusha.net/t7751.html 

diakses tanggal 25 sept 2013 

 حبث الباحث يف تلك عنوان ادلواقع بالكلمة األساسية "الكلمة ادلعرّبة".

 

 ادلبحث الثالث : استجابة الطلبة من ادلعجم "ادلعّرب"

 التجربة ادليدانية - أ

قام الباحث بالتجربة ادليدانية يف ادلستوى السابع قسم تعليم اللغة العربية كلية 

للعام  براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجإامعة موالنا مالك جبالعلوم اإلنسانية 

http://www.saaid.net/Minute/33.htm
http://www.alfusha.net/t7751.html
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ادليدانية قام الباحث بإختبار  م. و يف ىذه التجربة 2034-2031الدراسي 

يف اإلختبار نوعان مها يطلب طالب من ادلفردات باستخدام ادلعجم ادلعّرب. و 

 تعريف الكلمة ادلعرّبة و نزويج الكلمة األوىل بالكلمة األخرى )مرادف ادلعٌت(.

و دلعرفة يهتم طالب قسم تعليم اللغة العربية يف ادلستوى السابع باستخدام 

معجم ادلعّرب فاعتمد الباحث بنتيجة االستبانة القبلية و البعدية ذلم من ىذه 

يف حتليل البيانات اآلتية دلعرفة فعالية  (SPSS V.16)امعة. و استخدام الباحث اجل

ىذا ادلعجم يف اىتمام الطالب و نفعهم يف تعليم العربية و تعلمها. و نتائجها  

 كما يلي :

 اجلدول األول

Ba’diyah Qobliyah Nama Mahasiswa No 

15 11 Sulis dwi nurmala 1 

15 14 Lailatul maghfiroh 2 

20 12 Said  3 

18 12 Isna Risqiyana 4 

11 16 Elis Shofiana 5 

17 12 Elly nuriyati 6 

14 10 Dewi linda Sari 7 

20 6 Septiana Azhar 8 

11 11 Roziqotun Nadhifah 9 

15 15 Mohammad Ayyub Mubtadik 10 

12 12 Febriyanti Eka L 11 

16 11 Qurroti A’yun 12 

18 7 Sa’adatul Abadiyah 13 

16 10 Ana Suroyatul Aisyah 14 
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17 9 Siti Miftaqul Janah 15 

15 13 Ni’matul Azizah 16 

17 16 Irma Fatimatul husna 17 

17 16 Winda Yulistika 18 

18 10 Athi’ Khoirotin 19 

16 9 Arum 20 

16 11 Aynul Mardhiyah 21 

11 14 Asri Aisyah El Zahra 22 

18 11 Dila Fitri Nabila 23 

17 8 Ika Farida 24 

14 8 Abdul Mukhid 25 

17 14 Aida Rahmawati 26 

15 11 Ihda Fanny Shufiati 27 

15 10 Ida Khoirun Nisa’ 28 

18 6 Anita Rahman 29 

17 8 Maimunah 30 

18 10 Mahbub Suaibi 31 

18 9 Ni’matun Nisfi laili 32 

20 11 Robiatul Adawiyah 33 

16 7 Faridatun Nafi’a 34 

18 10 Wahidaturrahmi 35 

20 15 Roviatul Andeviyah 36 

17 7 Itaul Haqiqoh 37 

18 11 Lailatul Mukaromah 38 

20 8 Ningrum Wulandari 39 

20 6 Uswatun Hasanah 40 

18 10 Dewi Nur Laila 41 

16 10 Mahmudah 42 

20 7 Puguh Ari Wicaksono 43 

18 13 Lailatul Jamila 44 

18 6 Anifatus Saidah 45 

16 11 Cici Lailatul Badriyah 46 

20 11 Latifa Pratiwi 47 

17 9 Izziyatul Khilmiyah 48 

17 12 Siti Mahdzuroh 49 

20 8 Rochmatul Latifah 50 

841 524 Jumlah  
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 االستبانة القبلية
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pernyataan 1 50 1 4 2.20 .728 

pernyataan 2 50 1 4 2.34 1.002 

pernyataan 3 50 1 3 2.12 .594 

pernyataan 4 50 1 4 2.04 .832 

pernyataan 5 50 1 3 1.78 .582 

Valid N (listwise) 50     

 البعدية االستبانة
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pernyataan 1 50 2 4 3.56 .577 

pernyataan 2 50 2 4 3.46 .579 

pernyataan 3 50 1 4 3.04 .638 

pernyataan 4 50 1 4 3.56 .705 

pernyataan 5 50 2 4 3.20 .535 

Valid N (listwise) 50     

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Before 10.48 50 2.735 .387 

After 16.82 50 2.362 .334 
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و أما القيمة  44،30نظرا إىل اجلدول أن ادلعدل لنتيجة االستبانة القبلية ىو  

. و هبذا كلها نسبة نتيجة االستبانة القبلية ىي  200  العالية ذلذه االستبانة ىي

%. و ىذا دليل أن اىتمام الطالب قسم تعليم اللغة العربية جيد. و أما  02.4

%. و هبذه كلها  44.3و نسبتها ىي  33.42ادلعدل لنتيجة االستبانة البعدية 

يل أن كفاءة وجد الباحث الفرق بني نتيجة االستبانة القبلية و البعدية، و ىذا دل

اللغة العربية باستخدام ادلعجم ادلعّرب ذو دور مهيم على اىتمام طالب يف  

 كفاءهتم.

 اجلدول الثاين
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 before & after 50 -.365 .009 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 before 

- after 
-6.340 4.217 .596 -7.538- -5.142- -10.632- 49 .000 

Sig > 0.05 (non significant)     Sig < 0.01 (very significant) 

Sig < 0.05 (significant) 
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و ىذا  (Paired Sample T-Test)جملموعة الواحدة  tو استخدام الباحث االختبار 

 Sig < 0.01 (veryو على ضوء ىذا البيان يف اآليت  .للحصول إىل ادلقارنة بينهمااالختبار 

significant) ،  إذن كما باجلدول قيمةSig أن و ىذا يدل على  0.03أصغر من  000 ىي

. و ىذه النتائج مناسبة فعالإىتمام طالب يف كفاءة اللغة العربية باستخدام ادلعجم ادلعّرب 

 للنمرة الثانية. بإجابة أسئلة البحث

 نتائج االختبار - ب

 

 

 
Nilai Tes Nama Mahasiswa No 

80 Sulis dwi nurmala 1 

100 Lailatul maghfiroh 2 

100 Said  3 

80 Isna Risqiyana 4 

80 Elis Shofiana 5 

80 Elly nuriyati 6 

80 Dewi linda Sari 7 

100 Septiana Azhar 8 

80 Roziqotun Nadhifah 9 

80 Mohammad Ayyub Mubtadik 10 

80 Febriyanti Eka L 11 

80 Qurroti A’yun 12 

100 Sa’adatul Abadiyah 13 

80 Ana Suroyatul Aisyah 14 

 % x 300 رلموعة الدراجةالدرجة ادلعدلة : 
 رلموعة الطالب   
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80 Siti Miftaqul Janah 15 

80 Ni’matul Azizah 16 

100 Irma Fatimatul husna 17 

100 Winda Yulistika 18 

100 Athi’ Khoirotin 19 

90 Arum 20 

90 Aynul Mardhiyah 21 

90 Asri Aisyah El Zahra 22 

100 Dila Fitri Nabila 23 

70 Ika Farida 24 

80 Abdul Mukhid 25 

80 Aida Rahmawati 26 

80 Ihda Fanny Shufiati 27 

80 Ida Khoirun Nisa’ 28 

100 Anita Rahman 29 

80 Maimunah 30 

80 Mahbub Suaibi 31 

80 Ni’matun Nisfi laili 32 

100 Robiatul Adawiyah 33 

80 Faridatun Nafi’a 34 

100 Wahidaturrahmi 35 

100 Roviatul Andeviyah 36 

80 Itaul Haqiqoh 37 

100 Lailatul Mukaromah 38 

80 Ningrum Wulandari 39 

100 Uswatun Hasanah 40 

100 Dewi Nur Laila 41 

80 Mahmudah 42 

70 Puguh Ari Wicaksono 43 

100 Lailatul Jamila 44 

100 Anifatus Saidah 45 

100 Cici Lailatul Badriyah 46 

100 Latifa Pratiwi 47 

80 Izziyatul Khilmiyah 48 

80 Siti Mahdzuroh 49 

80 Rochmatul Latifah 50 
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 أما ادلعيار لنتائج االختبار يف ىذا البحث كما يف اجلدول اآليت :

 ادلعيار لنتائج االختبار

 الدرجة النتيجة رقم

 ممتاز  300 -  43 3

 جيد جدا  40 -  33 2

 جيد  30 -  43 1

 مقبول  40 -  23 4

 ناقص  20 -  0 0

 

 

 

 

 

و هبذا حصل على درجة "ممتاز" 43.4إذن الدرجة ادلعدلة =   

 % x 300 4150ادلعدلة = الدرجة 
   00 
 =43.4 



06 
 

 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

 

 نتائج البحث - أ

إعداد ادلعجم ادلعّرب لطالب بعد قيام الباحث بعرض البيانات مث حتليلها عن 

 . و وجد الباحث نتائج هذا البحث هي: قسم تعليم اللغة العربية

متر بثمانية مراحل،  قسم تعليم اللغة العربية " لطلبةادلعّرب"إعداد ادلعجم  -1

من حتليل احلاجات و ادلشكالت و مجع البيانات و تصميم ادلنتج و 

التحكيم من اخلرباء و اإلصالحات األوىل والتجربة ادلبدئية و 

 اإلصالحات الثانية و التجربة ادليدانية.

إن هذا ادلعجم ادلعّرب فعال لزيادة استجابة طلبة قسم تعليم اللغة العربية  -2

جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. و استخدام 

و هذا  (paired sampel T-   Test)للمجموعة الواحدة  tالباحث االختبار 

و ية و البعدية. االختبار للحصول إىل ادلقارنة بني نتيجة االستبانة القبل

إذن كما  ، Sig < 0.01 (very significant)على ضوء هذا البيان يف اآليت 
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أن و هذا يدل على  0.01أصغر من  000 هي Sigباجلدول قيمة 

و . فعالإهتمام طالب يف كفاءة اللغة العربية باستخدام ادلعجم ادلعّرب 

باإلختبار ادلفردات حصل  لبةط 00نتيجة اإلختبار ذلذا ادلعجم هي من 

 على درجة "ممتاز".

 توصيات البحث - ب

يف إعداد ادلعجم ادلعّرب حقيقة حيتاج ادلراجع عن التعريب و حيتاج فكرا و 

قوة إلنتهاء هذا ادلعجم. و من األسس يف تطوير ادلعجم ال بد يفهم عن علم 

عجم للحصول ادل  (lexicography)و منهج ادلعاجم  (lexicology)ادلعاجم 

 اجليد و اجلذاب. 

من ناحية اللغة مطابقة لطالب اجلامعة أو يف مستوى متقدم آخر يف إفادة 

ادلعجم ادلعّرب حىت يبحث طالب الكلمة و يفهمها فهما جيدا. و أن يهتم 

الطالب استمرارا باستخدام ادلعجم ادلتنوع لرتقية كفاءة طالب قسم تعليم اللغة 

 العربية و اآلخرين.
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 املقرتحات  - ج

كما يف هذا البحث يركز على إعداد وسيلة تعليم اللغة العربية ادلعينة و تطويرها يف كفاءة 
اللغة العربية، فينبغي للباحثني اآلخرين أن حيسينوا هذا البحث و ادلنتج حىت يكون وسيلة 

 جذابة و مطابقة لطلبة.
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 املراجعو  املصادرقائمة 

 

 املصادر

 ٖٓٔسورة النحل آية القرآن الكرمي، 

 املراجع العربية :

رسالة يف حتقيق تعريب م. 99ٔٔابن الكمال يشا الوزير ،أمحد بن سليمان املعروف. 
 . دمشق: اجلفان واجلايب للطباعة والنشر ليماسول قربص الكلمة األعجمية

 يف كلية املعلمني الرياض .املعاجم العربية سنة. دون.جلنة النشاط، العصيمي فهد 

. الناشر دار هنضة نشاة اللغة عند اإلنسان والطفل دون سنة.علي عبد. ،الواحد وايف
 مضر للطبع والنثر

 معجم يف اللغوي النقد يف فارس بن أمحد منهج.دون سنة. هللا عبد حممود ،ّجفال
 .اللغة مقاييس

دار الغريب للطباعة  :. القاهرةو علم اللغة احلديثالعربية  . مٕٔٓٓمد. ، حمداود
 والنشر والتوزيع 

 حول تعريب التعليم وتعريْب العلم وَالتكنولوجيا. دون سنة.  أمحد ،سعيدان
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. كلية العلوم اإلنسانية منهج البحث يف تعليم اللغة العربية. 9ٕٓٓصاحل، شهداء. 
 ماالنج.جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية 

 جملة: دمشق .وضعها ومنهج احلديثة املعاجم أنواع. دون سنة.  احلاج الرمحن عبد ،صاحل
  العربية اللغة جممع

 

 املراجع األجنبية

Ali, Atabik, Muhdlar Ahmad Zuhdi. 1998. Kamus bahasa arab al-ashry.Yogyakarta: 

Multi Karya Grafika 

Aminuddin. 2011. Semantik Pengantar Studi tentang Makna, Bandung: Sinar Baru 

Algensindo 

Askar, S. 2009. Kamus arab-indonesia al-azhar terlengkap, mudah & praktis, 

Jakarta:Senayan Publishing 

Hamid, Abdul. 2010. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk studi Islam, 

Malang :UIN Maliki Press 

Ikbar, Yanuar, 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan membuat Tugas 

Akhir/Karya ilmiah, Bandung: Refika Aditama 

Machmudah Ghozali, Umi. Seminar tips mengerjakan skripsi dengan menggunakan  

metode Research and Development (R & D) tgl 10 oktober 2013 Malang .  
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Munawwir, A.W. 2007. Kamus al-munawwir arab-indonesia, Surabaya: pustaka 

progersif   

Munawwir, A.W. 2007. Kamus al-munawwir indonesia-arab, Surabaya: pustaka 

progersif   

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, Bandung: Alfabeta 

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, Bandung: Alfabeta 

Taufiqurrohman, R. 2008. Leksikologi Bahasa Arab, Malang :UIN Malang Press  

 عنوان املواقع:

http://www.saaid.net/Minute/33.htm diakses tanggal 25 sept 2013 

http://www.alfusha.net/t7751.html diakses tanggal 25 sept 2013 

 

 

http://www.saaid.net/Minute/33.htm
http://www.alfusha.net/t7751.html


 الباحث بني السطور
 

 : هبرين بديا  االسم 
 : احلاج خملص سيوطي  اسم األب
 : ليليك خريية  اسم األم

 م 2331سمرب يد 23:   تاريخ الوالدة
 
  2331حصل على شهادة التعليم الروضة األطفال هنظة العلماء طوبان عام 
  3114حصل على شهادة التعليم املدرسة اإلبتدائية اهلداية طوبان عام 
  3112حصل على شهادة التعليم املدرسة املتوسطة اهلداية طوبان عام 
  3113حصل على شهادة التعليم املدرسة الثانوية اهلداية طوبان عام 
  حصل على شهادة التعليم املدرسة الدينية األوىل يف مؤسسة السلفية طوبان عام

3112 
  مؤسسة اهلداية طوبان عام حصل على شهادة التعليم املدرسة الدينية األوىل يف

3115 
  حصل على شهادة التعليم املدرسة الدينية الوسطى يف مؤسسة اهلداية طوبان عام

3112 
  حصل على شهادة التعليم املدرسة الدينية العليا يف مؤسسة اهلداية طوبان عام

3112 
 3122عام  يف الروضة القرآن الشفاء يف فوندوق عامل سغورا ماالنج مدرس-

3125 



 3123عام  رس يف املدرسة الدينية الشفاء يف فوندوق عامل سغورا ماالنجمد-
3124 

 3123عام يف الروضة القرآن منبع اهلدى يف سومرب كرجيا ماالنج  مدرس 
  3123عام مدرس يف املدرسة اإلبتدائية اهلداية يف سيدا موليا  ماالنج 
  براهيم إامعة موالنا مالك القراءة القرآن يف معهد سونان أمبيل العايل جبمدرس فن

 3123-3122عام  اإلسالمية احلكومية ماالنج
 براهيم إامعة موالنا مالك تعليم القرآن يف معهد سونان أمبيل العايل جب معلم

 3123-3122عام  اإلسالمية احلكومية ماالنج
 3122عام  يف عمر واحد اللغة العربية و اإلجنليزية مرشد 
 براهيم اإلسالمية احلكومية إامعة موالنا مالك جدد جباللغة العربية لطالب  مرشد

 3124-3122عام  ماالنج
 3123عام  ماالنج 2اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية الثانوية احلكومية  مرشد 
  عدة كتب يف جمال اختصاصه يف اللغة العربية، منها :له 

  ، 3125حبث تكميلي 
  ، 3125املعجم املعّرب 
  3125العربية املعني لدراسة الروضة القرآن كتاب تعليم اللغة 
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