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 إعداد:
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 قسم تعليم اللغة العربية
  والتعليم علوم الرتبية كلية

 قمية ماالنو جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلك
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 لكتاب العربية بني يديك قاموس املرتادفاتإعداد 

 

 البحث التكميلي لنيل درجة سرجانا يف تعليم اللغة العربية

 

 

 

 
 إعداد:

 سعادة عني 
  01011010رقم التسجيل:

 
إشراف:

 أوريل حبر الدين  الدكتور
 000011100111000111 رقم التوظيف:

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
  والتعليم علوم الرتبية كلية

 قمية ماالنو مالك إبراهيم اإلسالمية احلك جامعة موالنا
 م4102
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 أهدي هذا البحث اجلامعي:

، يرجى رضا مها لنيل رضى هللارمحة، رمية وأمي الك وووهاري ويب نججيسو  إىل أيب الكرمي

 نسسهما أول مبادئ الصدق والوفاء وعرفت يف منها تلقيت حيثاألول  انملعلممهاا

 ا مهعمر عليهما يف و بارك  هللا ، اطالالسمحة الطيبة والسالمة

 

صغرية ال مي  أخوايجلو ألخي الكبري عبيد هللا حسن و  طيسوليس تيا و ألخيت الكبرية و 

 عسى هللا يرزقكم العلم الناف  لسعادة يف الدارين

 

 

 دراسيت  حىت هنايتها الذين علموا ين من بداية ستاذايوأ يجلمي  أساتذو 

 حسن اجلزاءأجزا هم هللا  

 امني












 

 ه

 

 شكر وتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

بعثه هللا بلسان احلمد هلل، خلق اإلنسان، علمه البيان، والصالة والسالم على من 
 عريب مبني وأرسله رمحة للعاملني، أما بعد :

وقد من هللا علي باإلنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهله باحلمد  
 -والثناء، فلك احلمد ياريب حىت ترضى على جزيل نعماتك وعظيم عطاءك ويشرفين 

كان هلم فضل يف إجناز هذا أن أتقدم بالشكر والتقدير  إىل الذين   -بعد محد هلل تعاىل 
البحث إىل خري الوجود ومل يبخل أحدهم بشيء طلبت، ومل يكن حيدوهم إال العمل 

 اجلاد املخلص، ومنهم:
، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم موجيا راهارجوالدكتور احلاج  الربوفيسور فعايل -0

 .قاإلسالمية احلكومية ماالن

جامعة  الرتبية والتعليمعلوم عميد كلية  الدكتور احلاج نور علي املاجستري، ،مساحة -0
 .قموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن

علوم ، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية املاجستري األستاذة مملؤة احلسنةمساحة  -1
 .قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن والتعليم الرتبية

الذي أفاد الباحثة  على هذا البحث ، املشرفأوريل حبر الدينالدكتور  فضيلة -0
ِعلميا وَعمليا و وجه خطواهتا يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة 

 الشكر والتقدمي. البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من اخلري اجلزاء ومن الباحثة عظيم

 والتعليم علوم الرتبيةاألساتذة املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية  األفاضل -1
، فلهم من الباحثة كل قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن

الشكر والتقدمي على ماقدموها من العلوم واملعارف والتشجي  وجزاهم هللا عين 
 خري اجلزاء.

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة مستاح اهلدى املاجستري، مدير  احلاج الدكتور فضيلة -6
األساتذة  . ومجي قاحلكومية ماالن اإلسالميةالعربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم 



 

 و

 

فرصته  وفارغ البيانات لطلب ساعدين من إىل شكري أقدم أن أنسى وال فيه،
 . واملناظرة واملناقشة للمقابلة

مدير معهد سونان أمبيل العايل املاجستري،  حاحلاج إشراق النجا الدكتور  فضيلة -0
 .قاحلكومية ماالن اإلسالميةجبامعة موالنا مالك إبراهيم 

ي كان له بعد هللا تعاىل فضل إمتام هذا البحث ذالكرمي ال يبأأسري وعلى رأسها و  -8
أمي احلبيبة مبا غرسه يف نسسي من حب العلم واملعرفة واإلخالص يف العمل، و 
 .اليت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل يف حياي

)خاصة  0100-0101سنة الدراسية لزمالئي األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية  -0
و إخواين يف فهم عزيزة(  ىي أنا ثرية العائشة وعلماوصديق انطافيد أرديلصاحيب د
 سبيل هللا.

وأصدقائي وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواض  إىل ألشقاقي وزمالئي  -01
خري الوجود ولو بكلمة تشجي ، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير 

 واالمتنان.

أن هذه الكتابة كثرية من األخطاء والنقصان. لذا أرجو من القراء  ، أعرتفوأخريا
البحث اجلامعى حبثا  ذا األعزاء تصويبا وتصحيحا ألخطائي املوجودة فيه حىت يصبح ه
 كامال. وهللا املوفق إىل أقوم الطريق وهلل احلمد يف األول واألخري.

 جزاهم هللا أحسن اجلزاء

 
 

 0100أبريل  0 ،قماالن
 الباحثة
 
 

    سعادة عني



 

 ز

 

 وزارة الشؤون الدينية
 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن

 والتعليم علوم الرتبيةكلية 
 قسم تعليم اللغة العربية
 مواعيد مراجعة املشرف

 سعادة عني:   االسم
 01011010:  رقم التسجيل

 لكتاب العربية بني يديك  قاموس املرتادفاتإعداد :  املوضوع

  أوريل حبر الديندكتور الاالشراف         : 
 التوقي  الوصف التاريخ الرقم

  األولالسصل  0101 سستمبري 01 .0

  السصل األول 0101 سستمبري 01 .0

  طريقة كتابة القاموس 0100فرباير  6 .1

  املنتج )قاموس املرتادفات( 0100مارس  01 .0

  مقدمة 0100 أبريل 0 .1

  الثالث و الراب و  الثاينالسصل  0100أبريل  8 .6

 
 

 تعتمد،
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 املاجستري مملؤة احلسنة

 00000110111110110رقم التوظيف : 



 

 ح

 

 وزارة الشؤون الدينية
 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن

 والتعليم علوم الرتبيةكلية 
 قسم تعليم اللغة العربية

 املشرف تقرير
 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم

امجعني،  وأصحابه  لهآ وعلى حممد سيدنا هللا رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 وبعد:

 :كتبتها الباحثة الذي اجلامعي البحث هذا حضرتكم إىل نقدمف

 سعادة عني :  االسم
 01011010 : التسجيل رقم

 لكتاب العربية بني يديك  قاموس املرتادفاتإعداد  :  املوضوع

الالزمة ليكون على الشكل املطلوب الستيساء  واإلصالحاتبعض التصحيحات  قدنظرنا وأدخلنا
يف قسم  الرتبية والتعليمعلوم كلية   منشروط املناقشة المتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا 

-0101 عام اجلامعيلل قتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن
 م0100

 
 وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم

  
  

 
 0100أبريل  8، قريرا مباالنحت

 املشرف
 

  يل حبرالدينر أو الدكتور 
 000011100111000111رقم التوظيف: 



 

 ط

 

 وزارة الشؤون الدينية
 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن

 والتعليم علوم الرتبيةكلية 
 قسم تعليم اللغة العربية

  والتعليم علوم الرتبيةتقرير عميد كلية 
 

قد استملت جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي  
 الطالبة: كتبته

 سعادة عني  :  االسم

 01011010 :  رقم التسجيل

 لكتاب العربية بني يديك  قاموس املرتادفاتإعداد  :  املوضوع
تعليم يف قسم  علوم الرتبية والتعليمإلمتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا يف كلية 

-0101 عام اجلامعيلل قاللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن
 م.0100

 

 

 
  0100أبريل  8 ،قمباالن ريراحت

  والتعليم علوم الرتبيةعميد كلية 

 املاجستريالدكتور احلاج نور علي  
 06110110008110110رقم التوظيف :

 

 



 

 ي

 

 وزارة الشؤون الدينية
 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالن

 والتعليم علوم الرتبيةكلية 
 قسم تعليم اللغة العربية

 تعليم اللغة العربيةتقرير رئيسة قسم 
 

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي قد استملت جامعة موالنا 
 ألسته الطالبة:

 سعادة عني  :  االسم

 01011010 :  رقم التسجيل

 .لكتاب العربية بني يديك قاموس املرتادفاتإعداد  :  املوضوع

اللغة تعليم لوم اإلنسانية يف قسم إلمتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا يف كلية الع
 م. 0101-0100 عام اجلامعيالعربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج لل

 
 

 
 

 0100أبريل  8ق، مباالن ريراحت

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 
 
 املاجستري مملؤة احلسنة

 00000110111110110رقم التوظيف : 
 

 

 
 



 

 ك

 

 وزارة الشؤون الدينية
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقجامعة موالنا 

  الرتبية والتعليمكلّية علوم 
 تعليم الّلغة العربية قسم

 

 جلنة املناقشة تقرير
 

 قد أجريت املناقشة على البحث اجلامعى الذي قدمته الطالبة:
 سعادة عني :   سماال
 01011010 :  القيد رقم

 "العربية بني يديك"إعداد قاموس املرتادفات لكتاب  :  املوضوع
وقررت جلنة بنجاحها واستحقاقها على درجة سرجانا يف كلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم 

 تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.
 وتتكون جلنة املناقشة من السادة: 

   )____________(   املاجستري الدكتور سالمت دارين .0
  000111110111110110رقم التنظيف : 

   )____________(  الدكتور احلاج قام  أكيد جوهري املاجستري .0
 008116000110010111رقم التنظيف : 

   )____________(     الدكتور أوريل حبرالدين .1
 000011100111000111رقم التنظيف : 

 

 
 م 0100أبريل   00ريرا مباالنق حت

 الرتبية والتعليمعميد كلية علوم 
 

 املاجستريالدكتور احلاج نور علي 
 006110110008110110رقم التوظيف : 



 

 ل

 

 وزارة الشؤون الدينية
 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن

 والتعليم علوم الرتبيةكلية 
 قسم تعليم اللغة العربية

 باحثةإقرار ال
 

 :  دناهأوقعة املأنا 

 سعادة عني:  االسم

 01011010: التسجيل رقم
 قاديري -باداس  – بالور - كالمسوك رجيو:   العنوان

 

 يف قسم سرجانا درجة للحصول على شروطابعض ال ريوفتل هتقدم الذي البحث هذا بأن أقر  
 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة والتعليم علوم الرتبية بكلي ة العربية اللغة تعليم
 ومازورهتا بنسسي " كتبتهالكتاب العربية بني يديك قاموس املرتادفاتإعداد ، حتت املوضوع"قماالن
 .اآلخر تأليف أو غريي إبداع من

 على املسؤولية أحتمل   فأنا حبثه من فعال أنه تبني و تأليسه من أنه استقباال ادعى أحدا وإذا
مالك  موالنا جبامعة العربية اللغة تعليم قسميف  عليه من جلنة املناقشة املسؤولية ولن تكون ذلك

 .قماالن احلكومية اإلسالمية إبراهيم

 
 

 0100أبريل  8 ،قماالن
 الكاتبة

 
 سعادة عني

01011010 

 

 



 

 م

 

 مستخلص البحث

 كلية اجلامعي. بحثال .لكتاب العربية بني يديك قاموس املرتادفات إعداد . 0100عني، سعادة. 
 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالناامعة جباللغة العربية، تعليم قسم ب علوم الرتبية والتعليم

 الدكتور أوريل حبرالدين. :املشرف .قماالن
 الكلمة األساسية: املسردة، القاموس، قاموس املرتادفات. 

يهدف تدريس املسردات لزيادة ، العربية، وخاصة اللغة اللغوية أهم العناصر من تعترب املسردات
املعلومات واملعارف الرئيسة اليت حتتاج إليها الطلبة لسهم القراءة. يهدف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة 

من لتطوير قدرة الطالب يف اللغة العربية اليت تكون كأداة الدراسات االسالمية.  (PPBA) العربية
باللغة  يكون قادرة على التواصليتوق  من الطالب أن و مسهلة و  خالل تعليم اللغة مكثسة ومبتكرة و مثرية

الطالب حيتاجون إىل . هي القاموس املسرداةعن  للمتعلمي اللغة لتوس  املعرفة الدعامةالوسيلة  ومنالعربية. 
هو قاموس فعال لزيادة املسردة عند  املرتادفات قاموسقاموس لرتمجة الكلمات اليت ال يسهمون معناها. 

 هو القاموس املرتادفاتالطالب، ألن الطالب سيكونون غين عن املسردة باستخدام قاموس. وقاموس 
       .االسلوب اللغة لتجميلالرائ  

للحصول على املعرفة إعداد قاموس املرتادفات ( 0اجلامعي هو: يف هذا البحثاألهداف 
( للحصول على املعرفة خصائص قاموس املرتادفات لكتاب "العربية 0"،لكتاب "العربية بني يديك

( للحصول على أرآء الطالب يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية عن قاموس 1بني يديك" و 
 املرتادفات لكتاب "العربية بني يديك".

و مددددخل هدددذا البحدددث  باسدددتخدام مددددخل كيسدددي وكمدددي. و منهجددده مدددنهج البحدددث والنمدددو 
(Research and Development Method).   حتليدل احلاجدات و املشدكالت، 0الذي يرتكب من )
( تصددديق املنددتج. أمددا لتمدد  البحددث 1( تقيدديم املنددتج، 0( إعددداد وكتابددة املنددتج، 1( تصدميم املنددتج، 0

المية فيتكدددون مدددن الطلبدددة يف الربندددامج اخلددداص لتعلددديم اللغدددة العربيدددة جبامعدددة موالندددا مالدددك إبدددراهيم اإلسددد
( 0( املقابلددة و 0. و مددن األدوات اجلمدد  البيانددات: 0101/0100احلكوميددة مدداالنق العددام اجلددامعي 

 واالستبانة. 
( حتليل احلاجات و 0يرتكب من  إعداد هذا قاموس املرتادفات  أما نتائج هذا البحث، إن

( 1( تقييم، 0 ( إعداد وكتابة قاموس املرتادفات،1( تصميم قاموس املرتادفات، 0املشكالت، 
هذا القاموس نوع قاموس ( 0وخصائص قاموس املرتادفات لكتاب العربية بني يديك هو تصديق. 



 

 ن

 

( 1( لكل صسحات، حتتوي على مسردة واحدة، لهزة باملرتادفات والصورة واملثال، 0موضوعي، 
ت لسهولة ( قائمة املسردا1( القاموس مملوء بالقائمة املسردات، 0اللون يف كل وحدات متسرق، 

أما أرآء الطلبة عن هذا قاموس املرتادفات جيد جدا. هذا مستخدمني يف استخدام هذا القاموس.
يعربون أن هذا %( 60،0طالب ) 01 يجة أنتكما ظهر يف النتيجة االستبانة. تدل على الن

%( يعربون أن املسردات يف هذا القاموس  86،0طالب ) 10و  القاموس جذابا وسهوال للقراءة،
%( يعربون أن هذا القاموس يستطي  أن يساعد  18،1طالب ) 00مساعدة يف فهم الدراسة، و 

 .العربية اللغة الربنامج اخلاص لتعليمالتعليم اللغة العربية يف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 س

 

مستخلص باللغة اإلجنليزية  

Ainin, Sa'adah. 2014 Preparation Synonym Dictionary For Arabiyah Baina 

Yadaik Book Thesis of Tarbiyah and Teaching Faculty. Arabic Education 

Department, Maulana Malik Ibrahim The State Islamic University of Malang. 

Advisor: Dr.H. Uril Bahruddin, Lc. MA. 

Key words: Vocabulary, Dictionary, Synonymous Dictionary.  

Vocabulary is one of the most important elements in language learning, 

especially Arabic language, the aim of teaching vocabulary is supplying the 

students with many kinds of important information and knowledge which is 

needed by students in many aspects of life. Arabic Intensive Program (PKPBA) 

aims to build students' ability in Arabic subsequently used as a tool for Islamic 

studies. Through intensive language learning, creative, encouraging and 

habituating this, students are expected to be able to communicate with the Arabic 

language. One of the supporting medium for language learners to expand the 

knowledge of vocabulary is a dictionary. The student need of dictionary to 

translate the sentences that they haven’t understanding the meaning. The 

synonyms dictionary is an effective dictionary to support student’s capability in 

vocabulary, they will be rich of vocabulary using the dictionary.   Synonyms 

dictionary is an effective dictionary to make beautify style word. 

The purpose of this research is to find out: (1) Preparation of dictionary 

synonyms for Arabiyah Yadaik Baina book. (2) The feature of dictionary 

synonyms for Arabiyah Yadaik Baina book. (3)The students opinion regarding the 

Arabic language development center about synonyms dictionary for Arabiyah 

Baina Yadaik book. 

This research uses qualitative and quantitative approach within research 

and development method (R & D) which consists of 5 steps, they are: 1) problem 

analysis and data collection, 2) product design, 3) preparation and writing of a 

synonyms dictionary, 4) evaluation of design and 5) revisions of designs. 

Population of this research covers all students at the Arabic Intensive Program 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang period 2013/ 2014. 

While the instruments of this research are interview and sampling.  
The result of research shows that arranging these synonyms dictionary by 5 steps: 

1) Analysis of the needs and problems, 2) Design Dictionary, 3) Arranging and Writing 

Dictionary, 4) Validation and 5) Revision. The Characteristics of this synonym dictionary 

are: 1) This dictionary is a thematic dictionaries, 2) each page contains one vocabulary 

equipped with synonyms, picture and example, 3) the color in the each chapter is 

different, 4) this dictionary equipped by glossary, 5) glossary facilitate for the user of this 

dictionary.The opinion of the students about this synonym dictionary is very good. 

It can be seen from the result of the questionnaire. Based on the results of the 

questionnaire, 25 students (69.4%) said that the synonym dictionary is very 

interesting and easy to read, 31 students (86.1%) said that vocabulary in the 

dictionary is helpful to understanding the learning content, and 21 students (58, 

3%) said that the synonym dictionary can support learning Arabic in PKPBA. 
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 مستخلص باللغة اإلندونيسية
Ainin, Sa’adah. 2014, Penyusunan Kamus Bersinonim Untuk Buku Arabiyah 

Baina Yadaik. Penelitian Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan. Jurusan 

Pendidkan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing: Dr. H. Uril Bahruddin, Lc. MA. 

Kata Kunci : kosa kata, Kamus, Kamus Sinonim. 
Kosa kata merupakan salah satu unsur terpenting dalam belajar Bahasa, khususnya 

Bahasa Arab, pembelajaran kosa kata bertujuan untuk membekali siswa  dengan 

informasi dan pengetahuan penting yang diperlukan siswa dalam berbagai aspek 

kehidupan. Program Khusust Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA) bertujuan untuk 

membangun kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Arab yang selanjutnya dijadikan 

sebagai alat melakukan kajian keislaman. Melalui pembelajaran bahasa secara intensif, 

kreatif, menggembirakan dan membisakan ini, diharapkan mahasiswa mampu 

berkomunikasi dengan bahasa Arab. Salah satu media yang efektif sebagai penunjang 

pembelajar bahasa guna memperluas pengetahuan kosa kata adalah kamus. Mahasiswa 

membutuhkan kamus untuk menerjemahkan kalimat-kalimat yang mereka belum 

mengerti artinya. Kamus bersinonim merupakan kamus yang efektif sebagai penunjang 

penguasaan kosa kata mahasiswa, karena mahasiswa akan menjadi kaya akan 

pengetahuan kosa kata dengan menggunakan kamus tersebut.  Kamus sinonim merupakan 

kamus yang efektif guna memperindah gaya Bahasa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) penyusunan kamus bersinonim 

untuk buku Arabiyah Baina Yadaik 2) karakteristik kamus bersinonim untuk buku 

Arabiyah Baina Yadaik, 3) pendapat mahasiswa di PKPBA mengenai kamus bersinonim 

untuk buku Arabiyah Baina Yadaik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode 

penelitian dan pengembangan (R & D) yang terdiri dari 5 langkah, yaitu: 1) Analisis 

kebutuhan & masalah, 2) Desain Produk, 3) Penyusan dan Penulisan Produk, 4) Validasi 

Produk dan 5) Revisi Produk. Populasi dari penelitian ini meliputi para mahasiswa 

PKPBA Universitas Islam Negeri Malang tahun akademik 2013/2014. Adapun instrumen 

penelitian adalah: wawancara dan  angket. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penyususnan kamus bersinonim ini 

berdasarkan 5 langkah yaitu: 1) Analisis kebutuhan & masalah, 2) Desain Kamus, 3) 

Penyusan dan Penulisan Kamus, 4) Validasi dan 5) Revisi. Karakteristik kamus 

bersinonim ini Antara lain: 1) kamus ini merupakan jenis kamus tematik, 2) masing-

masing halaman memuat satu mufrodat dilengkapi dengan sinonim, gambar dan contoh 

kalimat, 3) warna masing-masing wihdah berbeda-beda, 4) kamus diengkapi glosarium, 

5) glosarium memudahkan pencarian kosa kata bagi pengguna kamus.  Adapun pendapat 

para mahasiswa tentang kamus bersinonim ini baik sekali. Ini dapat dilihat berdasarkan 

pendapat mahasiswa melalui angket tentang produk kamus sinonim.  Berdasarkan hasil 

angket tersebut, 25 mahasiswa (69,4 %) menyatakan bahwa kamus sinonim sangat 

menarik dan mudah dibaca, 31 mahasiswa (86,1%) menyatakan bahwa kosa kata dalam 

kamus sangat membantu dalam memahami isi pembelajaran, dan 21 mahasiswa (58,3%) 

menyatakan bahwa kamus sinonim dapat menunjang pembelajaran Bahasa Arab di 

PKPBA.     
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 الفصل األول

 اإلطار العام و منهجية البحث

 املبحث األول: اإلطار العام

 مقدمة - أ

خص طلب منه التغيري ليكون الرتبية هي سعي معرتف و مرسوم تقوم هبا الش
وصول غرض معني. اللغة العربية هي مادة اليت تكون موقعا مهما يف الرتبية أحسن و 

الىت جيرى تدريسها إجباريا يف معظم البالد  اللغة العربية هي اللغة الثانية إندونيسي.
اإلسالمية كما أهنا هي اللغة الرابعة أو اخلامسة من بني أهم اللغات األجنبية الىت 

عمق و من دوافع تعلمها: املكانة الدينية، و  .يتم تعليمها يف كثري من البالد األوربية
يهدف و  1الطاقة البيانية.العرىب، و الرتاث الثقايف العرىب، و املوقع اإلسرتاتيجي للعامل 

تعليم اللغة العربية إىل متكني املتعلم من الوصول إىل املعرفة بتزويده باملهارات 
2األساسية يف القراءة و الكتابة و التعبري.

 

هذا يسبب تعلم اللغة األجنبية ثقل وممل، وعادة يكون الشخص فشال. و  
جلديدة يف نفس الشخص للتفاعل التواصل ألن تعلم اللغة األجنبية لصنع احلالة ا

 3.مع أصحاب اللغة األجنبية

تعليم اللغة العربية هناك أربع مهارات اليت جيب على الطالب هلا، هي مهارة 
هذه أربع مهارات و 4ابة.تمهارة الكو مهارة القراءة، و مهارة الكالم، و االستماع، 

                                                           
، )أيسيسكو: ،  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هباد كامل الناقة و رشدى أمحد طعيمةو حمم 1

 12(، ص 2223منشرات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة، 
،)غزة: اللغة العربية مناهجها و طرائق تدريسهاطه علي حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،  2

 02(، ص 2222دار الشروق، 
3
Machmudah, Umi dan Rosyidi, Abdul Wahab, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab.(Malang: UIN Malang  Press, 2008) p. 95 
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على الطالب بطريقة متنوعة، ألن ال تكون ملال و سأما  اللغوية تنبغي أن تُعلم
ءة فيما املقبول من املعلم. و أقل الشروط الواجبة ملعلم املهارات اللغوية هي كفا

2يستطيع تعليمها على الطالب.املواد عن املهارات اللغوية و 
 

ن تعليم اللغة األجنبية يهدف إىل ترقية كفاءة الطلبة على مطالعة العلوم إ
وثالثة  ة العربية تتكون من أربعة مهاراتلوم الدين والفنون والثقافة. تعليم اللغوع

ومن املهارات الىت ال ميكن أن يستغىن   عناصر )املفردات، والنحو، واألصوات(.
عنها باحث أو متعلم، مهارة الكشف ىف املعاجم، ألن باحث أو متعلم حمتاج إىل 

 معرفة معىن الكلمة الصعبة ىف جمال ختصصه.

كانت املفردات عنصرا من عناصر الّلغة اهلاّمة حبيث تتضّمن عليها املعاين و 
الّشخص ستزيد له م نفسه أو من الكاتب. و ة من املتكلّ استخدام الكلمات ىف الّلغ

مهارته ىف الّلغة إذا ازداد مفرداته ألّن كفاءة مهارة لغة الّشخص متوفق على 
 0.املفردات اّليت استوعب عليها

يف تعلم اللغة األجنبية، الطالب حيتاجون إىل مرجع لرتمجة تلك اللغة هكذا، 
لرتمجة الكلمات اليت ال يفهمون عموما، الطالب حيتاجون إىل قاموس  .األجنبية

يتم  .القاموس هو نوع من الكتاب املرجعي الذي يفسر معىن الكلمات  ها.امعن
 استخدام القاموس ملساعدة الشخص ملعرفة الكلمة اجلديدة.

برتتيب رتب  الذىالقاموس هو كتاب حيتوي على كلمات منتقاه،  املعجم أو
ذات عالقة هبا، اعطيت تلك الشروح ، مع شرح ملعانيها ومعلومات أخرى هجائي

  7واملعلومات باللغة ذاهتا أم باللغة  أخرى. 

                                                                                                                                                               
4
Mustofa, Saiful, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN Malang Press, 

2011) p. 02 

5
Hamid, M. Abdul dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan,  Metode, Strategi, Materi, 

dan Media. (Malang: UIN Malang Press, 2008) p. 161 

6
 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Jakarta: Rineka Cipta. hal,96 

7
 Abdul Chaer. 2007. Leksikologi dan Leksikografi Indonesia. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. Hlm. 

180. 
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املعجم هو كتاب حيتوى جمموعة من املفردات اللغة مرتبة ترتيبا أجبديا، أويف 
نظام آخر حمدد )نظام املوضوعات أونظام الصوار( مع شرح ملعانيها. وعادة مايذكر 
املعلومات اخلاصة هبا يف اللغة نفسها، أويف لغات أخرى، باإلضافة إىل ذلك فإن 

لطريقة نطق الكلمات وإشتقاقها تتعرض  -خاصة الكبرية منها–القواميس 
 8واملرتادفات واإلصطالحات مع ذكر الشواهد التوضيحية. 

علم و ، (Lexicologyعلم الذى يدرس عن املعجم يسمى بعلم املعاجم )
علم املفردات هو دراسة املفردات و علم املعاجم أ املعاجم هو فرع من علم الداللة.

اللغات. ويهتم علم املفردات من حيث ومعانيها ىف لغة واحدة أوىف عدد من 
األساس باشتقاق األلفاظ، وأبنيتها، ودالالهتا املعنوية واإلعرابية، والتعابري 

  9اإلصطالحية، واملرتادفات و تعدد املعىن.

، لفظا قاموسمنهم ال أقسم، تسعةإىل  القاموسنقسم ، ياحملتوى من ناحية
 قاموسوال، املتضاداتالقاموس و املرادفات،  القاموسو ، والقاموس اهلجائي

homonim ، القاموس املختصر )اخلالصة(، والقاموس ، و التعبرييالقاموس و
الباحثة ستبحث عن احدى  ،يف هذا البحث 12.احلشرات، والقاموس االصطالحي

القاموس املرادفات )كلمة  .عة، هي القاموس املرادفاتتسمن  تلك القواميس ال
هو قاموس يفسر معىن ، Thesaurusىف اللغة اإلجنليزية تسمى بالقاموس مرادفة( 

الكلمة بإعطاء كلمة عندها معنا واحدا )املرادفات( وكذلك الكلمة مبعين املعاكس 
)املتضادات(. هذا القاموس هو ملساعدة الكاتب لتنويع استخدام أسلوب اللغة 

 (.)االلقاء

 فهم لسهولة هذا القاموس. رادفامل قاموسإىل  البحث الباحثة سرتكز
الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية  يفاملستخدمة  عربية بني يديك"لا" كتاب

(PKPBA) هناك  .قماالن إبراهيم مالك موالنااحلكومية  ىف اجلامعة اإلسالمية
                                                           

8
  322(، ص: 1992)دار املعرفة اجلامعة  فقه اللغة وعيم اللغة نصوص ودرساتحممد سليمان ياقوت،  

9
 Taufiqurrochman. 2008. Leksikologi Bahasa Arab. Malang: UIN-Malang Press. Hlm. 5. 

10
 Abdul Chaer. 2007. Leksikologi dan Leksikografi Indonesia. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. Hlm. 

202 
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مركزان يف هذه اجلامعة. مها، األول مركز تنمية اللغة العربية والثاين مركز تنمية اللغة 
 اإلجنليزية. 

يهدف لتطوير قدرة الطالب  (PKPBA) الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية
من خالل تعليم اللغة يف اللغة العربية اليت تكون كأداة الدراسات االسالمية. 

يتوقع من الطالب أن يكون قادرة على و مسهلة و  ريةمكثفة ومبتكرة و مث
إجراء دراسات عن األدب العريب يكون قادرة على و باللغة العربية و  التواصل

ذلك ميكن أن تتحقق توقع أن الطالب قادرون على تطوير ، لبشكل مستقل
 11العلوم أخرى.

 أسئلة البحث - ب

 :ما تلي مشكلةواعتمادا على خلفية البحث السابقة فتقتصر الباحثة 
 كيف إعداد قاموس املرتادفات لكتاب "العربية بني يديك"؟ .1
 ما خصائص قاموس املرتادفات لكتاب "العربية بني يديك"؟  .2
 قاموس املرتادفات عن الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةكيف رأي طالب  .3

 كتاب "العربية بني يديك"؟ل
 أهداف البحث - ج

أبنتها الباحثة فيما سبق، فاألهداف اليت بالنظر إىل مشكلة البحث اليت 
 كما يلى:  الباحثة أرادت
 للحصول على املعرفة إعداد قاموس املرتادفات لكتاب "العربية بني يديك". .1
للحصول على املعرفة خصائص قاموس املرتادفات لكتاب "العربية بني  .2

 يديك".

                                                           
11 http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=19:program-

khusus-pengembangan-bahasa-arabpkpba&catid=13:lembaga-penunjang-akademis&Itemid=151 

diakses 27 desember 2012 

 

http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=19:program-khusus-pengembangan-bahasa-arabpkpba&catid=13:lembaga-penunjang-akademis&Itemid=151
http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=19:program-khusus-pengembangan-bahasa-arabpkpba&catid=13:lembaga-penunjang-akademis&Itemid=151
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قاموس عن  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةطالب  أرآءللحصول على  .3
 .كتاب "العربية بني يديك"ل املرتادفات

 أمهية البحث - د
 ، وهي:يتوقع أن يعطي هذا البحث الفوائد الكثري

 للطالب .1
املساعد من الكتاب "العربية  القاموسيرجى هذا البحث اجلامعي أن يفيد  
 يف تعليم اللغة العربية الطالبولدفع   بني يديك" على ضوء الكلمة املرتادفة

 .ويسهلهم ىف تعليم اللغة العربية
 للمعلم .2

يصمم املواد الدراسية اللغة  الذي يريد أن علماملراجع ملك هذا البحث العلمي
يسهل لرتقية القوة يرجى أن يكون هذا البحث اجلامعي يساعد و العربية، و 
 اللغة العربية. معلملالبشرية ل

 للمؤسسة .3
القاموس املساعد على ضوء الكلمة كون هذا البحث اجلامعي ييرجى أن 
أو الطلبة  العربية عندما حيتاجها معلمة ستخدم يف تعليم اللغةي املرتادفات 

 .الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةىف 
 للباحث .4

الفكرة والعبارة اجلديدة يف البحث  تكوني امعهذا البحث اجلالباحثة  رجوت
 .تعليم اللغة العربيةال

 حدود البحث - ه
، "العربية بني يديك"كتاب ل قاموس املرتادفاتاحلدود املوضوعية: إعداد  .1

جبامعة موالنا مالك  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةىف  لد االولاجمل
 .قاإلسالمية احلكومية ماالن إبراهيم

موالنا مالك جبامعة  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةاحلدود املكانية:  .2
 .اإلسالمية احلكومية ماالنق إبراهيم
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 الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةىف  احلدود الزمانية: يعقد هذا البحث - و
 امعياجلىف العام  جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق،

 .م 2213-2214
 حتديد املصطلحات - ي

  منتقاه، عادة القاموس: املعجم أو القاموس هو كتاب حيتوي على كلمات
رتب القاموس ترتيبا هجائيا، مع شرح ملعانيها ومعلومات أخرى ذات عالقة 

 هبا، اعطيت تلك الشروح واملعلومات باللغة ذاهتا أم باللغة  أخرى.
 .علم املعاجم: هو علم يدرس عن املعجم، كيف تصنع املعجم 
 ا معنا هو قاموس يفسر معىن الكلمة بإعطاء كلمة عنده :ادفاترت قاموس امل

 .واحدا
  : هي الكلمة اليت تنتمي إىل نفس النوع الكالمي )أمساءالكلمة املرتادفة-

أفعال( وميكن أن تتبادل ىف املوقع دون تغيري املعىن أو الرتكيب النحوي 
 12للجملة. 

 هو الربنامج الذى يتعلم فيها الطلبة العربية اللغة الربنامج اخلاص لتعليم :
اجلديدة لتنمية كفاءة اللغوية ىف مهارة اللغة وعناصرها. وجيب على طالب 
ىف اجلامعة مةالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق أن يتعلموا ىف 

  هذا الربنامج سنة واحدة أي ىف املرحلة األوىل والثانية.
 الدراسات السابقة - ز

املواد التعليمية تصميمها وفعالية استخدامها  ،(2229الدين جفري )غازي  .1
يف تدريس مهارة الكالم ) بالتطبيق على مدرسة املعارف الثانوية سنجاساري 

 الشرقية(. ةو ا، جقماالن

تعليم  قسم يف هذا البحث من النوع حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري 
أهداف يم اإلسالمية احلكومية ماالنق. امعة موالنا مالك إبراهجب اللغة العربية

يريد الباحث معرفة إجراء على تصميم مادة تعليمية وفعاليتها  هو البحث

                                                           
12

 223( ص. 1988الكتب، ، طزالثانية )القاهرة: علم الداللةالدكتور أمحد خمتار عمر،  
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واستخدامها يف تدريس مهارة الكالم بالتطبيق على مدرسة املعارف الثانوية 
الشرقية. واستخدام الباحث مبنهج التجرييب.  ىو ا، جقسنجاساري ماالن

 الطالبليمية اليت استخدامها قد مت مجعها فعالة ونتيجته أن املواد التع
الثانوية لتحسني مهارة الكالم، وجه اخلصوص يف مدرسة املعارف الثانوية 

 الشرقية. ىو ا، جقسنجاساري ماالن

( إعداد وسيلة الربنامج احلاسويب )ديلفي 2211اللو أمحد فحر الدين ) .2
( لتدريس مهارة االستماع ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية Delphi 7.0سيفن 

 احلكومية الثانية النموذجية متارام. 

تعليم  قسم هذا البحث من النوع حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف
يهدف  امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.جب اللغة العربية

 ىف متييز بني األصوات املتشاهبة وحفظ هذا البحث لرتقية مستوى الدارسني
املفردات وفهم املسموع واستخالص األفكار الرئيسية ىف املدرسة الثانوية 
اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية متارام. واستخدام هذا البحث مدخل 

وجود املنهج الىت استخدامه أن  ونتيجتهالكمي والكيفي ومنهجيته التجرييب 
مستوى الدارسني ىف متييز بني األصوات املتشاهبة وحفظ ة الباحث لرتقي

املفردات وفهم املسموع واستخالص األفكار الرئيسية ىف املدرسة الثانوية 
 اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية متارام. 

 Ulead( إعداد برجمية أوليد فيديوا ستوديوا )2211حممد أحسن احلسىن ) .3

Video Studioالتعليمية لرتقية مهارة االستماع ىف مدرسة مفتاح  ( ىف األفالم
  اخلريات املتوسطة اإلسالمية بسمارانج جاوى الوسطى.

تعليم  قسم هذا البحث من النوع حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف
يهدف  امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.جب اللغة العربية

ملعرفة تصنع األفالم التعليمية باستخدام برجمية هذا البحث للحصول على ا
أوليد فيديوا ستوديوا، وفعالية استخدام أفالم التعليمية برجمية أوليد فيديوا 
ستوديوا. واستخدام هذا البحث أسلوب التطوير وأسلوب اجترييب ومنهجيته 
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تماع وجود املنهج املطور له أثر إجيايب لرتقية مهارة االسأن  ونتيجتهالتطويري 
ىف تعليم االستماع إىل اللغة وفهمها دون قواعد تنظيم املعىن لدى الطلبة ىف 

  مدرسة مفتاح اخلريات املتوسطة اإلسالمية بسمارانج جاوى الوسطى.

إعداد املواد التعليمية وفعاليتها يف تعليم مهارة الكتابة  ،(2212حممد ألفان ) .4
  (.ق)بالتطبيق على مدرسة املعارف الثانوية املسلمني احلكومية الثالثة ماالن

تعليم  قسم هذا البحث من النوع حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف
. قنامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالجب اللغة العربية

مبنهج التجرييب ونتيجته أن املواد التعليمية  يف هذا البحث استخدام الباحث
 MAN) قاحلكومية الثالثة ماالن اإلسالميةملهارة الكتابة لطلبة املدرسة الثانوية 

3 Malang) لى الساق العام فعالية لرتقية مهارة الكتابة عاه التعليم والتعلم جنبا
على وجه  قلثانوية املسلمني احلكومية الثالثة ماالناالعربية لدى طلبة املدرسة 

يف الصف  قاخلصوص طلبة املدرسة الثانوية املسلمني احلكومية الثالثة ماالن
 .احلادي عشر

، املوضوع تصميم الرباميج التعليمية بإستخدام  2227حمّمد واهب داريادي  .2
احلاسوب يف تعليم )قسم اللغة، كلية األداب، جامعة اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج( 

 macromediaبرنامج احلاسوب إساخدام هو برنامج ماكرومديا ديريكرت )
directorالتحليلي.وكان  (. وركز البحث علي هيكل العمل للبحث الوصفي

(  1( ووصل الباحث إىل أن :Development researchالبحث حبثاتطوريّا )
الربامج التعليمية بإستخدام احلاسوب لتدريس القراءة مّث تصميمها وتتكون 
من أ( التمهيد. ب( مفهوم القراءة. ج( أهداف. د( أنواع . ه( حطوات 

يف القراءة وطرق إصالحها.  مقرتحة لسري يف درس القراءة و( اخلطاء الطاّلب
( يرى اخلرباء 2ز( فوائده يف معاجله األلفاظ والرتاكيب اللغوية. خ( املراجع. 

والطلبة ن بعد اإلطالع على هذه الربامج التعليمية إستخدامها يف تدريس 
املهارة القراءة للطلبة.أ( يزيد من حتصيلهم الدراس واجتاهاهتم اإلجيابية. ب( 
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ة من الضبط واإل نضاط الذايت داخل الصّف.ج( ويقلل من ويوفر درجة عالي
 وقت التعّلم واجلهد الذي يبدّلد الطلبة واملدرسة.

  وهذا البحث خيتلف عن البحوث السابقة حبيث:
العربية بني "كتاب قاموس املرتدفات لإعداد ملعرفة أهداف هذا البحث  .1

"العربية بني "، وملعرفة خصائص قاموس املرتادفات لكتاب يديك
عن  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةىف آراء الطالب ملعرفة و  يديك"،

 .كتاب "العربية بني يديك"ل رتادفاتقاموس امل

البحث  هذاو  (R&D)البحث والنمو   مبنهجهذا البحث  استخدام .2
  .والكمي مبدخل الكيفي

 ."يديك العربية بني"كتاب ل رتادفاتقاموس امل ة هذا البحث هيتيجن .3

جبامعة موالنا  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يعمل هذا البحث يف .4
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.
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 املبحث الثاين: منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه - أ

إن منهجية البحث طريقة العلمية للحصول على بيانات لغرض فائدة 
املنهج . (R&D)الباحثة يف هذا البحث هو البحث والنمو. واستخدام 13معينة

، ”Research and Development“يسمى يف اللغة اإلجنليزية  (R&D)البحث والنمو 

والعرض يف هذا النوع من البحوث ليس فحص النظرية ولكن لتطوير نواتج فعالية 
مني. . وتشمل ادوات لتطوير تدريب املعلواجلامعات الستخدامها يف املدارس

وادوات تعليمية، تطوير وسائل اعالمية أونظم ادارية وغريها ويتم تطوير هذه 
 دوات من أجل حتقيق حاجات حمددة.األ

و  والكمي. الباحثة هو املدخل الكيفي تستخدمامدخل البحث الذي  أما
لوصف تصميم قاموس املرتادفات لكتاب الكيفي دخل املالباحثة  تستخدما

 عرفةالباحثة املدخل الكمي مل تستخدما خرى،أوجبانب "العربية بني يديك". 
النتيجة االستبانة رأي الطالب يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية عن قاموس 

، quantitative approachاملدخل الكمي املرتادفات لكتاب "العربية بني يديك". 
أسباب التغريات ىف واقع  عن لبياناو  التأثريوهو حبث الذى يقصد لبحث 

 14اجتماعي.
 وعينة البحث جمتمع البحث - ب

اللغة العربية جبامعة موالنا مالك  تنميةجمتمع هذا البحث يعين الطلبة يف  نّ إ
-2213يف العام الدراسي  جاوا الشرقية قإبراهيم االسالمية احلكومية ماالن

. هذان 2-و ب 2-يف هذا البحث يعين الطالب يف الفصل أ وعينة .م2214
 الفصالن من كلية علم النفس.
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta, 2009) hlm.3 
14 Sukmadinata, dan Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007). p. 12-20 
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 أدوات مجع البيانات -ج
كتاب ل قاموس املرتادفاتمن إعداد  اجلامعي وجتد البيانات ىف هذا البحث

. وللحصول على البيانات احملتاجة فتستخدم الباحثة أدوات "العربية بني يديك"
 لي:تمجعها كما 

 املقابلة 
تعترب املقابلة شفويا تقوم من خالهلا الباحثة جبمع املعلومات والبيانات الشفوية، 

 12للحصول على املعلومات من خالل مصادرها البشرية. وهي أداة مهمة 
 وجهها الطلبةتمشكالت اليت واملقابلة تستخدمها الباحثة جلمع البيانات عن 

جبامعة موالنا مالك إبراهيم  العربيةالعربيةالربنامج اخلاص لتعليم اللغة ىف 
    . اإلسالمية احلكومية ماالنق

 ستبانةاال 
هي أداة للحصول على احلقائق ومجع البيانات عن الظروف واألساليب القائمة 
 بالفعل، ويعتمد على إعداد جمموعة من األسئلة ترسل لعدد كبري نسبيا من

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة ىف  طالبلل بانةتسأفراد اجملتمع. توزع الباحثة اال
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. والبيانات اليت العربية

"العربية بني  رأي الطالب عن قاموس املرتادفات لكتابتبحثها الباحثة هي: 
 .يديك"

 مصادر البيانات - د
 وتكون مصادر البيانات ىف البحث هي: 

جبامعة  اإلسالمية  لربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةلال الكتب  التعليمي .1
 ".العربية بني يديك" الكتاباحلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنق، يعين 

 القاموس املساعد من كتاب "العربية بني يديك". .2
موالنا  جبامعةالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةىف  الطالب أوالطالبات .3

 اإلسالمية احلكومية ماالنق.مالك إبراهيم 
                                                           

15
(، 1987أساليبه، عمان: دار الفكر،  –أدواته  –ذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، البحث العلمي )مفهومه  

132. 
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 حتليل البيانات - ه
ومن أدوات البحث تقوم الباحثة بتحليل البيانات من املقابلة واالستبيان. 

على مدخل الكيفي لتحليل البيانات من  ةتاج الباحثة الستخدامحتالسابقة، 
قاموس الباحثة االستبيان لتعرف حتكيم اخلرباء عن  تأن استخدماملقابلة.  
على  ةتاج الباحثة الستخدامحتكتاب "العربية بني يديك". فلذلك ل املرتادفات

عتمد فيه على مجع االرقام يمدخل الكمي لتحليل البيانات من االستبيان، الذي 
 اخضاع البيانات للتحليل االحصائي.و 

و تستتتتتخدم الباحثتتتتة الرمتتتتوز لتحليتتتتل املعلومتتتتات الكميتتتتة. و للحصتتتتول علتتتتى 
 تستخدم الباحثة الرموز ملعرفة نتائج البحث منها:البحث الصحيح، 

 نتائج االستبانة من الطلبة (1
 10تفتش الباحثة نتائج االستبانة باستخدام الرموز:

  
 

 
      

 البيان: 

P = الدرجة للنسبة من مائة 
F = نتيجة الطلبة 
N = جمموعة نتائج الطلبة 

 نتائج االستبانة من تصديق املواد (2
 نتائج االستبانة باستحدام الرموز : فتشت الباحثة

   
  

 
      

 البيان: 

                                                           
16 Sudjana Nana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004) p. 133 



13 
 

P = القيمة املئوية لكل رقم 
 جمموع إجابة املعنيني لكل على سؤال من األسئلة =   ∑
 جمموعة اإلجابة على السؤال =  ∑

لكتاب "العربية بني  قاموس املرتادفاتو للحصول على نتائج تصديق 
  17 يديك"، تعتمد الباحثة على هذه املوصفات:

 1اجلدول 
 معيار مستوى تصديق اخلرباء

 درجات
 التقومي

 نتيجة
 املعدلة

 البيان التقدير

ميكتتتتتتن استتتتتتتخدامه يف التعلتتتتتتيم بتتتتتتدون  جيد جدا 122% -% 82 2
 تصويب

ميكتتتتتتتتن استتتتتتتتتخدامه يف التعلتتتتتتتتيم بعتتتتتتتتد  جيد 79،99% -% 02 4
 حمدودةتصويبات 

ال ميكتتتتن استتتتتتخدامه يف التعلتتتتتيم قبتتتتتل  مقبول 29،99% -% 42 3
 تصويبات حمدودة 

 ال ميكن استخدامه يف التعليم ناقص 39،99% -% 22 2
 ال يصح كله و يبدل ضعيف 19،99% -% 2 1

 مراحل التطوير - ز

تسري الباحثة يف عملية التطوير قاموس املساعد من الكتاب العربية بني 
الربنامج اخلاص يديك على ضوء الكلمة املرتادفات لطالب الفصل "د واحد" يف 

                                                           
17 Ibid.  pp. 45 
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جبامعة مةالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق على  لتعليم اللغة العربية
 18اخلطوات التالية:

 (.الدراسية املناهج حتليل) االحتياجات حتليل من تتكون وىلاال املرحلة -1

 .املواد الدراسية تأليف من تتكون نيةالثا  املرحلة -2

 .للمنتج احملاكمة من ثالثةال املرحلة -3

 .املنتج اإلصالحية أو تنقيح من رابعةال املرحلة -4

 .النهائي املنتج هي امسةاخل املرحلة -2

اليت  الدرس من خطة يكيف مراحل التصميم املواد الدراسية يف هذا البحث
  19:التالية اخلطوات ، مع(11992ديك وكري ) يقدم

 ميحتديد أهداف التعل  .1
 م يإجراء حتليل للتعل .2
 املتعلم  خصائصالتعرف على السلوك و  .3
 م يصياغة أهداف التعل .4
  اتاالختبار  تطوير .2
 م يتطوير اسرتاتيجيات التعل .0
 م يواد التعلاملتطوير  .7
 تصميم وتنفيذ التقييم  .8
 املواد التعليمية تصديق .9

تعليم اللغة ال وادامل اخلطوات تطوير نالخص، ميكننا أن خطوات التسعةمن 
  :ليتكما  ،العربية
 االحتياجات واملشكالت حتليل .1

                                                           
18

 Puspitoningrum, Encil, Pengembangan Bahan Ajar Menulis Dongeng Menggunakan 
Pendekatan Kontekstual untuk Siswa SMP Kelas VII. (Skripsi Online), (http://karya-

ilmiah.um.ac.id, diakses 25 Februari 2014) 
19

 M. Abdul Hamid, dkk. 2008. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi Materi 

dan Media. Malang: UIN Malang Press. Hlm. 110  

 

http://karya-ilmiah.um.ac.id/
http://karya-ilmiah.um.ac.id/
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 (قاموس املرتادفاتاملواد ) تصميم  .2
 كتابة إعداد و   .3
 من اخلرباء تقييم  .4
 املنتج صديقت .2
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري 
 قاموساملبحث األول: مفهوم ال

 تعريف القاموس . أ
إن كلمة "قاموس" ىف اللغة العربية هي مرادفة من كلمة "معجم". كلمة 

فإذا ادخلنا اهلمزة ، 1"املعجم" تتكون من )ع ج م( وهي ضد البيان واإلفصاح
عل "عجم" ليصرب "أعجم" اكتسب معىن جديدا من زيادة اهلمزة وهي فعلى ال

وعلى هذا يصري معىن "أعجم": إزالة  2تفيد املعىن السلب والنفي واإلزالة. 
الغموض أواإلهبام". ومن هنا أطلق على نقط احلروف لفظ "أإلعجم" و العجمة أ

 ألنه يزيل ما يكفيها من غموض.
استعماالت العصر احلديث اطالق اسم )القاموس( على أي معجم من 

سواء كان باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو مزدوج اللغة. ولفظ )القاموس( ىف 
اللغة ال يعين هذا وال شيئا قريبا من هذا. فالقاموس هوا قعر البحر، أووسطه، 

، وصار مرجعا وقد حقق معجم الفريوزبادي لنفسه شهرة وشيوعا 3أومعظمه.
لكل باحث. ومبرور الوقت ومع كثرة تردد اسم هذا املعجم على ألسنة الباحثني 

وشاع هذا  4معجم، فاستعمله هذا املعىن.ظن بعضهم أنه مرادف لكلمة 
طلق لفظ القاموس على أي معجم وظل هذه اللفظ حمل ياالستعمال، وصار 

 .خالف بني العلماء، فمن مهاجم له، ومن مدافع عنه

                                                           
6
 301(، ص: 1991 ،)دار املعرفة اجلامعة فقه اللغة وعيم اللغة نصوص ودرساتحممد سليمان ياقوت،  

 164(، ص: 1991 ،)القاهرة: علم الكتب ، البحث اللغوي مع دراسة لفظية الناشرأمحد خمتار عمر 2
3
 .61احمد مختار عمر، المرجع السابق، ص: 

4
 .41)اإلعتصام، بدون سنة( ص:  إعداد الكتاب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةسس أناصر عبدهللا وعبد الحميد عبد هللا،  
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وقد فهم من هذا أن لفظ "معجم" يعد اسم املفعول من املفعول من الفعل 
"أعجم" وحيتمل من جهة أخرى أن يكون من نفس الفعل، ويكون معناه 
اإلعجام أوالعجمة والغموض. جتمع كلمة "معجم" مجع مؤنث ساملا على كلمة 

لفظ وهو "معجمات" وهذا حمل اتفاق بني مجيع اللغويني. وهناك مجع آخر هلذا ال
 1 "معاجم" الذى يعد مجع تكسري.

 تعريف املعجم يف االصطالح:
املعجم هو كتاب حيتوى مفردات اللغة وتوضيح معانيها، إما باملرادف أوبالضد  .1

 6أومن خالل السياق أوباإلشتقاق.
املعجم هو الكتاب الذي جيمع كلمات لغة ما ويشرحها ويوضح معناها  .2

 7ويرتبها بشكل معني.
كتاب يضم بني دفتيه مفردات لغة ما ومعانيها واستعماالهتا يف   املعجم هو .3

الرتاكيب املختلفة، وكيفية نطقها وكتابتها، مع ترتيب هذه املفردات بصورة من 
 1صور الرتتيب اليت غالبا ما تكون الرتتيب اهلجائي.

املعجم هو كتاب حيتوى على جمموعة من مفردات اللغة مرتبة ترتيبا أجبديا،  .4
أويف نظام آخر مع شرح ملعانيها. وعادة ما يذكر املعلومات اخلاصة هبا يف 

خاصة –اللغة نفسها، أويف لغات أخرى، باإلضافة إىل ذلك فإن القواميس 
رتادفات الكلمات وإشتقاقها وامل تتعرض لطريقة نطق -الكبرية منها

 9واإلصطالحات مع ذكر شواهد التوضيحية.

                                                           
5
 161-164ص:  املرجع السابق، أمحد خمتار عمر 

1
 .44ص:  املرجع السابق،ناصر عبدهللا وعبد الحميد عبد هللا،  

1
 .164املرجع السابق، ص:  أمحد خمتار عمر، 

8
 .122املرجع السابق، ص:  أمحد خمتار عمر، 

1
 305ص:  املرجع السابق،محمود سليمان ياقوت،  
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املعجم هو كتاب يضم أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسري  .1
معانيها على أن تكون املواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما على احلروف اهلجاء 

 10 أواملوضوع.
 املعجم هو مرجع يشمل على مفردات لغة ما مرتبة عادة ترتيبا هجائيا مع .6

تعريف كل منها وذكر معلومات عنها من صيغ واشتقاق ومعان واستعماالت 
 خمتلفة.

املعجم هو كتاب حيتوى جمموعة من املفردات اللغة مرتبة ترتيبا أجبديا، أويف 
نظام آخر حمدد )نظام املوضوعات أونظام الصوار( مع شرح ملعانيها. وعادة 

أويف لغات أخرى، باإلضافة إىل  مايذكر املعلومات اخلاصة هبا يف اللغة نفسها،
تتعرض لطريقة نطق الكلمات  -خاصة الكبرية منها–ذلك فإن القواميس 

 11وإشتقاقها واملرتادفات واإلصطالحات مع ذكر الشواهد التوضيحية. 
املعجم عند الوغريي هو كتاب حيتوى على املفردات املرتبة املشروحة. أما 
املعجم فهو كتاب حيتوى على املفردات املرتبة املشروحة. مث تطورت داللتها عند 
أصحاب الدراسات اللغوية احلديثة واملعاصرة، فأصبحت تفيد أيضا ذخرية األمة 

 12ينهض بدراستها.  من املفردات، والفرع اخلاص من علم اللغة الذي
عرف اللغويون املعجم بأنه كتاب يضم بني دفتيه مفردات لغة ما ومعانيها 
واستعماالهتا يف الرتاكيب املختلفة، وكيفية نطقها، وكتابتها، مع ترتيب هذه 

 13املفردات بصورة من صور الرتتيب اليت غالبا ما تكون الرتتيب اهلجائى. 
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 .48)بدون سنة( ص:  وتطورهابدائها المعاجم العربية أميل بديع يعقوب،  
  301ص:  املرجع السابق، حممد سليمان ياقوت، 11
 116(، ص: 1917)منشورات عكاض  قضايا املعجم العريبعبد العلي الودغريي،  12
 162( ص: 1911)عامل الكتاب: القاهرة  6، ط.البحث اللغوي عند العربأمحد خمتار عمار،  13
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وهو يف نظام ترتيبه على نسق كتاب املخصص البن ،  (Julious Pollux) وكذلك معجم
 14سيده، أي على نظام معنوي ومضوعي، ومن أوسع معاجم األغريق.

فاملعجم يضم أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسري معانيها 
على أن تكون املواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما على حروف  اهلجاء أواملوضوع، 

تقاه، ترتب عادة ترتيبا هجائيا، مع شرح ملعانيها وحيتوى على كلمات من
ومعلومات أخرى ذات عالقة هبا، سواء أعطيت تلك الشروح واملعلومات باللغة 

 11ذاهتا أم بلغة أخرى.
 أنواع القاموس . ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                           

 167( ص. 1910مكتبة وهبة، :القاهرة) 1ط:  ،علم اللغة العامتوفيق حممد شاهني.  14
15

 Taufiqurrahman,2009, Leksikologi Bahasa Arab, Malang: UIN Malang Press. Hlm. 131-132  
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 املعارفة

 لقاموسا
 املصورة
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 عند األمم مثانية، وهي: قاموسأنواع ال

 اللغوية القاموس .1
القاموس اللغوية هو يشرح ألفاظ اللغة، وكيفية ورودها يف االستعمال بعد 

العود إليها أن ترهتا زفق منط معني من الرتتيب لكن يسهل على الباحث 
 ملعرفة ما استغلق من معانيها.

 الرتمجة قاموسال .2
القاموس الرتمجة هو جيمع ألفاظ لغة أجنبية لتشرحها واجدا فواحدا، وذلك 

ما يعادله يف املعىن من ألفاظ اللغة القومية  –بوضع امام كل لفظ أجنيب 
 وتعبريها. وهذا النوع هو أقدم القواميس.

 املوضوعية قاموسال .3
س املوضوعية هو ترتيب األلفاظ اللغوية حسب معانيها القامو 

أوموضوعيتها. مثل: "املخصص" إلبن سيد األندلوسي، وهو جيمع األلفاظ 
 حسب معانيها ال حسب لفظها.

 االشتقاقية قاموسال .4
هو الذي يبحث يف أصول ألفاظ اللغة، فتدلنا إن  القاموس االشتقاقية 

 انية.كانت الكلمات األصل أم فارسية أم يون
 التطورية قاموسال .1

القاموس التطورية هو الذي يهتم بالباحث عن أصل معىن اللفظ ال لفظ 
 نفسه، مث تتبع مراحل هذا املعىن عرب العصور.

 التخصصية القاموس .6
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القاموس التخصصية هو الذي جيمع ألفاظ علم أوفن معني ومصطلحاته، 
به له. مث يشرح كل لفظ أومصطلح حسب استعمال أهله واملتخصص 

 فهناك قواميس للزراع، وأخرى للطلب، وثالثة للموسيقي، وهكذا.
 املعارفة قاموسال .7

القاموس املعارفة هو مرجع للتعريف والشعوب والبلدان والوقائع احلربية، هو 
نوع من أنواع القواميس، لكنه خيتلف عته من حيث أنه سجل للعلوم 

 االنسان.والفنون وغريمها من مظاهر النشاط العقلي عند 
 املصورة قاموسال .1

هو الذي يثبت صور كل حصيات إىل ينضمنها. القاموس املصورة 
(. 1901واستخدام الصور يف القواميس بدأ يف العربية مع ظهور "املنجد" )

 16لكن القاموس املصور املقصود هو الذي يثبت صور كل احلصيات. 

 ج. عيوب ومزايا القاموس العربية

اخلطيب "منذ القاموس احمليط للفريوزبادي ولسان قال الدكتور عدنان 
العرب البن منظر، وحنن تكرر مزيدا فيه التكرار القليل من املواد، ولكن اجلواهر 

واحدا، وهو إن صناعة املعاجم عندنا يف األزمة، وهي بعيدة كل العبد عن مياسرة 
عند  التقدم الفكري واحلضري يف العامل احلديث". وكانت العيوب القاموس

 17اللغويني ما تلي:

ظاهرة التقليد إىل "كتاب العني" للخليل، واملؤلفون من بعده يعتمدون عليه  .1
وظاهرة التقليد يف الشواهد، واملواد مع حماولة يف طريقته وترتيبه طلبا لسهولة. 

 على بعض القواميس وهي:
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 . 19-11( ص: 1910العلم للماليني،  )بريوت: دار 2يعقوب، املعجم اللغوية العربية بدائها وتطورها، ط: إميل بديع  
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 .381محمود سليمان ياقوت، المرجع السابق، ص:  
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 االستدراك على بعض املعاجم (أ 

 الشروح والتعليقات وشرح الشواهد (ب 

 والتهذيب واحلذف واإلختصارالتلخيص  (ج 

 النقل احملض، دون ابتكار أو جديد (د 

 نظام بعض املعاجم (ه 

 مجع فائت بعض املعاجم، وخلق تسمية جديدة ملعجم جديد (و 

 عمل موجز أو تلخيص ملؤلف كبري، وصاحبهما واحدا يف النهاية.  (ز 

 شرح املعىن باإلشتهاد .2

ن طريقة شرح املعىن دون استشهاد على الشرح اليعطي فكرة واضحة ع
االستشهاد ميكن يف الكشف استعمال يف الكلمة أي إن القيمة احلقيقية هلذا 

عن الطرق املختلفة اليت ميكن هبا أن تستعمل اململكة يف نطق الرتاكيب بعد 
  11أن يعرف معنها املفرد.

 التحديد املعىن املعجمي .3

ما. وإن املعىن يرى الباحثون احملدثون أن املعىن املعجمي التوصل إلينا املعىن تا
املعجمي قاصر عن حدد املدلول حتديدا مرتبطة باملوقف. ولكن املعجم 

مطالبا بأن يأيت لنا بكل هذه األشياء، ألهنا تنبع من التفاعل بني اإلنسان 
 واحلياة. مما يؤثر إىل املعىن:

 االستعمال السياقي .أ 

اجملاز، االستعمال اجملازي، قال ابن جين إن هذه اللغة أكثرها جار على  .ب 
 وقلما خيرج منها على احلقيقة.
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 .381محمود سليمان ياقوت، المرجع السابق، ص:  
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النرب، وهو الضغط على مقطع من املقاطع حبيث يتميز عن غريه من  .ج 
19مقاطع الكلمة، ويزداد زضزحه يف السمع.

 

 التصحيف .4

وهو أن نأخذ الرمل اللفظ من قرأته يف يف صحيفة، ومل يكن مسعه من الرجال 
 من اخلطاء والتصحيف". فيغريه عن الصواب. قال امام ابن حنبل "ومن يعرى

 صعوبة الرتتيب .1

 كثرة النظام املعجمي دليل على صعوبة الرتتيب والبحث.
 20أما مميزات القواميس العربية، هي:

 التزام التاريخ لألحداث بالتقوميني اهلجري .1

اإلحاطة والشمول، فيضم كل ما حيتاج إليه مستعمله، وهو سعت مادته   .2
والعلوم، من خالل اللغة الفصحية احلية  كثريا من جماالت املعرفات، كالدين

املستعملة يف هذا العصر، يف وطن العريب الكبري مع إشارات يف بعض 
 ت قطرية خاصة.املواضع إىل استعمال

البساطة والوضوح، فقد صممت مبا ميكن املنتفعني به من استعماله يف  .3
سهولة ويسر. وقد تضمنت هذه املنهجية القواعد اليت جعلت األساس 

لرتتيب مواده، والقواعد اليت تتبع يف استخدامه، وبيانا بالرموز اليت استعملت 
 فيه.

زود املعجم ببعض املعلومات الضرورية ملستخدميه مثل النظام الصريف يف  .4
اللغة العربية، مما هو ذو صلة وثيقة ببنية املعجم ذاهتا، ومثل قواعد اإلمالء 

مع حملة موجزة عن اللغة العربية  اليت تعني الدارس على الكتابة الصحيحة،
  وطرائق تنميتها.
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 علم املعاجم: مفهوم ثايناملبحث ال

 تعريف علم املعاجم . أ

( من علم Lexicologyعلم املفردات )ليكسيكولوجيا  -حديثا-وقد استقبل

(، يف احباث علم اللغة، واصبح شعبة قائمة Semantiqueالداللة )السيمنتيك 

 21بنفسها.

الذى هو ذلك الفرع من علم املعاجم  lexicologyعلم املعاجم النظري 
ويرى علماءاملعاجم أن هذه الدراسة   (lexical meaning)يدرس املعىن املعجمي 

تأيت يف مقّدمة األمور اليت يهتّم هبا املعجمي ألن كثريا من قراراته توقف سواء 
بصورة مباشرة أوغري مباشرة على فهمه لطبيعة هذا املعىن والطريقة اليت يتعامل هبا 

 22معه يف املعجم. 
يات الذي يهتّم هو ذلك اجلزء من علم اللسان (lexicology)علم املعاجم 

بدراسة الكلمات وطبيعتها ومعناها، وعناصر الكلمات، والعالقات بني الكلمات 
)العالقات الداللية(، وجمموعات الكلمات ودراسة كل املعجم اللغة من اللغات. 

، ومن (lexicography)ويرتبط علم املعاجم بعلم آخر هو علم صناعة املعاجم 
م دراسات جادة ومفيدة يف علم املعاجم العامل أشهر املعاصرين العرب الذين هل

التسيق التعريب بالرباط وجملته اللسان العراقي على القامسي. كما أن مكتب 
 العريب هلما اهتمام كبري بعلم املعاجم وعلم صناعة املعاجم.

ظهر املصطلح ألول مرة ىف عشرينات القرن التاسع عشر، رغم وجود 
علماء معاجم هذا املعىن حىت قبل ذلك. باعتبار صناعة القاموس احلسابية ذات 
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صلة هبذا احلقل )بنفس الطريقة لسانيات حاسوبية ذات صلة باللسانيات( فهي 
 .23تتناول الدراسة احلسابية للقواميس وحمتوياهتا

عة املعاجم عند الشدياق هو الفرع التطبيقي لعلم املعاجم وأما فن صنا
من وموضوع هذا الفن هو املبادئ واألصول اليت تقوم عليها صناعة املعاجم 

واملشتقات وشرحها وذلك ىف ضوء  entriesحيث مجع املادة وترتيب املدخل 
 .24املعجم املراد وضعه وحجمه واهلدف منه

ق اسم )القاموس( على أي معجم من استعماالت العصر احلديث اطال
سواء كان باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو مزدوج اللغة. ولفظ )القاموس( ىف 
اللغة ال يعين هذا وال شيئا قريبا من هذا. فالقاموس هو قعر البحر، أووسطه، 
أومعظمه. وقد قق معجم الفريوزبادي لنفسه شهرة وشيوعا، وصار مرجعا لكل 

تردد اسم هذا املعجم على ألسنة الباحثني ظن الوقت ومع كثرة باحث. ومبرور 
بعضهم أنه مرادف لكلمة معجم، فاستعمله هبذا املعىن. وشاع هذا االستعمال، 
وصار يطلق لفظ القاموس على أي معجم. وظل هذا اللفظ حمل خالف بني 
 العلماء، فمن مهاجم له، ومن مدافع عنه حىت أقر جممع اللغة العربية هذا

االستخدام وذكره ضمن معاين كلمة )القاموس( ىف جممعة املسمى بامعجم 
الوسيط. واعترب إطالق لفظ )القاموس( على أي معجم من قبيل اجملاز، أوالتوسع 

   . 21ىف االستخدام
 نظام ترتيب املعاجم العربية . ب

كان التطور ىف التأليف املعجمي العريب يتجه إىل التسهيل على مستعمل 
املعجم من العرب، مقد حلظنا ذلك ىف حماولة ابن دريد ىف اجلمهرة لتيسري طريقة 
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العني، فرتك ترتيب احلروف ترتيبا صوتيا إىل ترتيبها ترتيبا ألفبائيا، وكذا ابن فارس  
ترك تقليب الكلمات، فذكر كل كلمة ىف كان من أبرز التغيريات اليت سلكها أن 

 موضعها. 
 وحدث التغيري الكبري ىف تأليف املعجم العريب حينما تركت كل األسس 

الثالثة اليت بين عليها معجم العني واملعاجم اليت تبعته، وكان هذا التغيري ىف طريقة 
ابا بجديدة ىف املعجم وهي ترتيب املعجم ترتيبا ألفبائيا على احلرف األخري 

واألول فصال، ففي هذه املدرسة ترك الرتتيب الصويت للحروف وهو األساس 
األول ملعجم العني، وتقسيم الكلمات على األبنية وهو األساس الثاين، وتقليب 

 .الكلمة على األوجه املستعملة وهو األساس الثالث
وأول من وضع معجما لغويا عربيا هو خليل بن أمحد الفراهيدي  

. فوضع اللغويني منهج ه( مساه "كتاب العني"307-ه100م/711-716)
التأليف املعجمي، وسن له سنته، مث تتألفت املعاجم بعده تنهج هنجه أوختالف 
على بعضه ومرت املعاجم بالنسبة إىل منهجها ىف ترتيب موادها، ىف مخس 

 مراحل، هي: 
 مرحلة النظام الصويت .1

م األصوات وخمارجها، مث ترتيبها على هذا يقوم هذا النظام على أساس تقسي
هذه املرحلة اخلليل ورائد  26صى احللق إىل حروف الشفته. قاألساس من أ

ه(. ويرتب هذا النظام على احلروف 171-100بن أمحد الفراهدي  )
اهلجاء الوقف الرتتيب األلفبائي املعروف اليوم، بل حسن الرتتيب املخرجي 

 )خمرج األصوات( كما يلي: 
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 ط ز س ص ض ش ج ك ق غ خ ه ح ع
 ي ا و م ب ف ن ل ر ث ذ ظ ت د
 أ

 ونظام الرتتيب الصويت للخليل هي: 
 مرحلة النظام  األلفبائي اخلاص .2

ه( يف معجمه مجهرة 321-233هو النظام الذي ابتكره أبو بكر بن دريد )
يف ترتيب األلفبائي اخلاص يكزن اللغة وكذلك يعرف باملعجم اجلمهرة. 

الرتتيب على حسب الرتتيب الفبائي الذي رتبه نصر بن أشيم ويبدأ من 
 ألف، باء، تاء، ثاء، حىت الياء كما هي عرفناها اليوم.

 
 مرحلة النظام القافية .3

م( ىف معجمة تاج اللغة 1003رائد هذه املرحلة امساعيل بن محاد اجلوهري )
ات وترتيب الكلمات وصحاح العربية وفيها ألغى نظام األبنية ونظام التقليب

 وفق جذرها مع مراعة احلرف األخري.
حدث التغيري الكبري يف تأليف املعجم العريب حينما ظهر الرتتيب القافية 

 ترتيب ألفاظه اعتمد على قافية الكلمة وهي آخرها. ليكون
جاءت هذه املدرسة تيسريا على العريب وتسهيال الستخدام املعجم العريب،  

ن املعاجم العربية هذه الطريقة ملدة زمنية طويلة قبل أن وقد سلك العديد م
 تأيت الطريقة األخرية وهي طريقة الرتتيب األلفبائي على احلرف األول.

 
 مرحلة النظام الفبائي العام .4

قال بعض الباحثني أن احملدثني كان أسبق طك للغويني يف وضع األساس 
-110باإلمام البخاري )األوىل ملثل هذا النظام ويشهدون على مذهبهم 
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م( الذي كان يرتب أمساء الرواة مراعيا فقط احلرف األول من األخر. 170
 27هذا النظام يسمى أيضا بالنظام األلفبائي حسب أوائل األصول.

وصل التيسري يف املعجم العريب إىل أسهل الطرق، وهي الطريقة األقرب إىل 
لكلمة تقرأ من احلرف األول مث التفكري األويل النظرة األوىل إىل الكلمة، فا

الثاين وهكذا، وهذه املرحلة رتبت الكلمات مبراعات احلرف األول مث الثاين 
 وهكذا، دون النظر إىل البناء الصريف الذي تعود إليه الكلمة. 

 
 مرحلة النظام النطق  .1

هو النظام بالرتتيب "الفرجني" لكلمة املعجم، وفيه رتب الكلمات حسب 
نطقها ال جدرها، اتباعا باملعاجم األجنبية لتيسري الشرح والتبويب والتحث. 
وقد ظهر هذا النظام عند العرب منذ القدمي، لكن العرب جتتنبوه ألن يقسم 

 على املادة الواحدة. 
و"املكتوب" يف فصل امليم، مثل: الكلمة "كتب" يف فصل الكاف، 

، ويف احلقيقة بني الكلمة "كتب" و"املكتوب" و"استكب" يف فصل اهلمزة
    21و"استكتب" عندهم معىن االصل "كتب".
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 الرتادف: مفهوم ثالثاملبحث ال

 تعريف الرتادف .أ 

العالقة املعنوية أو ، وغالبا ما جند العالقة مثال االندونيسية اللغةلغة،  كليف  
لغة أخرى. أمهية  إىل حدةالغة و  بنيكلمات أو الكلمة أو جمموعة   بنيالداللية 

تشابه معىن )املرادفات( واملعاين املعاكس تهذه العالقة قد تنطوي على 
(، مما يعين hiponimi)املتضادات(، تعدد املعىن )تعدد املعاين(، وهذا يعين تغطية )

 . وغري ذلك(، hominimiشذوذ )

، "اسم"( مبعىن onoma) القدمية اليونانيةمن اللغة   لغة رادفتعريف ت
 أخرى أمساء عينب إصطالحا الكلمة مرادفات فإن لذلكو ". مع" عىنمب (syn)و

أو عبارة  كلمة ميكن أن تكون)الرتادف Verhaar (1979 ) . عرفالشيء لنفس
 .متسويا مع عبارة أخرى معناها( اليت مجلة أو

 إذا كانت الكلمة، لذلك .يف اجتاهني هو هي مرادفة كلمتني العالقة بني

. "جلس"كلمة لأيضا مرادفة  "قعد" الكلمةف، "قعد"كلمة مرادفة ل"جلس" 

 مرادفا "قبيحة" كلمةفال، "قبيحة"كلمة مرادفا ل "سيئة"كلمة  أن لذلكو 

  29".السيئة"لكلمات 
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 : الرتادف لغة

الرتادف: لفظ مشتق من الفعل: َرِدَف، أو املصدر: الردف، والردف: ما 
تبع الشيء. وكل شيء تبع شيئاً، فهو رِْدفُُه، وإذا تتابع شيٌء خلف شيء، فهو 

 (.بعضهم يتبع بعضاً )الرتادف واجلمع الرادىف. يقال:جاء القوم ُرداىف أي 

ألٍف من املالئكة ُمردفني ب»والرتادف: التتابع. وقد فّسر الزجاج قوله تعاىل: 
 .معناه: يأتون فرقة بعد فرقة. وقال الفراء: مردفني: متتابعني «

واملرتادف: كل قافية اجتمع يف آخرها ساكنان، مسي بذلك ألن غالب 
العادة يف أواخر األبيات أن يكون فيها ساكن واحد، فلما اجتمع يف هذه القافية 

ف اآلخر والحقًا به. وقال أمحد ابن ساكنان مرتادفان كان أحد الساكنني رد
 30.مطرد،يدل على اتباع الشيء فارس"الراء والدال والفاء أصل واحد

 .التتابع والرديف الذي يرادفك فالرتادف:
  :الرتادف اصطالحا  

أما مفهوم الرتادف اصطالحا فهو داللة كلمتني أو أكثر على معىن واحد 
الذي أفرد للرتادف فصال خاصا  (هـ 911ت)وهذا ما جنده يف تعريف السيوطي

من كتابه )املزهر يف علوم اللغة وأنواعها(مساه "معرفة املرتادف"وعرفه بقوله نقال 
عن اإلمام فخر الدين"هو األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد 
قال :واحرتزنا باإلفراد عن االسم واحلد فليسا مرتادفني وبوحدة االعتبار عن 

أحدمها  اينني كالسيف والصارم فإهنما دال على شيء واحد لكن باعتبارين:املتب
على الذات واآلخر على الصفة والفرق بينه وبني التوكيد أن أحد املرتادفني يفيد 
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ما أفاده اآلخر كاإلنسان والبشر ويف التوكيد يفيد الثاين تقوية األول والفرق بينه 
 .عطشان نطشان" يئا كقولنا:وبني التابع أن التابع وحده اليفيد ش

هـ(يف كتابه )التعريفات( بقوله "املرتادف ما كان 116وعرفه اجلرجاين )ت  
معناه واحدا وأمساؤه كثرية وهو ضد املشرتك، أخذ من الرتادف الذي هو ركوب 

 «أحد خلف آخر، كأن املعىن مركوب واللفظان راكبان عليه كالليث واألسد...
هو عبارة عن االحتاد يف املفهوم،وقيل :توايل  الرتادف:وعرفه بتعريف آخر فقال"

 األلفاظ املفردة الدالة على شيء باعتبار واحد".

هـ( فقد جعله أحد ضريب كالم 327أما حممد بن القاسم األنباري )ت 
هـ( فقد جعله أحد ضريب كالم العرب، وذلك بعد كالمه عن 327ت )العرب،

وأكثر كالمهم يأيت على ضربني آخرين: ».. األضداد واملشرتك اللفظي، قائالً: 
أحدمها أن يقع اللفظان املختلفان على املعنيني املختلفني، كقولك: الرجل واملرأة، 
واجلمل والناقة، واليوم والليلة، وقام وقعد، وتكلم وسكت، وهذا هو الكثري الذي 

احد،  ال حياط به. والضرب اآلخر أن يقع اللفظان املختلفان على املعىن الو 
البـُّر واحلنطة، والَعرْي واحلمار، والذئب والسيد، وجلس وقعد، وذهَب  :كقولك
 .ومضى"

فمن خالل هذه التعريفات ميكننا القول بأن الرتادف يف مفهومه 
االصطالحي يراد به داللة كلمتني أو أكثر على معىن واحد، و بعبارة أخرى 

 31.معىن واحد اشرتاك كلمتني خمتلفتني أو أكثر يف الداللة على
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 الرتادف وأشباه الرتادف .ب 

مييز كثري من احملدثني بني أنواع خمتلفة من الرتادف وأشباه الرتادف على 
 32النحو التايل: 

 الرتادف الكامل  .أ 
أو  Complete Synonymyأو  Perfect Synonymyالرتادف الكامل )

Genuine Synonymy  أوFull Synonymy( أوالتماثل ،)sameness ،)
وذلك حني يطابق اللفظان متام املطابقة، وال يشعر أبناء اللغة بأي فرق 
بينهما، ولذا يبادلون حبرية بينهما يف كل السياقات. وسنعرض فيما بعد 

 الرأي احملدثني حول وجود أوعدم وجود هذا النوع يف اللغة الواحدة. 
 شبه الرتادف .ب 

 Approximateأو  Quasi Synonymyأو  Near Synonymyشبه الرتادف )
Synonymy  أوLess-Than Full Synonymy( أوالتشابه ،)Likeness أو ،)
(. وذلك حني يتقارب Overlapping(، أوالتداخل )Contiguityالتقارب )

 -بالنسبة لغري املتخصص -اللفظان تقاربا شديدا لدرجة يصعب معها
فال هذا الفرق. التفريق بينهما، ولذا يستعملها الكثريون دون حتفظ، مع إغ

حول. وثالثتها -سنة-وميكن التمثيل هذا النوع يف العربية بكلمات مثل: عام
قد وردت يف مستوى واحد من اللغة، وهو القرآن الكرمي. وحيمل على هذا 

، و replyمع  answerالنوع كثري من الكلمات اليت توصف بالرتادف مثل: 
ill  معsick و ،own  معpossess. 

 اليلالتقارب الد .ج 
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(، ويتحقق ذلك حني تتقارب املعاين، Semantic Relationالتقارب الداليل)
لكن خيتلف كل لفظ عن اآلخر مبلح هام واحد على األقل. وميكن التمثيل 
هلذا النوع بكلمات كل حقل داليل على حدة، وخباصة حني نضيق جمال 
احلقل ونقصره على أعداد حمدودة من الكلمات. مثال  هذا النوع من اللغة 

، اليت متلك تقارب يف املعىن. فكلها Crawl-Skip-Hop-Run-Walkاإلجنليزية: 
تشرتك يف معىن احلركة من كائن حي يستعمل أرجله. ولكن عدد األرجل، 
وكيفية احلركة، وعالقة األرجل بالسطح املالمس. خيتلف من لفظ إىل آخر.  
كما ميكن التمثيل له من العربية بكلميت "حلم" و"رؤيا" ومها من اكلمات 

 القرآنية.  
 زام االستل .د 

(، وهو قضية الرتتيب على، وميكن أن يعرف كما Entailmentاالستلزام )
 1إذا كان يف كل املواقف املمكنة اليت يصدق فيها س 2س يستلزم 1يأيت: س

وعلى سبيل املثال: إذا قلنا: قام حممد من فراشه السناعة . 2يصدق كذلك س
 ة مباشرة.  العاشرة فإن هذا يستلزم: كان حممد يف فراشه قبل العاشر 

 استخدام التعبري املماثل .ه 
(، وذلك حني متلك paraphraseاستخدام التعبري املماثل أواجلمل املرتادفة )

هذا النوع أقساما   Nilsenمجلتان نفس املعىن يف اللغة الواحدة. وقد قسم 
 منها:

التحويلي، وذلك بتغيري مواقع الكلمات يف اجلملة، وخباصة يف اللغات  .1
اليت تسمح حبرية كبرية، وذلك بقصد إعطاء بروز لكلمة معينة يف اجلملة 

 دون أن يتغري املعىن العام هلا. مثال ذلك: 
 دخل حممد احلجرة ببطه.
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 ببطه دخل حممد احلجرة.

 احلجرة دخل حممد ببطه.
 وذلك مثل قولك:التبديلي أوالعكس،  .2

 دينار. 100اشرتيت من حممد آلة كاتبة مببلغ  -
 دينار. 100باع حممد يل آلة كاتبة مببلغ  -

فعلي الرغم من أهنما خمتلفتان من الناحية الظاهرية فإهنما تشريان إىل 
نفس احلادث يف عامل احلقيقة، ولذا يقال إهنما مجلتان مرتادفتان، وإن  

 كال منها )بارا فريز( لألخرى. 
 covered withاالندماج املعجمي، وذلك مثل التعبري عن التجمع:  .3

cement  بكلمة واحدة هيcementedعن التجمع  ، أوto touch with 

the lips  بكلمة واحدة هيto kiss  . 
 الرتمجة  .و 

(، وذلك حني يطابق التعبريان أواجلملتان يف اللغتني، Translationالرتمجة )
أويف داخل اللغة الواحدة حيت=ن خيتلف مستوى اخلطاب، كأن يرتجم 

 نص علمي إىل اللغة الشائعة، أويرتجم نص شعري إىل نثر.
 سريالتف .ز 

(، يكون )س( تفسريا ل)ص( إذا كان )س( ترمجة Interpretationالتفسري )
ل)ص(، وكانت التعبريات املكونة ل)س( أقرب إىل الفهم من تلك املوجودة 
يف )ص(. وعلى هذا فكل تفسري تفسري ترمجة، وال عكس. وحيث إن درجة 
 الفهم للغة ختتلف من شخص اآلخر، فإن ما يعد تفسريا لشخص قد ال

 يكون تفسريا لشخص آخر.
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 مفهوم الرتادف الكامل .ج 

خيتلف مفهوم الرتادف الكامل من لغوي إىل آخر حسب املنهج الذي 
اتبعه يف تعريف املعىن. ونوع املعىن الذي يتحذث عنه. ومن التعريفات الكثرية 

 للرتادف نقتبس ما يأيت:

تبادهلما يف أي مجلة يف التعبريان يكونان مرتادفني يف لغة ما إذا كان ميكن  .1
 هذه اللغة دون تغيري القيمة احلقيقية هلذه اجلملة.

الكلمات املرتادفة هي الكلمات اليت تنتممي إىل نفس النوع الكالمي  .2
أفعال( وميكن أن تتبادل يف املواقع دون تغيري املعىن أوالرتاكيب -)أمساء

 النحوي للجملة.
رية إذا كان التعبريان يدالن على يتحقق الرتادف عند أصحاب النظرية التصو  .3

 نفس الفكرة العقلية أوالصورة.
يتحقق الرتادف  عند أصحاب النظرية اإلشارية إذا كان التعبريان يستعمالن  .4

 مع نفس الشيء بنفس الكيفية.
يتحقق الرتادف  عند أصحاب النظرية السلوكية إذا كان التعبريان متماثلني  .1

 ثري واالستجابة.عن طريق اتصال كل منهما بنفس امل
الرتادف عند أصحاب النظرية التحليلية يتحقق إذا كانت الشجرة التفريعية  .6

إلحدى الكلمتني متلك نفس الرتاكيب التفريعي لألخرى، أوإذا اشرتك 
 اللفظان يف جمموع الصفات األساسية التمييزية.

الرتادف تضمن من جانبني. )أ( و )ب(، يكونان مرتادفني إذا كان )أ(  .7
 ضمن )ب(، و )ب( يتضمن )أ(.يت
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 أسباب وقوع الرتادف .د 

قال السيوطي يف كتابه )املزهر( :)قال أهل األصول :لوقوع األلفاظ املرتادفة 
 : سببان

أن يكون من واضعني،وهو األكثر بأن تضع إحدى القبيلتني أحد  :أحدمها
االمسيني واألخرى االسم اآلخر للمسمى الواحد من غري أن تشعر إحداها 
باألخرى،مث يشتهر الوضعان،وخيفى الواضعان،أو يلتبس وضع أحدمها بوضع 

 اآلخر وهذا مبين على كون اللغات اصطالحية.

 . حد وهو األقلأن يكون من واضع وا و الثاين:

 : أن أسباب الرتادف كما يلي اوقال أيض

  .انتقال كثري من مفردات اللهجات العربية إىل هلجة قريش .1
 .عدم متييز واضعي املعجمات بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي  .2
انتقال كثري من نعوت املسمى الواحد من معىن النعت إىل معىن االسم  .3

 .الذي تصفه
املرتادفات ليست يف احلقيقة كذلك ، بل يد كل منها على إن كثريًا من  .4

رمق وحلظ وشفن ورنا يُعرب كل منها عن حالة خاصة  : فمثال .حالة خاصة
: فرمق يدل على النظر مبجامع العني ، وحلظ على النظر من جانب العني 
، وشفن يدل على نظر املتعجب الكاره ، ورنا يفيد إدامة النظر يف 

  .سكون
لتصحيف يف الكتب العربية القدمية ، وخاصة عندما كان اخلط العريب كثرة ا .1

  .جمرًدا من اإلعجام والشكل
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 فوائد الرتادف .ه 
للرتادف عند القائلني به عدة فوائد ترجح ماذهبوا إليه وترد على من يقول 

 : مبنع وقوعه يف اللغة العربية،ومن بينها ما يلي مما ذكره السيوطي
اإلخبار عما يف النفس فإنه رمبا نسي أحد اللفظني،أو  أن تكثر الوسائل إىل .1

 .عسر عليه النطق به
التوسع يف سلوك طريق الفصاحة،وأساليب البالغة يف النظم والنثر وذلك ألن   .2

اللفظ الواحد قد يتأتى باستعماله مع لفظ آخر،السجع والقافية والتجنيس 
استعمال مرادفه مع والرتصيع وغري ذلك من أصناف البديع وال يتأتى ذلك ب

 . ذلك اللفظ
 .املراوحة يف األسلوب،وطرد امللل والسآمة .3
قد يكون أحد املرتادفني أجلى من اآلخر فيكون شرحا لآلخر اخلفي وقد  .4

 .ينعكس احلال بالنسبة إىل قوم دون آخرين
  .تبديل اللفظ اخلفي بلفظ أجلى منه .1
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 الفصل الثالث

 و مناقشتها عرض البيانات و حتليلها

 الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةاملبحث األول: حملة عن 

 الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةنشأة  - أ

حدى اجلامعات اإلسالمية إمن  ماالنقكانت اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
العربية. رأت هذه اجلامعات أن استيعاب احلكومية بإندونيسيا اليت تنّمي اللغة 

اللغة العربية شرط الزم و واجب على كل طالب الذي يقوم بالدراسات اإلسالمية 
والتمعق فيها كالتفسري واحلديث والفقه والعقيدة والتصوف وغريها من العلوم 

  اإلسالمية، ألن اللغة العربية أساس وأداة هلا.
وم اإلسالمية السابقة بدون له القدرة و ال ميكن أحد أن يسلط على العل

لذلك أصبح استيعاب اللغة العربية على كل طالب حاجة التامة يف اللغة العربية. 
الربنامج ق يف العلوم اإلسالمية وتطويرها. نظر إىل ذلك قامت اجلامعة بماسة للتعمّ 

وغا  م حتت رعاية إمام سوفراي 7991اليت أسس سنة  اخلاص لتعليم اللغة العربية
 7كرئيس اجلامعة حينذاك.

 التعريف بالربنامج - ب
وجود  امما مييز اجلامعة عن غريها من اجلامعات اإلسالمية يف إندونيسي

الربامج اليت تقوم هبا اجلامعة، كما أنه  ، فهو أهمّ الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية
سابق ورائد يف هذا اجملال وهو يستقبل كل عام مجيع الطالب املستجدين مبختلف 

. تلزم اجلامعة مجيع طالهبا أن يتقنوا على األقل م ليتعلموا اللغة العربيةالتخصصاهت

                                                           
 اإلسالمية اجلامعة:  ماالنق. )االلربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية دليل. ماالنق احلكومية اإلسالمية اجلامعة 7

 9 ص( 5002 ،ماالنق احلكومية
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اسي يف تكوين مبثابة الرصيد األس -اللغة العربية واإلجنليزية-لغتني مع لغتهم هي 
 اجلامعة بثنائية اللغة.

ومن أجل ذلك قامت اجلامعة بتأسيس الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
م، وقد حصل الربنامج إقباال كبريا واعرتافا حممودا من مجيع اجلهات  7991عام 

املهتمة بتعليم اللغة العربية، داخل إندونيسيا أو خارجها. وها هو اآلن يف عمره 
 اخلامس عشر من العطاء.

يهدف الربنامج إيل تثقيف الطلبة املستجدين يف اجلامعة بالكفاية اللغوية 
 ملدة سنة واحدة يف حمضن املمارسة العربية العربية املعتربة، فيقضي كل طالب أيامه

 .إىل نوع القسم أو الكليات اليت ينتمي إليها الطالب النظر بغض

 العربية اللغةلربنامج اخلاص لتعليم اهدف  - ج

ويهدف هذا الربنامج إىل تنمية مهارة الطلبة يف اللغة العربية اليت تكون 
أداة أو مفتاحا يف الدراسة اإلسالمية. يرجي من هذا التعليم املكثف أن يكون 
الطلبة قادرين على فهم الكتب أواملراجع العربية بأنفسهم حىت يستطيعوا تطوير 

 العلوم يف مستقبلهم.
 

 ربنامج املستقبليةرؤية ال - د

مركز متميز ومتقدم يف جمال تعليم اللغة العربية وتطويرها حيث تزويد كل 
بالكفاية العربية  االنقطالب يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مب

 املعتربة حىت يصبح مثقفا عاملا متقنا، وعاملا مثقفا متقنا.
 

 العربيةالربنامج اخلاص لتعليم اللغة رسالة  - ه

 ، وهي كما يلي:الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةورسالة 

 تزويد كل طالب اجلامعة بالكفاية العربية املعتربة شفهية كانت أم كتابية. -7
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خدمة كل راغب يف تعلم اللغة العربية وتطويرها بأحدث الوسائل وأسهل  -5
 الكيفيات.و الطرائق 

 لعربية بدرجة جيد على األقل.تكوين خرجيي اجلامعة متمكنني يف اللغة ا -3
تكوين خرجيي اجلامعة متحصلني على الشهادة العاملية يف الكفاية اللغوية  -4

 نقطة على األقل. 312العربية 

 د         

 العربية الربنامج اخلاص لتعليم اللغةجمريات  -و

 وتتم جمريات الربنامج على النحو التايل :
استخدام الطلبة واملدرسني اللغة العربية عند العملية التعليمية داخل الفصول  -1

 الدراسية ويف املعهد. 

 مدة الدراسة يف الربنامج سنة كاملة. -2

تتم الدراسة يف الربنامج مخس أيام يف األسبوع بداية من يوم االثنني إىل يوم  -3
 يقة. دق 700اجلمعة الواقع بثالث حصص يف اليوم وكل حصة مدهتا 

منهج الدراسة مأخوذ من كتب تعليم اللغة العربية اليت ألفها اخلرباء يف تعليم   -4
اللغة العربية للناطقني بغريها، واملواد اإلضافية اللغوية األخرى، وحفظ القرآن 

 الكرمي.

قام بإشراف هذا الربنامج املتخصصون يف إدارة برنامج تعليم اللغة العربية  -5
 ن لشهادة ماجستري يف تعليم اللغة العربية.وهم الدكاترة واحلاملو 

 تصنيف الطلبة حسب كفاءهتم اللغوية لتسهيل عملية التعليم والتعلم. -6

طالبا، ويشرف على كل  32إىل  30فصل يرتاوح بني   عدد الطلبة يف كل -7
 فصل مدرس ويساعده عدد من األساتذة لتزويد الطلبة بالكفاءة العربية.

 .املوهوبنيرعاية الطلبة املتفوقني و  -8
 

 العربية لربنامج اخلاص لتعليم اللغةامميزات   -ز

 الطلبة املتحمسون يف تعلم اللغة العربية. -7
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 احلرم اجلامعي املناسب لعملية تعليم اللغة العربية. -5
 املكتبة اخلاصة لتعليم اللغة العربية. -3
 املعمل اللغوي اآليل والبئوي )املعهد(. -4
 املنظمة الطالبية. -2

 

 عملية التعليماملناهج و  -ح
 العربية " هي كتاب، واملناهج املستخدمة 7991يف عام  عند بدايتها -7

. للمعلمني التعليمية الدليل يأيت مع جملدات 6الذي يتضمن من  للناشئني"
بالقدرة  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية لفصول مواد إضافية إعدادو 

استخدام هذا املنهج  وإضافية عن الفقه و التاريخ التفسري.  العالية كمواد
 م.5003جيري حىت السنة 

الربنامج اخلاص لتعليم  يدّرسبعد م م،5004/5002 يف العام الدراسي -5
اململكة  الرياض، (Arabic for All)للجميع  تدريبهم العربية اللغة العربية

ساعة. تغريت املناهج التعليمية للربنامج  30 للتدريب العربية السعودية
اخلاص لتعليم اللغة العربية باستخدام الكتاب "العربية بني يديك" الذي نشر 

الربنامج كان برياض. جبانب ذلك،   (Arabic for All) عيبه العربية للجم
من  30عن حفظ جز عم )اجلز  إضافة مواد اخلاص لتعليم اللغة العربية

 .الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية للفصول العالية مواد إضافية و   ،القرآن(
بالنسبة نتائج املقابلة  مع الدكتور احلاج مفتاح اهلدى املاجستري أن ال بد 

أن ميروا من قبل عن كيفية تعليم  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةي دّرسمل
ر مؤلف هذا الكتاب الكتاب "العربية بني يديك". لذلك بانتظام حنضّ 

لتقدمي التدريب عن كيفية تعليم هذا الكتاب يسمى بالدورة التدريبية. بعد 
الذي يشارك الدورة التدريبية فعليه  دّرسأن يدرهبم مؤلف الكتاب و امل

الشهادة بفصيلة أهلية القيمة، و هناك اجلدول اخلاص. و إن مل نستطيع أن 
اجلديد فأعطينا  دّرسو رمبا زيادة امل حنضر مؤلف الكتاب فعلينا أن ندّرهبم.

املعيار أن هذا الكتاب التعليمي فيه الرتتيب أي النظام الذي علينا أن نفهم 
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تعليمه. إذن، إن مل نستطيع أن حنّضر من العرب  فنحن ندّرهبم ألن 
أظهرت   دّرسالنستطيع  أن حنّضره كل السنة، على أن احلاجة يف زيادة امل

يف تعليم الكتاب "العربية  دّرساملستويان للم انملعيار كل السنة. و هناك ا
عن كفاءة األوىل لفهم تعليم هذا الكتاب  دّرسبني يديك"  و هذا لرتقية امل

الثاين، ال بد و  و مير من الدورة التدريبية بإرشاد مؤلف الكتاب أو منا.
األقل.  يف مرحلة املاجستري على الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية دّرسمل

اجلديد يعين من فصيلة املاجستري  دّرسعليهم الدراسة التكميلية. إذا نقبل امل
من  يف الوجود قد يضطرّ على األقل و ليس يف مرحلة سرجانا.  إذا كان 

ي إىل ه يف مرحلة املاجستري الشبه الكامل. و هذا ليؤدّ مرحلة سرجانا فنوجّ 
 لة املاجستري على األقل. مرحيف ( املدّرسمعيار الرتبية أن احملاضر )

 املادة  -3
منذ  3-7املادة املدروسة هي الكتاب "العربية بني يديك"، اجمللد 

 :ولكن يف هذا العام املادة املدروسة كما تلي عام الدراسي. 5004/5002
 5-7 دلجملا املرحلة األوىل: الكتاب العربية بني يديك . أ

املرحلة الثانية: الكتاب العربية ألغراض خاصة. يف كل فصل  . ب
  ستخدم الكتاب املناسبة بكليته.ي

بغري ذلك كان تعليم ترمجة مفردات القرآن و دراسة كتب الرتاث يف 
معهد سونان أمبيل العايل اليت تتكون املواد الغوية و اإلسالمية. و املراجع 
عن مواد الدراسة من كتب التفسري و احلديث و األخالق و العقيدة و ما 

 . اليت تفّضل املشكلة اجلديدة
  املدخل -4

املدخل املستخدم هو نظرية الوحدة، و هي املدخل الذي رأى أّن 
اللغة كوحدة تاّمة و متكاملة. و أعطى هذه املدخل االهتمام على أربع 
مهارات لغوية و هي مهارة االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة متعادال. 
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بية، مثل األصوات بغري ذلك أعطى هذا املدخل االهتمام بعناصر اللغة العر 
 و املفردات و القواعد النرب و التنغيم.

  الطريقة   -2

الطريقة املستخدمة هي الطريقة اإلنتقائية )الطريقة اليت تفّضل على 
املدخل االتصايل املناسبة بالكتاب العربية بني يديك. و يف احلالة و وقت 

مثل الطريقة معني، املدرس حّر يف اختيار الطريقة املناسبة الستخدامها. 
النحو و الرتمجة )اليت تفّضل على مهارة القراءة و الكتابة و الرتمجة(، و 
الطريقة السمعية الشفهية )اليت تفّضل على مهارة الكالم ألن اللغة هي 

  لإلتصال(.
 األسلوب -6

أسلوب التعليم املستخدم يف تعليم اللغة العربية هو تعليم اللغة الرغبة 
اإلمكانية. و هذه قامت هبا لكي الطالب له دافعية يف حماولة و السعادة و 

تعليم اللغة العربية. وحتقق هذه األساليب بعملية الدراسة املرونة و هي 
باستخدام الفصل كمكان اللدراسة و يف احلالة و وقت معني يستخدم 
األساليب املتنوعة مثل يف امليدان و احلديقة و امليدان الرياضية و جانب 

 ربكة و غري ذلك.ال
 يةالوسائل التعليم -1

له الوسائل التعليمية الكاملة، و  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية
 هي:

 املسجل، لتعليم مهارة االستماع . أ

 املعمل اللغوي، لتعليم مهارة االستماع و الكالم . ب

 ، لتعليم مجيع املهارات اللغويةالوسائط املتعددةمعمل  . ج

 لرتقية مجيع املهارات اللغوية، معمل القناة اخلارجية . د

 الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةمتخرجي   -1
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 الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةمن متخرجي  أكثرها إثارة بني
 على الرغم أهنم من، باللغة العربية البحث العلمي كتابة قادرة على هي أهنا

قتصاد وعلم مثل علم احلاسوب واإل العربية اليت ليست املختلفة التخصصات
 .وغريهاالنفس 

 التسهيالت - ط
مع  جمهزة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، لتنسيد تنفيذ الربنامج

 :التسهيالت التالية

بــ  جمهزةاملكثفة يف الفصول  تعليم اللغة العربية املستخدمة لتنفيذ احملاضرة بناء -7
LCD projector لوسائل تعليم مهارة االستماع و الكالم. 

معمل .مبرافق حديثةوجمهزة  )والثقافةاملعمل اللغوي )لكلية العلوم اإلنسانية  -5
 .، لتعليم مهارة االستماع و الكالم القناة اخلارجية

كمراجع  اإلسالمية الكالسيكية واملعاصرة الفكرية مجع الكتب املكتبة اليت -3
 .اللغة العربية تعليم

مهارة  لتعليممكربات الصوت و  أجهزة التسجيل وسائل التعليمية مثلال -4
 االستماع

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة ي دّرسو م ةفي اإلدار ملوظّ  املساحات املكتبية -2
 العربية

 الفصول و مستواها   -ي
األوىل بناء  يف املرحلة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية قسم الفصول يف

 قسم الفصول بناء على الكلية. على كفاءة اللغوية الطلبة. ولكن يف املرحلة الثانية

  ربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةلليلل التنييم  اهل -ك
جبامعة موالنا مالك  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةلتنمية و نشر إدارة 

 يكل التنظيمي التالية:اهل، فينظم هبا ماالنقسالمية احلكومية إبراهيم اإل
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 5جدول 
 ربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةلليكل التنظيمي اهل

 الوظيفة الوحدة رقم
الدافع  واملراقبني وو احملّرك  األفكار بادئمدير اجلامعة هو  مدير اجلامعة 7

التقدم و التأخر مسؤول عن  املتفق عليه. فهو إىل الربنامج
دائما على نشاط جمموعة اللغة. جبانب ذلك، كان املدير 

 التمويل و و تطور اللغة (SDM)العاملة  جوانب النظر يف
 .الزمةالداعمة المجيع وسائل اإلعالم 

 ةويموعة اللغاجمل 5

 
يكل اهل. و الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةمسؤول بقيام 

التنظيمي يتكون من مدير الربمانج و الكاتب مبساعدة من 
وحدة و  األكادميية و وحدةالبحث و التطوير وحدة 

وحدة شؤون  النشر و الرتمجة وحدة و و  السكرتارية
ويل الفصل و منسق ) املدرسني ومجيع (FKM) الطالب
 :التالية التفاصيل ( معيةالتعليمموعة اجمل املدرسني و جمموعة

 
 مدير الربنامج 

 
الربنامج اخلاص لتعليم عن  السلطة و املسؤولية عقد -

( جامعة موالنا مالك إبراهيم PKPBA) اللغة العربية
 .ماالنقسالمية احلكومية اإل

 .لغويةال وظائفالتطوير  املسؤولة عن -

 ة.ل اليوميألعماال املسؤولة عن  -

 .املدرسني املسؤولة عن تدريب  -
 .لكل وحدة برنامج العمل يف تنسيق املدير مساعدة - كاتب الربنامج

 .يف تنفيذ اإلدارة الوظائف اإلدارية تنفيذ  -

 .السكرتارية املسؤولة عن الربنامج -

 .بشكل عام برنامج اإلدارةتقييم  -
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الربنامج اخلاص دير مل كل شهر تقدمي تقارير دورية  -
 و الرسائل ، عن إيداري السكرتاريةلتعليم اللغة العربية

 .كل وحدةو العمل ل
البحث و وحدة 
 التطوير

 

رصد املواد التعليمية للربنامج اخلاص لتعليم اللغة  -
 العربية.

إعطاء الرتاجيح عن ترقية كفاءة املدرسني و الطالب و  -
عن حل املشكالت يف تنمية اللغة من النظرية أو 

 التجريبية.

الربنامج سي مدرّ  SDM التوجيهاتتنفيذ التدريبات و  -
 .اللغة العربية اخلاص لتعليم

الربنامج اخلاص لتعليم سي تنظيم األنشطة البحثية ملدرّ  -
 .اللغة العربية

 ختبار التصنيفي.تنفيذ اال -
  األكادميية وحدة

 )اجلامعي(

 

 تركيب التقومي اجلامعي السنوي -

 تركيب مواد تعليم اللغة العربية و توزيعها -

 تطوير املواد مبراجع الكتب العربية -

 التعليم يف امليدانرصد عملية  -

 إجياد جملة درجة التعليم يف حضور الطالب -

إقام بنظام الطالب و املدرسني يف عملية التعليم و  -
 ف.على املخلّ  ةإعطاء العقوبات اجلامعي

و  ةالتعليميموعة اجملتنسيق العمل مع ويل الفصل و  -
املدرسني يف إعطاء اإلشراف على الطالب يف تعليم  

 اللغة العربية.

 يذ التقومي أو االختبار املرحلة.تنف -
 .جعل الوثائق و املناشري - السكرتاريةوحدة 
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لتنمية  الزمةإعداد كل أجهزة اإلدارة و األدوات ال - 
 .الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

 .الزمةمضاعفة كل الوثائق ال -

 تسجيل كل الوثائق. -

 .توصيل كل املعلومات إىل املدرسني و الطالب -

 .الرفاهية العامةتنفيذ  -

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة جرد مجيع ممتلكات  -
 .العربية

وحدة شؤون 
 الطالب

إعطاء التشجيعات و التوجيهات و التدريبات يف  -
املنّظمة و الرحلة يف حماولة ترقية كفاءة الطالب يف 

 اللغة العربية و تعبري روح الفن و الرياضة.

يف تنمية الرغبة و  إعطاء التوجيهات يف أنشطة الطالب -
 و اهلواية. )امللكة( املوهبة

 تنفيذ املسابقة  بني الفصول. -

 إعداد كل األدوات املتعلقة. -
النشر و حدة و 

 الرتمجة

 

 نشر اجملالت "اهلجوم" أربع مرات يف كل السنة. -

ترمجة الكلمات الصعبة يف الكتاب العربية بني يديك  -
 .باملعجم املساعد

املرتمجني بني املدرسني و الطالب و كذلك  مجعيةجعل  -
 نشر ترمجتهم.

تنفيذ تربية و تدريب الصحافة العربية للمدرسني و  -
 .الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةالطالب يف 

موعة اجملمنسق 
 ةالتعليمي

 

هو منسق جمموعة املدرسني  ةالتعليميموعة اجملمنسق 
املسؤولني إلجياد التنسيق بني املدرسني يف تنفيذ و توجيه 
تنمية الطالب  يف كل جمموعة الفصل املتقدمني و 
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على كل  ةموعة التعليمياجملاملتوسطني و املبتدئني. و أشرف 
الفصول النسبة جمموعة، و هم املدرسون الذين يدرسون ب

يف رصد و تطوير  ألكادمييةااإلشراف. و يساعدون وحدة 
املواد التعليمية كل أسبوع و إعطاء توجيه التعّلم على 

 فعالية والالطالب حلصول النتيجة األحسن بالعمل  
. و تعاون مع ويل الفصل الذي كثري التقومي و كفاءةال

 استعداد املادة و تنبؤ كل إمكان التطوير املطلوبة هبا.
 

 املدرسون

 

يف العام  خلاص لتعليم اللغة العربيةالربنامج امدرسو 
شخص. هلم خلفية الرتبوية  714و هم  5075-5073

تنمية اللغة العربية مع اهلمة  على املتنوعة اليت تساعد
العالية. و كانوا متخرج يف اجلامعة خارج البالد و داخل 

 البالد.
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 عرض البيانات و حتليلها و مناقشتهااملبحث الثاين: 

 للتاب العربية بني يديك قاموس املرتادفاتإعداد  - أ
ــــــك وكــــــري ) قــــــاموس (  يف إعــــــداد 7990اعتمــــــدت الباحثــــــة علــــــى  ــــــوذج دي

يف اجلامعــة موالنــا مالــك إبــراهيم اإلســالمية  ربنــامج اخلــاص لتعلــيم اللغــة العربيــةل املرتادفــات
 احلكومية ماالنق. يف هذه العملية سارت الباحثة على اخلطوات اآلتية:

  االحتياجات واملشللة حتليل .1
و املقابلة  اليت العربية.  الربنامج اخلاص لتعليم اللغةقامت الباحثة باملقابلة يف 

، يوم الثالثاء، يف مركز لنتمية اللغة اعربية طالبةقامت هبا الباحثة هي احلوار مع 
 .ملعرفة النقط اآلتية 5074مارس  54

  :العربية هي اللغة تنمية يف الطالب اليت يواجهها تشكالامل
 .املفردات عدم معرفة .أ 
  بني يديك. عربيةال الكتاب يف املفردات معصعوبة  ونجتد بتدئنيامل الطالب .ب 
يف كالم ميارسوا اللذلك هم ال يستطيعون أن ، أقل باللطالدى  املفردات .ج 

 احلوار.
 .اجلملة يف املفردات ستخدامال بالطال صعوبة .د 

 معلم يف الربنامج اليت قامت هبا الباحثة مع الثانية هي املقابلةاملقابلة و 
 . 5074أبريل  71اللغة العربية. قامت الباحثة املقابلة يوم اخلميس  اخلاص لتعلم

مع أستاذ محيدي )معلم يف الربنامج اخلاص لتعليم  مقابلةهذه هي النتيجة 
 اللغة العربية(:
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 السؤال من الباحثة:

بني  عربيةاملرحلة األوىل يستخدم اليف  العربية الربنامج اخلاص لتعليم اللغةيف  هل .7
 ؟ يديك

 ؟ال تدرس 3الكتاب اجمللد ملاذا  .5
 هل للكتاب قاموس؟ .3
 هل الطالب يستخدمون القاموس كامال؟  .4
استخدام هذا القاموس فقط لدراسة كتاب العربية بني  هل للطالب يكفني .2

  يديك؟

 من أستاذ محيدي: اإلجابة

واجمللد  7اجمللد الربنامج هذا  يف العربية بني يديك الكتاب ستخدمازال ما نعم، .7
، ولكن .F – J لفصل  5ينما اجمللد ح، A - Eلفصل  7اجمللد  يف مرحلة األوىل.5

قّسم الفصل استنادا على  7املرحلة  ذا كان يفتقسيمه. إ الثاين غرّي  مرحلةيف 
 ذلك ألنقّسم الفصل استنادا على كلية الطالب.  5قدرة الطالب، ويف مرحلة 

 الكتاب ونستخدمي همولكن اليدرسوا الكتاب العربية بني يديك، الطالب
 .بطالنظرا على كلية ال، الذي صممه غراض خاصأل عربيةال

يل يف االع يف فصلستخدم يسوف  3 اجمللدالعربية بني يديك كتاب  حقيقة، .5
 من اململكة العربية السعودية الثاين، ولكن توزيع الكتاب العربية بني يديكرحلة امل

 ونستخدميالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف احملاضرين  لذلك، الينال
اليت  الكليةعلى  ألف، الذي غراض خاصعربية ألال تأليف الكتابهو و  اخلياري،
. وبالتايل فإن قماالناجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية يف تكون 
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لكن تصنيف فئة املعدل على أساس أعضاء هيئة التدريس لكل طالب. 
 ألسف، هذا النظام حيتوي على العيوب، منها:ا
، ألنه يف يف فصله جديد زميل مرة أخرى مع التكيف لباجيب على الط .أ 

 قدرة الطالب الفصل حسبقّسم  7املرحلة 
 ل. صفيف ال الطالب اجلدد تكيف معيأن  على ويّل الفصل جيب .ب 
 يفّوض املادة يفال  زالما الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية األستاذ يف .ج 

  .صعب جدا هفي، واملفردات الكتاب اجلديد
 الطريقة باستخدام الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية االستاذ يف بصع .د 

 . خمتلفة الفصل يف قدرة الطالب، ألن للتعلم املناسبة
 شعارهذا ال ، ولكن تطوير اللغة هو مركز الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية .ه 

 مع متسويااألساسية  اداملو  وندرسي ألن الطالب. ناسبغري ي هذه احلالةيف 
 العادية احملاضرات الواردة يف الدروس

الربنامج اخلاص لتعليم  التعلم مادي على إىل دعم فقط القاموس ولكن. موجود  .3
 هذا القاموس، لكتاب العربية بني يديك املساعد قاموسال هو، اللغة العربية

يف  الطالب لتسهيل الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةيف  ساتذةاأل من خيارة
 .لمبتدئنيل، وخاصة اللغة العربية تعلم

. العربية بني يديك فقط الكتابلدعم يف الدراسة القاموس  ألن ،يكفي ال .4
هذا ، . السّيماالقاموسميلك أن  الطالب على بعض األساتذةال يفضل  ،لذلك

ليس  الطالب كثري من. العربية بني يديك الكتاب مثل توزع جمانا الالقاموس 
 اآليت:  بسبب، املساعد القاموسلديهم 

نظر من رأي  ألن القاموس،ميلك أن  الطالب على بعض األساتذةال يفضل  . أ
 احلاجات يف دراستهم. لديهم كثري بالالطأن  األساتذة



44 
 

، مصحوبة برتمجة العربية بني يديك هم يشرحون كتاب األساتذة بعض . ب
دون  العربية بني يديكلكل املفردة يف كتاب  عىاملالطالب  يعرفونحىت 
 .القاموس لشراء احلاجة

ال يكفي، ألن الطالب لن ينموا مع مرجع وحد. ألن إذا ازداد املرجع لتعلم،  .2
 فازداد املعرفة الطالب. 

متعلمي اللغة يف  اليت قامت هبا الباحثة مع الثالثة هي املقابلةاملقابلة و  
أبريل  71الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية. قامت الباحثة املقابلة يوم اخلميس 

مع الطالب يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة  مقابلةهي النتيجة هذه . 5074
 العربية:

 السؤال من الباحثة: 

ة األوىل يف الربنامج اخلاص لتعليم لهل تدرس كتاب العربية بني يديك يف مرح .7
  اللغة العربية؟

 ؟ قاموس كتابللهل  .5
 ؟ لكتاب العربية بني يديك قاموس لديك هل .3
  ؟هل القاموس جذابا عندك .4
 ؟لكتاب العربية بني يديك القاموسرأيك عن دور ما .2
استخدام هذا القاموس فقط لدراسة كتاب العربية بني  هل للطالب يكفني .6

  يديك؟
  ؟كيف خصائص قاموس جيد عندك .1
ما رايك، إذا كان هناك تطور يف القاموس لكتاب العربية بني يديك، وهو مملؤ  .8

 بالرتادف، والصور واألمثلة املفردات؟
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 ، وهي من كلية الشريعة: 7ة الطالباإلجابة 

درست كتاب العربية بني يديك اجمللد الثانية يف املرحلة األوىل، يف هذا  نعم، .7
 الربنامج.

 موجود. ويسمى بالقاموس املساعد لكتاب العربية بني يديك. .5
ما عندي هذا القاموس، لكن استعرت إىل صديقيت عند وجدت الكلمة  .3

 الصعبة يف الدراسة.
 العادلة.  .4
دور القاموس املساعد كبري جدا. ألن معى الكلمة الصعبة موجودة يف هذا  .2

  القاموس.
ال يكفي. ألن املفردة يف هذا القاموس املساعد غري شاملة، هناك الكلمة  .6

 الصعبة اليت مل جتد معناها يف هذا القاموس.
 من املفردة. قاموس جيد يعى القاموس الشامل، وفيه كثرية .1
جيد جدا. السّيما هناك موجود أمثلة عن املفردة، أعتقد أن هذا القاموس  .8

 سيؤثر التعلم الكتاب العربية بني يديك. 

 نسانية:، وهي من كلية العلوم اإل5ة الطالب اإلجابة

درست كتاب العربية بني يديك اجمللد الثانية يف املرحلة األوىل، يف هذا  نعم، .7
 الربنامج.

 لكتاب العربية بني يديك، هذا كما عرفت.ليس هناك قاموس  .5
ما عندي هذا القاموس وكذلك أصدقائي يف الفصل، ليس لديهم هذا  .3

القاموس. ولكن رأيت صديقيت يف الغرفة تستعمل قاموسا، وقالت ذلك 
 القاموس لكتاب ابعربية بني يديك.
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بعد أن رأيت هذا القاموس، أفكر أن هذا القاموس جذابا، وغالفه جيد،  .4
 . فردة فيه مملؤ بالشكل، لذلك هذا القاموس سهل للقراءةوامل

ما عرفت، ألين مل أستعمل هذا القاموس. السّيما االستاذ يف فصلي يعطيين  .2
 الرتمجة للكلمة الصعبة. لذلك ال حنتاج هذا القاموس.

ال يكفي. ألن الطالب يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية حيتاجون إىل  .6
 خاصة للطالب املبتدئني.املرجع آخر، 

قاموس جيد هو القاموس الذي يفسر تفسريا واضحا، واملفردة هناك مملؤ  .1
 بالشكل.

هذا ممتاز. هذا القاموس يكون مفيد يف التعلم اللغة العربية، خاصة لطالب  .8
 مبتدئني. 

 ، وهي من كلية العلوم األنسانية:3ة الطالب اإلجابة

اجمللد الثانية يف املرحلة األوىل، يف هذا درست كتاب العربية بني يديك  نعم، .7
 الربنامج.

 موجود. .5
 .الكلمات الصعبة لرتمجة القاموسهذا استخدام  كنت دائما لقد ،لديّ  نعم .3
نعم، عند الرأي هذا القاموس جذابا، ألن املفردة فيه مملؤ بالشكل، وسهل  .4

 للفهم.
عليم اللغة دور هذا القاموس كبري جد. ألن الكالب يف الربنامج اخلاص لت .2

العربية حيتاجون إىل هذا القاموس لرتمجة الكلمة الصعبة. وأنا أيضا، ال 
 أستطيع أن أترك هذا القاموس لدراسة الكتاب العربية بني يديك.

ال يكفي. الطالب حيتاجون إىل مرجع آخر لدراسة الكتاب العربية بني  .6
 يديك، هذا القاموس املساعد ما زال ال يكفي.
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 الرأي، يعين قاموس الذي مفرداته مملوئة بالشكل. قاموس جيد عند .1
للطالب ، وخاصة مفيدا للغايةسيكون أعتقد أن هذا القاموس و هذا ممتاز.  .8

 .العربية لتعلم اللغةيف ا املبتدئني

 :الرتبية والتعليم، وهي من كلية علوم 4ة الطالب اإلجابة

املرحلة األوىل، يف هذا درست كتاب العربية بني يديك اجمللد األوىل يف  نعم، .7
 الربنامج.

 موجود. .5
 قاموس.يس لديهم هذا الزمالئي لمن  كثرينعم لدي، ولكن   .3
 العادلة. .4
 معى الكلمة الصعبةوالطالب الذين ال يعرفون دور هذا القاموس كبري جدا.  .2

 .القاموسهذا سيتم استخدام العربية بني يديك  يف الكتاب
 لعربية بني يديك.هذا القاموس ال يكفي لدراسة كتاب ا .6
 من املفردة. قاموس جيد هو القاموس الشامل، وفيه كثرية .1
السّيما مملؤ بالصور واألمثلة. فطبعا على كل طالب مبتدئني  جيد جدا، .8

 سيحتاجون هذا القاموس لدراسة كتاب العربية بني يديك.

 من كلية علوم الرتبية والتعليم: و، وه2 الطالب اإلجابة

العربية بني يديك اجمللد األوىل يف املرحلة األوىل، يف هذا درست كتاب  نعم، .7
 الربنامج.

 نعم، موجود. .5
 ما عندي هذا القاموس. ولكين أستعري إىل صديقي يف الغرفة. .3
 العادلة. .4
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 .٪ 80حوايل  دور هذا القاموس كبري جدا. .2
القاموس املساعد فقط ال يكفي لدراسة الكتاب العربية ينب يديك. ألن هذا  .6

 ليس مشيلة، ومازال الطالب حيتاون إىل املرجع آخر. القاموس
 قاموس جيد عند الرأي، هو القاموس الذي مملؤ بالشكل. .1
هذا جيد جدا. ال سّيما هذا القاموس مملؤ بالصور، أعتقد أن هذا القاموس  .8

 سيكون قاموس مثري ومفيد يف تعلم الكتاب العربية بني يديك.
  تصميم  .2

الربنامج وبعد أن مجعت الباحثة بيانات املشكالت الطالب واملواد التعليم يف 
رمزت الباحثة األغراض يف تأليف القاموس. هناك كثري  اخلاص لتعليم اللغة العربية

، منها عن أقّل الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةمشكالت اليت يوجهها الطلبة يف 
 املفردات لدى الطلبة.

ليساعد الطلبة يف التعلم اللغة العربية.  قاموس املرتادفاتت الباحثة إذا ألّف
واألبواب يف هذا القاموس بناء على الوحدة اليت تشتمل يف الكتاب العربية بني 

 يديك. 
  إعداد وكتابة املنتج  .3

و بعد أن مجعت الباحثة بيانات املواد يف القاموس. فصممت الباحثة 
وحدة كما يف  76املواد املطورة. تتكون املواد املنتجة و املطورة يف هذا البحث من 

 الكتاب العربية بني يديك. 
و قد فتش هذا القاموس اخلبري األول يف تصميم القاموس الرتادف 

جستري، و هو خبري يف تصميم املواد الدراسية و هو األستاذ احلاج توفيق الرمحن املا
معلم يف اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق واخلبرية احملتوى 

األستادة نور احلكمة املاجستري وهي معلمة يف هذه اجلامعة  قاموس املرتادفات
 أيضا.
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عربية بني لكتاب ال اتو هذا القاموس حتت املوضوع "قاموس املرتادف
( دليل استخدام 3( املقدمة، 5( غالف القاموس، 7يديك" و ترتكب من 

( قائمة 6( الوحدات أو األبواب ، 2( اخلصائص القاموس، 4القاموس، 
 ( احملتويات القاموس. 8( قائمة املراجع، 1املفردات، 

  تقييم .4
 قاموس املرتادفاتتقييم التصميم  . أ

توفيق الرمحن إىل األستاذ احلاج  املرتادفاتقاموس قدمت الباحثة تقييم تصميم 
 ما يلي: قاموس املرتادفات. و نتيجة تقييم التصميم املاجستري

 تصميم القاموس . أ
 4جدول 

 تقييم تصميم القاموس 

 املؤشرات رقم
 درجة التقومي

7 5 3 4 2 

تصميم الكتاب يستطيع أن يشجع  .7
     الطلبة للتعلم

 

واضحة وسهولة الكتابة يف الكتاب  .5
     للقراءة

 

      الغالف جذاب . 3

 جمموعة
  3 4 2 

75 
بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتاجلدول أن نتيجة على يدل 

جدا" يف  جيدعلى حسب تقوميات التصميم للقاموس يف املستوى" يديك
 العناصر التالية:

 تصميم الكتاب يستطيع أن يشجع الطلبة للتعلم -7
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  يف املستوى"جيد"يف هذه األمور التالية:و أما 

 الكتابة يف القاموس واضحة وسهولة للقراءة -7
 "يف هذه األمور التالية: ناقصو أما يف املستوى"

 الغالف جذاب -7

بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتو تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق 
 هو:، و على حسب تقوميات التصميم للقاموس يديك

75 X 700%  =08 % 

72 

بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتتدل هذه النتيجة على أن 
 على حسب تقوميات التصميم للقاموس على مستوى "جيد جدا". يديك

 بياينال - ب

 2جدول 
 تقييم البياين القاموس

 املؤشرات رقم
 درجة التقومي

7 5 3 4 2 

استعمال احلرف )جنس احلرف  .7
 وقياسه(

    
 

      األلوان و الصور يف الكتاب . 5

      جمموعة األلوان .3

 جمموعة
   4 70 

74 
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بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتاجلدول أن نتيجة على يدل 
جدا" يف  جيدعلى حسب تقوميات البياين للقاموس يف املستوى" يديك

 العناصر التالية:
 استعمال احلرف )جنس احلرف وقياسه( -7
 جمموعة األلوان -5

  و أما يف املستوى"جيد"يف هذه األمور التالية:

 األلوان و الصور يف الكتاب -7

بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتو تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق 
 ، و هو:على حسب تقوميات التصميم للقاموس يديك

74 X 700%  =3333 % 

72 

بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتتدل هذه النتيجة على أن 
 على حسب تقوميات البياين للقاموس على مستوى "جيد جدا". يديك

 الوجوه - ج

 6جدول 
 تقييم الوجوه القاموس

 املؤشرات رقم
 درجة التقومي

7 5 3 4 2 
      اجلمل غري كثيفة .7
      وجود اجلانب الفراغ .5

      الرقم صواب ومتساوق .3
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      الصور هلا املعاين .4

 جمموعة
   8 70 

78 

بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتاجلدول أن نتيجة على يدل 
جدا" يف  جيدعلى حسب تقوميات الوجوه للقاموس يف املستوى" يديك

 العناصر التالية:
 الرقم صواب ومتساوق -7
 الصور هلا املعاين -5

  التالية:و أما يف املستوى"جيد"يف هذه األمور 

 اجلمل غري كثيفة -7
 وجود اجلانب الفراغ -5

بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتو تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق 
 ، و هو:على حسب تقوميات التصميم للقاموس يديك

78 X 700%  =38 % 

50 

بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتتدل هذه النتيجة على أن 
 على حسب تقوميات الوجوه للقاموس على مستوى "جيد جدا". يديك

 الشكل - د

 1جدول 
 تقييم الشكل القاموس

 درجة التقومي املؤشرات رقم
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7 5 3 4 2 

الصفحات كاملة مالئمة مبحتوى  .7
     الكتاب

 

      قياس الكتاب سهل للقراءة .5

      الطباعة واضحة .3

      الكتابة دقيقة .4

      نوعية اجللد قوية .2

      سهولة الكتاب للفتح .6

 جمموعة
  3 4 50 

51 

بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتاجلدول أن نتيجة على يدل 
" يف  جيد جداعلى حسب تقوميات الشكل للقاموس يف املستوى" يديك

 العناصر التالية:
 الصفحات كاملة مالئمة مبحتوى الكتاب -7
 سهل للقراءة الكتابة دقيقة قياس الكتاب -5
 الطباعة واضحة -3
  الكتابة دقيقة -4

 "يف هذه األمور التالية: جيدو أما يف املستوى"
  نوعية اجللد قوية -7

 "يف هذه األمور التالية: ناقصو أما يف املستوى"
 سهولة الكتاب للفتح -7

بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتو تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق 
 ، و هو:على حسب تقوميات التصميم للقاموس يديك
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51 X 700%  =38 % 

30 

بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتتدل هذه النتيجة على أن 
 على حسب تقوميات الشكل للقاموس على مستوى "جيد جدا". يديك

 قاموس املرتادفاتتقييم احملتوى  . ب
. و نتيجة املاجستري إىل األستاذة نور احلكمة املرتادفاتقاموس قدمت الباحثة 

 ما يلي: قاموس املرتادفاتاحملتوى  تقييم
 واجهة القاموس . أ

 8جدول 
 تقييم واجهة القاموس

 املؤشرات رقم
 درجة التقومي

7 5 3 4 2 
      مقدمة القاموس واضحة. .7
      كتابة دليل استخدام القاموس واضحة. .5
      مة.ئمقدمة )الفصل( القاموس مال .3

 جمموعة
   75  

75 
بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتاجلدول أن نتيجة على يدل 

 " يف العناصر التالية:جيديف املستوى" واجهة القاموسعلى حسب  يديك
 مقدمة القاموس واضحة. .7

 كتابة دليل استخدام القاموس واضحة. .5

 مة.ئمالمقدمة )الفصل( القاموس  .3
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لكتاب العربية بني  قاموس املرتادفاتو تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق 
 ، و هو:واجهة القاموسيديك على حسب تقوميات 

75 X 700%  =08 % 

72 

بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتتدل هذه النتيجة على أن 
 جدا".على مستوى "جيد  واجهة القاموسعلى حسب تقوميات  يديك

 حمتوى القاموس . ب
 9جدول 

 تقييم احملتوى القاموس

 املؤشرات رقم
 درجة التقومي

7 5 3 4 2 
استخدام مفردات منظم على أساس موضوع الكتاب  .7

 .بني يديكعربية ال
     

      عناها.باملاملفردات  مناسبة .5
      .رادفهاباملاملفردات  مناسبة .3
      .للموضوع تقدمي املفردات وفقا .4
      املفردات متجّهزة باملثال يف اللغة العربية. .2
      املفردات.املثال ب مالئمة .6
      مالئمة الصور باملفردات أو باملثال. .1

 جمموعة
   50 70 

30 
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بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتاجلدول أن نتيجة على يدل 
يف هذه  "جيد جدايف املستوى" حمتوى القاموستقوميات على حسب  يديك

 األمور التالية:

 .بني يديكعربية الاستخدام مفردات منظم على أساس موضوع الكتاب  .7

 املفردات متجّهزة باملثال يف اللغة العربية. .5

 " يف العناصر التالية:جيدو أما يف املستوى"

 عناها.باملاملفردات  مناسبة .7

 رادفهاباملاملفردات  مناسبة .5

 .تقدمي املفردات وفقا للموضوع .3

 املفردات.املثال ب مالئمة .4

 مالئمة الصور باملفردات أو باملثال. .2

لكتاب العربية بني  قاموس املرتادفاتو تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق 
 ، و هو: تقوميات حمتوى القاموسيديك على حسب 

30 X 700%  =0،38 % 

32 

بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتتدل هذه النتيجة على أن 
 على مستوى "جيد جدا". حمتوى القاموسعلى حسب تقوميات  يديك

 خصائص القاموسج. 
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 70جدول 
 تقييم اخلصائص القاموس

 املؤشرات رقم
 درجة التقومي

7 5 3 4 2 
      تكملة احملتوى يف القاموس. .7
      .اإلجياز )الرتكيز( القاموس .5
      .دقة وصف القاموس .3
      سهولة الشرح يف عرض املعلومات. .4

 جمموعة
   76  

76 
بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتاجلدول أن نتيجة  على يدل

يف هذه  "جيديف املستوى" تقوميات خصائص القاموسعلى حسب  يديك
 األمور التالية:

 تكملة احملتوى يف القاموس. .7

 .)الرتكيز( القاموساإلجياز  .5

 دقة وصف القاموس. .3

 سهولة الشرح يف عرض املعلومات. .4

لكتاب العربية بني  قاموس املرتادفاتو تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق 
 ، و هو: تقوميات خصائص القاموسيديك على حسب 

76 X 700%  =80 % 

50 
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بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتتدل هذه النتيجة على أن 
 على مستوى "جيد جدا". خصائص القاموسعلى حسب تقوميات  يديك

 د. نوع القاموس

 77جدول 
 تقييم النوع القاموس

 املؤشرات رقم
 درجة التقومي

7 5 3 4 2 
تصنيف القاموس على املعجم املوضوعي، وفقا على  .7

 الوحدة يف الكتاب العربية بني يديك.
     

من جهة استخدام اللغة، هذا القاموس من ثنائية  .5
 .اللغة  

     

نوع من جهة الوظيفته، هذا القاموس من  .3
thesaurus. 

     

      .نوع القاموس تسهيال للبحث املفردات .4

 جمموعة
  3 8 2 

76 
بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتاجلدول أن نتيجة على يدل 

يف هذه  "جيد جدايف املستوى" تقوميات نوع القاموسعلى حسب  يديك
 األمور التالية:

تصنيف القاموس على املعجم املوضوعي، وفقا على الوحدة يف الكتاب  .7
 العربية بني يديك.

 " يف العناصر التالية:جيدو أما يف املستوى"
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 .من جهة استخدام اللغة، هذا القاموس من ثنائية اللغة   .7

 .thesaurusنوع من جهة الوظيفته، هذا القاموس من  .5

 " يف العناصر التالية:جيدو أما يف املستوى"

 .نوع القاموس تسهيال للبحث املفردات. 7

لكتاب العربية بني  قاموس املرتادفاتو تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق 
 ، و هو: تقوميات نوع القاموسيديك على حسب 

76 X 700%  =80 % 

50 

على  بني يديكلكتاب العربية  قاموس املرتادفاتتدل هذه النتيجة على أن 
 على مستوى "جيد جدا". نوع القاموسحسب تقوميات 

 
 ه. هناية القاموس

 75جدول 
 تقييم النهاية القاموس

 املؤشرات رقم
 درجة التقومي

7 5 3 4 2 
      .احملتويات وفقا للقاموس .7
      .احملتويات مرتبة واضحا وفقا للموضوعرتب  .5
      .القائمة املفردات واضحة وسهولة للفهم .3

 جمموعة
   8 2 

73 
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بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتاجلدول أن نتيجة على يدل 

يف هذه  "جيد جدايف املستوى" تقوميات هناية القاموسعلى حسب  يديك
 األمور التالية:

 .احملتويات مرتبة واضحا وفقا للموضوعرتب  .7

 " يف العناصر التالية:جيدو أما يف املستوى"

 .احملتويات وفقا للقاموس .7

 .القائمة املفردات واضحة وسهولة للفهم .5

لكتاب العربية بني  قاموس املرتادفاتو تستخدم الباحثة الرمز ملعرفة نتائج تصديق 
 هو:، و  تقوميات هناية القاموسيديك على حسب 

73 X 700%  =0838 % 

72 

بني لكتاب العربية  قاموس املرتادفاتتدل هذه النتيجة على أن 
 على مستوى "جيد جدا". هناية القاموسعلى حسب تقوميات  يديك

 صديقت  .،
إىل اخلبري يف جمال تصميم  قاموس املرتادفاتباحثة نتائج إعداد قدمت ال
الرمحن املاجستري، و هو معلم يف اجلامعة األستاذ احلاج توفيق املواد الدراسية هو 

باحثة نتائج إعداد قدمت الو  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.
وهي األستادة نور احلكمة املاجستري  حمتوى، يف جمال ةإىل اخلبري  قاموس املرتادفات

  وهي معلمة يف هذه اجلامعة أيضا.
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وأتت الباحثة باالستبانة للحصول على اإلقرتاحات و اإلضافات و  
املؤلفة لتصحيحها من حيث اختيار احملتوى و  قاموس املرتادفاتاملدخالت حول 

مناسبته للطلبة و ترتيبه و تتابعه و عرقته و دقته و مشولته و إمكانية تدريسه لطلبة 
 اجلامعة. و حصلت الباحثة على املعلومات األتية:

 قاموس املرتادفاتتصميم نتائج تصديق ال . أ
توفيق الرمحن إىل األستاذ احلاج  قاموس املرتادفاتقدمت الباحثة 

 ما يلي: قاموس املرتادفات. و نتيجة تصديق التصميم املاجستري

 هألن ،عربية بني يديك ب الاالكتمع  متشابهالغالف القاموس  .7
 .ساعدامل القاموسك

 .بالشكلأحسن  املثال يف اجلملة .5
، اليت حتتوي على القاموس يف هنايةالزيادة قائمة املفردات ميكن   .3

  قائمة االسم وقائمة الفعل.
 اجملّلد ناقص. جودة   .4

 قاموس املرتادفاتنتائج تصديق التصميم  . ب
. و املاجستري نور احلكمة ةإىل األستاذ قاموس املرتادفاتقدمت الباحثة 

 ما يلي: املرتادفاتقاموس  توىنتيجة تصديق احمل

  إعراب رفع. املثال، وخاصة من حيث شكل يفاألخطاء يف إعطاء ال كثري .1
  .، لتسهيل البحثكل وحدةعلى   البارزة املزجلة املعّجلةإعطاء  .2
 .احملتويات يفتضمني موضوع   .3
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 خصائص قاموس املرتادات للتاب "العربية بني يديك" - ب
 غالف القاموس .1

غالف هو  ولون يعملون املناقشة عن الدراسة. الطالب الذينتعرض فيه صورة 
وفيه يتكون من  .ب العربية بني يديك اجمللد األوليناسب مع الكتا برتقايل، 

 Microsoftاسم القاموس، واسم الربنامج، واسم اجلامعة. هذا الغالف يصمم يف 

Adobe Photoshop .  
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 مقدمة .2
بعض الكليمات من املؤلفة  حتتوي علىهذا القاموس يشمل على مقدمة. وفيها 

، كتب فيها أغراض الكاتبة يف كتابة والتمهيد من الكاتبة تتعلق بالقاموس،
 كتبت املؤلفة هذه املقدمة باللغة اإلندونيسيا لسهولة الفهم  قاموس املرتادفات.

 املعلم واملتعلم.
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 اسخدام القاموسدليل  .3
دليل استخدام القاموس يكتب باللغة اإلندونيسيا لسهولة الطلبة وكل 

توي على اشارة أو داللة استخدام القاموس، مستخدمني هذا القاموس. وفيه حي
 خمتصر الكلمة، منها: ورموز و 

 حبث عن الكلمة  .7
 رتب الكلمة ترتيبا أجبديا. .أ 
مجع الكلمة استنادا على كل  .ب 

 موضوع.
الكلمة يف شكل إذا صيغة  .ج 

 هاشكلأن تغري ينبغي فاجلمع، 
 .إىل مفرد

 خمتصر الكلمة ورموز .5
خمتصر الكلمة يف هذا قاموس  . أ

 املرتادفات منه:
ج = تدل على أن الكلمة 

 مجع.
 الرمز يف هذا القاموس هو: . ب

 يذهب.-= رموز صريف. مثال: ذهب -
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 خصائص القاموس .4
 خصائص، منها: 4وفيه  القاموس.حتتوي على خصائص ومزايا 

 اداستنا كتبت فيهعي، الكلمات اليت  و قاموس نوع القاموس املوضهذا ال .أ 
 اجمللد األول؛  بني يديكعربية العلى املوضوع يف كتاب 

 ةاملرتادفات والصور بجمهزة  ،احدةمفردة و صفحات، حتتوي على لكل  .ب 
 ؛ ثالوامل

  ؛اللون يف كل وحدات متفرق .ج 
مملوء بالقائمة املفردات )قائمة فعلية، قائمة امسية، وقائمة هذا القاموس  .د 

  حرفية(
 املواضع يف كتاب العربية بني يديك، للمستخدمني الذين ال يعرفون .ه 

 كلمة.اللسهولة البحث عن قائمة املفردات  ونستخدمفيستطيعون أن ي
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 الوحدات أواألبواب .،
 املوضوع يف كل وحدة ما يلي:

 
 3جدول

 موضوع يف الكتاب العربية بني يديك
 رقم الوحدة املوضوع
 .7 الوحدة األوىل التحية والتعارف

 .5 الوحدة الثانية األسرة
 .3 الوحدة الثالثة  السكن 

 .4 الوحدة الرابعة احلياة اليومية
 .2 الوحدة اخلامسة  الطعام والشراب  

 .6 الوحدة السادسة الصالة
 .1 السابعةالوحدة  الدراسة
 .8 الوحدة الثامنة العمل

 .9 الوحدة التاسعة  التسوق 
 .70 الوحدة العاشرة اجلوّ 

 .77 الوحدة احلادية عشرة الناس واألماكن
 .75 الوحدة الثانية عشرة  اهلوايات 
 .73 الوحدة الثالثة عشرة  السفر 

 .74 الوحدة الرابعة عشرة  احلج والعمرة 
 .72 الوحدة اخلامسة عشرة  الصحة 
 .76 الوحدة السادسة عشرة  العطلة 
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 قائمة املفردات .8
 ،، قائمة االسموهيحتتوي على قائمة املفردات اليت تشتمل يف القاموس. 

، وجمموعة 30جمموعة من قائمة الفعل هي  .، وقائمة احلرفوقائمة الفعل
 . 2وجمموعة من قائمة احلرف هي  ،82من قائمة االسم هي 
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 قائمة املراجع .8

 2فيها  .يقدم فيها املراجع تستخدمها الكاتبة يف إعداد قاموس املرتادفات
 مراجع، منها:

كتاب العربية بني يديك: عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، وخمتار الطاهر  .7
 حسني، وحممد عبد اخلالق حممد فضل.

 املساعد من الكتاب العربية بني يديك القاموس .5
-عريبي: احلاج أديب بشري، واحلاج منور عبد الفتاح. قاموس معجم البشر  .3

 عريب.-إندونيسي إندونيسي، و
 إندونيسي-معجم يونوس: الدكتور احلاج حممود يونس. قاموس عريب .4
 عريب.-معجم الوسيط: قاموس عريب .2
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 حمتويات القاموس .0

كتبت احملتويات القاموس صفختان، وموقعها يف الصفحة األخرية من 
. و ذلك يهدف إىل توى على الصفحات الوحدة وموضوعهاحتقاموس. 

  ارشاد القارئني لتسهيل البحث يف الوحدة املرادة.
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 أرآء الطلبة عن القاموس: لثاملبحث الثا
 جتريبة ميدانية . أ

الربنامج يف  5-و الفصل ب 5-التجربة املراقبة يف الفصل أقامت الباحثة 
يف مركز لنتمية  التقدمياليت قامت هبا الباحثة هي  التجربةو . اخلاص لتعليم اللغة

. الباحثة التجربة ملعرفة أرآء الطالب يف 5074 أبريل 3، خلميس، يوم االلغة اعربية
 . والنتيجة كالتايل:املرتادفاتقاموس عن  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة
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 73جدول 
 أرآء الطالب عن القاموس

 اإلختيارات املؤشرات رقم
نتائج 
 الطالبات

النسبة 
املئوية 
)%( 

 جذاب وسهول للقراءة. القاموس .7

 % 69،4 52 جيد جدا

 % 52 9 جيد
 % 2،6 5 مقبول
 0 0 ناقص
 0 0 ضعيف

 واضح.تفسري املفردات واالمثلة  .5

 % 38،9 74 جيد جدا
 % 22،6 50 جيد
 %2،6 5 مقبول
 0 0 ناقص
 0 0 ضعيف

 سهولة الرتاكيب النحوية يف املثال. .3

 % 30،6 77 جيد جدا

 % 44،4 76 جيد

 % 52 9 مقبول

 0 0 ناقص

 0 0 ضعيف

 سهولة املثال للفهم. .4

 % 47،1 72 جيد جدا

 % 41،5 71 جيد

 % 77،7 4 مقبول

 0 0 ناقص



43 
 

 0 0 ضعيف

2. 
مالءمة املفردات يف املساعدة فهم 

 الدراسة.

 % 77،7 4 جيد جدا

 % 86،7 37 جيد

 % 5،8 7 مقبول

 0 0 ناقص

 0 0 ضعيف

6. 
القاموس يساعد التعلم اللغة العربية يف 

 لربنامج اخلاص لتعليم اللغةاال

 % 28،3 57 جيد جدا

 % 36،7 73 جيد

 % 2،6 5 مقبول

 0 0 ناقص

 0 0 ضعيف

 مالءمة الصور باملفردات .1

 % 22،6 50 جيد جدا

 % 38،9 74 جيد

 % 2،6 5 مقبول

  0 ناقص

  0 ضعيف

 
تستخدم الباحثة الرموز اإلحصاءي لتحليل ، 75بالنظر إىل اجلدول 

 كالتايل:  الربنامج اخلاص لتعليم اللغةاملعلومات الكمية عن أرآء الطالب يف 
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6% 

25% 

69% 

 مقبول

 جيد

 جيد جدا

 جدول 
 جذاب وسهول للقراءة القاموس

  
 تقرار

Frequency 

  نسبة مئوية

Percent 

 نسبة مئوية صدق

Valid Percent 

  جمموعة نسبة مئوية

Cumulative Percent 

Valid 

 5.6 5.6 5.6 2 مقبول

 30.6 25.0 25.0 9 جيد

 100.0 69.4 69.4 25 جيد جدا

Total 36 100.0 100.0  

 

يعربون أن هذا القاموس  (%69،4طالب ) 52يدل على اجلدول أن 
 .جذابا وسهوال للقراءة
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55% 

39% 

6% 

 جيد 

 جيد جدا

 مقبول

 جدول

 تفسير المفردات واالمثلة واضح

 تقرار  

Frequency 

  نسبة مئوية

Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

  جمموعة نسبة مئوية

Cumulative Percent 

Valid 5.6 5.6 5.6 2 مقبول 

 61.1 55.6 55.6 20 جيد

 100.0 38.9 38.9 14 جيد جدا

Total 36 100.0 100.0  

 

ات %( يشعرون أن التفسري املفرد 22،6طالب ) 50يدل على اجلدول أن 
 واالمثلة يف هذا القاموس واضح.
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44% 

31% 

25% 

 جيد

 جيد جدا

 مقبول

 جدول

 سهولة التراكيب النحوية في المثال

 تقرار  

Frequency 

  نسبة مئوية

Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

  جمموعة نسبة مئوية

Cumulative Percent 

Valid 25.0 25.0 25.0 9 مقبول 

 69.4 44.4 44.4 16 جيد

 100.0 30.6 30.6 11 جيد جدا

Total 36 100.0 100.0  

 

 

الرتاكيب  %( يشعرون أن 44،4طالب ) 76 بناء على اجلدول، أن
 .يف هذا القاموس سهلة النحوية يف املثال
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47% 

42% 

11% 

 جيد 

 جيد جدا

 مقبول

 جدول

 سهولة المثال للفهم

 تقرار  

Frequency 

  نسبة مئوية

Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

  جمموعة نسبة مئوية

Cumulative Percent 

Valid 11.1 11.1 11.1 4 مقبول 

 58.3 47.2 47.2 17 جيد

 100.0 41.7 41.7 15 جيد جدا

Total 36 100.0 100.0  

 

 

ثال يف هذا %( يعربون أن امل 41،5طالب ) 71 يدل على اجلدول، أن
 القاموس سهولة للفهم.
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 جدول

 مالءمة المفردات في المساعدة فهم الدراسة

 تقرار  

Frequency 

  نسبة مئوية

Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

  جمموعة نسبة مئوية

Cumulative Percent 

Valid 2.8 2.8 2.8 1 مقبول 

 88.9 86.1 86.1 31 جيد

 100.0 11.1 11.1 4 جيد جدا

Total 36 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%( يعربون أن املفردات يف هذا  86،7طالب ) 37 يدل على اجلدول، أن
 .القاموس مساعدة يف فهم الدراسة

 

 

86% 

11% 
3% 

 جيد

 جيد جدا

 مقبول
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58% 

36% 

6% 

 جيد جدا

 جيد

 مقبول

 جدول

 لبراام  الاا  لتعليم اللغةالتعلم اللغة العربية في االالقاموس يساعد 

 تقرار  

Frequency 

  نسبة مئوية

Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

  جمموعة نسبة مئوية

Cumulative Percent 

Valid 5.6 5.6 5.6 2 مقبول 

 41.7 36.1 36.1 13 جيد

 100.0 58.3 58.3 21 جيد جدا

Total 36 100.0 100.0  

 

 

%( يعربون أن هذا القاموس  28،3طالب ) 57 بناء على اجلدول، أن
 .لربنامج اخلاص لتعليم اللغةيف االيستطيع أن يساعد التعلم اللغة العربية 
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55% 

39% 

6% 

 جيد جدا

 جيد

 مقبول

 جدول

 مالءمة الصور بالمفردات

 تقرار  

Frequency 

  نسبة مئوية

Percent 

نسبة مئوية صدق  

Valid Percent 

مئويةجمموعة نسبة    

Cumulative Percent 

Valid 5.6 5.6 5.6 2 مقبول 

 44.4 38.9 38.9 14 جيد

 100.0 55.6 55.6 20 جيد جدا

Total 36 100.0 100.0  

 

 

( يعربون أن الصور يف هذا % 22،6طالب ) 50 بناء على اجلدول، أن
 القاموس مناسبة باملفردات.
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 قاموس املرتادفاتأراء الطلبة عن  . ب

عند الطلبة  قاموس املرتادفاتمن اجلدول والرسم البيانية السابق نعرف أن 
جيد جدا.  5-و ب  5-، يعين الطلبة يف الفصل أالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةيف 
يعربون أن هذا القاموس جذابا وسهوال  يف هذان الفصالن (%69،4طالب ) 52

ات واالمثلة يف هذا التفسري املفرد%( يشعرون أن  22،6طالب ) 50. و للقراءة
يف  الرتاكيب النحوية يف املثال %( يشعرون أن 44،4طالب ) 76القاموس واضح. و 
ثال يف هذا القاموس %( يعربون أن امل 41،5طالب ) 71. و هذا القاموس سهلة

%( يعربون أن املفردات يف هذا القاموس مساعدة  86،7طالب ) 37سهولة للفهم. و 
%( يعربون أن هذا القاموس يستطيع أن  28،3طالب ) 57. و لدراسةيف فهم ا

( % 22،6طالب ) 50. و لربنامج اخلاص لتعليم اللغةيف االيساعد التعلم اللغة العربية 
 يعربون أن الصور يف هذا القاموس مناسبة باملفردات.
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 لرابعالفصل ا

 نتائج البحث واملقرتحاتملخص 

 اخلالصة - أ

قد شرحت الباحثة شرحا واضحا يف األبواب السابقة مع حتليل البيانات، و 
 استخلضت الباحثة مما يتضمن يف هذا البحث من نتائج البحث من نتائج كما يلي:

على إعداد قاموس املرتادفات يف مركز تنمية اللغة العربية، سارت الباحثة  .1
 اخلطوات اآلتية:

احتياجات ومشكالت الطلبة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة  حتليل .أ 
 العربية.

رمزت الباحثة قاموس املرتادفات لكتاب العربية بني يديك.  تصميم  .ب 
األغراض يف تأليف القاموس، واألبواب يف هذا القاموس بناء على 

 الوحدة اليت تشتمل يف الكتاب العربية بني يديك.

( 2( غالف القاموس، 1يرتكب من هذا قاموس  ،كتابةإعداد و  .ج 
( 5( اخلصائص القاموس، 4( دليل استخدام القاموس، 3املقدمة، 

( 8( قائمة املراجع، 7( قائمة املفردات، 6الوحدات أو األبواب ، 
 احملتويات القاموس. 

  ، قدمت الباحثة تقييم تصميم القاموس وحمتوات القاموس.تقييم .د 
باحثة نتائج إعداد قاموس املرتادفات إىل اخلبري يف قدمت ال، تصديق .ه 

 جمال تصميم املواد الدراسية واخلبرية يف جمال حمتويات القاموس.
الربنامج اخلاص يف لكتاب العربية بني يديك  قاموس املرتادفات خصائص .2

 :لتعليم  اللغة العربية كما يلي
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 اداستنا كتبت فيهعي، الكلمات اليت  و قاموس نوع قاموس موضهذا ال .أ 
 اجمللد األول؛  بني يديكعربية العلى املوضوع يف كتاب 

 ةاملرتادفات والصور بجمهزة  ،احدةمفردة و صفحات، حتتوي على لكل  .ب 
 ؛ ثالوامل

  ؛اللون يف كل وحدات متفرق .ج 
هذا القاموس مملوء بالقائمة املفردات )قائمة فعلية، قائمة امسية،  .د 

  وقائمة حرفية(
 املواضع يف كتاب العربية بني يديك، ذين ال يعرفونللمستخدمني ال .ه 

لسهولة البحث عن قائمة املفردات  ونستخدمفيستطيعون أن ي
 كلمة.ال

جيد لكتاب العربية بني يديك  قاموس املرتادفاتعن هذا  أرآء الطالب .3
 %( يف هذان الفصالن4،،6طالب ) 25بناء على النتيجة، أن جدا. 

%(  55،6طالب ) 22يعربون أن هذا القاموس جذابا وسهوال للقراءة. و 
 16يشعرون أن التفسري املفردات واالمثلة يف هذا القاموس واضح. و 

يف هذا  الرتاكيب النحوية يف املثال %( يشعرون أن 44،4طالب )
%( يعربون أن املثال يف هذا  47،2طالب ) 17القاموس سهلة. و 

%( يعربون أن املفردات يف  86،1طالب ) 31لفهم. و القاموس سهولة ل
%( يعربون  58،3طالب ) 21هذا القاموس مساعدة يف فهم الدراسة. و 

يف املركز لتنمية أن هذا القاموس يستطيع أن يساعد التعلم اللغة العربية 
( يعربون أن الصور يف هذا القاموس % 55،6طالب ) 22اللغة. و 

  مناسبة باملفردات.
 
 
 



89 
 

 مقرتحات البحث - ب

والنشاط يف زيادة  للطالب، ينبغي جلميع الطلبة بزيادة النشاط يف تعلم اللغة العربية - أ
املفردة اجلديدة، ومع ذلك سوف يستتطيعون أن يستخدموا اللغة العربية يف األنشطة 

 اليومية.

ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرجعا من املراجع لكتابة البحث العلمي املتعلقة  - ب
 هبذا املوضوع لغريها من الباحثني.

إعداد املواد الدراسية على الباحثني اآلخرين أن يطبقوا هذا البحث، مثال عن  - ت
 .األخرى، مثل الكتاب، القاموس وغري ذلك

 



ANGKET PENILAIAN&TANGGAPAN AHLI RANCANGAN PEMBELAJARAN 

UNTUK KAMUS BERSINONIM  DI PPBA  

UIN   MAULANA MALIK IBRAHIM M A L A N G 

 

Kepada Yth: H. R. Taufiqurrahman, MA 

Ahli Rancangan Desain Bahan Ajar 

 

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

pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, saya mengembangkan kamus dari kitab Arabiyah 

Baina Yadaik jilid satu untuk Mahasiswa Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab 

berupa kamus bersinonim (al-qamus al-mutaradif). 

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak untuk memberikan 

penilaian dan tanggapan yang berkaitan dengan rancangan kamus ini, yaitu dengan 

cara menjawab pertanyaan yang diajukan dalam angket ini serta menuliskan komentar 

maupun saran. 

Adapun skala penilaian yang digunakan adalah: 

SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 

5 4 3 2 1 

Sangat baik Baik Kurang Tidak baik 
Sangat tidak 

baik 

 

Jawaban, komentar, maupun saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi 

saya untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

produk kamus yang akan saya kembangkan ini. 

Atas perhatian dan bantuan Bapak saya mengucapkan terima kasih. 

 

Malang, Maret 2014  

Peneliti, 

 

 

Sa’adah Ainin 

NIM: 10330104 

 تتصميم قاموس املرتادفااستبانة نتائج : 1ملحقة 



ANGKET PENILAIAN TERHADAP KAMUS SINONIM 

“QAMUS AL-MUTARADIFAH LI KITAB AL-ARABIYAH BAINA YADAIK” 

 

A. DESAIN KAMUS 

No Indikator 1 2 3 4 5 

1. Desain kamus menarik mahasiswa untuk belajar.      

2. Tulisan dalam kamus jelas dan mudah dibaca.      

3. Cover menarik.      

 

Kesimpulan dan saran mengenai komponen desain kamus: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

B. KEGRAFISAN 

No Indikator 1 2 3 4 5 

1. Penggunaan font (jenis dan ukuran).      

2. Layout, tata letak.      

3. Kombinasi warna      

 

Kesimpulan dan saran mengenai komponen kegrafisan: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

C. PERWAJAHAN 

No Indikator 1 2 3 4 5 

1. Narasi tidak terlalu padat.      

2. Ada bagian kosong.      

3. Penomoran benar dan konsisten.      

4. Grafik dan gambar bermakna.      



 

Kesimpulan dan saran mengenai komponen perwajahan: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

D. PETUNJUK 

No Indikator 1 2 3 4 5 

1. Halaman lengkap sesuai daftar isi.      

2. 
Ukuran (panjang x lebar x tebal) kamus memudahkan 

untuk dibaca. 
     

3. Cetakan jelas.      

4. Pengetikan akurat.      

5. Kualitas jilid kuat.      

6. Kamus mudah dibuka.      

 

Kesimpulan dan saran mengenai komponen petunjuk: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Malang, Maret 2014 

Penilai 

 

 

___________________________ 

 

 

 



ANGKET PENILAIAN&TANGGAPAN AHLI ISI/MATERI  

UNTUK KAMUS BERSINONIM  DI PPBA  

UIN   MAULANA MALIK IBRAHIM M A L A N G 

 

Kepada Yth: Ustadzah Nurul Hikmah, M.Pd 

Ahli Isi/Materi 

 

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

pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, saya mengembangkan kamus dari kitab Arabiyah 

Baina Yadaik jilid satu untuk Mahasiswa Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab 

berupa kamus bersinonim (al-qamus al-mutaradif). 

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Ustadzah untuk 

memberikan penilaian dan tanggapan yang berkaitan dengan rancangan kamus ini, 

yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan dalam angket ini serta 

menuliskan komentar maupun saran. 

Adapun skala penilaian yang digunakan adalah: 

SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 

5 4 3 2 1 

Sangat baik Baik Kurang Tidak baik Sangat tidak baik 

 

Jawaban, komentar, maupun saran dari Ustazdah akan sangat bermanfaat bagi 

saya untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

produk kamus yang akan saya kembangkan ini. 

Atas perhatian dan bantuan Ustadzah saya mengucapkan terima kasih. 

 

 

Malang, April 2014  

Peneliti, 

 

 

Sa’adah Ainin 

NIM: 10330104 

 تقاموس املرتادفا حمتوىاستبانة نتائج : 2ملحقة 



ANGKET PENILAIAN TERHADAP KAMUS SINONIM 

“QAMUS AL-MUTARADIF LI KITAB AL-ARABIYAH BAINA YADAIK” 

 

A. BAGIAN DEPAN KAMUS: 

No Indikator 1 2 3 4 5 

1. Kata pengantar jelas.      

2. Penulisan petunjuk penggunaan kamus jelas.      

3. Pengantar (BAB) isi kamus konsisten.      

Kesimpulan dan saran mengenai komponen bagian depan kamus: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

B. BAGIAN ISI KAMUS: 

No Indikator 1 2 3 4 5 

1. 
Pemakaian atau klasifikasi kosakata disusun 

berdasarkan tema pada kitab Arabiyah Baina 

Yadaik. 

     

2. Kesuaian kosakata dengan maknanya.      

3.  Kesuaian kosakata dengan murodifnya.      

4.  Kosakata yang disajikan sesuai dengan tema.      

5.  Kosakata dilengkapi contoh kalimat Bahasa Arab.      

6.  Kesesuaian contoh kalimat dengan kosakata.      

7.  Gambar sesuai dengan kosakata atau contoh 

kalimat. 
     

Kesimpulan dan saran mengenai komponen bagian  isi kamus: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

C. KRITERIA KAMUS: 

No Indikator 1 2 3 4 5 

1. Kelengkapan isi dalam kamus.      

2. Keringkasan (fokus pembahasan) kamus.      

3. Kecermatan uraian kamus.      

4. Kemudahan penjelasan dalam penyajian informasi.      

Kesimpulan dan saran mengenai komponen kriteria kamus: 



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

D. JENIS KAMUS:  

No Indikator 1 2 3 4 5 

1. 
Susunan kamus disajikan secara tematik (maudhu’i), 

berdasarkan pada tema-tema dalam kitab Arabiyah 

Baina Yadaik. 

     

2. Dari aspek penggunaan bahasa, kamus ini termasuk 

kamus Dwibahasa. 
     

3. Berdasarkan fungsinya, termasuk jenis kamus 

Thesaurus (perkataan searti) 
     

5. Jenis kamus memudahkan dalam pencarian kosakata.      

Kesimpulan dan saran mengenai komponen jenis kamus: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

E. BAGIAN AKHIR KAMUS 

No Indikator 1 2 3 4 5 

1. Daftar isi sesuai dengan kamus.      

2. Daftar isi disusun secara jelas sesuai dengan tema.      

3. Glosarium jelas dan mudah difahami.      

Kesimpulan dan saran mengenai komponen bagian akhir kamus: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Malang, April 2014 

Penilai 

 

 

___________________________ 

 



ANGKET TANGGAPAN MAHASISWA 

PADA UJI COBA LAPANGAN PRODUK KAMUS  
UNTUK KAMUS BERSINONIM  DI PPBA  

UIN   MAULANA MALIK IBRAHIM M A L A N G 

 

Kepada 

Yth. Para Mahasiswa Pusat Pengembangan Bahasa Arab (PPBA) 

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

Dengan Hormat, 

Untuk mendapatkan tanggapan dari mahasiswa PPBA, mohon kesediaan Anda 

memberikan tanggapan tentang produk kamus dari kitab Arabiyah Baina Yadaik ini, 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Paket pembelajaran ini berupa 

kamus bersinonim untuk mahasiswa PPBA, khususnya kitab Arabiyah Baina Yadaik 

jilid pertama. 

Saran dan komentar dari Anda dapat dituliskan pada lembar angket yang telah 

disediakan dan memilih alternatif dari pernyataan tentang kualitas sub-sub komponen 

dalam lima pilihan. 

Contoh: 

Sangat baik Baik Kurang Tidak baik Sangat tidak baik 

5 4 3 2 1 

 

1. Anda diharapkan memberikan tanda silang (X) pada pilihan alternatif yang 

dianggap paling tepat. 

2. Kolom saran-saran dan komentar disediakan pada setiap komponen-komponen 

paket pembelajaran. 

3. Setiap jawaban yang diberikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan 

nilai matakuliah di PPBA. Untuk itu mohon anda mengisi dengan apa adanya. 

4. Masukan dan koreksi dari anda akan dijadikan sebagai bahan untuk 

memperbaiki kualitas paket pembelajaran ini. 

Atas bantuan dan perhatian anda dihaturkan banyak terima kasih. 

 

Malang, April 2014 

Peneliti, 

 

 

Sa’adah Ainin 

NIM: 10330104 

 تقاموس املرتادفا للطلبة عناستبانة : 3ملحقة 



ANGKET TANGGAPAN MAHASISWA 

NAMA: 

JURUSAN: 

 

PERTANYAAN SECARA UMUM TENTANG KAMUS: 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Kemenarikan kamus untuk dibaca.      

2. Kejelasan uraian contoh dan penjelasan mufrodat.      

3. Kemudahan qaidah-qaidah yang terdapat dalam 

contoh kalimat untuk dipahami. 

     

4. Kemudahan contoh  kalimat untuk dipahami.      

5. Kesesuaian jumlah mufrodat dalam membantu 

memahami isi pembelajaran. 

     

6.  Kamus dapat menunjang pembelajaran Bahasa Arab 

di PPBA. 

     

7. Kesesuaian gambar dengan kosa kata.      

 

Bila pilihan alternatif pada angka 1 atau 2, berikan saran/komentar anda tentang 

kamus: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )قاموس املرتادفات( : املنتج4ملحقة 
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 قائمة املراجع

 املراجع العربية .1

 .8811 . القاهرة: الكتب،علم الداللة أمحد خمتار عمر.
 .8881 ،القاهرة: علم الكتب ،البحث اللغوي مع دراسة لفظية الناشر أمحد خمتار عمر،

 بدون سنة.، املعاجم العربية بدائها وتطورهاأميل بديع يعقوب، 
بريوت: دار العلم ، 2، ط:العربية بدائها وتطورهااملعجم اللغوية إميل بديع يعقوب، 
 . 8811للماليني، 
UIN . ماالنق: مدخل لدراسة موضوعات فقه اللغة :فقه اللغة العربيةأوريل حبر الدين. 

Malang Press .2118. 
، القاهرة: دار الفكر العريب، بدزن اللسان واالنسان مدخل إىل معرفة اللغةحسن ظاظا، 
 سنة.
دون باالسكندارية: دار املعرفة،  ،علم املعاجم عند أمحد فارس الشدياقحلمي خليل، 

  .سنة
أدواته  –البحث العلمي، مفهومه ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق. 

 .8811 . عمان: دار الفكر.أساليبه –
جامعة أم القرى. . مكة املكرمة: دليل يف إعداد املواد التعليميةرشدي أمحد طعيمة. 

8811. 
 .8811، مكتبة وهبة :القاهرة ،علم اللغة العام ،رفيق حممد شاهني

 .8811 ،منشورات عكاض، قضايا املعجم العريبعبد العلي الودغريي،  
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. الرياض. ط. إضاءات ملعلمي اللغة العرية لغري الناطقني هباعبدالرمحن بن إبراهيم الفوزان. 
8 .2188. 

 ، دار املعرفة اجلامعة، فقه اللغة وعيم اللغة نصوص ودرسات  ياقوت،حممد سليمان 
8881. 
. 8. عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع. ط.أساسيات البحث العلميمنذر الضامن. 
2111. 

 ، سس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةأناصر عبدهللا وعبد احلميد عبد هللا، 
 اإلعتصام، بدون سنة.
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