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 إىداء

 

 ى ىذا البحث اعبامعي إذل: أىد

 نور الهدايةالكردية  وأمي إخوانمحمد  إذل أيب الكرمي 

 . ب و الرتبيةاغب انول اللذان يعطيمها اؼبعلمان، والزميالن األ

 طول اهلل أعمارمها يف النجاح والصحة.  عسى أن

 

  الصغًن وأخ ي الصغًنة واينخا

 رجال الدين فري الفارزي 

 يشاىد الدين نزار الغز 

 عز الدين عزم البرد

  وإنتان نور عملية رمضان 

 اهلل دعواهتم تقبلعلى دعائهم. عسى اهلل أن يسهل أمورىم و  شكرا
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 شكر وتقدير
 

اغبمد هلل يعلم ما يف السماوات وما يف األرض، ما يكون من قبوى ثالثة إال ىو       
ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم  ناالصالة والسالم على نبي رابعهم وال طبسة إال ىو سادسهم.

 اإلسالم. يعىن دين ، من الظلمات إذل النوردانا الذي قد ى
كتاب "درس اللغة العربية" يف ل: تطوير اؼبعجم اؼبساعد ربت العنوانالبحث اعبامعي       

 غنجانة اإلسالمية توسطاؼبروضة العقول ة )البحث والتطوير يف اؼبدرسة توسطرللة اؼبؼبا
للغة العربية كلية علوم الرتبية ( للحصول على درجة سرجانا يف قسم تعليم افاكسآجي

 .جوالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالن
أن أقدم  ن أريدديكن فصل من مساعدة اآلخرين. اذ الكتابة ىذا البحث اعبامعي يف        

 : ىم ،جزيل الشكر والتقدير إذل من قد ساعدين
تًن، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية . األستاذ الدكتور موجيا راىارجو اؼباجس0

 اغبكومية ماالنج. 
 . الدكتور نور علي اؼباجستًن، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم. 1
 . الدكتورة فبلوءة اغبسنة، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية2
افو البحث اعبامعي على إشر  على شرفاؼب، اؼباجستًن توفيق الرضبن راض الدكتور. 3

 اؼبستمر لىت هناية كتابة ىذا البحث اعبامعي. 
اؼباجستًن على مساعدهتما يف إسبام  شهداءاؼباجستًن والدكتور  للمي دانيال الدكتور. 4

 ، بوصفهما خبًنين اإلنتاج اؼبعجم.ىذا البحث اعبامعي
سالمية ة اإلتوسطاؼب روضة العقول ، مدرس اللغة العربية يف اؼبدرسةعبد العزيز الفارسي. 5

 .فاكسآجي



 ل
 

 .فاكسآجية اإلسالمية توسطاؼب روضة العقوليف اؼبدرسة  ثامن. طلبة الفصل ال6
ال ي قد سامح البالث أن يقوم فاكسآجي ة اإلسالمية توسطاؼب روضة العقول. اؼبدرسة 7

 .بالبحث فيها
العلم  ينعلم. أساتذيت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم الذين قد 8

 هد.باعبالنافع 
 . منذ الصغار اذل اآلنال ي قد أدباين وربياين  ونور اؽبداية ؿبمد إخوان. والديَّ احملبوب، 01
 . صبيع األصدقاء يف رابطة الطلبة احملمدية. 00
 . خاصة يف الفصل أ صبيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية. 01
أذكر اظبو والدا فوالدا يف إسبام ىذا البحث  . من الذي قد ساعدين ودل أستطع أن02

 اعبامعي.     
ات واالقرتالات فبن الذي يقرأ ىذا البحث اعبامعي صالليرجو البالث الأخًنا،       

عيوب يف لسن ألن البالث يعتقد أن اليزال كثًن من اليكون البحث اعبامعي ألسن فأل
 . ىذا البحث اعبامعي
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 البحث مستخلص
 ةمتوسطال المرحلة في" العربية اللغة درس" كتابل المساعد المعجم ويرتط. 1106. اب الدين أكربشه ،الفاتح

 اعبامعي، البحث. (غنجان فاكسآجي اإلسالمية ةمتوسطالروضة العقول  المدرسة في والتطوير البحث)
. نجماال اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة والتعليم، الرتبية علوم كلية العربية، اللغة تعليم قسم

 . اؼباجستًن الرضبن توفيق راض الدكتور: اؼبشرف
 "العربية اللغة درس" كتاب اؼبساعد، اؼبعجم تطوير: أساسية كلمات

 
دينة ماؼبتوسطة اإلسالمية ىي إلدى اؼبؤسسات الرتبوية اإلسالمية اغبسنة يف  روضة العقول اؼبدرسة 

طبعو وزارة الشؤون  ة كتاب "درس اللغة العربية"اؼبتوسطة اإلسالمي روضة العقول اؼبدرسة تماالنج. استخدم
يف التعليم اللغة العربية. حيتاج الطالب وسائل اؼبساعد كاؼبعجم لفهم  1102الدينية جبمهورية إندونيسيا باؼبنهج 

الفردات يف الكتاب ألن فيو الكتاب غًن موجودة اؼبعجم ليغرف اؼبفردة اعبديدة اؼبكتوبة. فليسهلون الطالب فهم 
      فردات العربية يف كتاب درس اللغة العربية حيتاجون اؼبعجم اؼبساعد.اؼب

 
 اؼبرللة يف" العربية اللغة درس" كتابل اؼبساعد اؼبعجم تطوير مت كيفية وصف (0:ىنا  البحث أىداف  

. توسطةاؼب اؼبرللة يف" العربية اللغة درس" كتاب لفهم الطالب مساعدة يف اؼبعجم فعالية وصف( 1 ؛.اؼبتوسطة
 .ربليل، تصميم، تطوير، تطبيق،تقومي() ADDIEمنوذج التطوير  على والتطوير البحث منهجاستخدام البالث 

 ختبار.لظة، واؼبقابلة، واالستبانة، واالومن األدوات اعبمع البيانات الذي يستخدم البالث ىو : اؼبال
 

 تصديق اإلنتاج، تصميمو  ،واؼبشكلة اجةاغب ربليل ىي اؼبساعد اؼبعجم تطوير( 0 يعين البحث نتيجةأما 
عملية الطبع. مواصفة اؼبعجم: معجم باللغتٌن، و  اإلنتاج، إصالح اإلنتاج، ذبربة اإلنتاج، إصالح بًن،اػب

استخدام نظام الرتتي ب لس ب النطقي، وزيادة قائمة األظباء اؼبفراد واؼبثىن واعبمع، والقواعد النحوية األساسية، 
لية ىذا اؼبعجم يستطيع أن ينظر إذل بناء ربكيم اػبرباء، ا( فع1 ة من الثالثي اجملرد، واحملفوظات؛واألمثلة التصريفي

% دبعيار ألئق جدا. و بناء ربكيم اػببًن 75،6اإلستبانة و اإلختبار. أما بناء ربكيم اػببًن اؼبواد واحملتويات 
يار ألئق جدا. و إلستبانات اؼبدرس تبلغ % دبع78،1% دبعيار الئق. إلستبانات الطالب تبلغ 72،7التصميم 

و ذبربة اإلختبار البعدي باؼبتوسط  22،4% دبعيار الئق جدا. أما نتائج ذبربة اإلختبار القبلي باؼبتوسط 84
فقررت اؼبعجم اؼبساعد   ختبار البعدينقطة. من نتائج االختبار القبلي و اال 31إلختبار ىي . وترقية ا67،4

 فعال
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ABSTRACT 

Alfatih, Shihabuddin Akbar. 2017. Auxiliary Dictionary‟s  Development of "Dars al Lughah 

Al Arabiyah" book, Islamic Junior School Level (Research and Development at MTs 

Raudhatul 'Uqul Genengan Pakisaji). Thesis, Department of Arabic Education, 

Faculty of  Teaching and Science Education, Maulana Malik  Ibrahim State 

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

Keyword: Auxiliary Dictionary‟s Development,“Dars al-Lughah Al Arabiyah” book 

 MTs Raudlatul 'Uqul is one of the best Islamic educational institutions in Malang 

regency. In Arabic learning, MTs Raudlatul 'Uqul uses "Dars al-Lughah Al Arobiyyah" book 

published by Ministry of Religious Affairs with the Curriculum 2013, it is required auxiliary 

media such as a dictionary to understand the vocabularies which are described inside that 

book. This occurs because the book itself does not have a dictionary to know the new 

vocabularies. So that, to facilitate the students in understanding Arabic vocabularies found in 

Dars al-Lughoh Al Arobiyyah book is needed an auxiliary dictionary. 

 The objectives of the research are 1) Describing auxiliary dictionary of "Dars al-

Lughoh Al Arobiyyah" book perfectly for Islamic Junior High school level. 2) Describing the 

effectiveness of auxiliary dictionary of "Dars al-Lughoh Al Arobiyyah" book for Islamic 

Junior High School level. To achieve this goal the researcher uses Research And 

Development type with the ADDIE development model (Analysis-Design-Development-

Implementation-Evaluation). Data collection techniques used are observation, interviews, 

questionnaires and tests. 

 The results of this research are 1) The development process of the auxiliary dictionary 

begins with need analysis and problem, design the beginning, develop the dictionary, expert 

validation, improvement, implementation, improvement of printing process. The 

carachteristics of dictionary are having two languages, using speech systems and containing 

additional material such us single and plural, basic nahwu, basic sharaf and the proverb 

arabic. 2) the effectiveness of this dictionary can be seen from the validation of experts, 

questionnaires and tests, while the content and material expert validation is 86.7% which is 

assed as the perfect criteria. While the design expert's validation is 83.8% which is assed as 

perfect enough criteria. For the questionnaire of the students reach 89.2% which is assed as 

the perfect criteria and for the questionnaire of the subject teachers reach 95% which is assed 

as the perfect criteria. The result of pre-test implementation average is 33.5 and the result of 

post-test implementation average is 78.5, which means there is an increasing 45 points. From 

the pre-test and post-test results can be concluded that this auxiliary dictionary is effective. 
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ABSTRAK 

Alfatih, Shihabuddin Akbar. 2017 Pengembangan Kamus Bantu Buku “Dars al Lughah Al 

Arabiyah” Tingkat Tsanawiyah (penelitian dan Pengembangan di MTs Raudhatul 

„Uqul Genengan Pakisaji).Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing Skripsi: Dr. H.R. Taufiqurrochman, M.A. 

Kata Kunci: Kamus Bantu, Buku “Dars al Lughah Al Arabiyah” 

 Madrasah Tsanawiyah Raudlatul „Uqul merupakan salah satu lembaga pendidikan 

Islam yang baik di kabupaten Malang. Dalam pembelajaran bahasa arab, MTs Raudlatul 

„Uqul menggunakan buku “Dars al-Lughah Al Arobiyyah” langsung dari Kementrian Agama 

dengan Kurikulum 2013. Untuk dapat memahami kosakata yang terdapat dalam buku, 

diperlukan media pembantu seperti kamus. Hal ini dikarenakan dibuku sendiri tidak terdapat 

kamus untuk mengetahui kosakata baru yang tertulis. Sehingga untuk memudahkan siswa 

dalam memahami kosakata Bahasa Arab yang terdapat dibuku Dars al-Lughoh Al Arobiyyah 

diperlukan kamus bantu. 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan Pengembangan Kamus Bantu 

Buku “Dars al-Lughoh Al Arobiyyah” untuk Tingkat Tsanawiyah yang Sempurna. 2) 

Mendeskripsikan Efektivitas Penggunaan Kamus Bantu Buku “Dars al-Lughoh Al 

Arobiyyah” untuk Tingkat Tsanawiyah. Untuk mencapai tujuan ini peneliti menggunakan 

jenis penelitian Research And Development dengan model pengembangan ADDIE (Analisis-

Desain-Pengembangan-Implementasi-dan Evaluasi). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, angket dan tes. 

 Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) proses pengembangan kamus bantu ini 

dimulai dengan analisis kebutuhan dan masalah, mendesain awal, mengembangkan kamus, 

validasi ahli, perbaikan, implementasi, proses percetakan. Adapun karakteristik kamus adalah 

kamus dwi bahasa, menggunakan sistem ujaran dan berisi materi tambahan seperti kata 

tunggal, dua dan jamak, kaedah nahwu dasar, sharaf dasar serta peribahasa arab. 2) efektifitas 

kamus ini dapat dilihat dari validasi ahli, angket dan tes, adapun validasi ahli  isi dan materi 

adalah 86.7% terletak pada kriteria “sesuai sekali”. Sedangkan validasi ahli desain adalah 

83,8% terletak pada kriteria “sesuai”. Untuk angket dari para siswa mencapai 89,2% terletak 

pada kriteria “sesuai sekali” dan untuk angket dari guru mata pelajaran mencapai 95% 

terletak pada kriteria “sesuai sekali”. Adapun hasil dari pre-test implementasi rata-rata adalah 

33,5 dan post-test implementasi rata-rata adalah 78,5, adapun peningkatan 45 poin. Dari hasil 

pre-test dan post-test tersebut maka bisa diartikan kamus bantu ini efektif. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ

اللغة ىي لقيقة ال ي تنمو وتتطور وفقا بتزايد الناس مستخدمي اللغة. يف ىذه 
. كيان االنسان ىو 0اغبياة أن واقع اللغة متزايد كيان االنسان كالبشر الدينية والثقافية
 ي سوف بالتأكيد ال يصور بوجود إقباز النفيسة يف ؾبال العلوم والتكنولوجيا والفنون ال

ديكن فصلها عن دور اللغة. صبيع اللغات سبكن أن تنمو ىذه اغبقائق، وكذلك اللغة 
 العربية.

يف تتطور اللغة العربية ال تقوم بالعريب ولدىم، بل غًن العريب ىم يدرسون اللغة 
(. 0 :العربية ايضا. ىناك اسباب أساسية ؼباذا دراسة اللغة العربية مهم خاصة للمسلمٌن

 .وغًن ذلك  الدعاء،و الذكر، و اللغة العربية كلغة للعبادة والشعًنة الدينية مثل الصالة، 
(. بإتقان اللغة العربية، سوف يكون قادرة على فهم القرآن واغبديث. ال ي ىي مصدر 1

(. باللغة العربية، فستزدىرت الدراسات اإلسالمية 2 .التعاليم وألكام الشريعة اإلسالمية
 .1طيع ان تدرس من كت ب الرتاث ال ي غنية يف الدراسات اإلسالميةالن تست

إندونيسيا ىي بلد بعدد السكان اؼبسلمٌن أكرب يف العادل. اللغة العربية ليست 
شيء جديد يف إندونيسيا ليث بدأت اللغة العربية يكون معروفا باجملتمع عند الدخول 

ل يف تعلم اللغة العربية بإندونيسيا  . ويف ذلك ظهرت اؼبشاك2اإلسالم يف إندونيسيا معا
 .كاللغات األجنبية االخري، والدة منها ىي مشكلة معىن اؼبفردات

                                                           
1
 Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2
 H.M Abdul Hamid, M.A. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk studi Islami(Malang: UIN-

Malang Press, 2010), hlm. 03. 
3
 Ahmad Izzan, Metodologi Penbelaran Bahasa Arab, (Bndung: Humaniora, 2009). Hlm. 43-44 
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باؼبنهج قام البالث ماللظة يف كتاب درس اللغة العربية مدخل العلمي 
 . واستخلص البالث أن ىذا الكتاب غًن اكتماال ألنو ليس ىناك معجم1102

 .لطالب على ترجيم اؼبفردات الواردة يف الكتابمساعد /معجم اؼبصطلحات ؼبساعدة ا

عزيز، مدرس اللغة العربية ال عبد ستاذأويقّوى اؼبسألة بإجراء مقابلة البالث مع 
 ونأن الطلبة يشعرون بالصعوبة عندما يرتصب عزيزال عبد ستاذأ. قال 1105نوفمرب  2يف 

اؼبعهد اإلسالمي  الكلمات يف ىذا الكتاب، ليث كثًن من الطالب الذين دل يأت من
أو اؼبدرسة اإلسالمية. مث اؼبعلمون يشعرون بصعوبة لرتقية رغبة الطالب باغبفظ مفردات 

 .يف الكتاب

فالبالث يريد أن يطور اؼبعجم ظهرت اؼبشكلة،  لس ب نتيجة اؼباللظة واؼبقابلة
، . وفيو بزيادة اسم اؼبفرد، ومثىنمناثللفصل الدرس اللغة العربية" " كتابلاؼبساعد 

واألمثلة التصريفية من الثالثي اجملرد واحملفوظات.  واعبمع والقواعد النحوية األساسية
يف السهولة يف معرفة الكلمة  بحبضور ىذا اؼبعجم، يرجو البالث أن يكون الطال

الصعبة يف كتاب "درس اللغة العربية". وجبان ب ذلك، فمن السهلة أيضا أن يبحث عن 
واألمثلة التصريفية من الثالثي اجملرد  والقواعد النحوية األساسية واسم اؼبفرد ومثىن واعبمع

 .و لرتقية رغبة الطالب يف لفظ مفردات اللغة العربية واحملفوظات
 

 أسئلة البحث   . ب
 ، فالبالث يرمز بعض أسئلة البحث : سابقمن خلفية البحث ال  

 اؼبتوسطةؼبرللة كتاب "درس اللغة العربية" يف التطوير اؼبعجم اؼبساعد  يتم كيف .1
 ؟

ما فعالية اؼبعجم يف مساعدة الطالب لفهم كتاب "درس اللغة العربية" يف اؼبرللة  .2
 ؟ اؼبتوسطة
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 أىداف البحث   . ت
 لس ب أسئلة البحث السابق، فها ىم األىداف من ىذا البحث:      

كتاب "درس اللغة العربية" يف اؼبرللة لتطوير اؼبعجم اؼبساعد  وصف كيفية مت .0
 .اؼبتوسطة

وصف فعالية اؼبعجم يف مساعدة الطالب لفهم كتاب "درس اللغة العربية" يف  .1
 .اؼبتوسطةاؼبرللة 

 
 فروض البحث  . ث
كتاب "درس اللغة لإن اؼبعجم اؼبساعد ال يستطيع أن ينمو يف فهم اؼبفردات  .0

 (Ho) اؼبتوسطةالعربية" يف اؼبرللة 
اب "درس اللغة العربية" كتلإن اؼبعجم اؼبساعد يستطيع أن ينمو يف فهم اؼبفردات  .1

 (Ha) اؼبتوسطةيف اؼبرللة 
 

 فوائد البحث   . ج
ؽبذا البحث فوائد، إما نظريا وإما تطبيقيا. فمن الفوائد النظرية يعين أن يكون           

كتاب "درس اللغة العربية" للمرللة لىذا البحث يعطي اإلنتاج وىو اؼبعجم اؼبساعد 
   اؼبتوسطة

 :ومن الفوائد التطبيقية

كتاب "درس ل.  أن يكون ىذا البحث يساعد البالث يف تطوير اؼبعجم اؼبساعد 0
 .اؼبتوسطةاللغة العربية" للمرللة 

 .   أن يستعمل اؼبدرس ىذا اؼبعجم يف تعليم اللغة العربية داخل الفصل أو خارجو. 1
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.  أن يستعمل الطال ب ىذا اؼبعجم لتسهيل البحث عن الكلمة الصعبة يف كتاب 2
 س اللغة العربية" ويشجع ىذا اؼبعجم الطال ب التعليم النفسي."در 

 
 ج. تحديد البحث 

 كي اليكون البحث أوسع، فالبالث حيدد البحث كاآليت :         
كتاب "درس اللغة العربية" يف الفصل الثامن. مصدر لتطوير ىذا اؼبعجم  .0

ية" للفصل درس اللغة العرباؼبفردات يف اؼبعجم مفردات اؼبوجودة يف كتاب "
باؼبنهج  1103الذي طبعو وزارة الشؤون الدينية جبمهورية إندونيسيا سنة  الثامن

1102 . 
ة اإلسالمية توسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةيف  لثامناربديد مكان البحث الفصل  .1

 . 1106-1105يف العام الدراسي  غنجان فاكسآجي
 . 1106ربديد الوقت من مارس لىت يونيو  .2
 

 نتاج ح. خصوصية اال
االنتاج من ىذا البحث ىو اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس اللغة العربية"        

نتاج اآلخر، فهذه ىي خصوصية نتاج ـبتلف دب. وكي يكون ىذا اؼباؼبتوسطةللمرللة 
 ىذا اؼبعجم اؼبساعد : 

معجم باللغتٌن. اللغة العربية إذل اإلندونيسية وبالعكس. اؼبفردات مأخوذة من  .0
دات اؼبوجودة يف كتاب "درس اللغة العربية" الذي طبعو وزارة الشؤون الدينية اؼبفر 

 . 1102باؼبنهج  1104جبمهورية إندونيسية سنة 
 نظام الرتتي ب لس ب النطق )أ، ب، ت، ث، اخل(.  .1
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زيادة قائمة األظباء اؼبفرد واؼبثىن واعبمع من األظباء اؼبوجودة يف كتاب "درس اللغة  .2
، يوجد القواعد النحوية األساسية واألمثلة التصريفية من العربية". سوى ذلك

 الثالثي اجملرد واحملفوظات.
 

 اتالسابق اتخ. الدراس
 فيما يلي:  اتالبالث على بعض الدراسات السابق يف ىذا البحث، يعتمد

تطوير المعجم المساعد ( وموضوع البحث 1105)ؿبمد أمٌن، اسم البالث  .0
ية" في المرحلة الثانوية )البحث والتطوير في على كتاب "دروس اللغة العرب

. ىذا البحث باؼبنهج البحث المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بانجيل(
فعالية اإلنتاج من جهة تصديق خبًن Borg and Gall التطويري بتكييف منوذج

)الئق جدا(، فعالية اإلنتاج من جهة تصديق خبًن % 75،6اؼبواد واحملتويات 
فعالية استخدام اؼبعجم اؼبساعد من اؼبدرسة يف  )الئق(،% 64،8م التصمي

الئق جدا(، فعالية استخدام اؼبعجم اؼبساعد من الطلبة % )80،3التجربة األوذل 
)الئق(، فعالية استخدام اؼبعجم اؼبساعد من اؼبدّرسة % 72،5يف التجربة األوذل 

خدام اؼبعجم اؼبساعد من % )الئق جدا(، فعالية است85،3يف التجربة اؼبيدانية 
لدى البالث االقرتالات للبالث  .% )الئق(72،2الطلبة يف التجربة اؼبيدانية 

القادم على أن البد أن يكون ىذا البحث مستمرا وأن يقوم البحث لتحسينو 
وتعميقو. مث على مدرس اللغة العربية أن يستفيدوا بنتائج ىذا البحث اؼبفيدة يف 

وكذلك أن يكون ىذا البحث مرجعا من اؼبراجع لكتابة البحث تعليم اللغة العربية 
 العلمي اؼبتعلقة هبذا اؼبوضوع لغًنىا من البالثٌن.  

مع البحث يف التطويري اؼبعجم اؼبساعد للكتاب التعليم  التثابةىذا البحث لديو 
يف اؼبدرسة واالختالف ىذا البحث بالبحث من البالث ىو عن منوذج التطوير 

ظام اؼبعجم. يف ىذا البحث، طور البالث اؼبعجم اؼبساعد ليس و تصنيف ن
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تصنيف نظام  و ADDIE لكن بنموذج  Borg and Gall بنموذج بورغ وغال
 اؼبعجم ليس برتتي ب األلفبائي العام ولكن برتتي ب النظام النطق.  

تطوير اؼبعجم ( وموضوع البحث 1105) الكريم، خوارزمي عبداسم البالث  .1
ساعد على الولدة اعبزئية اللغة العربية بالتطبيق يف اؼبدراسة الثانوية اؼبوضوعي اؼب

. ىذا البحث باؼبنهج البحث التطويري اإلسالمية اغبكومية جندانج عبي ماالنج
فعلية ىذا اإلنتاج : بناء التحكيم خرباء احملتوى لصل . ADDIE بتكييف منوذج

% دبعيار 71صل على % دبعيار موافق بشدة، ومن خرباء التصميم ل75على 
موافق. جبان ب ذلك، فعل البالث التجربة اؼببدائية يعين للمدرسة لصل على 

% دبعيار موافق. أما ذبربة 63شخصا( لصل على 01% وللطلبة )011
% دبعيار موافق 81، 6شخصا( لصل على  10اؼبيدانية للمدرسة و للطلبة )

 بشدة.
 لبحث التطويري بتكييف منوذجمع البحث يف منهج ا التثابةىذا البحث لديو 

ADDIE واالختالف ىذا البحث بالبحث من البالث ىو عن تصنيف نظام
اؼبعجم. يف ىذا البحث، طور البالث اؼبعجم اؼبساعد ليس موضوعيا ولكن 
على ترتي ب نظام النطق و ىذا اإلنتاج البالث ليس اؼبعجم اؼبساعد للولدة 

 تعليم.عد لكتاب الاعبزئية ولكن اؼبعجم اؼبسا
اؼبعجم اؼبساعد على   إعداد( وموضوع البحث 1104) ،عفة نفيسة ةاسم البالث .2

. ىذا البحث فاسوروان-معهد دار السالم غمفوليف للناشئٌن العربية كتاب 
فعلية ىذا اإلنتاج : بناء . Borg and Gall باؼبنهج البحث التطويري بتكييف منوذج
، ومن خرباء التصميم ق جدا()الئ% 81التحكيم خرباء احملتوى لصل على 

ث التجربة اؼببدائية يعين . جبان ب ذلك، فعل البال)الئق جدا(% 84لصل على 
)الئق  %81وللطلبة  لصل على  )الئق جدا(. %86لصل على  للمدرس
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لصل  وللطلبة % )الئق جدا(83لصل على  للمدرس. أما ذبربة اؼبيدانية جدا(
 .)الئق جدا(% 85، 6على 

البحث يف التطويري اؼبعجم اؼبساعد للكتاب مع  التثابةيو ىذا البحث لد
واالختالف ىذا البحث بالبحث من البالث ىو عن تصنيف نظام اؼبعجم. يف 

ولكن على  األلفبائي العامىذا البحث، طور البالث اؼبعجم اؼبساعد ليس 
د معهللالبالث ليس اؼبعجم اؼبساعد  ترتي ب نظام النطق و ىذا اإلنتاج

 .للمرللة اؼبتوسطة يف اؼبدرسةعد ولكن اؼبعجم اؼبساية اإلسالم
 ىذه ىي ما يساوي ويفارق ىذا البحث بالبحث السابق: 

 أصلي البحث الفرق المساوة البحث رقم
أمٌن، ؿبمد.  .0

. تطوير 1105
اؼبعجم اؼبساعد على  
كتاب "دروس اللغة 
العربية" يف اؼبرللة 
الثانوية )البحث 
والتطوير يف اؼبدرسة 
الثانوية اإلسالمية 

 اغبكومية باقبيل(.

معجم 
لكتاب 

التعليمي يف 
 اؼبدرسة

نوع اؼبعجم :  .0
معجم الكتاب/ 

 معجم اؼبساعد
أىداف صنع  .1

اؼبعجم : 
للمستوى 

الثانوي يف 
الفصل العاشر 
قسم الرياضيات 

 والعلوم

رت ب البالث  .0
اؼبعجم على 

ترتي ب 
األلفبائي العام 
من صبيع 
اؼبفردات يف  
كتاب "دروس 

للغة العربية ا
الذي طبعو 
وزارة الشؤون 

الدينية 
جبمهورية 

إندونيسيا سنة 
باؼبنهج  1103
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1102 
ىذا اؼبعجم  .1

للفصل العاشر 
قسم 

الرياضيات 
 والعلوم فقط

الكريم، خوارزمي  .1
. 1105عبد. 

تطوير اؼبعجم 
اؼبوضوعي اؼبساعد 
على الولدة اعبزئية 
اللغة العربية بالتطبيق 

ية يف اؼبدراسة الثانو 
اإلسالمية اغبكومية 
 جندانج عبي ماالنج

 منوذج التطوير

 :ADDIE 

مث معجم 
 لكتاب معٌن

. نوع اؼبعجم : 1
 موضوعي

. ترتي ب اؼبعجم : 1
 األلفبائي العام

 

. رت ب البالث 0
اؼبعجم على 
ترتي ب األلفبائي 

 العام 
. ىذا اؼبعجم 1

اؼبساعد معجم 
على الولدة 

 .اعبزئية

نفيسة، عّفة.  .2
 إعداد .1104

اؼبعجم اؼبساعد على  
العربية كتاب 

معهد يف للناشئٌن 
دار السالم 

 فاسوروان-غمفول

معجم 
 لكتاب معٌن

نوع اؼبعجم  .0
: معجم الكتاب/ 

 معجم اؼبساعد
أىداف  .1

صنع اؼبعجم : 
 للمعهد اإلسالمية
 يف مرللة اؼبتوسطة

رت ب  .0
البالث اؼبعجم 
على ترتي ب 
األلفبائي العام 
من صبيع 
اؼبفردات يف  

العربية تاب "ك
 للناشئٌن".
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ىذا  .1
اؼبساعد  اؼبعجم

للمعهد 
 .اإلسالمية

ىذا اإلنتاج يعين اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس  موقع البحث
اللغة العربية" يفرق بٌن البحث السابقة ألن ىذا اؼبعجم 
يستخدم ترتي ب النظام النطقي ويزيد األمثلة التصريفية 

 الصرفثالثي ؾبرد ليساعد الطالب ان يفهم 
 

 د. تحديد المصطلحات

 سيشرح البالث عن ربديد اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف ىذا البحث: 

هبذا  3تطوير ىو عملية ال ي ربقق اؼبعرفة عبعل شيئ جديد قبل االنتاج اعبماعي. .0
اؼبعىن، يطور البالث دبعىن البالث سيصنع شيئا جديدا أي اؼبعجم اؼبساعد 

 دل يكن قبلو.  كتاب "درس اللغة العربية" الذيل
اؼبعجم اؼبساعد ىو كتاب فيو اؼبفردات اؼبوجودة يف كتاب "درس اللغة العربية"  .1

يف  غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةللفصل الثامن يف 
. ىذا اؼبعجم اؼبساعد يتكون مضمونو من 1106-1105العام الدراسي 

ونيسية وبالعكس. طور البالث اؼبعجم مفردات اللغة العربية إذل اللغة اإلند
كتاب "درس اللغة لاؼبساعد لكتاب والد فقط فاسم اؼبعجم "معجم اؼبساعد 

 الفصل الثامن".  اؼبتوسطة العربية" للمرللة 

                                                           
4
 Nusa Putra,S Research & Development – Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar. 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 72. 
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كتاب "درس اللغة العربية" ىو كتاب الذي يكون كتابا أساسيا يف عملية التعليم  .2
. ىذا 1106-1105ام الدراسي يف لصة اللغة العربية يف الفصل الثامن الع

 .  1102باؼبنهج  1104الكتاب طبعو وزارة الشؤون الدينية جبمهورية إندونيسيا 
وحيدد البالث اؼبتوسطة دبعىن ىذا اؼبعجم للطلبة يف اؼبرللة اؼبتوسطة اؼبرللة  .3

للفصل الثامن فقط. وىذا يناس ب بكتاب "درس اللغة العربية"  اؼبتوسطةاؼبرللة 
 البالث ذلك الكتاب للفصل الثامن فقط.  الذي قد لدد
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المبحث األول : التطوير
  تعريف التطوير . أ

يف ىذا اؼببحث، سيشرح البالث عن تعريف التطوير من خرباء البحث مث        
يبٌن البالث عن سب ب اختيار اؼبعىن اؼبناس ب ؽبذا البحث اعبامعي. ىا ىي 

 عن التطوير:   ريفاتلتعا
 4التطوير ىو عملية تطبيق اؼبعرفة لصنع آلٍة جديدٍة. )بوك( .0
تطوير ىو تطبيق اؼبعرفة اؼبوجودة لتحليل اؼبشاكل يف صنع االنتاج اعبديد  .1

أو العملية، وكذلك حيتاج إذل عمل التقومي من امكانياة االستعمال. 
 5)غودين(

ة ال ي تطوَُّر. )مؤسبر األمم تطوير ىو إجياد عملية جديدة أو العملي .2
 6اؼبتحدة للتجارة والتطوير(

تطوير ىو استخدام العلم أو اؼبعرفة التقنية يف إنتاج شيئ جديد أو آلة  .3
جديدة أو االنتاج الذي فيو ترقية اؼبادة للعملية اعبديدة أو النظم اعبديد 

  7قبل بداية إنتاج اعبماعي أو ماينتج من قبل.
يفات القددية، خيتار البالث التعريف الثاين ؽبذا البحث من أربع تعر        

اعبامعي. السب ب ىو البالث سيجعل أو سيصنع إنتاجا جديدا يف ىذا البحث. 
كتاب "درس اللغة العربية" للمرللة اؼبتوسطة لاالنتاج اعبديد ىو اؼبعجم اؼبساعد 

ث وسينتج الفصل الثامن. وىذا دبعىن أن ىذا اؼبعجم غًن موجود من قبل البح

                                                           
     

5
 Ibid., hlm. 68. 

     
6
 Ibid.  

     
7
 Ibid, hlm. 69.  

     
8
 Ibid, hlm. 72.   
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البالث ىذا اؼبعجم مث سيقوِّم البالث اؼبعجم اؼبطور من خالل التصحيح 
 واالصاللات ال ي ىي من ألد خطوات من ىذا البحث التطوير. 

 
 الكتاب التعليمي المبحث الثاني:

 تعريف الكتاب التعليمي .أ
ىناك مصطلحات للكتاب الذي يستخدم ويعد للعملية التعليمية مها 

مي والكتاب اؼبدرسي، وىذان اؼبصطلحات سواء بسواء ليس ىناك الكتاب التعلي
الكتاب التعليمي، وذالك كأن خطر ببال الناس أن الكتاب اؼبدرسي ىو 
الكتاب اؼبستخدم يف اؼبدارس فقط وال يف غًنىا من اعبامعات و اؼبعاىد 

  8واؼبؤسسة األخرى.
 01يشمل الكتاب اؼبدرسي اآليت :

 الكتاب الطالب األساس .0
 شد اؼبعلممر  .1
 كراسة التدري ب .2
 اؼبعجم .3
 كتاب اؼبطالعة اإلضايف .4
 الوسائل السمعية والبصرية .5

لقد قام خباري بالبحث اؼبيدان ويصل إذل نتيجة أن استفادة مصدر 
التعليم مثل الكتاب التعليمي يكون وسيلة من وسائل األساسية يف العملية 

                                                           
 035)اؽبجوم ؾبلة علبية للربنامج اػباص لتعليم اللغة العربية( ص. عبد اغبميد. الكتاب التعليم يف تعليم اللغة العربية  8

10
 8ناصر عبداهلل الغارل. آساس اعداد لكتاب التعليم لغًن الناطقٌن العرابية. جامعة مالك سعودية. ص.   
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هم جدااجراءه. ولذا فإن التعليمية. وىذا يدل على أن اعداد الكتاب التعليمي م
تكنولوجية التعليم ؿبتاج ؼبساعدة و تأييد و إصالح األىداف التعليمية ال ي يريد 

 ربقيقها من الكتاب التعليمي وىو:

 قية العرض للمواد الدراسية منط .0
 استخدام الوسائل التعليمية إللقاد اؼبواد الدراسية .1

تبة و متناسقة يف التعرف وتنمية الكتاب التعليمية ىو إجراء او عملية مرتا
وتنمية والتقومي على مضمون واسرتاتيجية التعليم والتعلم الذي يوجو إذل ربقيق 
األىداف اؼبنشودة فعلية. لذا فإن تنمية الكتاب التعليمي ؽبا مواسفات خاصة 

 00وىي :

 أن يساعد إعداد الكتاب التعليمي علي تعليم الطالب فرديا .0
 أن تستجي ب مهة الطالب كثًنا .1
 أن تنيح الطالب الفرصة للتعليم .2
 أن تسّجل قدرات الطالب يف التعليم تقدماو تأخرا .3

وفوق ما قالو لوسطان ولوشان أن استخدام الكتاب التعليمي موجو 
 الواضح.  إرل األىداف التعليمية

 

 

                                                           
11

 8غة العربية( ص. عبد اغبميد. الكتاب التعليم يف تعليم اللغة العربية )اؽبجوم ؾبلة علبية للربنامج اػباص لتعليم الل 
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 المعجم المبحث الثالث:
 تعريف المعجم . أ

معان متضادة أقرهبا : معىن اؼبعجم مشتق من َعَجَم، وؽبذه الكلمة عدة        
. اؼبعجم ىو كتاب فيو مفردات اللغة 01قوؽبم : أعجمت الكتاب إذا بينتو وأوضحتو

اؼبعجم عند أضبد  02ببياهنا، رتبت مواده بنظام خاص لس ب منهج نظام اؼبعجم.
عبد الغفور أطار الكتاب فيو صبلة من مفردات اللغة ببياهنا ومعانيها أو تفسًنىا 

  03م معٌن، إما برتتي ب اؽبجائي وإما برتتي ب اؼبوضوع )معىن(.وصبيع مضمونو بنظا
أما تعريف اؼبعجم الثنائي اللغة )أو معاجم الرتصبة( الذي ىو مرجع يشتمل        

على مفردات )مداخل( اللغة القومية أو اللغة األجنبية مرتبة ترتيبا معينا مع ذكر ما 
ازية يف اللغة األجنبية أو اللغة القومية أو يقابلها من اؼبعاين )الشرح( اغبقيقية أو اجمل

 شروط جي ب رأي شهاب الدين ىناك أربعة 04بذكر معناىا واستعماالهتا اؼبختلفة.
سباما. أربعة يكفي دبعايًن و  ىو جيد، اؼبعجم اؼبثارل اؼبعجم جعل الوفاء هبا من أجل

 :05اؼبثارل عجماؼب من معايًن

 اكتمال
(completeness) 

 رموز ىناك :أشياء يتضمن عدة اؼبثارل معجم اكتمال معايًن
 تعريف، واستخدام نطق الكلمات ال ي توضح كيفية بسيطة
أبسط  من أبسط مث يليو صيغة من اللقالعرض وسهلة، و  جيدة

ال ي  واؼبصطلحات التعابًن وطريقة عرض، إذل أكثرىا تعقيدا
 .جدا الرتددات العالية تستخدم

                                                           
 1/587، ولسان العرب، مادة: عجم 2/65بتصرف من اػبصائص البن جين       01

 .02. الرياض: دار الراية. ص. اؼبعاجم اللغوية وطرق ترتيبها. 0881أضبد بن عبد الللو الباتلي.       02

     
14

 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang Press. 2008), hlm. 131-

132. 
ه. ص. 0317. الرياض: جامعة اؼبلك سعود كلية اللغات والرتصبة. اؼبعاجم اللغويةجودات جقمقجي.        04

01  

     
16

 Taufiqurochman, op.cit., hlm 142. 
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 إيجاز
(concision) 

ردات من العام إذل اػباص أو من األشياء األّولية إذل ترتي ب اؼبف
 األشياء الثانوية. 

 دقة
(accurate) 

 غالبا يرافقو الدقة ترتبط باؼبوضوعي. لنيل ذلك، فاؼبعجم اعبيد
 .األمثلة على ذلكو الرسومات، والرسوم التوضيحية، الصور و 

ى قدرة عل أن الناس أصبحوا أكثر تؤكد البحوث التجريبية نتائج
 الصور مساعدة من مع على سبيل اؼبثال .اؼبلموسة األشياء فهم

  ؾبردة اؼبشروح بالكالم.  األشياء ال ي ىي من والصور

 الشرح سهولة
(able 

understanding) 

. بسهولة فهم اؼبعىن حبيث ديكن للقراء ببساطة اؼبعلومات اؼبقدمة
 مثل واصفات ال ي يشيع استخدامها الوسائل لتسهيل فهم

صورة  وضع، و جزء مهم على الذي يربز اللون، وإعطاء لسهاما
 .األرقام واستخدام متوازنة

 
 وظيفة المعجم  . ب

اإلنسان مع أنو يف متفوق العلم واؼبعرفة، فهو ال يستطيع أن حيفظ كل الكلمة        
من لغتو ىو. لذلك، أليانا ىو اليعرف معىن كلمة ما بدقة ووضوح. وىنا، ظهر 

م كمرجع للبحث عن معىن الكلمة أو اللفظ. فلمتعلمي اللغة الثانية وظيفة اؼبعج
 فإهنم حباجة إذل اؼبعاجم ثنائية اللغة أو أكثر. ومن أىم وظائف اؼبعجم:  

ذكر اؼبعىن أي يشرح اؼبعىن. اىتم اؼبعجم إذل معىن الصرف ومعىن النحو وربط  .0
   06ح اؼبعىن.اؼبعىن وضعف اؼبعىن وتقدمي اؼبعىن من النوالي وأسلوب شر 

الرسم اإلمالئي أو اؽبجاء. معجم العريب اليلزم إذل التياج القاعدة الصوتية  .1
 لبيان الكلمة.   

                                                           
     

17
 Ibid., hlm. 144 
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التأصيل االشتقاقي. على سبيل اؼبثال كلمة سيئة من اشتقاق فعل "ساء"  .2
 والكلمة "ساعة" من اشتقاق فعل "ساع". 

فعل اجملرد، مذكر اؼبعلومات الصرفية والنحوية، شرح أشكال صرفية وشرح عن  .3
ومؤنث وعن صبع التكثًن وفعل الالزم وعن أمهية علم الصرف ونظام لطل ب 

 الكلمة.  
 معلومات االستعمال، اىتمام اؼبعجم:  .4

 مفردات قددية ومفردات لديثة  ( أ
 يف مستوى العام، يفرق مؤلف بٌن الكلمة العامة والكلمة األجنبية ( ب
 ثقافة واجتماعية ( ت
 الكلمة األخرى زبصص، عالقة الكلمة ب ( ث
 إقليم االستخدام ( ج

 07اؼبعلومات اؼبوسوعية .5
بيان النطق، بعض اللغات اؼبختلفة ؽبا عبارة وكتابة يف اإلمالء مثل اللغة  .6

اإلقبليزية واللغة الفارنسية ؽبا فرق بٌن عبارة وكتابة. ولذلك، حيتاج اؼبعجم 
.nبزيادةsign يعطى اؼبعلومات عن مفردات اؼبكتوبة واؼبنطوقة. مثل كلمة

19
 

 
 أنواع المعجم . ت

 أن اؼبعجم شبانية أنواع:  11قال الدكتور إميل يعقوب       
 اؼبعجم اللغوي  .0

اؼبعجم اػباص يف حبث األلفاظ أو الكلمات من إلدى اللغات وغبق 
اؼبعجم باستخدام الكلمة اؼبقصودة. نظم ىذا اؼبعجم لس ب النظام اؼبعٌن 

                                                           
18

 . 12حىزاث حلملجي، مطحٕ ػابم ق.       

     
19

 Taufiqurochman, loc.cit. 
     

20
 Imel Ya‟qub, Al-Ma‟ajim Al-Lughawiyah (Bairut: Dar al-Ilm lil Malayin, 1981), hlm. 15-20. 
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لادية اللغة. عادة، تفسًن معىن الكلمة لتيسًن مستخدم اؼبعجم. ىذا اؼبعجم أ
العربية(.  –يف اؼبرتادفات أو معىن الكلمة. اؼبثال : معجم "اؼبنجد" )العربية 

ىذا اؼبعجم يشرح ألفاظ اللغة وكيفية ورودىا يف االستعمال وتكون الكلمة 
 10واؼبعىن بنفس اللغة.

 
 معجم الرتصبة  .1

اللغة الذي فيو لغتٌن يسمى دبعجم اؼبزدوجة )خلط( أو معجم ثنائية 
إلجياد النقاط يف اؼبعىن من اؼبفردات. يف ىذا اؼبعجم، يبٌن معىن الكلمات 
الغريبة باؼبرتادفات اؼبناَس ب باللغة الدولية أو لغة مستخدم اؼبعجم. يف نظام 
ىذا اؼبعجم، حيتاج استطاعة اؼبنظم استطاعا كامال يف ؾبال علم الرتصبة. 

أن يستورل على اللغتٌن اؼبستخدمة جيدا. ىذا وجبان ب ذلك، على اؼبنظم 
اؼبعجم للوصول إذل معاين الكلمة األجنبية أو لغرض الرتصبة من اللغة األجنبية 
إذل اللغة القومية. ىذا اؼبعجم ؼبتعلمي اللغة الثانية. ينبغي أن يكون اؼبعىن ذا 

   11عمومية سبكن الطلبة استخدامو يف موقف متعددة.
 

 اؼبعجم اؼبوضوعي .2
يسمى باؼبعجم اؼبعنوي ألن الكلمة يف ىذا اؼبعجم على نظام اؼبوضوعي 
لس ب اؼبوضوع اؼبعٌن الذي لو معىن يف نفس اجملال. للمعجم اؼبوضوعي، 
قسم اؼبنظم الكلمات يف نفس اؼبعىن إذل اؼبوضوع اؼبعٌن. اؼبثال معجم 

م( من أندلوس اؼبشهور  0155-0116اؼبخصص بكتابة علي ابن إظباعيل )
 بابن سدة. 

                                                           
21

 . 22حىزاث حلملجي، مطحٕ ػابم ق.       

22
 املطحٕ هفؼه.       
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 معجم االشتقاق  .3
يسمى دبعجم اإليتمولوجي. ىو اؼبعجم الذي يبحث يف أصول الكلمة 
لىت يكون اؼبعجم االشتقاقي لو وظيفة إلعطاء اؼبعلومات عن أصول اللفظ 

 أو الكلمة. 
 

 اؼبعجم التطوري أو اؼبعجم التأصيلي  .4
. اؼبعجم ىو اؼبعجم اؼبرتكز يف تاريخ تطور اؼبعىن من الكلمة ال اللفظ

التطوري يعطي اؼبعلومات عن توسيع اؼبعىن، وتغيًنه، وأسباب تغيًنه وغًنه. 
وكذلك ىذا اؼبعجم يدلنا أن كانت الكلمة عربية األصل أم تركية أم فارسية 

 12... اخل.
 

 اؼبعجم التخصصي .5
ىو اؼبعجم الذي فيو الكلمات يف ؾبال والد معٌن. مثل اؼبعجم الطيب، 

ؼبعجم اغبيواين، وغًنه. ىذا اؼبعجم يشرح كل لفظ أو اؼبعجم اؼبوسيقي، ا
اؼبثال من ىذا اؼبعجم  13مصطلح لس ب استعمال أىلو واؼبتخصصٌن بو لو.

معجم "التذكرة" الذي ألفو داود األنطقي الضرير. ىذا اؼبعجم يضمن 
 الكلمات اؼبتعلقة باألظباء النباتات واغبشرات. 

 
 اؼبعجم اؼبعلومايت  .6

ضمن صبيع األشياء مثل تاريخ استخدام اللغة، ىو اؼبعجم الذي ي
والزعيمٌن وغًنىا. واآلن، اؼبعجم اؼبعلومايت مشهور باؼبوصوعة ال ي تشرح 

                                                           
23

 . 23املطحٕ هفؼه، ق.       

24
 املطحٕ هفؼه.       
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الكلمة ليس من اؼبعىن وتغًنىا، بل ىي تضمن األشياء األخري خارج اؼبعىن 
اؼبعجمي، مثل : تاريخ، والسًنة الذاتية، واػبريطة، وتاريخ ترتي ب 

 وغًنىم. الوقائع/اغبرب، 
موصوعة اللغة العربية اؼبشهورة لىت لٌن : موصوعة ال ي ألفها بيرتش 

 م( وفؤاد أفرام البستاين.  0772-0708البستاين )
 

   اؼبعجم اؼبصور .7
ىو اؼبعجم الذي يشرح معاين الكلمات بالصور أكثر من االصطاللات 

 القطعية. اؼبثال من ىذا اؼبعجم "اؼبنجد" دبؤلف لويس اؼبؤلوف. 
 

 معجم الكتاب  .8
ىذا اؼبعجم لفهم اؼبعىن من اؼبفردات اؼبضمون يف الكتاب. عامة، 
الكتاب الذي لو معجم الكتاب كت ب دراسية. اؼبثال معجم العربية بٌن يديك 

كتاب "درس اللغة العربية" يف لويف ىذا البحث، سيطور البالث معجم 
 وضة العقولر  اؼبدرسةيف  1106-1105يف العام الدراسي  مناثالفصل ال

 . فاكسآجية اإلسالمية توسطاؼب
أما أنواع اؼبعجم بنسبة إذل استخدام اللغة ثالثة أنواع، ىم معجم ألادية 
اللغة ومعجم ثنائية اللغة ومعجم متعددة اللغة. يف ىذا البحث، طور الباجث 

 معجم ثنائية اللغة مها اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. 
 

 نظام تصنيف المعجم . ث
كان نظامان يف تصنيف اؼبعاجم للغة العربية الذي يستخدمو اؼبعجمي: أ.         

 ظام األلفاظ )اؼبعجم األلفاظي(. نظام اؼبعىن )اؼبعجم اؼبعاين( و ب. ن
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 نظام اؼبعىن  .0
اؼبعجم هبذا النظام صنفو اؼبعجمي بأن يرت ب الكلمة يف اؼبعجم برتتي ب 

ال )موضوعي(. وبكلمة أخرى، أن اؼبعىن أو صبع اؼبفردات دبعىن يف نفس اجمل
تقسيم الكلمة يف اؼبعاجم اؼبعانية يرتكز يف جهة اؼبعىن اؼبتعلق باؼبوضوع الذي 
عينو اؼبعجمي. على سبيل اؼبثال "اؼبعجم الغري ب" بكتابة أبو عبيد القاسم 

 ه(. 133-041ابن سالم )
  

 نظام األلفاظ )معجم األلفاظ( .1
ي معجمو برتتي ب األلفاظ )فهرس( من نظام األلفاظ ىو أن ينظم اؼبعجم

اؼبفردات، ليس بنظر إذل معىن الكلمة. أصبح ىذا اؼبعجم مشهورا منذ عرفو 
 خليل ابن أضبد الفراىدي ألول مرة دبعجم "العٌن".

يف تاريخ تطور صناعة اؼبعجم للغة العربية طبسة نظم ال ي استخدمها 
، ىم : نظام صويت، نظام اؼبعجمي للغة العربية يف تصنيف اؼبعاجم األلفاظ

األلفبائي اػباص، نظام القافية، نظام األلفبائي العام ونظام النطقي. يف ىذا 
 البحث، يستخدم البالث نظام النطقي. 

 
 خلفية نظام النطقي (1

النظام حيس ب أسهل من  نظام األلفبائي العامأما خروج اؼبعجم بال
 للطالبعلم الصرف. ولكن ىذا اؼبعجم حيتاج فهم األساسية عن  السابق،

غًن العرب، حبث الكلمة بالطريق ذبريد  منيف مستوى  اؼببتدئ أو للمجتمع 
ترديد ليبحث أصل الكلمة الىت تناس ب بالوزن يف علم الصرف، ال يزال -

 الصعبة و حيتاج عن عملية طويلة 
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لذف األلرف  األلفبائ، أوالً  بالنظام عجملبحث معىن كلمة يف اؼب
دة اغبرف الذي ابدال يف السابق اذل لرف أصلي أو يبحث الزائدة، مث اعا

اؼبادة مرؤ، والكلمة منطاد  تقابل ىفلرف اؼبخذوف. اؼبثال : الكلمة نساء 
 يف اؼبادة طود، و الكلمة ثقات يف اؼبادة وثق، وغًن ذالك.

، عجماؼبشكلة السابقة، يكون حبساب للغويٌن العرب لصناعة أسهل اؼب
ال ي ، اللغة الفرنسية معجم، مثل معجم األجنيبإذل  نظرعد العرب. وبلغًن خاصة 

صناعة  نأن يبحث أصل الكلمة يف حبث اؼبعىن الكلمة، فبدأ للغويو ال ربتاج 
 اؼبعجم بالنظام النطق.

اؼبعحم النطق ىو حبث اؼبعىن الكلمة بناء على اغبرف الذي نطق و  نظام
يبحث اصل الكلمة كما الكلمة يستطيع ان يبحث يف اؼبعجم مباشرة، بدون 

،  (م) اؼباديف مكتوب  ،الكلمة(ك)يف اؼبادة كتاب   النظام السابق. اؼبثال : كلمة
وغًن ، (ك)يف اؼبادة كات ب   كلمة،  (أ) اؼبادة استكت ب )أطل ب الكتابة( يف كلمة
  .ذلك

قد ظهر نظام النطق الذي يستخدم لصناعة اؼبعاجم العربية يف تارخييا، 
نذ الكافري صناعة اؼبعجم بالعنوان الكليات، و اعبورجاين عصر القدمي، يعىن م

 .التعريفاتولو اؼبعجم  (0231-0314)
 

 أسس معجم النطقي (2
استناداً إذل اغبرف األول من الكلمة اؼبنطوقة فقط.  النطقي اؼبعجم بنظام

يكون اساس للمؤلف أو اؼبستخدم ليبحث الكلمة ال ي تناس ب اغبرف األول أن 
 ء .لىت يا فلألرف بشكل عام، منذ  يمع سياق ألفبائ
مستخدمة(، غًن مل )ه)مستخدمة( وم مستعملكلمة بٌن   كيانلول  

خًّن اؼبعجم النطقي اؼبفردات باعبد ألن اؼبعجم يستخدم الكلمة ال ي معنها 
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مشهور. إما الكلمة ال ي معنها مهجور أو غًن اؼبستخدم يف لياة اجملتمع التدخل 
 اموس غًن الغليظ.اذل اؼبعجم للمقياس الق

  
 طريقة البحث معىن الكلمة (3

اؼبعجم جي ب  ، مستخدماقع معىن الكلمة يف معجم النطقييف البحث و 
 ء. لىت يا ليف، باءألرف منذ ان يفهم سياق لرف األلفبائي 

باب أو صبع  اغبرف األول من مفردات البحث، رجوع مباشرة إذل 
 جي ب أن يبحث الفعل اؼباضيولكن للفعل  .الكلمة، بدون يبحث اصل الكلمة

 يف مادةبحث ي)ضرب(، مث  فيبحث اذل الفعل اؼباضياؼبثال، كلمة يضربون، 
يف بحث ي)استغفر( مث  فيبحث اذل الفعل اؼباضي، اغبروف )ض(. كلمة يستغفرون

 .)أ( اغبروف مادة
 ي جي ب أن يبحث منالنطقمستخدم اؼبعجم أما بالنسبة لالسم، 

 .ال ي تبحثاغبرف األول من الكلمة 
 

 نظام النطقيالعجم باؼبص قامزايا ون (4
اؼبعجم بالنظام النطقي يقع يف نالية السهولة يف حبث الواقع  مزايا
اؼببتدئ يستطيع أن يبحث معىن الكلمة يف اؼبعجم  اؼبستخدم اؼبفردات ليث

 بالسرعة  ولو نقيص الفهم قواعد الصرفية.
ن أكثر من الكلمة ىو غليظ احملتوى أل معجم بنظام النطقينقاص 

أمهل اؼبستخدم اؼبعجم طريقة حبث اؼبعىن. وبعث على ال  من نالية أخرى مكرر.
يستخدم قواعد النحوية و الصرفية ألن القواعد اللغوية ال ينصر لبحث معىن 

 الكلمة يف اؼبعجم 
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 النطقيبالنظام عجم اؼبمناذج   (5
باؼبؤلف شيخ عبد من أمثلة معجم النطقي. اؼبثال " معجم اؼبرجع"        

 . (0821) ومعجم "الرائد" باؼبؤلف جيربان مسعود (0803)اهلل العليال
 

 درس اللغة العربية" الفصل الثامن: كتاب "رابعالمبحث ال
درس اللغة العربية" كتاب "ليف ىذا البحث يطور البالث اؼبعجم اؼبساعد        

. غنجان فاكسآجي الميةة اإلستوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةيف  الفصل الثامن
سيشرح البالث عن كتاب "درس اللغة العربية". ىذا الكتاب ىو الكتاب الذي 
يستخدم الطالب لتعلم اللغة العربية داخل الفصل أو خارجها. ىذا الكتاب طبعو 
وزارة الشؤون الدينية عبمهورية إندونيسيا. ىذا الكتاب يستخدم اؼبدخل العلومي 

 ذا الكتاب من سبعة دروس دبا يلي: . يتكون ى1102باؼبنهج 
 الدرس األول: الساعة

 الدرس الثاين: يومياتنا يف اؼبدراسة
 الدرس الثالث: يومياتنا يف البيت

 الدرس الرابع: اؼبهنة
 الدرس اػبامس: الالعبون الرياضيون

 الدرس السادس: اؼبهنة الطبية
 الدرس السابع: التداوي

الفصول ىدف التعلم وقائمة اؼبفردات  صفحة. يف كل 81ىذا الكتاب        
والتدريبات واغبوار والرتكي ب والقراءة والكتابة و الدروس االضافية. ويف آخر الكتاب 

  االختبار لنصف السنة وقائمة اؼبراجع. ىذه ىي غالف كتاب "درس اللغة العربية"
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجو . أ

إّن اؼبدخل االستخدام يف ىذا البحث ىو اؼبدخل الكيفي الوصفي و الكمي       
الوصفي ومنهج البحث اؼبستخدم منهج البحث والتطوير. البحث والتطوير ىو منهج 

ىذا اؼبنهج من  14البحث اؼبستخدم إلنتاج منتج اؼبعٌن، وكذلك الختبار فعالية اؼبنتج.
ل التعليم. ىذا ما قال األستاذ الدكتور سوغييونو أن البحث والتطوير األقلية يف ؾبا

يلع ب دورا قليال يف التعليم، ناقص من والد يف اؼبائة من التكلف التعليمي من 
درس اللغة العربية" كتاب "ليف ىذا البحث، البالث ينتج اؼبعجم اؼبساعد  15اعبميع.

العام  غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةطتوساؼب روضة العقول اؼبدرسةيف  للفصل الثامن
 . 1106-1105الدراسي 

 
 نموذج التطوير   . ب

منوذج التطوير ىو أساس لتطوير النتائج الذي لصل البحث.  خيتار البالث       
 تقومي(. –تطبيق  –تطوير  –تصميم  –)ربليل  ADDIE جرائيمنوذج التطوير اإل

 
 إجراءات البحث والتطوير  . ت

ث يف تطوير ىذا اؼبعجم اؼبساعد علي كتاب دروس اللغة استخدم البال      
  ومن خطوات التطوير: ADDIE العربية منوذج

 

 
                                                           
     25

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 297.  
     26

 Ibid., hlm. 298.  
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(ٔ.ٖالصورة )  
 

 فيما يلي بيان لكل خطوة من اػبطوات اػبمسة:
 

 ربليل اغباجة واؼبشكلة  .0
كان   البحث والتطوير يبدأ من اغباجة واؼبشكلة. اغباجة ىو كل شيئ إذا       

يستخدُم سيمتلك زيادة النتيجة. واؼبشكلة ىي االختالف بٌن الرجاء وما وقع يف 
التحليل ىو اإلجزاء األول الذى يلزم على اؼبصمم بقيام بو. وىو  16اغبقيقة.

التحليل التمهيدية أو ربليل متطالبات و لاجة الطلبة. يف ىذا البحث، وجد 
يف البحث عن معىن الكلمة  يصعبون لبالث أن الطالب يف الفصل الثامنا

 اؼبوجودة يف كتاب درس اللغة العربية.  
 

 تصميم  .1
تصميم ىو ربديد اؼبشكلة على لس ب ربليل متطالبات الطلبة مثل        

أىداف التدريس، والكفايات األساسية، واسرتاجيات التدريس، وأنواع التقومي. 

                                                           
     27 Sugiyono, op.cit., hlm. 299.  

 التحليل
 التصميم

 التطوير

 التقويم

 التطبيق
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متطالبات الطلبة. تتم يف  مث صمم منوذج اؼبواد الدراسة اعتماد على نتائج ربليل
 ىذه اؼبرللة الطراز اؼببدئ.  

" كتاب "درس اللغة العربيةليف ىذا البحث، اإلنتاج ىو اؼبعجم اؼبساعد  
و األمثلة  بزيادة القواعد النحوية األساسية للمرللة اؼبتوسطة للفصل الثامن

للغة التصريفية. بعد ربليل اؼبشكلة، جيمع البالث الكلمة من  كتاب درس ا
العربية للفصل الثامن. مث سيصمم البالث اؼبعجم اؼبساعد لس ب الفصول يف  
كتاب التعليم. بعد كتابة صبيع اؼبفردات اؼبوجودة يف كتاب درس اللغة العربية 
إذل اؼبعجم اؼبساعد، سًنت ب البالث اؼبفردات لس ب األلرف اؽبجائي )أ، 

البالث قائمة األظباء . بعد ذلك، سيزيد ولكن بالنظام النطق ب، ت، ...(
يف اؼبفرد ومثىن واعبمع. ىذه األظباء من األظباء اؼبوجودة يف كتاب درس اللغة 
العربية مث القواعد النحوية األساسية مث األمثلة التصريفية من الثالثي اجملرد مث 

 احملفوظات.
 

 تطوير  .2
ل ي جعلتو. يف ىذه اؼبرللة ىي يطور الوسائل التعليمية اؼبناسبة بتصميم ا      

يطور البالث معجم مساعد بنظام النطقي يعين اؼبعجم اؼبساعد الذي 
يستخدم النطق لرتتي ب الكامتو. مث يف نالية االخري توجد األمثلة التصريفية 
باؼبفردات االصلية اؼبوجودة يف كتاب درس اللغة العربية غبفظ تركي ب الصريفية 

 و معين اصلو.
 

 تطبيق  .3
يطبق تصميم وطريقة ال ي طور يف اؼبكان اغبقيق ىو يف  .    يف ىذه اؼبرللة

الفصل. اؼبواد الذي يبلغ ان يناس ب بطريقة أن منوذج جديد الذي يطور. بعد 
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 كتابلتطبيق الطريقة مث يعمل التقومي األول. وىذا االنتاج ىو اؼبعجم اؼبساعد 
لطلبة يف نتاج إذل ا. سيجرب البالث ىذا االدرس اللغة العربية الفصل الثامن

وأستاذة اللغة العربية  ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةيف  الفصل الثامن
 والدة.

 تقومي .4
عملية التقومي ديكن ان حيدث يف كل مرالل األربع اؼبذكور أعاله،        

التقومي بالتقومي التكوين ألن الغرض منو ربتاج إذل اؼبراجعة، علي  يسمى ىذا
رللة التصميم، ردبا يتعٌن علينا الد أشكال تقومي التكويين سبيل اؼبثال، يف م

 بغاية توفًن ماللظات اػبرباء كمدخالت للمواد اؼبصمم. 
بعد تطبيق اإلنتاج يف اؼبدرسة، يعطي البالث الطلبة االستبانة فيها 

 األسئلة عن االنتاج وكذلك اؼبقابلة بٌن البالث وولدة. وكذلك للمدرس.  
  

  تجربة االنتاج  . ث
 تصميم التجريبة  .0

كتاب "درس لصمم البالث إنتاج التجريبة. االنتاج ىو اؼبعجم اؼبساعد        
غنجان  ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةاللغة العربية" الفصل الثامن 

 . ىاىي مضمون اؼبعجم اؼبساعد: 1106-1105العام الدراسي  فاكسآجي
 غالف اؼبعجم اػبارجي ( أ

 الداخلي غالف اؼبعجم ( ب
 مقدمة  ( ت
 كيفية استخدام اؼبعجم( ث
 فهرس  ( ج
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دفرت اؼبفردات من اللغة العربية إذل اللغة اإلندونيسية )األظباء  ( ح
 واألفعال وغًنىا( بنظام النطق. 

دفرت اؼبفردات من اللغة اإلندونيسية إذل اللغة العربية )األظباء  ( خ
 واألفعال وغًنىا( 

 ع( قائمة األظباء )إفراد والتثنية واعبم ( د
 القواعد النحوية األساسية ( ذ
 األمثلة التصريفية من الثالثي اجملرد ( ر
 احملفوظات ( ز

 قائمة اؼبراجع ( س
 شخصيات اؼبؤلف  ( ش

   
 ولدة التجربة  .1

اؼبدرسة ولدة التجربة ىي طالب الفصل الثامن و معلم اللغة العربية يف 
-1105العام الدراسي  اؼبتوسطة اإلسالمية روضة العقول غنجان فاكسآجي

 كاؼبستخدم ؽبذا اؼبعجم.  1106
 

 مصادر البيانات  . ج
مصادر البيانات يف ىذا البحث الشخص واؼبكان. الشخص يعطى البيانات        

بإمالء االستبانة من البالث. أما اؼبكان ىنا مصدر البيانات اؼبتحرك وىو عملية 
 تعليم اللغة العربية يف الفصل. 
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 نوع البيانات  . ح
بيانتٌن. البيانات األوذل بيانات كيفية والثانية بيانات كمية.  يف ىذا البحث      

البيانات الكيفية ىي البيانات بشكل الكلمة واعبملة والصورة. البيانات الكيفية يف 
ىذا البحث اؼبفردات من كتاب "درس اللغة العربية" يف الفصل الثامن وكذلك 

 التصميم.  إصاللات اػبرباء من خبًن اؼبواد واحملتويات و خبًن
أما البيانات الكمية ىي البيانات على شكل الرقم. البيانات الكمية يف ىذا       

 .القبلي واإلختبار البعدي واإلختبار البحث نتيجة االستبانة
 

 أدوات جمع البيانات . خ
 من أدوات صبع البيانات اؼبستخدمة:       
 اؼباللظة  .0
 اكتسابو ػبرباتو ومعلوماتو اؼباللظة ىي وسيلة يستخدم االنسان العادي يف 

ليث قبمع خربات من خالل ما نشاىده أن نسمع عنو، ولكن البالث لٌن 
ياللظ فإنو يتبع منهجا معينا جيعل من ماللظاتو اساس ؼبعرفة واعية أفهم دقيق 

. اؼباللظة اؼبستخدمة عبمع البيانات من اغباجة واؼبشكلة يف عملية 17لظاىرة معينة
روضة  اؼبدرسةية بكتاب التعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن يف تعليم اللغة العرب

. اللظ البالث عملية تعليم اللغة غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب العقول
العربية داخل الفصل، خاصة عندما يقوم الطالب برتصبة النص أو اعبملة من العربية 

 إذل اإلندونيسية وبالعكس. 
 
 
 

                                                           
 038البحث العلمي. دار السلمة للنشر و التوزيع. الرياض: . 0886ذوقان عبيدات.  17
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 االستبانة .1
االستبانة ىي صبع األسئلة اؼبستخدمة لنيل اؼبعلومات من اؼبخرب. يف ىذا        

توزع االستبانة إذل  18اغبال عن اؼبعلومات لس ب نفسو أو األشياء اؼبعروف عنده.
طلبة الفصل الثامن كاؼبستخدم معجم اؼبساعد يف ذبربة اإلنتاج. ىذه االستبانة 

س لقدر اؼبوقف أو الرأي من تستخدم مقياس ليكريت. مقياس ليكريت ىو مقيا
الشخص أو عدد من اإلنسان عن الظواىر أو ظاىرة اجتماعية وقد قرر البالث 

  21نوعيا مث يسمى البالث دبتغًن البحث.
 

 اؼبقابلة  .2
اؼبقابلة ىي ؿبادثة موجهة بٌن البالث و الشخص أخرين هبذف الوصول ارل لقيقة 

ىذه  20ن أجل ربقيق أىداف الدراسة.أو موقف اؼبعٌن، يسعي البالث للتعريف عليو م
اؼبقابلة عبمع البيانات عن اغباجة واؼبشكلة يف عملية استخدام كتاب التعليم للغة العربية 

 يف الفصل الثامن.
 

 الختبارات .3

ىي ؾبموعة من اؼبثًنات )اسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم( اعدت لتقيس 
تبار يعطى درجة ما أو قيمة ما أو رتيبة ما بطريقة كمية أو كيفية السلوكية ما، واالخ

االختبار  32للمفحوص، و ديكن ان يكون االختبار ؾبموعة من األسئلة أو جهاز معينا.
 الذي يستخدم البالث ىي االختبار القبلي و اختبار البعدي.

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

PT. Rineka Cipta, 2010), hlm 194. 
     30 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) (Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2008), hlm. 82.  
 212ر.لبنان.ص : . دار الفكر اؼبعصالبحث العلمي. 1111رجاء وليد دويد، 20

 078. ص : البحث العلمي مفهومة، آدواتو، آسليبو. 0883دوقان عبيدات وأخواهتا، 21
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 معيار نتيجة اإلختبار

 (ٔ.ٖالجدول )

 نسبة مؤية اؼبستوى الرقم
 71-011 فبتازة .0
 61- 68 جيد .1
 51-58 متوسط .2
 41-48   مقبول .3
 1-38 ضعيف .4

 البيانات من اإلختبارات ىي :

من اإلختبار القبلي ؼبقيس قدرة افراداجملموعة التجريبية اؼبيدانية ومعارفهم اؼبادة ( أ
 اللغة العربية بالكتاب "درس اللغة العربية" قبل ذبربة باؼبعجم

 تعليم التعليم اللغة العربية الطالببعد ذبربة اؼبعجماالختبار البعدي ؼبعرفة ترقية ال ( ب

 
  أسلوب تحليل البيانات . د
 التحليل الوصفي الكيفي  .1

حيلل البالث البيانات من اؼباللظة واؼبقابلة وتطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب       
"درس اللغة العربية" )ربليل كيفي(. البيانات من اؼباللظة واؼبقابلة يكون البيانات 

 كتاب "درس اللغة العربية" الفصل الثامن.لاألساسي لتطوير اؼبعجم اؼبساعد 
   
 ( التحليل الوصفي الكمي1)

 حيلل البالث البيانات من االستبانة للخرباء واؼبدرس والطالب بالرمز اآلين:      
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  22إعطاء القيمة يف كل األجوبة من االستبانة: .1
 

 قيمة األجوبة لالستبانة
 (ٕ.ٖالجدول )

 قيمة أجوبة
 4 موافق جدا

 3 موافق
 2 موافق كاف
 1 غًن موافق

 0 غًن موافق جدا
 
عرض البيانات يف جدول نتيجة االستبانة. مث بعد ذلك عرض البالث النتيجة يف  .2

   23شكل مائوية.
  

∑    

∑           
      

P : ت  وؼبت مائٍى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
     33

 Iskandar, loc.cit..  
     34 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi) (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), hlm 313. 
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  24االستبانة: وىذه ىي وصف النتيجة من
 (ٖ.ٖالجدول ) 

 بيان القيمة
 الئق جدا %011 ≤% < قيمة 73
 الئق %73 ≤% < قيمة 57
 الئق كاف %57 ≤% < قيمة 41
 نقصان الئق %41 ≤% < قيمة 25
 غًن الئق %25 ≤% < قيمة 11

 

 

 

البالث اؼبقياس اؼبعدل لتحليل النتائج اإلختبار القبلي و اإلختبار  ويستخدم 
T( .uji T )ي، و مساعدة يف ربليل ىذه النتائج مستعينا باإلختبار باإلختبار البعد

  وأما صيغتو كما يلى:

   
  

√
∑   

       

 

 

 

 

 

 
                                                           
     35

 Ibid., hlm 314. 
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات و تحليلها مناقشتها

يف ىذا الفصل، البالث يبحث اجابة أن اسئلة البحث ال ي تتكون من اسئلتان 
كتاب "درس اللغة العربية" يف لتطوير اؼبعجم اؼبساعد  يتم كيفسئلة األول :  وىي ا

كتاب "درس لكيف فعالية استخدام اؼبعجم اؼبساعد . و أسئلة الثاين :  اؼبتوسطةاؼبرللة 
 . اؼبتوسطةاللغة العربية" يف اؼبرللة 

ي المتوسطة اإلسالمية فاكسآجروضة العقول المبحث األول : لمحة عن المدرسة 
 ماالنج

 ىوية المدرسة . أ

 ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةاسم اؼبدرسة : 
 عنوان : 

 : فندوك إنداه   شارع -
 : غنجان قرية/ دائرة القرية -
 : فاكسآجي   نالية -
 : ماالنج   مدينة -
 : جاو الشرقية   والية -
 54051:   رمز الربيد -
 174016344343:    ىاتف -
  mtsru15@yahoo.co.id: الباريد اإللكرتونيك -
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 واألساتذة في المدرسة عدد الطالب . ب

 عدد الطالب :  .ٔ
 07:  الفصل السابع -
 11:  الفصل الثامن -
 00:  الفصل التاسع -

 
 المتوسطة اإلسالمية عدد األساتذة في المدرسة روضة العقول .ٕ

(ٔ.ٗالجدول )  

الرقم  إسم مهنة رقم اؽباتف  

 0 سوطكنو اؼبدرس 174016344434

 1 معلي اؼبدرس 176748462118

 2 ويناردي رئيس اؼبدرسة 174644511815

 3 عبد العزيز الفارسي اؼبدرس  174535333110

 4 زين لطفة اؼبدرسة 174535541061

 5 ىرديك أغوس أفرينطى اؼبدرس 172737410006

 6 أفيل الدين اؼبدرس 174010447175
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 7 نساء النور ىداية اؼبدرسة 174620154733 

 8 أرتين نينسيو أمينة الصندوق 17452431118

 01 يوغي لقيقي اؼبدرس 174644776610

 00 ؿبمد مسهوري اؼبدرس 174013502416 

 01 ياسر كورنياوان اؼبدرس 174387603336 
 

تطوير المعجم المساعد على كتاب "درس اللغة العربية"  يتم كيفالمبحث الثاني :  
 في المرحلة المتوسطة

" يف تطوير ADDIEر ال ي استخدام البالث عل وىو منوذج "خطوات التطوي . أ
 اؼبدرسةكتاب "درس اللغة العربية" بالنظام النطقي للفصل الثامن يف لاؼبعجم اؼبساعد 

 ماالنج. غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول
 أما عملية تطوير اؼبعجم على خطوات كما يلى :

 
 تحليل الحاجات و المشكالت .ٔ

بحث متعمدة باؼبشكالت، والبحث التطوير جيري على ربليل اغباجات. ال
الثة أقسام يف فيلزم أن حيلل ث "ADDIE"تطوير  منوذجإذا إستخدام البالث 

ربليل عن الطالب، وربليل عن التعليم، و  شكالت وىيؼبربليل اغباجات و ا
 ربليل الوسائل يف التعليم.
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 نتائج اؼباللظة( أ
 اؼبدرسةبيبدأ باؼباللظة يف فصل الثامن ىذه اػبطوات البالث 

 11ماالنج يف التاريخ  غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول
.ىذااؼباللظة موجو  17.21-16.11م. يف الساعة 1106شهر مارس 

 اذل :
ة توسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةلال الطالب الصف الثامن يف  (0

 رس اللغة العربية.ماالنج يف د غنجان فاكسآجي اإلسالمية
روضة  اؼبدرسةب الصف الثامن يف عملية التعليم درس اللغة العربية (1

 ماالنج غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب العقول
روضة  اؼبدرسةبالصف الثامن يف وسائل التعليم درس اللغة العربية  (2

 ماالنج غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب العقول
 :ومن ماللظة لصل البالث 

 ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةبإن الطالب الصف الثامن  (0
ماالنج يف درس اللغة العربية يشعرون متشبع وليس  غنجان فاكسآجي

لديهم اغبماسة ألن أكثر منهم ليس لديهم خلفية يف تعليم اللغة 
 العربية من الطبقة قبلها أو من معاىد اإلسالمية

اؼبعىن أو الرتصبة النص اللغة العربية الطالب يشعرون الصعوبة لفهم  (1
 الذي وجد يف كتاب "درس اللغة العربية لفصل الثامن" 

روضة  اؼبدرسةبأن وسائل التعليم درس اللغة العربية الصف الثامن  (2
ماالنج دل يوفر كمثل  غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب العقول
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اج وسائل غًن موجودة كشاف، ألن بنيت اؼبدرسة لديثا. لذا ربت
كتاب "درس لالتعليم عملي و تنمية كفاءة اللغة مثل اؼبعجم اؼبساعد 

 اللغة العربية"
أكثر الطالب ال يعرف الطريقة ليبحث اؼبفردات يف اؼبعجم الكبًن  (3

ليرتجم الكليمة ال ي وجدت يف النص  كتاب "درس اللغة العربية لفصل 
 الثامن"

لدرس، ألن اؼبعجم فبثل الطالب ال يريد أن حيمل اؼبعجم يف وقت ا (4
 بكتاب غليظ وثقيل

غًن وجدت القائمة اؼبفردات يف كتاب "درس اللغة العربية" و أكثر  (5
 اؼبفردات الصعوبة يف كتاب "درس اللغة العربية للفصل الثامن"

 
 نتائج اؼبقابلة ( ب

من  2عبد العزيز الفارسي يف يوم اػبامس يف التاريخ األستاذ 
البحث يعين ليقوي  من عملية اؼبقابلة ىذا . وأىداف1106نوفيمرب سنة 

 البيانات الذي ينالو البالث يف اؼباللظة.
فحصل البالث على معلومات والنتائج أن الطالب حيتاجون إذل 

 "درس اللغة العربية للفصل الثامن"كتاب لتطوير اؼبعجم اؼبساعد 
روضة  اؼبدرسةببعد اكتشاف البالث اؼبشكالت يف الصف الثامن 

ماالنج يف درس اللغة  غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب لالعقو 
 العربية من اؼبقابلة و اؼباللظة، فهناك اغباجة الظاىرة، منها : 
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الثامن  لصفيف اكتاب درس اللغة العربية لتطوير اؼبعجم اؼبساعد  (0
 ماالنج غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةب

عر الطالب السهل يف التعليم اللغة العربية، خاصة باؼبعجم اؼبساعد يش (1
 يف مادة الالعبون الرياضيون 

مناس ب اؼبعىن بٌن اؼبعجم اؼبساعد مع كتاب "درس اللغة العربية للصف  (2
 الثامن"

اؼبعجم اؼبرك ب على كل اؼبوضوعات، ويرتي ب اغبروف اؽبجئية بالنظام  (3
 النطقي

 لطالب السهل يف ضبلووجو اؼبعجم يعين معجم اعبي ب، لكي يشعرون ا (4

كتاب "درس اللغة العربية للصف لأراد البالث تطوير اؼبعجم اؼبساعد 
 الثامن"، فاإلقرتالات اؼبوجودة من البيانات منها : 

جيعل الغالف يف اؼبعجم بسيط، لكي جيل ب القارئ الرغ ب يف  (0
 إستعمالو

 يعطى إرشادات استخدام اؼبعجم لسهولة الطالب يف حبث اؼبفردات (1
 للمعجم Art Paper  عمل الورقةيست (2
 يكرب مقياس اغبروف لسهولة القراءة (3
 يكت ب اؼبفردات من كل موضوع (4
لكتابة اللغة العربية و باػبط  Sakkal Majallaمكتوبة اؼبفردات باػباط  (5

Times New Roman & Kingthings Calligraphica  لكتاب اللغة
 اإلندونسية



41 
 

 لكل اؼبفردات يوضح اؼبفردات ويعطى اغبركات الواضحة (6
 " لكي سهولة يف ضبلوA6يطبع اؼبعجم باؼبقيس " (7

 
 تصميم .ٕ

 مواصفات اؼبعجم( أ
كتاب "درس اللغة لأراد البالث أن اقوم بتطوير اؼبعجم اؼبساعد 

ماالنج  فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةيف  العربية"
سن و أسهل مم للفصل الثامن لىت أن يكون تعليم اللغة العربية أليعين 
 سبق.

 ة اؼبواد، يعين:تتتضمن اؼبواد يف ىذا اؼبعجم من س
 اإلندنسي-العريب (0

 

 

 

 

 

 

 (ٔ.ٗالصورة )
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 العريب-اإلندونسي (1

 

 

 

 

 

 

 (ٕ.ٗالصورة )
 اسم اؼبفراد، اؼبثىن، اعبمع (2

 

 

 

 

 

 

 

 (ٖ.ٗالصورة )
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 قوائد النحوية األسسية (3

 

 

 

 

 

 

 (ٗ.ٗالصورة )
 ي اجملرداألمثلة التصريفية من الثالث (4

 

 

 

 

 

 

 (٘.ٗالصورة )
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 احملفوظات (5

 

 

 

 

 

 

 (ٙ.ٗالصورة )

ألن نظام الرتتي ب ىذا اؼبعجم لس ب استخدام اؼبعجم سهال 
النظام النطقي، ليبحث اؼبعىن اإلسم مباشرة يبحث اغبرف األول الذي 

 نطقو.
 

 جنس اؼبعجم ( ب
أن ىذا اؼبعجم من اؼبعجمات للناطقٌن بلغة الشرح، قصد بيان 

لكلمة ؼبتكلمٌن األجنبية أي ؼبستعمل لغة اؽبدف. اؼبثال اؼبعجم ىو معىن ا
اإلندونسية"، اإلندونسية كمتكلمٌن األجنبية يف ىذه اغبالة،  -"العربية

 كانت اللغة العربية ىي لغة اؽبدف، وأما اللغة اإلندونسية لغة الشرح.
وقد ظهر من استخدام اللغة أن ىذا اؼبعجم من معجم ثنائية 

ويتكون من اللغتٌن ىي اللغة العربية و اللغة اإلندونسية. ومنظورا اللغات 
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من معجم اعبي ب لكي يستطيع ان حيملو  من شكلو ان ىذا اؼبعجم
 الطالب اذل أي مكان بسهولة.

ونظر اذل ترتي ب الكلمات أن ىذا اؼبعجم من نظام النطق ولكن 
 ترتي ب الكلمة ترتيبا اجبدبا.

قواعد النحوية األساسية واألمثلة عين وزيادة التكوين يف اؼبعجم ي
التصريفية من الثالثي اجملرد لكي زيادة الفهم للطالب عن علم اللغة 

 العربية. مث توجد احملفوظات لرتقية رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية.
 

 صبع اؼبصادر ( ت
كتاب "درس اللغة العربية" لاؼبصادر يف تطوير اؼبعجم اؼبساعد 

 من نوعٌن :للفصل  الثامن 
 مصادر األساسي (0

"درس اللغة العربية" الذي طبعو وزارة الشؤون الدينية يعىن كتاب
 للصف الثامن 1102باؼبنهج  1104جبمهورية إندونيسية سنة 

 مصادر الدعم (1
اؼبصادر لبحث اؼبعىن اؼبفردات أو اؼبراجع األخرى لتكمل تكوين 

تصريفية، اؼبعجم اؼبعاين،  اؼبعجم اؼبساعد، يعين اؼبعجم اؼبنور، واألمثلة ال
كتاب الدروس اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا اعبزء الثالث، و معجم 

 احملفوظات العربية وغًن ذلك.
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 طويرت .ٖ
كتاب ليف ىذه اؼبرللة، بٌن البالث عن عمالية تطوير اؼبعجم اؼبساعد 

فبي، "درس اللغة العربية" للفصل  الثامن، وىي من تصميم الغالف )الغالف األ
الغالف الوسطى، والغالف اػبلفي(، وجوه اؼبعجم، احملتويات اؼبعجمية، عرض 
النتائج التصديق من اػبرباء )اػببًن اؼبواد واحملتويات واػببًن التصميم(، و 

 إصاللات اؼبنتج.
 

 تصميم الغالف ( أ

  

 
 
 
 
 
 

 
 (ٚ.ٗالصورة )

 Corel Drawيف تصميم الغالف ىذا اؼبعجم، البالث يستعمل "

X7 و اللون األساسي غالف ىذا اؼبعجم يعىن اللون الالزوردي وكذالك "
 الكتابة باللون األبيض واألسود. يفتح ىذااؼبعجم من األيسر.
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 الغالف األمامي (0
أصمم البالث الغالف األمامي بلون األساسي الالزوردي. 
وىناك فوق الغالف زخرف العريب الذي يصور ىذا اؼبعجم معجم 

الكلمة سينتمرت مث  01x01و باؼبقيس أبيض لونالعريب، مصور بال
و  B Elham"اؼبعجم اؼبساعد" مكتوبة باللون أبيض، واؼبكتوبة باعبنس 

توجد الكلمة "لكتاب الدرس اللغة العربية"  . وربتو pt 32،1باؼبقيس 
 06،2و باؼبقيس  Ara Jozoorمكتوبة باللون أبيض، واؼبكتوبة باعبنس 

pt . اإلندونسية "مث الكلمة يف اللغةKamus Bantu " مكتوبة باللون
و ربتو . pt 27،5و باؼبقيس  Blenda Scriptأبيض، واؼبكتوبة باعبنس 

مكتوبة باللون  "Buku Pelajaran bahasa Arab Kelas VIIIالكلمة "
مث توجد  .pt 04،6و باؼبقيس  Royal Acidأبيض، واؼبكتوبة باعبنس 

وضوعية ىف اللغة العربية واللغة ثالثة لطوط ال ي توزع الكلمات اؼب
و  .سينتمرت 1،14مكتوبة باللون أبيض، واؼبكتوبة باؼبقيس  اإلندونسية،

الذي فيو كتابة  باللون أبيضرب ي الغالف موجود صندوق 
"Shihabuddin Akbar Alfatihمكتوبة باللون أبيض،  " وىو اسم اؼبؤلف

 .03ptو باؼبقيس  Royal Acidوبة باعبنس واؼبكت
 

 الغالف الوسطى  (1
أصمم البالث الغالف الوسطى باللون األساسي الالزوردي. 
ويف األدين ىناك السطر الغليط، لونو أبيض. ويف األيسر ىناك الكلمة 

و  B Elhamمكتوبة باللون أبيض، واؼبكتوبة باعبنس  "اؼبعجم اؼبساعد"
مكتوبة " Kamus Bantuووسطى كتابة الكلمة " . pt 11باؼبقيس 

 . pt 35و باؼبقيس  Blenda Scriptن أبيض، واؼبكتوبة باعبنس باللو 



48 
 

 الغالف اػبلفي (2
أصمم البالث الغالف اػبلفي باللون األساسي الالزوردي. يف 

"درس اللغة العربية" الذي طبعو وزارة كتابطرف األيسر ىناك الصورة  
 1102باؼبنهج  1104الشؤون الدينية جبمهورية إندونيسية سنة 

مث يف جانبو كت ب البالث  . سينتمرت 2x3باؼبقيس  للصف الثامن
وأمهية اؼبعجم اؼبساعد لرتقية  "درس اللغة العربية"كتاب خالصة عن

، واؼبكتوبة سودمكتوبة باللون أفهم الطالب يف تعليم اللغة العربية، 
 باللون أبيضمث ربتيو صندوق  . pt 7و باؼبقيس  MV Boliباعبنس 

و  MV Boliواؼبكتوبة باعبنس جم اؼبساعد الذي فيو كتابة جودة اؼبع
باللون اػبلفي موجود صندوق  و رب ي الغالف pt 7و  pt 01باؼبقيس 

" وىو اسم Shihabuddin Akbar Alfatihالذي فيو كتابة " أبيض
و باؼبقيس  Royal Acidوبة باعبنس مكتوبة باللون أبيض، واؼبكت اؼبؤلف

03 pt. 
 

 تصميم المضمون  ( ب
رقة اغبدودية يف كل بداية اؼبادة يعىن ورقة و يصمم البالث 

"، ورقة Indonesia-Arab"، ورقة اغبدودية "Arab-Indonesiaاغبدودية "
 Kaidahورقة اغبدودية " "،Isim Mufrod, Mutsanna, Jamakاغبدودية "

Nahwu Dasar" ورقة اغبدودية ،"Amtsilah Tashrifiyyah وورقة ،"
". لكي يسهل الطالب لبحث Peribahasa Bahasa Arabاغبدودية "

بلون .  Microsoft Word 2010اؼبفردات و اؼبادات. يستعمل البالث 
 XXIساسي األبيض، وكذالك كتابة اؼبوضوع بلون األسود باعبنساأل



49 
 

Arabian One Night Stand بلون األسود باعبنس  للغة اإلندونسية وKufi 
 للغة العربية.

 
 
 
 
 
 
 

 
(ٛ.ٗالصورة )  

 Microsoftالبالث مضمون اؼبعجم كذالك باستعمال ويصمم 

Word 2010  بلون األساسي األبيض. مث اؼبفردات اللغة العربية مكتوبة ،
مث اؼبعىن اللغة  01ptوباؼبقيس  Sakkal Majallaبلون األسود، باعبنس

 00ptوباؼبقيس  Kingthings Calligraphicaاإلندونسية مكتوبة باعبنس
ة يف السطر األسود. ويف سفلية الصفحة يكت ب وكل اؼبفردات مكتوب

 B" باعبنس7البالث "اؼبعجم اؼبساعد لكتاب درس اللغة العربية فصل 

Elham 00باؼبقيسpt  ويف سفلية الصفحة األدين ىناك رقم الصفحة بلون
 األسود ومكتوبة يف اؼبربع األضبر.
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 (ٜ.ٗالصورة )

 وجوه المعجم  ( ت
)الغالف األفبي، الغالف الفالف يتكون ىذا اؼبعجم من 

الوسطى، والغالف اػبلفي(، واؼبقدمة، وإرشادة إستخدام اؼبعجم، 
اللغة اإلندونسية، واؼبفردات من -واحملتويات، واؼبفردات من اللغة العربية

صبع، وقواعد النحوية -اؼبثىن-اللغة العربية، واسم اؼبفرد-اللغة اإلندونسية
ية، واحملفوظات، وقائمة اؼبراجع، وبيان السًنة األساسية، واألمثلة التصريف

 اؼبؤلف.
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 المعجمية المحتويات  ( ث
يرتك ب ىذا اؼبعجم من كل اؼبادة الدراسية ال ي يف كتاب درس 
اللغة العربية للصف الثامن، من الفصل الدراسي الوتر والفصل الدراسي 

ئية الشفع. واؼبفردات يف كل اؼبوضوع يرتك ب على أساسي اغبروف اؽبجا
)أ، ب، ت، ث، ج، ح، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، 
غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، و، ه، ي(ألن ألف اؼبعجم بالنظام النطقي، 

 اؽبمزة )ء( إذل أليف)ا(، بالتفصيل اآليت : إذان ينضمّ 
وحيتوى ىذا  ي(-اؼبفردات من لرف األلف لىت الياء )ا (0

 مفردات 151اؼبعجم على
(ٕ.ٗالجدول )  

غبروفا رقم  اؼبفردات 
0.  31 األليف)أ( 
1.  11 الباء)ب( 
2.  01 التاء)ت( 
3.  2 الثاء)ث( 
4.  4 اعبم)ج( 
5.  01 اغباء)ح( 
6.  6 الدال)د( 
7.  1 الذال)ذ( 
8.  8 الراء)ر( 
01.  1 الزاء)ز( 
00.  02 السٌن)س( 



52 
 

01.  01 الشٌن)ش( 
02.  4 الصاد)ص( 
03.  0 الضاد)ض( 
04.  5 الطاء)ط( 
05.  0 الظاد)ظ( 
06.  8 العٌن)ع( 
07.  3 الغٌن)غ( 
08.  7 الفاء)ف( 
11.  8 القاف)ق( 
10.  7 الكاف)ك( 
11.  5 الالم)ل( 
12.  30 اؼبيم)م( 
13.  01 النون)ن( 
14.  6 الواو)و( 
15.  5 اؽباء)ه( 
16.  2 الياء)ي( 

 ٕٓٙ الجملة
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 رداتمف 081وحيتوى ىذا اؼبعجم على .A-Wاؼبفردات من لرف  (1
(ٖ.ٗالجدول )  

 اؼبفردات اغبروف رقم
0. A 2 
1. B 11 
2. D 01 
3. G 6 
4. H 5 
5. I 4 
6. J 11 
7. K 11 
8. L 5 
01. M 16 
00. N 2 
01. O 1 
02. P 12 
03. R 6 
04. S 11 
05. T 7 
06. W 0 

 ٕٜٔ الجملة
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ية، صبع، وقواعد النحوية األساس-اؼبثىن-اسم اؼبفردالزيادة ) (2
 واألمثلة التصريفية، واحملفوظات(

 (ٗ.ٗ)الجدول 

 اؼبفردات اؼبادة رقم
0. صبع-اؼبثىن-اسم اؼبفرد   221 

 
 الباب اؼبادة رقم
1.  3 قواعد النحوية األساسية 
2.  5 األمثلة التصريفية 

 
 اعبملة اؼبادة رقم
3.  41 احملفوظات 

 
 عرض نتائج التصديق من الخبراء . ج

ات من نوعٌن، البايانات الكيفية والبايانات اكتساب ىذه البيان
الكمية. البيانات تكتس ب من مرللتٌن، مرللة التصديق والتجريبة. 

 Semantic“البيانات الكمية تكتس ب من اإلستبانة بناء على اؼبقياس 

Differensial”  أما البيانات الكيفية من التعليقات واإلقرتالات اؼبوجودة .
 أو من ذبربة.إما من خرباء التصديق 

 
 



55 
 

(٘.ٗالجدول )  
 قيمة أجوبة

 4 موافق جدا
 3 موافق

 2 موافق كاف
 1 غًن موافق

 0 غًن موافق جدا
 

يف ىذه اؼبرللة، صنع البالث اإلستبانة ػبربان، األول يعين 
اؼبواد واحملتويات والثاين ػبرب التصميم يف تطوير اؼبعجم. اإلستبانة ػبرب اػببًن 

شرح اؼبعجم، و  إجيازاؼبعجم، و  كمالةت يعطى النتيجة من  اؼبواد واحملتويا
اؼبعجم.  قائمة اؼبراجع، و قاعدةاؼبعجم، و  دقةاؼبعجم، و  )اؼبواد واحملتويات(

مونتاج الغالف  اؼبعجم، وجوواإلستبانة ػبرب التصميم يعطى النتيجة من 
قائمة  ،شرح / مواد اؼبعجم اؼبعجم،إرشادات  اؼبعجم،ؿبتويات  اؼبعجم،

ألظباء اؼبفردة واؼبثىن واعبمع، والقواعدة النحوية، واألمثلة التصريفية، ا
 اؼبعجم.قائمة اؼبراجع  ،واحملفوظات

 التصديق من خبًن اؼبواد واحملتويات (0
أخرت البالث الدكتور دانيال للمي اؼباجستًن كخبًن اؼبواد 
واحملتويات ليعطى النتيجة عن اؼبواد واحملتويات اؼبعجم 

الذي طبعو وزارة الشؤون تاب درس اللغة العربية اؼبساعد لك
 1102باؼبنهج  1104الدينية جبمهورية إندونيسية سنة 
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للصف الثامن يف اإلستبانة. والبيانات من اإلستبانة مكتوبة 
 يف اعبدول اآليت :

 (ٙ.ٗالجدول )

اتالمؤشر  الرقم  ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ 
 كمالة

0. مالءمة اؼبقدمة اؼبتعلقة دبستخدم  
 اؼبعجم 

   
   

1.        وضوح إرشادة استخدام اؼبعجم 
2.        وضوح ىدف تصنيف اؼبعجم  
3.        دقة استخدام اؼبعىن اؼبناس ب 

 إجياز
4.        مالءمة بالنظام اؼبعجمي 

 شرح )اؼبواد واحملتويات(
5.        مالءمة دبعىن الكلمة  
6.        دقة ترتي ب مواد اؼبعجم 
7 .        اؼبعجموضوح ترتي ب مواد  
 دقة
8.        دقة اؼبثال أو الصورة  
01 .        مالءمة اؼبثال أو الصورة 

 قاعدة
00.        مالءمة القاعدة دبواد اؼبعجم 

 قائمة اؼبراجع
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01.        دقة قائمة اؼبراجع اؼبستخدمة 
 

المواد والمحتوياتنتيجة من خبير   
(ٚ.ٗالجدول )  

 مقياس النتيجة أو اإلجابة رقم
 الرمز 

x)النتيجة  مجموع اإلجابة(   
 مجموع

ٔ.  4x3 11 موافق جدا 
ٕ.  3x7 21 موافق 
ٖ.  2x1 1 موافق كاف 
ٗ.  1x1 1 غًن موافق 
٘.  0x1 1 غًن موافق جدا 

 ٕ٘ مجموع
 

  النتيجة األعلى = مجموع األسئلةx النتيجة المقياس األعلى 
ٕٔx٘  =ٙٓ )النتيجة األعلى( 

 موع األسئلة النتيجة األقلى = مجx النتيجة المقياس األقلى 
ٔxٕٔ  =ٕٔ )النتيجة األقلى( 

 النتيجة األخير = 
  

∑    

∑           
      

P : نسبة مائوية 
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       =75،6% 

 
الئق )اؼبعجم اؼبساعد( لو درجة  اإلنتاج، فقرر البالث أن ىذا االستبانةفمن نتيجة 

ومن اإلستبانة السابقة غًن موجودة اإلقرتالات  %(.011≤مة%<قي73) جدا
 والتعليقات من اػببًن إلصاللات اؼبنتج.

 
 التصديق من خبًن التصميم (1

البالث الدكتور شهداء اؼباجسرت كخبًن التصميم  أخرت
اؼبعجم اؼبساعد لكتاب درس وليعطى النتيجة عن تصميم 

نية جبمهورية الذي طبعو وزارة الشؤون الدياللغة العربية 
للصف الثامن يف  1102باؼبنهج  1104إندونيسية سنة 

 والبيانات من اإلستبانة مكتوبة يف اعبدول اآليت : اإلستبانة.
 

(ٛ.ٗالجدول )  
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ المؤشرات الرقم

 الوجو
0.        دقة الكتابة  
1.        وضوح الكتابة  
2.        جذابة الكتابة 
3.        مالءمة مقدار اؼبعجم 
4.        دقة جنس اغبروف  
5.        دقة مقدار اغبروف 
6.        وفاق خليط األلوان 
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7.        دقة كثيف قرطاس الغالف 
8.        صبالة اغبروف 
01. ادة يف كل اؼب  ورقة اغبدودية دقة 

    اؼبعجم
   

 مونتاج الغالف
00. وضع الكتابة من طرف القرطاس  

    اؼبعجم
   

01.        ورة يف الغالفوضع الص 
 مقدمة

02.        دقة الوضع 
03.        دقة مقدار اغبروف 
04 .        جذابة الوجو 
05.        دقة جنس اغبروف 
06.        دقة مسافة الفسحة 

 محتويات
07.        دقة الوضع 
08 .        دقة مقدار اغبروف 
11.        جذابة الوجو 
11
0.  

    دقة جنس اغبروف
   

11.        دقة مسافة الفسحة 
 إرشادات

12.        دقة الوضع 
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13.        دقة مقدار اغبروف 
14.        جذابة الوجو 
15.        دقة جنس اغبروف 
16.        دقة مسافة الفسحة 

 شرح / مواد المعجم
17.        دقة الوضع 
18.        دقة مقدار اغبروف 
21.        جذابة الوجو 
20.        غبروفدقة جنس ا 
21.        دقة مسافة الفسحة 

، والقواعدة النحوية، واألمثلة قائمة األسماء المفردة والمثنى والجمع
 التصريفية، والمحفوظات

22.        دقة الوضع 
23.        دقة مقدار اغبروف 
24.        جذابة الوجو 
25.        دقة جنس اغبروف 
26.        دقة مسافة الفسحة 

 لمراجعقائمة ا
27.        دقة الوضع 
28.        دقة مقدار اغبروف 
31.        جذابة الوجو 
30.        دقة جنس اغبروف 
31.        دقة مسافة الفسحة 
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 التصميمنتيجة من خبير 

(ٜ.ٗ)الجدوال )  

 مقياس النتيجة أو اإلجابة رقم
 الرمز 

x)النتيجة  مجموع اإلجابة(   
 مجموع

ٔ.  4x00 44 موافق جدا 
ٕ.  3x21 011 موافق 
ٖ.  2x0 0 موافق كاف 
ٗ.  1x1 1 غًن موافق 
٘.  0x1 1 غًن موافق جدا 

 ٙٚٔ مجموع
 

  النتيجة األعلى = مجموع األسئلةx النتيجة المقياس األعلى 
ٕٗx٘  =ٕٔٓ )النتيجة األعلى( 

  النتيجة األقلى = مجموع األسئلةx النتيجة المقياس األقلى 
ٕٗxٔ  =ٕٗ ألقلى()النتيجة ا 

 النتيجة األخير = 
  

∑    

∑           
      

P : نسبة مائوية 
   

   
       =72،7% 
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الئق )اؼبعجم اؼبساعد( لو درجة  اإلنتاج، فقرر البالث أن ىذا االستبانةفمن نتيجة 
ومن اإلستبانة السابقة وجد البالث اإلقرتالات  %(.73≤%<قيمة57)

قات إلصاللات اؼبنتج بأن يكون السن. كما يلى : يرجى ـبتصر اؼبواد والتعلي
 الزيادة ليناس ب مع اإلظبو يعىن اؼبعجم اؼبساعد.

 
 اصالحات المنتج . ح

الذي صحح البالث تطوير اؼبعجم اؼبساعد لكتاب درس اللغة العربية 
 1102باؼبنهج  1104طبعو وزارة الشؤون الدينية جبمهورية إندونيسية سنة 

ف الثامن بعد أن حيصل البالث اإلقرتالات من خبًن التصميم. لكن للص
من خبًن اؼبواد واحملتويات ليس ىناك اإلقرتالات. أما تصحيح اؼبعجم 
اؼبساعد من خبًن التصميم عن ـبتصر اؼبواد الزيادة، يضم البالث فصل 

 لنكرة.فرعي كاؼببتداء واػبرب، كاعبملة الفعلية و اعبملة اإلظبية، كاؼبعرفة وا
 

 تطبيق .3
 اإلستبانة من الطالب( أ

قّدم البالث ليعطى النتائج اإلستبانة من الطالب صف الثامن 
ماالنج.  غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةيف 

وىذه اإلستبانة يقسم إذل قسمٌن يعىن استبانة يف ذبربة اؼببدائية واستبانة يف 
من مايو  1الب يف التجربة اؼببدائية يف التاريخ ذبربة اؼبيدانية. إستبانة الط

من مايو  05، وإستبانة الطالب يف ذبربة اؼبيدانية يف التاريخ 1106سنة 
1106. 

 إستبانة الطالب في التجربة المبدائية و في تجربة الميدانية
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 (ٓٔ.ٗالجدوال )
 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ المؤشرات الرقم
 الوجو

0.        تصميم غالف اؼبعجم جذابين 
1.        وجو العجم خذابين 
2. إرشادات اإلستخدام يف اؼبعجم  

      واضحا

 شرح محتويات المعجم
3. تناس ب اؼبفردات اؼبوجودة مع   

      كتاب "درس اللغة العربية"

4. استخدام اؼبعجم يستطيع ان  
 يستعمل مسقال وسهال

     

5.       لدود اؼبادة واضحا ودقيقا 
6. ىذا اؼبعجم اؼبساعد ليساعدين يف  

      فهم اؼبفردات

7. قائمة األظباء اؼبفردة واؼبثىن زيادة  
واعبمع، والقواعدة النحوية، 
 واألمثلة التصريفية، واحملفوظات

 جذابين

  

 

 

 

8. أشعر ان ألفظ اؼبفردات أسرع  
      من قبلو

01. أشعر باغبماسة يف تعليم اللغة  
     م اؼبعجم العربية لينما استخد



64 
 

 اؼبساعد
 

 عرض نتائج التجربة المبدائية (ٔ
يف ىذه البيانات من اإلستبانة للطالب يف ذبربة اؼببدائية أخذ البالث 

 ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول ؼبدرسةانصف من أعضاء الصف الثامن يف 
 طالب. 01ماالنج، يعىن  غنجان فاكسآجي

تجربة المبدائيةإجابة والنتيجة استبانة الطالب في ال  
(ٔٔ.ٗالجدول )  

 نتيجة المستجيب
عدد  مؤشرات

 ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ إجمالي
ٔ 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 31 
ٕ 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 30 
ٖ 2 2 4 2 3 2 4 4 2 4 28 
ٗ 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 28 
٘ 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 31 
ٙ 3 2 2 3 3 4 2 4 3 4 31 
ٚ 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 31 
ٛ 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 28 
ٜ 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 30 

ٔٓ 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 31 
 314 عدد إجمالي
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  النتيجة األعلى = مجموع األسئلةx  النتيجة المقياس األعلىx  مجموع
 المستجبين

ٔٓ x ٘ x ٔٓ  =٘ٓٓ )النتيجة األعلى( 
  النتيجة األقلى = مجموع األسئلةx يجة المقياس األقلى النت x  مجموع

 المستجبين
ٔٓ x ٔ x ٔٓ  =ٔٓٓ  )النتيجة األقلى( 

 النتيجة األخير = 
  

∑    

∑           
      

P : نسبة مائوية 
   

   
      % =70 

 
)اؼبعجم  اإلنتاج، فقرر البالث أن ىذا االستبانة اؼببدائيةفمن نتيجة 

 %(.73≤%<قيمة57)الئق رجة اؼبساعد( لو د
 

 عرض نتائج التجربة الميدانية (ٕ
يف ىذه البيانات من اإلستبانة للطالب يف ذبربة اؼببدائية أخذ البالث 

 ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةبمن صبيع طالب الصف الثامن يف 
 طالب. 11ماالنج، يعىن  غنجان فاكسآجي

الميدانيةالتجربة  إجابة والنتيجة استبانة الطالب في  
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(ٕٔ.ٗالجدول )  

 نتيجة المستجيب
عدد  مؤشرات

 ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ إجمالي
ٔ 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 34 
ٕ 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 35 
ٖ 3 3 4 2 3 3 4 4 2 4 31 
ٗ 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 33 
٘ 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 33 
ٙ 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 30 
ٚ 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 33 
ٛ 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 32 
ٜ 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 34 

ٔٓ 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 36 
ٔٔ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
ٕٔ 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33 
ٖٔ 4 2 3 4 2 3 2 3 2 4 28 
ٔٗ 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 36 
ٔ٘ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
ٔٙ 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 32 
ٔٚ 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
ٔٛ 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 38 
ٜٔ 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 32 
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ٕٓ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
 ٕٜٛ عدد إجمالي

 

  النتيجة األعلى = مجموع األسئلةx  النتيجة المقياس األعلىx  مجموع
 المستجبين

ٔٓ x ٘ x ٕٓ  =ٔٓٓٓ )النتيجة األعلى( 
  = مجموع األسئلة النتيجة األقلىx  النتيجة المقياس األقلى x  مجموع

 المستجبين
ٔٓ x ٔ x ٕٓ  =ٕٓٓ  )النتيجة األقلى( 

 النتيجة األخير = 
  

∑    

∑           
      

P : نسبة مائوية 
   

    
       =78،1% 

 
الصف الثامن  يف الباطبعدد عشرين من التجربة اؼبيدانية  االستبانةنتيجة 

 الئق بدرجة% ٕ،ٜٛ تبلغ اذل ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةب
البالث أن اؼبعجم اؼبساعد مناس ب فيلخص . %(011≤%<قيمة73)جدا 

 بالتياج الطالب
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 تبانة من اؼبدرساإلس ( ب
قّدم البالث ليعطى النتائج اإلستبانة من اؼبدرس صف الثامن يف 

ماالنج. يعىن  غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسة
 .1106من مايو  05أستاذ عبد العزيز الفارسي يف التاريخ 

 
(ٖٔ.ٗالجدول )  

 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ المؤشرات الرقم
 الوجو

0.        جذابة غالف اؼبعجم  
1.        جذابة وجو اؼبعجم للقراءة 
2.        وضوح إرشادات اؼبعجم  
3.        دقة اؼبفهرس 

 شرح محتويات المعجم
4.        دقة مقدار وجنس الكتابة 
5.        اؼبعجم يف  جذابة ربديد كل األلرف 
6.        سهولة فهم ؿبتويات اؼبعجم 
7.        اؼبعجمادة يف جذابة ربديد كل اؼب 
8.        مناسبة اؼبفردات دبعانيها 
01. مناسبة اؼبفردات باؼبواد يف كتاب "درس اللغة  

       بية"العر 

00. جذابة زيادة أظباء الفردة واؼبثىن واعبمع،  
واألمثلة التصريفية  والقواعد العربية األساسية،

 واحملفوظات " من ثالثي ؾبرد،
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01.        وضوح كيفية ترصبة اؼبفردات 
 

المدرس مناإلستبانة نتيجة   
(ٗٔ.ٗالجدول )  

 مقياس النتيجة أو اإلجابة رقم
 الرمز 

ة )النتيج x مجموع اإلجابة(   
 مجموع

ٔ.  4x8 34 موافق جدا 
ٕ.  3x2 01 موافق 
ٖ.  2x1 1 موافق كاف 
ٗ.  1x1 1 غًن موافق 
٘.  0x1 1 غًن موافق جدا 

 ٚ٘ مجموع
 

  النتيجة األعلى = مجموع األسئلةx النتيجة المقياس األعلى 
ٕٔx٘  =ٙٓ )النتيجة األعلى( 

  النتيجة األقلى = مجموع األسئلةx لنتيجة المقياس األقلىا 
ٕٔxٔ  =ٕٔ )النتيجة األقلى( 

 النتيجة األخير = 
  

∑    

∑           
      

P : نسبة مائوية 
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      % =84 

 
ي اللغة العربية فيقرر ة التجربة اؼبيدانية من قبل مدرسستبانمن نتيجة ا      

 الئق جدا بدرجة% ٜ٘)اؼبعجم اؼبساعد(  اإلنتاجالبالث أن فعالية استخدام 
 .%(011≤%<قيمة73)

أستاذ عبد العزيز اؼبداخالت من اؼبدرس اللغة العربية للصف الثامن  وىناك
 الفارسي :

 اصالح الغالف .1
 األمثلة يف قواعد النحو يعطي شكال .2
 يعطي الصورة يف اؼبعجم عن اإللدى صورة .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (ٓٔ.ٗالصورة )
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 تقويم .٘
 اؼبرللة سأللل البالث عن كل عملية التطبيق. كما يلى: يف ىذه 

يعىن استبانة يف ذبربة  اإلستبانة للطالب يقسم إذل قسمٌن يعىن( أ
اؼببدائية واستبانة يف ذبربة اؼبيدانية. إستبانة الطالب يف التجربة 

، وإستبانة الطالب يف 1106من مايو سنة  1اؼببدائية يف التاريخ 
. بناء على اغبساب 1106من مايو  05لتاريخ ذبربة اؼبيدانية يف ا

طالب  01السابق، فاؼباللظات ال ي يؤديها التجربة اؼببدائية بعدد 
%، اذا ناس ب جبدول اؼبعياراللياقة، فهذا 70بأكملو لصل على 

 .الئق النتيجة من اؼبعيار
. 1106من مايو  05وإستبانة الطالب يف ذبربة اؼبيدانية يف التاريخ  ( ب

اغبساب السابق، فاؼباللظات ال ي يؤديها التجربة اؼبيدانية بناء على 
%، اذا ناس ب جبدول 78،1طالب بأكملو لصل على  11بعدد 

 .جدا الئق اؼبعيار اللياقة، فهذا النتيجة من اؼبعيار
بعد قّدم البالث ليعطى النتائج اإلستبانة إذل اؼبدرس اللغة العربية  ( ت

يز الفارسي، فحصل بأكمال للصف الثامن يعىن األستاذ عبد العز 
 .الئق جدا% . فالنتيجة من اؼبعيار يعىن 011على نتيجة 

بعد إنتهاء لكل عملية التجربة فحصل البالث أن اؼبعجم اؼبساعد 
الذي طبعو وزارة الشؤون الدينية جبمهورية إندونيسية لكتاب درس اللغة العربية 

ة توسطاؼب العقولروضة  اؼبدرسةيف  بالتطبيق 1102باؼبنهج  1104سنة 
للصف الثامن يتأكد بصاحل، جيي ب  ماالنج غنجان فاكسآجي اإلسالمية

 اؼبشكالت، ويناس ب اغباجات الطالب و اؼبدرس، كما يلى:
 اؼبساعد لكتاب درس اللغة العربية عندىم اؼبعحم اؼبساعد( أ

 عندىم اؼبعجم اعبي ب، لىت يكون السهولة يف ضبلو( ب
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 اؼبفرداتيشعرون السهلة و السريع يف حبث ( ت
 يشعرون اغبماسة يف تعليم اللغة العربية( ث

 
 

فعالية المعجم في مساعدة الطالب لفهم كتاب "درس اللغة  المبحث الثالث :
 المتوسطةالعربية" في المرحلة 

 
نتائج من اإلستخدام المعجم المساعد لكتاب درس اللغة العربية في الصف  .أ

غنجان فاكسآجي  ميةالمتوسطة اإلسال بالمدرسة روضة العقول الثامن
  ماالنج

قام البالث باػبتبار القبلي ؼبعرفة قدرة الطالب يف مادة اللغة العربية قبل 
من مايو  1يف التارخ  اؼبساعد لكتاب درس اللغة العربيةاستخدام اؼبعجم 

 يف الصف الثامن. والنتائج اإلختبار القبلي كمايلى :  1106
(٘ٔ.ٗالجدول )  

 الرقم طالباسم ال الدرجة التقدير
 .0 أىنجونج رضبة 11 ضعيف
 .1 فهران نتانيا 21 ضعيف
 .2 فاردى نور 21 ضعيف
 .3 نندا فوسفيتا 51 متوسط
 .4 سلسا فرانسيسكا 01 ضعيف
 .5 جيهان متيعتوس 21 ضعيف
 .6 عرفة النور اليل 21 ضعيف
 .7 اضبد رجال الفكري 21 ضعيف
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 .8 رجال أكرب 21 ضعيف
 .01 ريزاريان  51 متوسط
 .00 أضبد ولي الدين 51 متوسط
 .01 رجال فوزيا إمام 41 مقبول
 .02 جندي دوي معرفة 11 ضعيف
 .03 أم الفرحية 11 ضعيف
 .04 زاكية أفانٌن 01 ضعيف
 .05 واوان ستياوان 11 ضعيف
 .06 فكري عارف 01 ضعيف
 .07 رندي فاز رزالدي 31 ضعيف
 .08 نور اؼبصنوعة 51 متوسط

 .11 رايف ىناسي 41 ولمقب
 اجملموع 561
 اؼبتوسط 22،4

 
 من اعبدوال السابق فاػبالصة ىي :

من نتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل الثامن تتكون من عشرين  
الطالب. أن الطالب يف مستوى فبتز ال يوجد، ويف مستوى جيد ال يوجد، ويف 

وجد إثنا طالبان، و مستوى متوسط يوجد اربعة الطالب، و يف مستوى مقبول ي
 يف مستوى ضعيف اربعة عشر الطالب.

بعد حيّصل البالث على البيانات من اإلختبار القبلي يف الفصل  
. فا ماالنج غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةبالثامن 

لبالث يعمل عملية التعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن باإلستخدام اؼبعجم 
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ؼبساعد. بعد البالث يعمل عملية التعليم يف الفصل الثامن، البالث تعطى ا
يف الفصل الثامن. أما بيانات  1106من مايو  05اإلختبار البعدي يف التاريخ 

 ال ي حيّصل البالث ىي يف جدوال آليت :
 (ٙٔ.ٗالجدول )

 الرقم اسم الطالب الدرجة التقدير
 .0 أىنجونج رضبة 61 جيد
 .1 ران نتانيافه 71 فبتز
 .2 فاردى نور 61 جيد
 .3 نندا فوسفيتا 71 فبتز

 .4 سلسا فرانسيسكا 31 ضعيف
 .5 جيهان متيعتوس 61 جيد
 .6 عرفة النور اليل 71 فبتز
 .7 اضبد رجال الفكري 81 فبتز
 .8 رجال أكرب 011 فبتز
 .01 ريان ريزا 71 فبتز
 .00 أضبد ولي الدين 011 فبتز

 .01 ال فوزيا إمامرج 51 متوسط
 .02 جندي دوي معرفة 71 فبتز
 .03 أم الفرحية 81 فبتز

 .04 زاكية أفانٌن 51 متوسط
 .05 واوان ستياوان 61 جيد
 .06 فكري عارف 71 فبتز
 .07 رندي فاز رزالدي 81 فبتز
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 .08 نور اؼبصنوعة 011 فبتز
 .11 رايف ىناسي 71 فبتز

 اجملموع 0461
 اؼبتوسط 67،4

 
 من اعبدوال السابق فاػبالصة ىي :

من نتيجة اإلختبار القبلي يف الفصل الثامن تتكون من عشرين  
الطالب. أن الطالب يف مستوى فبتزة يوجد ثالثة عشر الطالب، و يف مستوى 
جيد يوجد اربعة الطالب، و يف مستوى متوسط إثنا طالبان، ويف مستوى مقبول 

  ب.ال يوجد، ويف مستوى ضيف والد طال
بعد حيصل البالث على اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف الفصل 
الثامن، نال البالث النتائج ىي : أن متوسط نتيجة من اإلختبار القبلي يف 

. ومتوسط نتيجة من اإلختبار البعدي يف الفصل  22،4الفصل الثامن ىو 
 توضيحها يف جدول يف ما يلى :  67،4الثامن ىو 

(ٚٔ.ٗالجدول )  
 نتيجة اإلختبار الرقم
0.  22،4 اإلختبار القبلي 
1.  67،4 اإلختبار البعدي 

  
بناء على جدول السابق فالبالث يشرح أن نتيجة اؼبتوسط من اإلختبار 

. وتلك النتيجة إذا دخل على معاير نتيجة 22،4القبلي يف الفصل الثامن ىو 
طالب يف الفصل (، فالبالث يلخص أن كفاءة ال38-1اإلختبار فيما بٌن )

 الثامن ىو يف مستوى "ضعيف".
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وأما نتيجة اؼبتوسط من اإلختبار البعدي يف الفصل يف فصل الثامن ىو 
-61، وتلك النتيجة إذا دخل على معاير نتيجة اإلختبار فيما بٌن )67،4

(، فالبالث يلخص أن كفاءة الطالب يف الفصل الثامن ىو يف مستوى 68
 ."جيد"

 
(ٛٔ.ٗالجدول )  

رقمال  التقدير النتيجة 
 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

عدد 
 الطالب

عدد  النسبة اؼبؤية
 الطالب

النسبة 
 اؼبؤية 

0 71-011 %54 02 - - فبتاز   
1 61-68 %11 3 - - جيد   
2 51-58 %11 3 متوسط   1 01%  
3 41-48 %01 1 مقبول   - - 
4 1-38 %61 03 ضعيف   0 4%  

%011 11 عدد  11 011%  
 )جدول اؼبقارنة بٌن اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف الفصل الثامن(

بناء على البيانات من جدول اؼبقارنة بٌن اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف 
% من الطالب يف اؼبستوى 61فصل الثامن ظهرت البيانات أن اختبار القبلي 

% من الطالب يف مستوى 11% من الطالب يف اؼبستوى مقبول، و 01الضعيف، و 
متوسط، و من الطالب يف مستوى جيد و فبتاز ال يوجد. أما البيانات من اإلختبار 

% من الطالب يف اؼبستوى الضعيف، و من الطالب يف اؼبستوى مقبول ال 4البعدي  
% من الطالب يف مستوى 11% من الطالب يف مستوى متوسط، و 01يوجد، و 
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ستوى فبتاز. أما النتيجة من اإلختبارين يف فصل % من الطالب يف م54جيد، و 
 الثامن  على وىي اإلختبار البعدي أكرب من اإلختبار القبلي.

 اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي  يف فصل الثامن  (0
يف ىذا البحث البالث يبحث عن اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي  

كتاب "درس اللغة لساعد يف فصل الثامن لتعريف فعالية تطوير اؼبعجم اؼب
 روضة العقول اؼبدرسةب العربية" لرتقية تعليم اللغة العربية يف الصف الثامن

بناء على النتيجة من  ماالنج غنجان فاكسآجي ة اإلسالميةتوسطاؼب
  اإلختبارين يف الفصل الثامن فيستخدم البالث بالرموز :

   
  

√
∑   

       

 

  
 طوات لسبها ىي كما تلي :وأما اػب

 ( Ha( والفروض البديل )H0تقدم الفروض الصفر ) -
- (Ha يطوي )"اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس اللغة العربية 
- (H0 يطوي ) اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس اللغة العربية" يطل ب عن

 اؼبتوسط ومعيار اإلكبراف كما يف الصفحة التالية.
 (ٜٔ.ٗالجدول )

X
2
d Xd d

2
  /dالفروق

اختبار 
 البعدي

االختبار 
 القبلي

 الرقم

14 4 1411 41 61 11 0. 
14 4 1411 41 71 21 1. 
14 -4 0511 31 61 21 2. 
514 -14 311 11 71 51 3. 
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114 -04 811 21 31 01 4. 
14 -4 0511 31 61 21 5. 
14 4 1411 41 71 21 6. 
114 04 2511 51 81 21 7. 
514 14 3811 61 011 21 8. 
514 -14 311 11 71 51 01. 
14 -4 0511 31 011 51 00. 

0114 -24 011 01 51 41 01. 
114 04 2511 51 71 11 02. 
514 14 3811 61 81 11 03. 
14 4 1411 41 51 01 04. 
14 4 1411 41 61 11 05. 
514 14 3811 61 71 01 06. 
14 04 2511 51 81 31 07. 
14 4 0511 31 011 51 08. 
114 04 811 21 71 41 11. 
 ؾبموع 561 0461 811 35111 1 4411

اؼبتوس 22،4 67،4 34 1211 1 164
 ط

 

 )الفرق بٌن نتيجة اإلختبار القبلى واإلختبار البعدي يف الفصل الثامن(

 أما الشرح من اعبدوال السابق كما يلى : 
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يف  61القبلي و يف اختبار  11باالسم أىنجونج رضبة ىو نال قيمة  0رقم 
يف  21باالسم فهران نتانيا ىي نالت قيمة  1رقم  .41اختبار البعدي أما ترقيتها 

باالسم فاردى نور ي  2رقم  .41يف اختبار البعدي أما ترقيتها  71اختبار القبلي و 
 3رقم  .31يف اختبار البعدي أما ترقيتها  61يف اختبار القبلي و  21نالت قيمة 

يف اختبار البعدي أما  71يف اختبار القبلي و  51فيتا ىو نال قيمة باالسم نندا فوس
يف اختبار القبلي و  01باالسم سلسا فرانسيسكا ىي نالت قيمة  4رقم  .11ترقيتها 

باالسم جيهان متيعتوس ىو نالت قيمة  5رقم  .21يف اختبار البعدي أما ترقيتها  31
باالسم عرفة  6رقم  .31أما ترقيتها يف اختبار البعدي  61يف اختبار القبلي و  21

يف اختبار البعدي أما ترقيتها  71يف اختبار القبلي و  21النور اليل ىي نالت قيمة 
يف  81يف اختبار القبلي و  21باالسم أضبد رجال الفكري ىو نال قيمة  7رقم  .41

اختبار  يف 21باالسم رجال أكرب ىو نال قيمة  8رقم  .51اختبار البعدي أما ترقيتها 
باالسم ريان ريزا ىو نال  01رقم  .61يف اختبار البعدي أما ترقيتها  011القبلي و 

باالسم  00رقم  .11يف اختبار البعدي أما ترقيتها  71يف اختبار القبلي و  51قيمة 
يف اختبار البعدي أما  011يف اختبار القبلي و  51أضبد ولي الدين ىو نال قيمة 

 51يف اختبار القبلي و  41االسم رجال فوزيا إمام ىو نال قيمة ب 01رقم  .31ترقيتها 
باالسم جندي دوي معرفة ىي نالت قيمة  02رقم  .01يف اختبار البعدي أما ترقيتها 

باالسم أم  03رقم  .51يف اختبار البعدي أما ترقيتها  71يف اختبار القبلي و  11
 .61 اختبار البعدي أما ترقيتها يف 81يف اختبار القبلي و  11الفرحية ىي نالت قيمة 

يف اختبار  51يف اختبار القبلي و  01باالسم زاكية أفانٌن ىي نالت قيمة  04رقم 
يف اختبار  11باالسم واوان ستياوان ىو نال قيمة  05رقم  .41البعدي أما ترقيتها 
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ال باالسم فكري عارف ىو ن 06رقم  .41يف اختبار البعدي أما ترقيتها  61القبلي و 
باالسم  07رقم  .61يف اختبار البعدي أما ترقيتها  71يف اختبار القبلي و  01قيمة 

يف اختبار البعدي أما  81يف اختبار القبلي و  31رندي فاز رزالدي ىي نالت قيمة 
يف اختبار القبلي و  51باالسم نور اؼبصنوعة ىي نالت قيمة  08رقم  .41ترقيتها 

 41باالسم رايف ىناسي ىو نال قيمة  11رقم  .31قيتها يف اختبار البعدي أما تر  011
 .21يف اختبار البعدي أما ترقيتها  71يف اختبار القبلي و 

اؼبتوسط  و 22،4( = Yمن ىذا اعبدول عرف أن اؼبتوسط النتيجة القبلي )
و ؾبموعة الفروق بٌن النتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار  67،4( = Xالنتيجة البعدي )

واؼبتوسط من الفروق بٌن النتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار  811( =   ∑) البعدي
بٌن النتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار  وؾبموع مربع الفروق 34( = Mdالبعدي )
 قيمة فتجد. 11( = N) اإلختبار يف العينة وعدد 4411( =    ∑البعدي )

 :  كمايلى t-قيمة

 

   
  

√ ∑ ۲ 
       

 

 

   
34

√
44۰۰

۲۰ ۲۰  0 
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34

√
44۰۰
27۰

 

 
 

   
34

√۱3 36
 

 
 

   
34

2 7۰
 

 
   0۱ 73 

 
بناء على لساب السابق البالث يستطيع ان يعرف أن اؼبتوسط من اإلختبار 

بٌن  فيعريف أن الفروق 67،4واؼبتوسط من إلختبار البعدي ىو  22،4القبلي  ىو 
، وؼبعرفة اؼبقارنة بينهما البالث يستخدم 34اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي مها 

% 0% و 4جبدوال بالدرجة  00،73ىو  T-test. أما لاصل من قيم  T-testإختبار 
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ىي  11% لعدد 0ويف درجة  1،01ىي  11% لعدد العينة 4فتجد يف درجة الداللة 
 . 1،77<00،73>1،01 احملصولة ىي T-test، فتعريف بامقارنة بٌن 1،77

( مردود والفرض H0فالفرض الصفر ) T-tabelأكرب من قيمة  T-hitungألن قيمة 
كتاب "درس اللغة العربية" ل( مقبول. وستجد ىنا أن تطوير اؼبعجم اؼبساعد Haالبديل )

 يف الصف الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية روضة العقول غنجان فاكسآجي ماالنج
 ."فّعال"
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 الفصل الخامس
 مناقشة البحث

 
ىي اؼبؤسسة الرتبوية يف اؼبستوى  اؼبدرسة روضة العقول اؼبتوسطة اإلسالمية

دينة ميف يف إلدى اؼبدارس اإلسالمية ىذه اؼبدرسة ربت وزارة الشؤون الدينية.  اؼبتوسطة
اؼبتوسطة اإلسالمية كتاب "درس استخدمت اؼبدرسة روضة العقول . جاوا الشرقية ماالنج

يف التعليم  1102طبعو وزارة الشؤون الدينية جبمهورية إندونيسيا باؼبنهج  اللغة العربية"
 اللغة العربية.

 ىي اؼبناس ب لسهل الطلبة يف فهم اؼبفردات الصعوبة وسائل اؼبساعدإلدى 
عند البالث ىذه  ،يف تلك اؼبدرسة اؼبعجم اؼبساعد. قد تطّور البالث اؼبعجم اؼبساعد

الوسيلة سهلة يف استفاده واستعمالو وتطبيقو لدى اؼبعلم واؼبتعلم ومناسبة يف عملية 
 التعليم والتعلم خاصة يف تعليم اللغة العربية. 

بنظر إذل نتيجة ال ي قد وزع البالث إذل اػببًنين )ظبالة الدكتور شهداء 
يف و إذل معلم اللغة العربية والتالميذ  اؼباجسرت وظبالة الدكتور دنيال اغبلمي اؼباجستًن(

كلهم ربصل   غنجان فاكسآجي روضة العقول اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبدرسةب الصف الثامن
 من خبًن التصميم، وىو التصديق ستبانةنتيجة االإذل قيمة أو درجة الئق جدا. أما 

وأما نتيجة  درجة الئق.% وىي على 72،7 الدكتور شهداء اؼباجسرت ، فتبلغ إذل قيمة
الدكتور دنيال اغبلمي اؼباجستًن، فتبلغ  ، وىوواد واحملتوياتمن خبًن اؼب التصديق ستبانةا

لذلك تيجة االستبانة من اػببًنين  .درجة الئق جداوىي على % 75،6 إذل قيمة
 علمممن  التصديق ستبانةنتيجة اال صديق. مثنتاج اؼب ىذا يقرر البالث أناؼبذكورين، 
درجة وىي على %  84 تبلغ إذل قيمة( أستاذ عبد العزيز الفارسيأستاذ ) يةاللغة العرب
اؼبدرسة روضة العقول  مناثلفصل اللالتالميذ  من ستبانةنتيجة االوكذلك  .الئق جدا

تبلغ إذل  طالب يف التجريبة اؼببدائية، عشرةبعدد  غنجان فاكسآجي اؼبتوسطة اإلسالمية



84 
 

تبلغ  ،يف التجريبة اؼبيدانية الطالب عشرينعدد بو  .درجة الئقوىي على   %70 قيمة
اؼبعجم نتاج )اؼبالبالث أن  لخصفي درجة الئق جدا.وىي على % 78،1 إذل قيمة
 صديق ومناس ب بالتياجات التالميذ. (كتاب "درس اللغة العربية"لاؼبساعد 

 بقيمة األدين22،4اؼبتوسط  قيمة التالميذ تبلغ إذل القيمة القبلي االختبارويف 
 اؼبتوسط قيمة التالميذ تبلغ إذل القيمة بعدال االختباريف  و .51وقيمة األعلى  01

. ىذه النتيجة تدل على زيادة كفائة 011وقيمة األعلى  31بقيمة األدين  67،4
 . وكذلك من نتيجة كتاب "درس اللغة العربية"لاؼبعجم اؼبساعد الطالب بعد استخدام 

t-test،  ال ي ربصول على  قيمة االختبار البعدي  ار القبلي واالختبىناك الفرق بٌن t  =
 من أكرب t-test قيمة أن فتجد%. 0 و% 4 بالدرجة table -t إذل ننظرنا وإذا .00،73

كتاب "درس لاؼبعجم اؼبساعد أن استخدام تلك القيمة تدل على وىي  .table -tيف قيمة
 فعال.  اللغة العربيةدرس  اللغة العربية بكتابتعليم يف  اللغة العربية"

إلستخدام اؼبعجم الذي صنع البالث ويكمل إذل اؼبدرسة  البالث وصييآخرا، 
اؼبفردات الذي وجدت يف اؼبعجم اؼبساعد ليساعد الطالب يف فهم اؼبفردات و ترقية 

 .الرغبة
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  سسادالفصل ال
 الخاتمة

 
 خالصة نتائج البحث . أ

ير عن تطوير اؼبعجم اؼبساعد انتهاء من اجراءات البحث و التطو بعد 
غنجان  ة اإلسالميةتوسطاؼب روضة العقول اؼبدرسةكتاب "درس اللغة العربية" يف ل

 ماالنج للصف الثامن. فالبالث لصل اإلستنتاج األخًن كما يلى: فاكسآجي
 كتاب "درس اللغة العربية"لتطوير اؼبعجم اؼبساعد  .0

ما مرالل التطوير يف . أ ADDIEىذا البحث التطوير جيري على منوذج 
( 2( تصميم اؼبعجم 1( ربليل اغباجات واؼبشكالت 0ىذا النموذج يعين: 

( 4( تطبيق واإلصاللات 3تطوير اؼبعجم : تصديق اػببًن، واإلصاللات 
 اعة اؼبعجم.طبتقومي و 

 
 التصديق من الخبير

% فنتيجة من 75،6من خبًن اؼبواد و احملتوى بأكملو لصل على  ( أ
 ق جدااؼبعيار الئ

% فنتيجة من اؼبعيار 72،7من خبًن التصميم بأكملو لصل على  ( ب
 الئق

 
 نتائج اإلستبانة

بأكملو لصل على  اإلستبانة من الطالب يف ذبربة البعدي ( أ
 % فنتيجة من اؼبعيار الئق جدا78،1
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% فنتيجة من اؼبعيار 84بأكملو لصل على  اإلستبانة من اؼبدرس  ( ب
 جدا الئق

عدة الطالب لفهم كتاب "درس اللغة العربية" يف اؼبعجم يف مسافعلية  .1
 اؼبتوسطةاؼبرللة 

يستخدم البالث اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. أما نتيجة من 
فدرجة  67،4وتصًن  22،4اإلختبار يعين: معدلة نتيجة من اإلختبار يبلغ 

يف مساعدة الطالب لفهم كتاب "درس %. اذان استخدام اؼبعجم 34ترقية 
 "فعال". اؼبتوسطةالعربية" يف اؼبرللة  اللغة

 
 قتراحاتاال  . ب

البحث، يعطى البالث اإلقرتالات ؼبستخدم اؼبعجم اؼبساعد وللحث يف ىذا 
 النفسي، كاآليت : 

إن اؼبعجم اؼبساعد حيتاج اذل اصاللات، كما اإلقرتالات من اآلخر يعين  .0
اؼبساعد أكمل زيادة الصورة، قائمة اؼبتضادات و قائمة اؼبرتدفات للمعجم 

 من سبقو.
إن البحث حيتاج للإلستمرار، البالث األخرى يستطيع تطوير اإلنتاج  .1

 بألسن لكي يستخدم الطالب يف أنواع اؼبكان
يرجى البالث أن اؼبدرسة وباػبصوص مدرس اللغة العربية والطالب ينفع  .2

 اؼبنتج ليساعد ترقية اعبودة تعليم اللغة العربية.
اؼبعجم اؼبساعد ال ينتهي يف ىنا ولكن البالث  يرجى البالث أن صناعة .3

األخرى يستطيع أن يصنع اؼبعجم اؼبساعد بألسن ليكمل اؼبعجم قبلو و 
 ليساعد عمالية تعليم اللغة العربية.
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ANGKET PENILAIAN TANGGAPAN AHLI ISI DAN MATERI 

PENGEMBANGAN KAMUS BANTU BUKU درس اللغة العربية  

TINGKAT TSANAWIYAH 

Kepada Yth. Dr. Danial Hilmi, M.Pd. 

di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

       Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan jenjang sarjana (S1) 

Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti 

mengembangkan produk berupa kamus bantu buku درس اللغة العربية sebagai sarana 

pembantu dalam proses pembelajaran bahasa Arab untuk Madrasah Tsanawiyah 

kelas VIII di MTs Raudhatul „Uqul, Pakisaji.  

       Selanjutnya, agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi sarana 

pembantu yang mampu memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar bahasa 

Arab, maka peneliti memohon kesediaan Bapak untuk sedikit meluangkan waktu 

untuk mengisi angket ini sebagai ahli isi dan materi. 

       Cara mengisi angket ini adalah dengan membubuhkan tanda cek (√) pada 

skala yang telah ditentukan. Adapun skala penilaian yang digunakan sebagai 

berikut:  

SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 

1 2 3 4 5 

Sangat tidak 

baik 
Tidak Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

       Jawaban, perbaikan, dan saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi 

peneliti untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap produk yang peneliti 

kembangkan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk kamus yang peneliti 

kembangkan ini. Jawaban dan komentar Bapak akan dijaga kerahasiaannya oleh 

peneliti.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

 

        Malang, 12 Mei 2017 

        Peneliti, 

 

 

        Shihabuddin Akbar A. 

        13150036 
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ANGKET PENILAIAN TANGGAPAN AHLI DESAIN  

PENGEMBANGAN KAMUS BANTU BUKU درس اللغة العربية  

TINGKAT TSANAWIYAH 

Kepada Yth. Dr. H. Syuhadak, M.A.  

di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

       Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan jenjang sarjana (S1) 

Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti 

mengembangkan produk berupa kamus bantu buku درس اللغة العربية sebagai sarana 

pembantu dalam proses pembelajaran bahasa Arab untuk Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) kelas VIII di MTs Raudhatul „Uqul Pakisaji.  

       Selanjutnya, agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi sarana 

pembantu yang mampu memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar bahasa 

Arab, maka peneliti memohon kesediaan Bapak untuk sedikit meluangkan waktu 

untuk mengisi angket ini sebagai ahli desain pembelajaran Bahasa Arab. 

       Cara mengisi angket ini adalah dengan membubuhkan tanda cek (√) pada 

skala yang telah ditentukan. Adapun skala penilaian yang digunakan sebagai 

berikut:  

SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 

1 2 3 4 5 

Sangat tidak 

baik 
Tidak Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik 

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

peneliti untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap produk yang peneliti 

kembangkan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk kamus yang peneliti 

kembangkan ini. Jawaban dan komentar Bapak akan dijaga kerahasiaannya oleh 

peneliti.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

 

        Malang, 12 Mei 2017 

        Peneliti, 

 

 

        Shihabuddin Akbar A. 

        13150036 

 

 

 

http://fitk.uin-malang.ac.id/id/content/dr-h-syuhadak-ma
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JAWABAN DAN HASIL ANGKET SISWA PADA PERCOBAAN TERBATAS 

 

            
Jumlah Responden 

Indikator 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 42 

2 4 4 5 3 5 4 4 5 3 4 41 

3 3 3 5 3 4 3 5 5 3 5 39 

4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 39 

5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 42 

6 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 40 

7 3 4 4 5 4 4 4 5 3 4 40 

8 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 39 

9 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 41 

10 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 42 

Total Poin 405 
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JAWABAN DAN HASIL ANGKET SISWA PADA PERCOBAAN LAPANGAN 

            
Jumlah Responden 

Indikator 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 45 

2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 46 

3 4 4 5 3 4 4 5 5 3 5 42 

4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 44 

5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 44 

6 4 3 4 4 4 5 3 5 4 5 41 

7 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 44 

8 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 43 

9 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 45 

10 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 47 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

12 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 44 

13 5 3 4 5 3 4 3 4 3 5 39 

14 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 47 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

16 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 43 

17 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 46 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 

19 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 43 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Total Poin 892 
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ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN GURU MATA PELAJARAN 

BAHASA ARAB PADA UJI COBA LAPANGAN 

PENGEMBANGAN KAMUS BANTU BUKU درس اللغة العربية 

TINGKAT MADRASAH TSANAWIYAH DI MTS RAUDHATUL ‘UQUL 

Kepada Yth. Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

di MTs Raudhatul „Uqul  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

       Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan jenjang sarjana (S1) 

Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti 

mengembangkan produk berupa kamus bantu buku درس اللغة العربية sebagai 

sarana pembantu dalam proses pembelajaran bahasa Arab untuk Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) kelas VIII di MTs Raudhatul „Uqul.  

       Kamus bantu ini didesain untuk siswa kelas VIII pada mata pelajaran bahasa 

Arab. Berkaitan dengan penyusunan kamus bantu tersebut, peneliti bermaksud 

melakukan uji efektivitas terhadap produk (kamus) yang dikembangkan.  

       Oleh karena itu, penulis memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan 

penilaian terhadap kualitas produk yang telah dikembangkan melalui angket ini. 

Hasil pengisian angket akan digunakan untuk menyempurnakan produk yang 

dikembangkan agar produk bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan di masa 

mendatang. Sebelumnya, peneliti mengucapkan terimakasih atas kesediaan 

Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam pengisian angket ini.  

       Adapun petunjuk pengisian angket adalah sebagai berikut:  

1. Sebelum mengisi angket yang tersedia, dimohon Bapak/Ibu terlebih 

dahulu memahami isi kamus bantu buku درس اللغة العربية. 

2. Berilah tanda (√) pada kolom skor penilaian dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Skor 1  : Sangat tidak tepat, sangat tidak sesuai, sangat tidak 

menarik, sangat tidak mudah. 

b. Skor 2  : Kurang tepat, kurang sesuai, kurang jelas, kurang 

menarik, kurang mudah. 

c. Skor 3 : Cukup tepat, cukup jelas, cukup menarik, cukup mudah. 

d. Skor 4 : Tepat, sesuai, jelas, menarik, mudah. 

e. Skor 5  : Sangat tepat, sangat sesuai, sangat jelas, sangat menarik, 

sangat mudah.   

3. Komentar atau saran mohon ditulis pada kolom yang telah disediakan.  

4. Pengisian angket ini bertujuan untuk mengukur tingkat keefektifitasan 

produk yang telah dikembangkan sehingga kecermatan dalam penelitian 

produk sangat diharapkan.  
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       Jawaban, komentar maupun saran dari Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat 

bagi peneliti untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehngga dapat meningkatkan 

kualitas produk (kamus) yang peneliti kembangkan ini.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

        Malang, .... Mei 2017 

        Peneliti,  

 

 

        Shihabuddin Akbar A. 

        13150036 
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HASIL ANGKET GURU MATA PELAJARAN BAHASA ARAB  

No. Variabel Indikator 
Hasil 

Jawaban 

1. 
Perwajahan 

(cover/sampul) 

1) Kemenarikan cover kamus 4 

2) Kemenarikan tampilan kamus untuk 

dibaca 
5 

3) Kejelasan petunjuk penggunaan 

kamus 
5 

4) Ketepatan daftar isi 
5 

2. Uraian Isi Kamus 

5) Ketepatan ukuran dan jenis tulisan 4 

6) Kemenarikan pembatas tiap abjad 

pada kamus 
4 

7) Kemudahan isi kamus untuk dipahami 5 

8) Ketepatan pemberian batas antar 

materi dalam kamus 
5 

9) Kesesuaian kosakata dengan makna 5 

10) Kesesuaian antara kosakata 

dengan materi yang ada di buku  درس

 اللغة العربية
5 

11) Kemenarikan penambahan daftar 

isim mufrad, mutsannaa, jama‟, 

kaidah nahwu dasar, amtsilah 

tasrifiyyah dasar disertai contoh dan 

mahfudzat 

5 

12) Kejelasan cara penerjemahan 

kosakata 
5 
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(. امالء الفطاٖ باليلماث املىاػبت !6-1للؼٌإ همطة )  
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 ! كل الٔباضاة آلاجُت باللىضة املىاػبت(. 9-7للؼٌإ همطة )

 

 

َباِوي .7
َ ْ
ْبِنى امل ًَ َهْىِسُغ 

ُ ْ
 امل

 

 

........................................................ 

 

Nama : ………………………................................. 

 

No. Absen : ……………………............................. 

SOAL PRETEST 
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ى  .8 ْطض َ
َ ْ
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اِث  .9
َ
َباج ُْ الىَّ ْعَض ًَ ُح 

َّ
 الَفال

 

 

............................................................... 

(. جطحم الجملت آلاجُت!11للؼٌإ همطة )  

10. Umar bermain dengan bola 

 

 

................................................................. 
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(. امالء الفطاٖ باليلماث املىاػبت !6-1للؼٌإ همطة )  
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........................................................ 

 

Nama : ………………………................................. 

 

No. Absen : ……………………............................. 

SOAL POSTTEST 
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َّ
 الٌ

 

................................................................... 

 

 

اِث  .9
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َباج ُْ الىَّ ْعَض ًَ ُح 

َّ
 الَفال

 

 

............................................................... 

(. جطحم الجملت آلاجُت!11للؼٌإ همطة )  

 

10. Umar bermain dengan bola 

 

 

................................................................. 
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HASIL PRETEST SISWA KELAS VIII MTs ROUDHOTUL 'UQUL 

    Nomor Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 AHNJUNG RAHMAT FITRIA 20 Lemah 

2 FAHRANI NATANIA ADIBA 30 Lemah 

3 FARIDA NURIL SALSABILA 30 Lemah 

4 NANDA PUSPITANINGTYAS 60 Cukup 

5 SALSA FRANSISKA 10 Lemah 

6 JIHAN MUTIATUS SYARIFAH 30 Lemah 

7 AROFATUN NURUL LAILY 30 Lemah 

8 AKHMAD RIZA FIKRI FAHMI 30 Lemah 

9 RIJAL AKBAR 30 Lemah 

10 RYAN REZA ALVIAN 60 Cukup 

11 AHMAD WAHYUDIN 60 Cukup 

12 RIZAL FAUZIAN IMAMI 50 Kurang 

13 CINDY DEWI MA'RIFAH 20 Lemah 

14 UMMUL FARIKHAH 20 Lemah 

15 ZAKIA AFANIN 10 Lemah 

16 WAWAN SETIAWAN 20 Lemah 

17 FIKRI ARIF NUR RACHMAN 10 Lemah 

18 RENDY FAZA RIZALDI 40 Lemah 

19 NURUL MASHNU'AH 60 Cukup 

20 RAFI HUNASI DHIA ULHAQ 50 Kurang 

TOTAL 670 

RATA-RATA 33,5 
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HASIL POSTTEST SISWA KELAS VIII MTs ROUDHOTUL 'UQUL 

    Nomor Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 AHNJUNG RAHMAT FITRIA 70 Baik 

2 FAHRANI NATANIA ADIBA 80 Baik Sekali 

3 FARIDA NURIL SALSABILA 70 Baik 

4 NANDA PUSPITANINGTYAS 80 Baik Sekali 

5 SALSA FRANSISKA 40 Lemah 

6 JIHAN MUTIATUS SYARIFAH 70 Baik 

7 AROFATUN NURUL LAILY 80 Baik Sekali 

8 AKHMAD RIZA FIKRI FAHMI 90 Baik Sekali 

9 RIJAL AKBAR 100 Baik Sekali 

10 RYAN REZA ALVIAN 80 Baik Sekali 

11 AHMAD WAHYUDIN 100 Baik Sekali 

12 RIZAL FAUZIAN IMAMI 60 Cukup 

13 CINDY DEWI MA'RIFAH 80 Baik Sekali 

14 UMMUL FARIKHAH 90 Baik Sekali 

15 ZAKIA AFANIN 60 Cukup 

16 WAWAN SETIAWAN 70 Baik 

17 FIKRI ARIF NUR RACHMAN 80 Baik Sekali 

18 RENDY FAZA RIZALDI 90 Baik Sekali 

19 NURUL MASHNU'AH 100 Baik Sekali 

20 RAFI HUNASI DHIA ULHAQ 80 Baik Sekali 

TOTAL 1570 

RATA-RATA 78,5 
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 (1106مايو  1، ثالثاء)ال السوؤل يف اإلختبار القبلي الطلبةيعمل . صورة 0
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 ( 1106مايو  05، ثالثاء)ال السوؤل يف اإلختبار البعدي الطلبةيعمل صورة . 1
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 (1106مايو  1صورة مقابلة بٌن البالث مع اؼبدرس اللغة العربية )اػبميس،  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 صورة البالث مع األساتذ و الطلبة فصل الثامن .3
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1. PENCARIAN KATA 

Kata-kata yang akan dicari artinya apabila berupa 

fi‟il (kata kerja), maka pertama-tama harus diketahui 

terlebih dahulu asal katanya (kata pokoknya). Misalnya 

kata يضرب asal katanya adalah ضرب maka hendaklah 

dicari berdasarkan permulaan dan urutan huruf-

hurufnya, yaitu ض،ر،ب dan seterusnya. 

Sedangkan, jika kata yang dicari berupa isim (kata 

benda),  maka harus diperhatikan dan ditentukan huruf 

pertama yang dilafalkan. Misalnya kata مكتب, maka 

hendaklah diperhatikan dan ditentukan huruf 

pertamanya yakni م, selanjutnya dicari didaftar huruf 

 .dan seterusnya .م،ك،ت،ب 

2. TANDA-TANDA 

Tanda * : Jamak 

Tanda (lk) : Laki-laki 

Tanda (pr) : Perempuan 
 

 

مقدمة

Mukadimah 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

، ما يكون من هجوى ثالثة إال الحمد هلل يعلم ما في السماوات وما في ألارض

 هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم.

Alhamdulillah, dengan rahmat dan inayah Allah SWT. 

Kami dapat menyelesaikan penyusunan sebuah Kamus Bantu 

bahasa Arab untuk buku “Darsul Lughoh” yang insyaAllah 

mudah dipahami. 

Memang sekarang ini banyak sekali kamus Bahasa 

Arab yang beredar, akan tetapi belum ada yang spesifik untuk 

membantu pembelajaran terkhusus untuk buku “Darsul 

Lughoh” terbitan Kementrian Agama kelas VIII. 

Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Taufiqurrahman 

yang telah memberi waktunya untuk membimbing penyusunan 

kamus ini dan kepada para ahli, penyusun mengharapkan tegur 

sapanya untuk perbaikan kamus bantu ini.sebelum dan 

sesudahnya kami ucapkan terima kasih dan semoga 

bermanfaat.  
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Maaf, menyesal آِػف 

Agama Islam  ِْػ ئ 
َ

 تَُّ مِ ال

Gigi-gigi  
َ
 *انىَ ْػ أ

Diare ٌِئْػَها 

Terkena, menimpa  َكاَب
َ
ُب -ا ِْ ِل ًُ 

Makanan َمت ِٔ
ْ
ً

َ
 أ

Mendekati, mendatangi  َرَب
َ
ت
ْ
ِرُب -اك

َ
ْلت ًَ 

Pil, tablet َطاق
ْ
ك
َ
 أ

Sakit م
َ
ل
َ
 أ

Ke, sampai, hingga  ِئ 
َ
 ىل

Radang tenggorokan  ِم
ْ
َخل

ْ
 الِتَهاُب ال

Kemarin  ْمِؽ
َ
 أ

Sekarang  
ْ

 نآلا

Saya, aku ا
َ
ه
َ
 أ

Kamu (lk)  َذ
ْ
ه
َ
 ا

Kamu (pr)  ِذ
ْ
ه
َ
 ا

Menunggu, menanti  َط
َ
َخِ

ْ
ط-اه ِِ َخ

ْ
ي ًَ 

Kalian (lk)  ُخْم
ْ
ه
َ
 ا

Kalian berdua ُخَما
ْ
ه
َ
 ا

Masyarakat/sosial  َِم خِ ْح ا ِٓ  تَُّ ا

Menyukai  ََّحب
َ
ِحب  -أ ًُ 

Kadang-kadang اًها َُ ْح
َ
 أ

Berita-berita  
َ
 أ

ْ
 اضبَ د

Mengambil, mendapatkan  
َ
ص

َ
د

َ
 -أ

ُ
ص

ُ
د

ْ
أ ًَ 

Akhlaq, etika, moral  
َ
 أ

ْ
 د
َ

 قال

Obat-obatan ت ْزِوٍَ
َ
 أ

Ingin  ََضاز
َ
ُس -أ ِطٍْ ًُ 

Memakai, mengenakan َسي
َ
ِسي-اْضج

َ
ْطج ًَ 

Bumi   ْضن
َ
 أ

Daratan, lantai  
َ
 تَُّ ِه ضْ أ

Mandi, mencuci  َّْؼَخِحم  -اْػَخَحم ٌَ 

Istirahat, santai, rileks  َراَح
َ
 ْؼ ٌَ -ِاْػت

َ
 حًْ رِ ت

Meminjam اَضة َٔ  ِاْػِخ

Menerima, menghadapi  ْؼَخْلِبل-اْػَخْلَبَل ٌَ 

Berbaring ى
َ
ل

ْ
ِلي-اْػَخل

ْ
ْؼَخل ٌَ 

Mendengarkan  َِم خَ ْػ ا َٕ- ُٕ ْؼَخِم ٌَ 

Bangun, terjaga  ِْػ ا 
َ
 ُْ د

َ
 ل

َ
ّ- ُْ

َ
ْؼد ٌَ 

ُ
 ِلّ

Keluarga ْػَطة
ُ
 أ
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Kemari engkau (pr)  
َ
 يالِ َٔ ح

Penjelasan, tafsir  
َ
 ريْ ِؼ ْف ج

Murid-murid ص ُْ ِم
َ

ال
َ
 *ج

Murid, siswa  
 
ص ُْ ِم

ْ
 ِجل

Sempurna  َّم
َ
 ج

Sarapan  
َ
  ٌُ اوَ ىَ ج

ْ
 ُف ال

ُ
 ض ىْ ٌ

Mengambil, menerima  ٌَ َىاَو
َ
ٌُ -ج َىاَو

َ
د ًَ 

Berwudlu  
َ
أ َىهَّ

َ
 -ج

ُ
أ َخَىهَّ ًَ 

 

 س

Jam  َػ َٓ  تا

Bertanya  ٌَ
َ
ٌُ -َػأ

َ
ْؼأ ٌَ 

Mendaftarkan  َل ُل -َسجَّ َسّجِ ٌُ 

Membayar  َز زُ -َػسَّ َؼّسِ ٌُ 

Kecepatan ت َٓ  ُػْط

Kasur, tempat tidur  طٍْ طِ َػ 

Segera, cepat ا ًٔ  َػِطَْ

Batuk ٌا َٔ  ُػ

Jatuh, tergelincir  
َ
ٍ

َ
 َػل

 ب
Dengan  ِب 

Menjual  َْ ُٕ -َبا ُْ ِب ًَ 

Penjual   ٕ  َباِئ

Memulai  
َ
 -َبَسأ

ُ
ْبَسأ ًَ 

Barang-barang dagangan َٕبَواِئ* 

Setelah, sesudah  ََس ْٔ ب 

Membangun ْبِني-َبَني ًَ 

Rumah ِْذ  َب

Barang dagangan ت َٓ  ِبَوا

Diantara, antara  َبْيَن 

Rumah-rumah ْىث ُُ  *ُب

 

 ت      

Sejarah  
َ
 رٍْ اضِ ج

Memperbaiki, meningkatkan  ًَ َحؼَّ
َ
ًُ -ج َخَحؼَّ ًَ 

Pendidikan  
َ
 تَُّ بِ طْ ج

Kemari engkau (lk)  
َ
 أٌَ ح
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Rumah sakit َفى

ْ
ـ

َ
 ُمْؼد

Mencuci, mengepel  ْمَسح-َح َس َم ًَ 

Menyisir  َم 
َ

 ـ
َ
ٍ-ٍ

ُ
ْمـ ًَ 

 

 ن

Tim اِزي
َ
 ه

Kedua tim  ْيِن ًَ اِز
َ
 ه

Tidur  
َ
َىام-امَ ه ًَ 

Sayur-sayuran اث
َ
َباج

َ
 *ه

Hasil  ِد
َ
َجته ُْ 

Kami, kita  ًُ ْح
َ
 ه

Rajin ٍُْ
ـِ
َ
 و

Setengah  ِفلْ ه 

Membersihkan  
َ
 ه

َ
ِ 

َ
ف-ف ِِ ْى

ًَ 

Mengatur  َم
َّ
ِ

َ
ُم -ه ِ

ّ
َىِ ًُ 

Ya  ْم َٔ َ
 و

Tidur  
َ
 مىْ ه

 م

Apa َما 

Ada apa ا
َ
 َماش

Ada apa denganmu? ؟ ًَ اِب
َ
 َماش

Pertandingan ُمَباَضة 

Bangunan-bangunan َمَباِوي* 

Kapan  َتىَم 

Bermanfaat  ُمِجّس 

Pemberhentian ت
َّ
 َمَحٌ

Sekolah-sekolah َمَساِضغ* 

Guru   ُمَسّضِغ 

Sekolah َمْسَضَػت 

Kota َىت ًْ  َمِس

Lewat, membiarkan lewat  َض ُض -َمطَّ َمّطِ ًُ 

Pasien ى  َمْطض َ

Gawang َمْطَمى 

Perjalanan, jalan   ُمُطْوض 

Macet ُمْعَزِحَمت 
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Berbicara  
َ

ر َحسَّ
َ
 -ج

ُ
ر َخَحسَّ ًَ 

Berita   َبر
َ
 د

Bermain  َب ِٔ
َ
ُب -ل َٔ ْ

ل ًَ 

Bersih  
 

ف ُْ ِِ
َ
 ه

Bertanya  ٌَ
َ
ٌُ -َػأ

َ
ْؼأ ٌَ 

Besar   ِبْير
َ
 ه

Besok ًسا
َ
ٗ 

Bibir  
 
َفت

َ
 ؿ

Bola  
 
ة طَّ

ُ
 ه

Bola Voli اِئَطة
َّ
ة الٌ طَّ

ُ
 الى

Bus  
 
ت

َ
 َحاِفل

Jalan   ْ اِض
َ

 ؿ

Jalan Kaki ا ًُ
ْ

 َمـ

Jam  َػ 
 
ت َٓ  ا

Jari   ٕ ْكُب
ُ
 أ

Jauh   س ُْ ِٔ  َب

Jum’at  ت َٔ  الُجْم

Indonesia-Arab 

Aku/ Saya  
َ
 أ
َ
 اه

Apotek  َّسِلي ُْ  َك

Atap  
 

 َػْلف

Baca  
َ
َطأ

َ
 -ك

ُ
ْلَطأ ًَ 

Bahasa  
 
ت

َ
٘

ُ
 ل

Bandara   اض
َ
 َمٌ

Bangun  
َ
ّ

َ
ل ُْ   -اْػدَ

ُ
ِلّ ُْ ْؼدَ ٌَ 

Bangunan َمْبَنى 

Barang Dagangan َٕبَواِئ 

Basket ت
َ
ل  الؼَّ

ُ
ة طَّ

ُ
 ه

Batuk   ٌ ا َٔ  ُػ

Belajar  ْسُضُغ -َزَضَغ ًَ 

Benci  ٍَ ِط
َ
 ه

Berbaring ى
َ
ل

ْ
ِلي-اْػَخل

ْ
ْؼَخل ٌَ 
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Macet   ُمْعَزِحم 

Makan  َل
َ
و
َ
ُل -أ

ُ
و
ْ
أ ًَ 

Makan Malam اء
َ

ـ َٔ ْ
ٌُ ال َىاَو

َ
 ج

Makan Siang َساء
َ
٘

ْ
ٌُ ال َىاَو

َ
 ج

Mandi  ْىض
ُ
ُفٌ

ْ
ٌُ ال َىاَو

َ
 ج

Masak  َبَر
َ
َبُر -ً

ْ
ٌ ًَ 

Mata   ْين َٓ 

Membersihkan  
َ

ف
َّ
ِ

َ
 -ه

ُ
ف ِ

ّ
َىِ ًُ 

Memeriksa  َحَم
َ
ْفَحُم -ف ًَ 

Memulai  
َ
 -َبَسأ

ُ
ْبَسأ ًَ 

Menggambar  َض ُض -َكىَّ َلّىِ ًُ 

Menghapus  ْمَسَح
َ
ْمَسُح -أ ًَ 

Menonton  َس ََ ا
َ

ُس -ؿ َِ ا
َ

ـ ٌُ 

Menulis  َخَب
َ
ُخُب -ه

ْ
ى ًَ 

Menyapu  َؽ
َّ
ي
َ
ُؽ -ه ِ

ّ
ىوي ًُ 

Menyetrika  َىي
َ
ِىي -و

ْ
ي ًَ 

Menyisir  
َ
ٍ

َ
ْمـ

َ
 -ا

ُ
ٍ

ُ
ْمـ ًَ 

Merasakan  َط َٔ َ
ُط -ؿ ُٔ ْ

ـ ٌَ 

Kaki   ِضْحل 

Kalian (Lk)  ُخْم
ْ
ه
َ
 أ

Kalian (Pr)  َّن
ُ
ت
ْ
ه
َ
 أ

Kalian Berdua ُخَما
ْ
ه
َ
 أ

Kalimat ت
َ
 ُحْمل

Kamis  ِْؽ ِم
َ
خ

ْ
 ال

Kamu (Lk)  َذ
ْ
ه
َ
 أ

Kamu (Pr)  َذ
ْ
ه
َ
 أ

Kanan ْمَنى ًُ 

Kapan َمَتى 

Kecelakaan ُػُلْىي 

Kecil ْير ِ٘  َك

Kemarin  ْمِؽ
َ
 أ

Kendaraan اَضة َُّ  َػ

Kepala ِْؽ  َضِئ

Kereta اض
َ
 ِكٌ

Kiri  ْؼَطي ٌُ 

Kota َىت ًْ  َمِس
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Sabtu   َػْبُذ 

Sakit َمِطٍْى 

Sapu َؼت
َ
ي
ْ
 ِمى

Sarapan  ْىض
ُ
ُفٌ

ْ
ٌُ ال َىاَو

َ
 ج

Sejak  
ُ
 ُمْىص

Sekarang ن
ْ

 آلا

Sekolah  
 
 َمْسَضَػت

Selasa  اء
َ
ز

َ
ال

ُ
 ز

Selesai َخَهى
ْ
َخِهي-اه

ْ
ي ًَ 

Sembuh  َِّصح  -َصح ًَ 

Sendok ت
َ
ل َٔ ْ

 ِمل

Senin   َىْيِن
ْ
 ِئز

Sepak Bola  َسِم
َ
ل

ْ
 ال

ُ
ة طَّ

ُ
 ه

Seperempat ُٕضُب 

Setengah  
ُ

 ِهْلف

Seterika  
 
َىة

ْ
 ِمي

Sholat ى
َّ
ي-َكل ِ

ّ
َلل ًُ 

Stadion َٔب ْ
 َمل

Padi  َُّضظ 

Paham  ِهَم
َ
ْفَهُم -ف ًَ 

Panas  َحْط 

Panjang    ل ِىٍْ
َ
ً 

Pantai   َِبْحط
ْ
ِئ ال ًِ ا

َ
 ؿ

Pasien ى  َمْطض َ

Pedagang اِحط
َ
 ج

Pelajaran   َزْضغ 

Pemain ب ِٓ
َ

 َل

Pendek ِلْير
َ
 ك

Pergi  َب ََ َ
ُب -ش ََ ْ

ص ًَ 

Perpustakaan َخَبت
ْ
 َمى

Pertandingan ُمَباَضَظة 

Perut   ً
ْ
 َبٌ

Pesawat  
 
اِئَطة

َ
ً 

Petani   ح
َّ

ال
َ
 ف

Pilek ام
َ
 ُظو

Polisi ي ًِ ْط
ُ

 ؿ
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ت

َ
َخاِن  ُحْمل

َ
 Kalimat ُحَمل   ُحْمل

 
 
ت َخاِن  َحبَّ  Pil, obat ُحُبْىب   َحبَّ

 
 
ت

َ
ل ًْ َخاِن  َحِس

َ
ل ًْ  Kebun َحَساِئُم  َحِس

 
 

اِن  َحْطف
َ
  َحْطف

ُ
ْحُطف

َ
 Huruf أ

 
 
ت َخاِن  ِحلَّ  Bagian ِحَلم   ِحلَّ

َبر  
َ
  د

َ
َباض   َبَراِن د

ْ
د

َ
 Kabar, berita أ

اض   َزاَضاِن  َزاض   ًَ  Rumah ِز

 Pelajaran ُزُضْوغ   َزْضَػاِن  َزْضغ  

ْزَواض   َزْوَضاِن  َزْوض  
َ
 Lantai أ

  ً ًْ َىاِن  ِز ًْ اِن  ِز ًَ ْز
َ
 Agama أ

غ  
ْ
َػاِن َضأ

ْ
ْوغ   َضأ

ُ
 Kepala ُضؤ

  ٌ ِن  ِضَحا
َ
ٌ   ِضَحال  Kaki ِضَحا

 Lukisan ْىَماث  ُضُػ  َضْػَماِن  َضْػم  

م  
ْ
َماِن  َضك

ْ
اِم  َضك

َ
ْضك

َ
 Nomor أ

ل   ُْ ِن  َظِم
َ

ال ُْ ِء  َظِم
َ

 Teman ُظَمال

  ً اِن  ِػ ْػَىاِن  ِػىَّ
َ
 Gigi أ

 
 
َخاِن  َػَىت

َ
 Tahun َػَىَىاِث  َػي

  ْ اِض
َ

اِن  ؿ َٓ اِض
َ

ُْ  ؿ َىاِض
َ

 Jalan ؿ

ب   ُْ َباِن  َصِخ ُْ ْصَخاِب  َصِخ
َ
 Sahabat أ

Mufrod-Mutsanna-Jamak 
 التكسري مجع

 مفرد

(Kata 

bentuk 

tunggal)

 مثنى

(Kata 

bentuk dua) 

 جمع

(Kata bentuk 

lebih dari 

dua/banyak) 

Artinya 

ب  
َ
َبَىاِن  أ

َ
 Ayahِ آَباء   أ

خ  
َ
َىاِن  أ

َ
د

َ
َىان   أ

ْ
 Saudara (lk) ِئد

ذ  
ْ
د

ُ
َخاِن  أ

ْ
د

ُ
َىاث   أ

ْ
د

َ
 Saudara (pr) أ

 
 
ْػَخاش

ُ
اِن  أ

َ
ْػَخاش

ُ
  أ

ُ
ص ُْ َػاِج

َ
 Ustadz أ

ْػَماء   اْػَماِن  اْػم  
َ
 Nama أ

  ْ ْػُبْى
ُ
اِن  أ َٓ ْػُبْى

ُ
ُٕ  أ ُْ َػاِب

َ
 Minggu أ

ْبَىاب   َباَباِن  َباب  
َ
 Pintu أ

 
 
ت َٔ َخاِن  ِبْو َٔ ٕ   ِبْو  Barang َبَواِئ

  ً
ْ
َىاِن  َبٌ

ْ
  َبٌ

ْىن 
ُ
 Perut ُبٌ

س  
َ
َساِن  َبل

َ
ز   َبل

َ
 Negeri ِبال

ذ   ِْ َخاِن  َب ِْ ْىث   َب ُُ  Rumah ُب

اِح 
َ
اِحَطاِن  ط  ج

َ
اض   ج جَّ

ُ
 Pedagang ج

 
 
ص ُْ ِم

ْ
اِن  ِجل

َ
ص ُْ ِم

ْ
  ِجل

 
ص ُْ ِم

َ
ال

َ
 Murid ج

 Jembatan ُحُؼْىض   ِحْؼَطاِن  ِحْؼط  
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ً   ِمْهَىَخاِن  ِمْهَىت  Profesi ِمَه

 
 

َسف اِن  ََ
َ
َسف ََ  

 
َساف َْ َ

 Tujuan أ

ذ  
ْ
َخاِن  َوك

ْ
اث   َوك

َ
ْوك

َ
 Waktu أ

ْىم   ْىَماِن  ًَ امُ  ًَ ًَّ
َ
 Hari أ

 

 املذكر السامل مجع

ح  
َّ

ال
َ
َحاِن  ف

َّ
ال

َ
ُحْىَن  ف

َّ
ال

َ
 Petani ف

 Orang yang tekun ُمْجَتِهُسْوَن  ُمْجَتِهَساِن  ُمْجَتِهس  

ِلم  
ْ
ِلَلاِن  ُمذ

ْ
ِلُلْىَن  ُمذ

ْ
 Orang yang ikhlas ُمذ

 Guru (lk) ُمَسّضُِػْىَن  ُمَسّضَِػاِن  ُمَسّضِغ  

 Orang islam (lk) ُمْؼِلُمْىَن  ُمْؼِلَماِن  ُمْؼِلم  

 Insinyur ُمَهْىِسُػْىَن  ُمَهْىِسَػاِن  ُمَهْىِسغ  

  ً  Orang beriman (lk) ُمْإِمُىْىَن  ُمْإِمَىاِن  ُمْإِم

اِئم  
َ
اِئَماِن  ه

َ
اِئُمْىَن  ه

َ
 Orang yang tidur ه

 املؤنث السامل مجع

ذ  
ْ
د

ُ
َخاِن  أ

ْ
د

ً
َىاث   أ

ْ
د

َ
  Saudari أ

 
 
ت

َ
َخاِن  آل

َ
ث   آل

َ
 Alat آَل

 
 
ت ًَ ًَ  آ اث   َخاِن آ ًَ  Ayat, tanda آ

ذ  
ْ
َخاِن  ِبي

ْ
 Anak (pr) َبَىاث   ِبي

 
 
اِن  ُحْجَطة

َ
 Kamar ُحُجَطاث   ُحْجَطج

 

م   ًْ اِن  َكِس
َ
ل ًْ اِء  َكِس

َ
ْكِسك

َ
 Teman أ

اِلب  
َ
اِلَباِن  ً

َ
ب   ً

َّ
ال

ُ
ً Siswa 

ام   َٔ
َ
اَماِن  ً َٔ

َ
ً  

ُ
َمت ِٔ

ْ
ً

َ
 Makanan أ

 
 
ت

َ
اِئل َخاِن  َٓ

َ
اِئل َىاِئُل  َٓ َٓ Keluarga 

م  
ْ
ل َماِن  ِٓ

ْ
ل ْىم   ِٓ

ُ
ل ُٓ Ilmu 

ْمط   ْمَطاِن  ُٓ َماض   ُٓ ْٓ َ
 Umur أ

ْين   َىاِن  َٓ ُْ َٓ  
ْىن  ُُ ُٓ Mata 

 
 
ت

َ
ْطف

ُ
َخاِن  ٗ

َ
ْطف

َ
ٗ  

 
َطف

ُ
ٗ Kamar 

ْلل  
َ
ِن  ف

َ
ْلال

َ
ٌ   ف ُلْى

ُ
 Kelas ف

 
 
ت ْطٍَ

َ
َخاِن  ك ْطٍَ

َ
َطي  ك

ُ
 Desa ك

 
 
ت َخاِن  ِكلَّ  Kisah ِكَلم   ِكلَّ

خُ  ِهَخاَباِن  ِهَخاب  
ُ
 Buku ب  ه

 Bangunan َمَباِوي َمْبَىاِن  َمْبَنى

 
 
 Sekolah َمَساِضُغ  َمْسَضَػَخاِن  َمْسَضَػت

 
 
َىت ًْ َخاِن  َمِس

َ
ي ًْ  Kota ُمُسن   َمِس

 
 
ت َٓ َخاِن  َمْعَض َٓ ُْ  َمْعَض  Sawah َمَعاِض

 Masjid َمَؼاِحُس  َمْسِجَساِن  َمْسِجس  

َخب  
ْ
َخَباِن  َمى

ْ
اِجُب  َمى

َ
 Kantor َمي

َبؽ  
ْ
َبَؼاِن  َمل

ْ
ِبُؽ  َمل

َ
 Pakaian َمال
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2. Mubtada‟ yang tidak membutuhkan khobar 

Pada dasarnya mubtada‟ bersifat ma‟rifat, tetapi kadang pula 

menggunakan isim nakiroh dengan syarat harus berfungsi dan 

memperoleh faedah. Imam ibnu malik membagi 6 syarat, 

diantaranya : 

a) Mendahulukan khobar atas mubtada‟ terdiri dari dzaraf atau 

jar majrur 

Contoh:  في الساض ضحل ( didalam rumah ada seorang laki-laki) 

b) Mubtada‟ didahului istifham 

Contoh:  َل فتى فُىم؟ (apakah seorang pemuda itu berada 

diantara kalian?) 

c) Mubtada‟ harus didahului oleh nafi‟ 

Contoh:  ما حل لىا (kekasih itu bukan milik kami) 

d) Mubtada‟ disifati oleh suatu hal 

Contoh:  ضحل مً الىطام ٓىسها (laki-laki berasal dari orang mulia 

itu berada diantara kami) 

e) Mubtada‟ menjadi amil terhadap kalimah sesudahnya 

Contoh: بت في الخير ديرا  ٗض  (senang pada kebaikan itu baik) 

f) Harus diidhafahkan  

Contoh:  ً  (perbuatan baik itu indah) ٓمل بط ًٍع

 الخبر

 الخبر َى املخمم ملٔنى املبخساء

Kaidah Nahwu Dasar 
 املبتداء والخبر

(Mubtada’ dan Khobar) 

 

 املبتداء

ىه دبر.املبخساء َى الاػم املطفْى ًلٕ في أٌو ال  يلمت و زون جأزير الٔامل، وكٍط

ُم : م
ْ
ل ِٓ ْىض  )

ُ
ُم ه

ْ
ل ِٔ  مطفْى و ٓالمت ضفٔه الومت الِاَطة ٓلى آدٍط بخساءاملثاٌ : ال

Mubtada’ 

Mubtada‟ adalah kalimah isim (kata benda) yang dibaca rofa‟ 

yang biasanya berada diawal jumlah  yang bebas dari „amil lafadz. 

Contohnya : Ilmu adalah cahaya. (ilmu adalah mubtada‟ yang 

dibaca rafa‟ dengan „alamat rofa‟ dhammah dzahir pada huruf akhirnya. 

Mubtada‟ terbagi menjadi menjadi 2 bagian antara lain: 

1. Mubtada‟ yang membutuhkan khabar 

a) Bentuk isim sharih (nyata) 

Contoh:  س كائم ٍظ  zaid itu berdiri 

b) Bentuk mashdar yang dita‟wil oleh isim sharih seperti ayat 

dibawah ini : 

ْم......
ُ
ى

َّ
ْيُر ل

َ
ُلْىُمْىا د

َ
ْن ج

َ
 .......َوأ

c) Bentuk dhamir munfashil 

Contoh:  اِلُب
َ
ا ً

َ
ه
َ
  أ
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ة ة إلِاْسِميَّ
َ
ُجْمل

ْ
  و ال

ُ
ت َُّ ِل ُٔ ِف

ْ
 ال

ُ
ت

َ
 الُجْمل

(Jumlah Ismiyyah + Jumlah Fi’liyyah) 

ة  ة إلِاْسِميَّ
َ
 الخبر. -2املبخسأ ...  -1هي الجملت التي جبسأ باػم. وضهىاَا : الُجْمل

  ٌ س  َضُػْى ، ُمَحمَّ  املثاٌ : هللُا َضب 

Jumlah Ismiyyah 

Jumlah ismiyyah (kalimat nominal) adalah kalimat yang pokok kalimatnya 

ada pada awal kalimat atau kalimat yang berpredikat kata benda. Contoh: 

ٌ  ,(Allah adalah Tuhan) هللا ضب   .(Muhammad adalah Rasul) محمس ضػى

Jumlah ismiyyah juga diartikan sebagai kalimat yang terdiri dari mubtada‟ 

(pokok kalimat) dan khabar (predikat). Jadi, Allah adalah Tuhan, kata 

Allah merupakan Mubtada‟ dan kata Tuhan merupakan Khabar. Dapat juga 

khobar dari mubtada‟ itu berupa fi‟il mudhori‟ misalnya. 

Contoh : 

Arti Khabar Mubtad

a’ 

Allah adalah 

Tuhan 
 هللا َضب  

Muhammad 

adalah rasul 
  ٌ س   َضُػْى  ُمَحمَّ

Al-Qur‟an 

yang mulia 
م   ِطٍْ

َ
ُلْطآُن  ه

ْ
 ال

Laki-laki itu 

mukmin 
  ً ُحلُ  ُمْإِم  الطَّ

ين: مفطز )ولمت واحسة( أو ٗير مفطز  ى ٓلى هٓى حملت )فٔلُت/اػمُت( أو ؿبه حملت )حاض  [َو

 ]ظمان( –ومجطوض/ ُطف: ميان 

Khabar  

Khabar adalah kalimah yang menyempurnakan makna mubtada‟. Khabar 

terbagi menjadi dua macam, antara lain: 

1) Khabar Mufrad 

Khabar mufrad yaitu khabar yang bukan pula syibhul jumlah. 

Khabar mufrad dapat berupa isim jamid yaitu khabar yang tidak 

memilki makna sifat dan khabar dapat berupa isim musytaq yaitu 

khabar yang memiliki makna sifat. 

Contoh:  َصا حجط (ini adalah batu) 

2) Khabar jumlah 

Khabar jumlah yaitu khabar yang terdiri dari jumlah ismiyyah 

maupun fi‟liyyah dan dapat berupa shibhul jumlah. 

Contoh:  

 Khabar jumlah ismiyyah 

حسن الٔامل دلله   (pekerja itu perangainya baik) 

 Khabar jumlah fi‟liyyah 

 perangai yang baik itu dapat) الخلم الخؼً ٌٔلى كسض كاحبه 

meningkatkan kedudukan empunya) 

 Khabar shibhul jumlah  

 الٔلم في اللسوض َل في الؼٌىض 
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ِىَطة ت َوالىَّ
َ
ِطف ْٔ َ ْػَماُء املْ

َ
 أ

(Isim Ma’rifah dan Nakiroh) 

 هخاب، وحامٔت: ما زٌ ٓلى ٗير مٔين هطحل، و  النكرة

صا، واملسضغ املعرفة  : ما زٌ ٓلى مٔين همحمس، وأهذ، َو

Nakiroh : Apa-apa yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak tentu 

seperti : حامٔت ,هخاب 

Ma’rifah : apa-apa yang menunjukkan pada sesuatu yang tentu seperti : 

 املسضغ ,َصا ,أهذ , ,محمس

 : ٔطفتأكؼام امل

 : أها، أهَذ، أهِذ، أهخما، َما والخاء مً هخبَذ، والىاو مً "ًىخبىن" الومير .1

ا الٔلم .2 َُ ُسْوِوؼ
ْ
، ِئه

َ
ت

َّ
 : أحمس، َمى

. اػم إلاؿاضة .3 ًَ ، أولئ ًَ ، جل ًَ ، شل ٍِ ا، َِص
َ
 : َص

4.  ٌ ًْ املىكىلخين. اػم املىكى  : الصْي، الِتْي، الالِحي، الالِئي، ما و َم

 ُب، املسضُغ : الىخا املحل  ب )اٌ( .5

 : هخابه، هخاب حامٍس، هخاب ْلاػخاِش  املواف ئلى املٔطفت .6

ىين. .7 َُّ ا مٔ
ً
 الىىطة املللىزة بالىساء : ًا ولُس، ًا ؿُُر . ئشا هازًذ ولًسا وؿُذ

 

 هي الجملت التى جبسأ بفٔل الجملة الفعلية

ْمُط هللا
َ
ى أ

َ
ح
َ
 املثاٌ : أ

Jumlah Fi’liyyah 

Jumlah fi‟liyyah (kalimat verbal) adalah kalimat yang kata kerjanya 

sebelum ppokok kalimat. Atau kalimat yang berpredikat kata kerja. 

Contoh: perintah Allah telah datang (ْمُط هللا
َ
ى أ

َ
ح
َ
 .(أ

Jumlah fi‟liyyah juga diartikan sebagai kalimat yang terdiri dari fi‟il (kata 

kerja) dan Fa‟il (pelaku). Contoh: 

Arti Fa’il 

ل  ) ِٓ ا
َ
 )ف

Fi’il 
) ل  ْٔ  )ِف

Allah telah 

menciptakan.. 
َم  هللا

َ
ل
َ
 د

Allah telah 

mengutus... 
  هللا

َ
ث َٔ  َب

Perintah Allah telah 

datang 
ى أمط هللا

َ
ح
َ
 أ

Kami telah 

mengutus Musa 
ى َىا ُمْىس َ

َ
ْضَػل

َ
 أ

Catatan: 

ى َىا ُمْىس َ
َ
ْضَػل

َ
ْضَػلَ  kalimat disamping, kata kerja aslinya أ

َ
 sedangkan أ

Fa‟ilnya: ا َىا Sehingga, kalimatnya menjadi .(هحً Dhomir muttasil dari) هَ
َ
ْضَػل

َ
 .أ
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ْمط
َ ْ
ُل ْلا ْٔ  ِف

(Kata perintah) 

ْل  ُٔ ْ
ف
ُ
ُلْط  ا

ْ
 Tolonglah اه

اهي ُل الىَّ ْٔ  ِف

(kata larangan) 

ْل  ُٔ ْف
َ
 ج

َ
ْىُلْط  َل

َ
ج

َ
 Jangan tolong َل

َماِن  اِن/العَّ
َ
ي
َ ْ
 اْػُم امل

(keterangan 

tempat dan 

waktu) 

/ ل  َٔ  َمْف

ل   َٔ  َمْف

/  َمْىَلط 

 َمْىَلط  

Waktu/tempat 

menolong 

ت
َ
 اْػُم آلال

(kata benda 

“alat”) 

ل   َٔ  Alat penolong ِمْىَلط   ِمْف

Catatan : ة
َ
غ  adalah bentuk kata yang dipandang dari segi makna الّصِ

(fungsi). 

ن   
ْ
 secara definitif dapat diartikan standar (pola kata) الَوز

untuk menentukan pola kata yang ditimbang (al mauzun) 

dengan disandarkan kepada kata yang menimbang (wazan) 

dengan mensejajarkan huruf yang berharokat dengan huruf 

yang berharokat, dan huruf yang mati dengan huruf yang 

mati, serta membilang huruf asal dengan  ٌ.ْ.ف dan huruf 

zaidah dengan huruf zaidah. 

Bab II 

ة
َ
غ ن الّصِ

ْ
 Arti Dari Contoh املثال الَوز

Amtsilah Tashrifiyyah 
ِثي 

َ
ال

ُّ
ة ِمَن الث ْصِرْيِفيَّ

َّ
 الت

ُ
ة

َ
ْمِثل

َ
َجرَّدألا

ُ ْ
 امل

Bab I 

ة
َ
غ ن الّصِ

ْ
 Arti Dari Contoh املثال الَوز

ي ض ِ
َ
ا
ْ
ُل امل ْٔ  الِف

(kata kerja 

lampau) 

َل  َٔ َ
َلَط  ف

َ
 Telah menolong ه

َواضِْ
ُ ْ
ُل امل ْٔ  الِف

(kata kerja 

sekarang) 

ُل  ُٔ ْف ْىُلُط  ًَ ًَ Sedang menolong 

ِمي ُْ ِ
ْ
ْيُر امل

َ
ْلَسض ٗ

َ ْ
 امل

(kata kerja yang 

dibendakan) 

 
ً

ال ْٔ َ
ْلًطا ف

َ
 Tolong ه

ِمي ُْ ِ
ْ
ْلَسض امل

َ ْ
 امل

(kata kerja yang 

dibendakan) 

 
ً

ال َٔ  Pertolongan َمْىَلًطا َمْف

ل ِٓ َفا
ْ
 اْػُم ال

(kata benda 

“subjek”) 

ل   ِٓ ا
َ
اِكط   ف

َ
 Penolong ه

 ٌ ْى ُٔ ْف
َ ْ
 اْػُم امل

(kata benda 

“objek”) 

  ٌ ْى ُٔ  Yang ditolong َمْىُلْىض   َمْف
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ت
َ
 اْػُم آلال

(kata benda 

“alat”) 

ل   َٔ  Alat pemukul ِمْوَطب   ِمْف

 

Bab III 

ة
َ
غ ن الّصِ

ْ
 Arti Dari Contoh املثال الَوز

ي ض ِ
َ
ا
ْ
ُل امل ْٔ  الِف

(kata kerja 

lampau) 

َل  َٔ َ
َخَح  ف

َ
 Telah membuka ف

َواضِْ
ُ ْ
ُل امل ْٔ  الِف

(kata kerja 

sekarang) 

ُل  َٔ ْف ْفَخُح  ًَ ًَ Sedang membuka 

ِمي ُْ ِ
ْ
ْيُر امل

َ
ْلَسض ٗ

َ ْ
 امل

(kata kerja yang 

dibendakan) 

 
ً

ال ْٔ َ
ْخًحا ف

َ
 Buka ف

ِمي ُْ ِ
ْ
ْلَسض امل

َ ْ
 امل

(kata kerja yang 

dibendakan) 

 
ً

ال َٔ  Pembukaan َمْفَخًحا َمْف

ل ِٓ َفا
ْ
 اْػُم ال

(kata benda 

“subjek”) 

ل   ِٓ ا
َ
اِجح   ف

َ
 Pembuka ف

 ٌ ْى ُٔ ْف
َ ْ
 اْػُم امل

(kata benda 

“objek”) 

  ٌ ْى ُٔ  Yang dibuka َمْفُخْىح   َمْف

 

 

ي ض ِ
َ
ا
ْ
ُل امل ْٔ  الِف

(kata kerja 

lampau) 

َل  َٔ َ
 Telah memukul َهَطَب  ف

َواضِْ
ُ ْ
ُل امل ْٔ  الِف

(kata kerja 

sekarang) 

ُل  ِٔ ْف
ْوِطُب  ًَ ًَ Sedang memukul 

ِمي ُْ ِ
ْ
ْيُر امل

َ
ْلَسض ٗ

َ ْ
 امل

(kata kerja yang 

dibendakan) 

 
ً

ال ْٔ َ
 Pukul َهْطًبا ف

ِمي ُْ ِ
ْ
ْلَسض امل

َ ْ
 امل

(kata kerja yang 

dibendakan) 

 
ً

ال َٔ  Pukulan َمْوَطًبا َمْف

ل ِٓ َفا
ْ
 اْػُم ال

(kata benda 

“subjek”) 

ل   ِٓ ا
َ
 Pemukul َهاِضب   ف

 ٌ ْى ُٔ ْف
َ ْ
 اْػُم امل

(kata benda 

“objek”) 

  ٌ ْى ُٔ  Yang dipukul َمْوُطْوب   َمْف

ْم 
َ ْ
ُل ْلا ْٔ  طِف

(Kata perintah) 

ْل  ِٔ
ْ
 Pukullah ِاْهِطْب  ِاف

اهي ُل الىَّ ْٔ  ِف
(kata larangan) 

ْل  ِٔ ْف
َ
 ج

َ
ْوِطْب  َل

َ
ج

َ
 Jangan pukul َل

َماِن  اِن/العَّ
َ
ي
َ ْ
 اْػُم امل

(keterangan 

tempat dan waktu) 

/ ل  ِٔ  َمْف

ل   ِٔ  َمْف

 / َمْوِطب 

 َمْوِطب  

Waktu/tempat 

memukul 

 



52 
 

ل ِٓ َفا
ْ
 اْػُم ال

(kata benda 

“subjek”) 

ل   ِٓ ا
َ
اِلم   ف َٓ Ilmuwan/orang 

yang tahu 

 ٌ ْى ُٔ ْف
َ ْ
 اْػُم امل

(kata benda 

“objek”) 

  ٌ ْى ُٔ ْىم   َمْف
ُ
ل ْٔ  Yang diketahui َم

ْمط
َ ْ
ُل ْلا ْٔ  ِف

(Kata perintah) 

ْل  َٔ ْ
ْم  ِاف

َ
ل ْٓ  Ketahuilah ِا

اهي ُل الىَّ ْٔ  ِف
(kata larangan) 

ْل  َٔ ْف
َ
 ج

َ
  َل

َ
ل ْٔ

َ
 ح

َ
 Jangan tahu ْم َل

َماِن  اِن/العَّ
َ
ي
َ ْ
 اْػُم امل

(keterangan 

tempat dan 

waktu) 

/ ل  َٔ َمْف

ل   َٔ  َمْف

 / م 
َ
ل ْٔ َم

م  
َ
ل ْٔ  َم

Waktu/tempat 

mengetahui 

~ ~ ~ ~ 

Catatan : dalam bab ke-IV, ke-V dan ke-VI tidak ada isim alatnya 

ت)
َ
-karena isim alat hanya bisa terbentuk dari fi‟il ,(اْػُم آلال

fi‟il yang menunjukkan makan  الٔالحُت (pekerjaan yang 

membutuhkan gerakan salah satu anggota badan). Sementara 

fi‟il-fi‟il yang mengikuti bab ke-IV, ke-V dan ke-VI 

kebanyakan menunjukkan makna selain itu, seperti 

menunjukkan makna penyakit, warna, watak dan lain-lain. 

 

 

ْمط
َ ْ
ُل ْلا ْٔ  ِف

(Kata perintah) 

ْل  َٔ ْ
َخْح  ِاف

ْ
 Bukalah ِاف

اهي ُل الىَّ ْٔ  ِف
(kata larangan) 

ْل  َٔ ْف
َ
 ج

َ
ْفَخْح  َل

َ
 ج

َ
 Jangan buka َل

َماِن  اِن/العَّ
َ
ي
َ ْ
 اْػُم امل

(keterangan 

tempat dan 

waktu) 

/ ل  َٔ َمْف

ل   َٔ  َمْف

 / َمْفَخح 

 َخح  َمْف 

Waktu/tempat 

membuka 

ت
َ
 اْػُم آلال

(kata benda 

“alat”) 

  ٌ ا َٔ  Alat pembuka ِمْفَخاح   ِمْف

 

Bab IV 

ة
َ
غ ن الّصِ

ْ
 Arti Dari Contoh املثال الَوز

ي ض ِ
َ
ا
ْ
ُل امل ْٔ  الِف

(kata kerja 

lampau) 

َل  ِٔ
َ
ِلَم  ف َٓ Telah mengetahui 

َواضِْ
ُ ْ
ُل امل ْٔ  الِف

(kata kerja 

sekarang) 

ُل  َٔ ْف ُم  ًَ
َ
ل ْٔ ٌَ Sedang 

mengetahui 

ِمي ُْ ِ
ْ
ْيُر امل

َ
ْلَسض ٗ

َ ْ
 امل

(kata kerja yang 

dibendakan) 

 
ً

ال ْٔ َ
ًما ف

ْ
ل ِٓ Tahu 

ِمي ُْ ِ
ْ
ْلَسض امل

َ ْ
 امل

(kata kerja yang 

dibendakan) 

 
ً

ال َٔ ًما َمْف
َ
ل ْٔ  Pengetahuan َم
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6. Kecintaan/ketulusan teman itu, akan tampak pada waktu 

kesempitan. 

ِب 7 َٔ َس الخَّ ْٔ  َب
َّ
 ِئَل

ُ
ة

َّ
ص

َّ
 . َوَماالل

7. Tidak kenikmatan kecuali setelah kepayahan. 

َمٍل  . 8 َٓ ّلِ 
ُ
لَى و َٓ ْيُن  ِٔ

ٌُ ْبُر   اللَّ

8. Kesabaran itu menolong segala pekerjaan. 

ا9
ً
اِضف َٓ  ًْ ُ

ى
َ
 ج

ْ
ِحّ

َ
 . َحّطِْب َوَل

9. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. 

 

ْخِس 11
َّ
ْهِس ِئلَى الل

َ
ًَ امل َم ِم

ْ
ل ِٔ ِب ال

ُ
ل
ْ
ً

ُ
 . ا

10. Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur. 

 

ِس 11
َ
ًْ َزَحاَحِت ال٘ ْير  ِم

َ
ْىِم د َُ  ال

ُ
َوت ُْ  . َب

11. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. 

ِب 12 ََ َّ
ًَ الص ًُ ِم َم

ْ
ز
َ
ُذ أ

ْ
 . الَىك

Peribahasa Bahasa Arab 
 
ُ

ات
َ
ْوظ

ُ
ْحف

َ ْ
 امل

ْضِب َوَكَل 1 لَى السَّ َٓ ًْ َػاَض   . َم

1. Barang siapa berjalan pada jalannya sampailah ia 

ًْ َحسَّ َوَحَس 2 . َم

2. Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia. 

ِفَط 3
َ
ًْ َكَبَر ُ . َم

3. Barang siapa sabar beruntunglah ia. 

ُلهُ 4  ًْ لَّ َكِس
َ
ُه ك

ُ
لَّ ِكْسك

َ
ًْ ك . َم

4. Barang siapa sedikit benarnya/kejujurannya, sedikit pulalah 

temannya. 

اِء 5
َ
ْسِق َوالَىف َل الّلِ َْ َ

. َحاِلْؽ أ

5. Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. 

ِم . َمَىزَّ 6 ُْ
َذ الّوِ

ْ
َهُط َوك

ْ
ِ

َ
ِم ج ًْ ِس  اللَّ

ُ
 ة
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18. Ilmu pengetahuan diwaktu kecil itu, bagaikan ukiran di 

atas batu. 

تِي َمَوْذ 19
َّ
ُم ال

َّ
ًا

َ
َٕ ْلا ْطِح

َ
ًْ ج َ

 . ل

19. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. 

ِبْيرً 21
َ
َمْل ِبِه ه ْٓ ْيًرا َوا ِ٘ ًْ َك َم

َّ
ل َٔ

َ
 ا. ح

20. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. 

َمط21
َ
 ز

َ
َجِط ِبال

َّ
الش

َ
َمٍل و َٓ  

َ
ُم ِبال

ْ
ل ِٔ  . ال

21. Ilmu tiada amalan bagaikan pohon tidak berbuah. 

َجاِح  . 22 َػاُغ الىَّ
َ
َحاُز أ

ّ
 الاِج

22. Bersatu adalah pangkal keberhasilan. 

ْحخَ 23
َ
 ج

َ
 . َل

ً
ىا ُْ ِٔ ُه ُم

َ
ًْ ل ُ

ًىا َوه ُْ  ِلْط ِمْؼِى

23. Jangan engkau menghina orang miskin bahkan jadilah penolong 

baginya. 

َؼِب 24
َّ
 ِبالي

َ
َزِب َل

َ
 ِباأل

ُ
َطف

َّ
 . الـ

24. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, (budi pekerti) bukan 

dengan keturunan. 

12. Waktu itu lebih mahal daripada emas. 

ِم 13 ُْ ِل ُم فِي الِجْؼم الؼَّ ُْ ِل ْلُل الؼَّ َٔ  . ال

13. Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. 

َماِن ِهَخاب  14 ٍؽ فِي العَّ ِْ ْيُر َحِل
َ
 . د

14. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. 

ْحُلْس  ًَ  ْْ ْعَض ًَ  ًْ  . َم

15. Barang siapa menanam pasti akan memetik (mengetam). 

ْيرِ  . 16
َ
لَى الخ َٓ  ًَ  

ُسل ًَ  ًْ ْصَخاِب َم
َ
ْيُر ْلا

َ
 د

16. Sebaik-baik teman itu ialah yang menunjukkan kamu 

kepada kebaikan. 

الَبَهاِئِم 17
َ
اُغ و اَن الىَّ

َ
ي

َ
ُم ل

ْ
ل ِٔ  ال

َ
ْىَل

َ
 . ل

17. Seandainya tiada berilmu niscaya manusia itu seperti 

binatang. 

لَى الَدَجطِ 18 َٓ ْلِف  الىَّ
َ
ِط و

َ
٘ ُم فِي الّلِ

ْ
ل ِٔ  . ال
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اُغ 31 ًَ الىَّ َ
ْح ل

ُ
ْلل ًَ  ًَ ْفَؼ

َ
ْكِلْح ه

َ
 . أ

31. Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik 

padamu. 

ِعمَ 32 ْٔ َ
ْن ح

َ
ْبَل أ

َ
ْط ك ِ

ّ
ى

َ
 . ف

32. Berpikirlah dahulu sebelum kamu berkemauan (merencanakan). 

سَّ 33 َٔ َفِط ِاْػَخ َس الؼَّ ْٔ  ُب
َ

َطف َٓ  ًْ  . َم

33. Barang siapa tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia. 

َٕ ِفْيَها34  َوكَ
ً
ًْ َحَفَط ُحْفَطة  . َم

34. Barang siapa menggali lobang, akan terperosoklah ia di 

dalamnya. 

ٍل 35 َِ ٍم َحا ًْ ًْ َكِس ْير  ِم
َ
اِكل  د َٓ ُسو   َٓ  . 

35. Musuh yang pandai, lebih baik dari pada  musuh yang bodoh. 

هُ 36
ُ
َىاه

ْ
َر ِئد

ُ
ث
َ
ُه ه

ُ
َر ِئْحَؼاه

ُ
ث
َ
ًْ ه  . َم

36. Barang siapa banyak perbuatan baiknya, banyak pulalah temannya. 

 

 

25 
ُ
َمت

َ
َؼاِن  . َػال ِ

ّ
ِّ الل َؼاِن فِي ِحْف

ْ
 إلِاو

25. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya 

(perkataannya). 

  

ِبِه 26 ََ َ
ًْ ش ْير  ِم

َ
ْطِء د

َ
 . آَزاُب امل

26. Adab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada 

emasnya. 

ِسي27 ْٔ ٌُ ِم 
ُ
ل
ُ
 . ُػْىُء الخ

27. Kerusakan budi pekerti/akhlaq itu menular. 

ُن 28
َ
ْؼُا ِ

ّ
ِم الي

ْ
ل ِٔ  ال

ُ
ت

َ
 . آف

28. Bencana ilmu itu adalah lupa. 

ُل 29 ُْ ِب ْعُم َوَضَح الؼَّ َٔ ا َكَسَق ال
َ
 . ِئش

29. Jika benar kemauannya niscaya terbukalah jalannya. 

ْيٍئ َمِعٍَّ 31
َ

ّلِ ؿ
ُ
ِلي

َ
ًَ ف َ

ًْ ُزْوه ْحَخِلْط َم
َ
 ج

َ
 . َل

 
ت  

30. Jangan menghina seseorang yang lebih rendah daripada kamu, 

karena segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. 
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