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 مستخلص البحث

. تطوير املعجم املساعد للكتاب التعليمي "العربية للناشئني" 1971النساء أكينج، والنساري. 
العربية. البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية، كلية  لربنامج اخلاص لتعليم اللغةلتقية مهارة الكتابة با

توفيق  دكتورالعلوم التبية والتعليم. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. املشرف: ال
 الرمحن املاجستري.

ا قد تعل مها معظم   كانت العربية اليوم ليست اللغة األجنبية اليت نطقها العريب فحسب، بل إمن 
الناس يف مجيع أحناء العامل. وجدنا املعاهد واملدارس يف بالدنا إندونيسيا تعلم فيها اللغة العربية. أيضا 
هنا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق اليت فيها الطلبة املتنوعة منهم مل يتعلموا اللغة 

اص لتعليم اللغة العربية لطلبة السنة األوىل. استخدم الربنامج العربية باملر ة، فعقدت اجلامعة الربنامج اخل
 الكتاب التعليمي العربية للناشئني بل مل جند أي معجم لتساعد الطلبة لفهم الكتاب.

( Research and Developmentج التطويري )هاملنج املستخدم بالباحثة هأنواع املن
" الذي مل 1ا للكتاب التعليمي "العربية للناشئني لتجعل الباحثة معجما جديدمبدخل الكيفي والكمي 

يوجد قبله. و أما طريقة مجع البيانات، تستخدم املقابلة مع رئيس بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، 
 .كذالك االختبار  االستبانةدرسات الفصل و بعض الطالبة املشتكة هذا الربنامج وكذالك إحدى امل

لتقية " 1تطوير املعجم املساعد للكتاب التعليمي "العربية للناشئني (7ومن نتائج البحث وهي)
بالكتباب التعليمي املرتبة حسب  ةىن املناسباالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باملعمهارة الكتابة ب

لتقية مهارة الكتابة (صالحية املعجم املساعد 1اهلجائي والوحدة يف الكتاب حىت يسهل ىف إستخدامه)
ين املعجم قد الئق اليت مبع %01الباحثة حصلت االنتيجة ية من خرباءلتعليم اللغة العرببالربنامج اخلاص 
لتعليم اللغة املعجم املساعد لتقية مهارة الكتابة بالربنامج اخلاص  ماستخد( فعالية ا1)جدا الستخدامه

 يةالعرب
 ص لتعليم اللغة العربية، البرنامج الخامهارة الكتابةالكلمة المفتاحية: المعجم، 
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These days, Arabic Language is one of world language that learned by most 

of countries including Indonesia. We found many boarding schools or general schools 

in Indonesia with Arabic Subject. Also in our beloved State Islamic Maulana Malik 

Ibrahim University Malang, which is some of the students don’t study Arabic before. 

So this University has a program named by Arabic Education Intesive Program for 

first year student to learn Arabic more. This program used textbook named by “Al 

‘Arobiyah LiNasyiin”, but many students feel so hard to understand it because they 

don’t have any dictionary to help. The purpose of this research to find out, (1) 

Dictionary Textbook Development of “Al ‘Arobiyah LiNasyiin” for Arabic 

Education Intesive Program (2) The validity of the dictionary use for teaching Arabic 

(3) The efectivity of this dictionary. 

The kind of research used by author is Research and Development becouse it 

makes something new wich is very necessary. While the collection of data researches 

by conducted direct interview, also distribute the questionnaire to validate the 

dictionary use from content and design expert. At last, doing pre test and post test. 

From this research produce, the conclusion that (1)Dictionary Textbook 

Development of “Al ‘Arobiyah LiNasyiin” for Arabic Education Intesive Program 

with the vocabularies has been adjusted by it’s meaning at the textbook, and also 

sorted by hijaiyah’s letter make it easier to used. The Author’s hope it can help the 

students who never study Arabic at all. (2) The validity of the dictionary use for 

teaching Arabic done by getting the number of 83% by meaning the dictionary has 

very worth to use. (3) The efectivity of this dictionary was done by using SPSS and 

show that this dictionary was ready to use. 

 

Key Words: Dictionary, Ability of Writing, Arabic Education Intesive Program
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ABSTRAK 

Annisa Ageng, Wulansari. 2017. Pengembangan Bahan Ajar Kamus Pendamping  

Buku Al ‘Arobiyah Li Nasyiin untuk Meningkatkan Kemampuan BerbicaraProgram 

Pembelajaran Bahasa Arab. Skripsi Jurusan Penddikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing Skripsi: Dr. Taufiqurrochman, M.A 

Dewasa ini, Bahasa Arab adalah bahasa dunia yang telah banyak dipelajari oleh 

mayoritas Negara di dunia termasuk pula Indonesia. Di Negara kita, sudah banyak pondok 

pesantren bahkan sekolah umum yang telah mempelajarinya. Tidak terkecuali di Perguruan 

Tinggi salahsatunya di UIN Maliki Malang, yang notabene beberapa mahasiswa kurang 

mendalami Bahasa Arab. Program Khusus Pembelajaran Bahasa Arab (PKPBA) hadir bagi 

mahasiswa tahun pertama untuk membantu kembali memdalaminya, dengan buku Al 

‘Arobiyah Li Nasyiin 2 dan 3 sebagai pedoman. Namun belum terdapat Kamus Pendamping 

untuk membantu pembelajaran buku tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) 

Pengembangan Kamus Pendamping buku ajar Al ‘Arobiyah Li Nasyiin 3 untuk meningkatkan 

kemampuan Mahasiswa dalam Berbicara Bahasa Arab PPBA (2) Validitas Kamus 

Penamping untuk pembelajaran Bahasa Arab (3) Efektifitas penggunaan Kamus Pendamping 

untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbicara Bahasa Arab. 

Jenispeneltian yang digunakanolehpenulisadalahResearch and Development (R&D) 

karena peneliti membuat sebuah produk baru berupa Kamus Musaid untuk buku ajar Al 

‘Arobiyah Li Nasyiin 3 yang belum ditemukan sebelumnya. Sedangkan dalam pengumpulan 

data, peneliti melakukan wawancara langsung, kemudian angket dan terkhir melakukan pre 

test dan post test 

Dari hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa (1) Pengembangan Kamus 

Pendamping buku ajar Al ‘Arobiyah Li Nasyiin 3 dengan mufrodat yang telah disesuaikan 

dengan konteks kalimat pada buku ajar, juga sudah diurutkan secara hijaiyah dan perwihdah 

sehingga mempermudah pengguna menggunakan Kamus Pendamping tersebut. Dengan 

harapan kamus dapat mempermudah mahasiswa mempelajaribuku ajar Al ‘Arobiyah Li 

Nasyiin 3 dalam kemampuan berbicara mahasiswa khususnya non alumni pondok pesantren 

yang cenderung belum mengenal Bahasa Arab. (2) Validitas Kamus Pendamping telah diuji 

peneliti mencapai angka 83% yang berarti kamus ini sudah sangat layak (3) Efektifitas kamus 

pendamping melalui Uji T dan SPSS telah menunjukkan kelayakan pada penggunaannya. 

 

Kata Kunci: Kamus, Kemampuan Menulis, PPBA 
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 األّول فصلال

 مقدمة

 
 خلفية البحث .أ

ا قد  كانت العربية اليوم ليست اللغة األجنبية اليت نطقها العريب فحسب، بل إمن 
فمن املعروف أن اللغة العربية هي لغة تعل مها معظم  الناس يف مجيع أحناء العامل. 

سلمني، بزوغ فجر اإلسالم. فيها نزل القرآن الكرمي دستور امل اإلسالم واملسلمني منذ
وهبا حتدث خامت النبيني واملرسلني، مث إهنا أقدم لغة حية يف العامل مل بعتها التغيري 
والتبديل، فكانت طوال أربعة عشر قرنا من الزمان وعاء للحضارة اإلسالمية العاملية يف 

انة عاملية املشارق األرض ومغارهبا، كما أنه فوق هذا كله قد اكتسبت اللغة العربية مك
ف هبا رسيما يف املنظمات يث إهنا إحدى اللغات القليلة املعت اللغات املعروفة حب بني

 . فالعربية إذا ليست لغة دين وحضارة فحسب، بل هي لغة اتصال عاملي. الدولية

هذا بالرغم من كل هذه الصفات اليت متيزت هبا اللغة العربية، وعلى الرغم من 
أقطار األرض من املسلمني وغريهم، فإننا جند أن  على دراستها يف شىتاإلقبال املتزايد 

الكتاب واملواد التعليمية اليت أعدت لتدريس العربية لغري أهلها التزال قليلة، ومازال 
املاليني من أبناء املسلمني وغريهم من غري الناطقني بالعربيةجيدون كثريا من املشقة 

    1التعليمية املناسبة هلم. املوادواجلهد يف دراسة هذه اللغة، وذلك لعدم توفر 

                                                           
)اململكة العربية  منهج متكامل لغير الناطقين بالعربية 5العربية للناشئين ه، ءالدكتور حممودامساعيل صيين وأصدقا1

 السعودية: لبنان( ص. د 
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ب املتعل مني اللغة العربية وملساعدهتهم فيه، فيشكل  حلاجة املدر سني والط ال 
الكتاب الت عليمي عنصرا أساسي ا من مكو نات املنهج. فهو إحدى ركائزه األساسي ة ىف 

يت نريد أي مرحلة تعليمي ة، فمن خالل حمتواه اللغوي  والث قايف  تتحق ق األهداف ال
حتقيقها من العملية التعليمي ة، باإلضافة إيل املكو نات األخرى للمنهج من أنشطة 

الكتاب التعليمى كذلك املخطط عنصر مهم من عناصر التعليم  2وطرق الت دريس.
والتعلم الذى سيوصل املعلم واملتعلم إىل األهداف املنشوذة، وكذا عنصر أساسي من 

 3.مكونات املنهج

الكتاب الت عليمي له أنواع خمتلفة باألشكل، أحدهم يعين املعجم. ومن رأينا أن 
املعروف، أن املعجم هو فرع من فروع علم اللغة، ويهتم  بدراسة املفردات اللغوي ة من 
حيث توضيح معناها وإزالة غموضها لغوي ا، كما يهتم  بدراسة تصنيف املفردات 

ا كتاب حيتوى وتبويبها وفقا ألنظمة خمتلفة وترتيب معني   ، وقد يعرف املعجم بأهن 
مفردات اللغة وتوضيح معانيها، أم ا باملفردات أو بالض د  أو من خالل الس ياق أو 

 4باالشتقاق.

بوسيلة املعجم الذي يشتمل على مفردات لغوي ة مشروحة وموضوحة معانيها 
 يف اتآيت، مبرادفاهتا أو أضدادها أو إدخاهلا ىف مجل توضح معانيها. وحنن كمدرسني

ينبغي أن نشرح هذه املفردات بصورة مبسطة تناسب عقولنا اللغوي ة. وخلفياتنا 
                                                           

 1. دار االعتصام. ص أسس إعداد الكتب الّتعليمّية لغير الّناطقين بالعربيةعبد اهلل الغاىل،  ناصر2

. السجل العلمي للندوة العاملية الكتاب المدرسي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. 7009القامسى، علي. 3
 عماد شؤون املكتبات األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني هبا. اجلؤء الثاين. الرياض:

  46دار االعتصام. ص  أسس إعداد الكتب الّتعليمّية لغير الّناطقين بالعربية.ناصر عبد اهلل الغاىل، 4



1 
 

 

الث قافي ة، كما ينبغي أن يشتمل املعجم على األلفاظ واملفردات الوارد ذكرها يف الكتاب 
على هذا األساس ذكرت الباحثة يف الس ابق، هذا املعجم كذلك  5األساسي للط الب.

 والط الب ألن يستويل معظم املفردات مل يعرفوا قبله.  يساعد املدرسني 

فإن  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق، تعترب من أفضل 
اجلامعات يف إندونيسيا عناية واهتماما بتعلم والتعليم العلوم العربية واإلسالمية، ومما 

نامج املكثف املسمي بالربنامج مييز هذه اجلامعة عن غريها من اجلامعات وجود الرب 
اخلاص لتعليم اللغة العربية، وقد مضي عطاء هذا الربنامج مخسة عشر عاما، حيث 

 م. 7001يبدأ من عام 

 الطالب مجيع يشتكه العربية اللغة لتعليم اخلاص ربنامجال هذا

 ثالث من تتضمن كثرية فصول وله طالب، 3333 قدر ةاجلديد

 فصول 6 من يتكون فصول 11( دأمبت وهي التعليمية طبقات

 16 من يتكون فصال 25( ومتوسط ،)للطالب فصول 5 للطالبات

 يتكون فصال 51( ومتقدم ،)للطالب فصول  9 و للطالبات فصال

 واحد فصل هناك ). للطالب فصال 19 و للطالبات فصال 32 من

. تنوعةامل البالد أحناء من جاؤو اتآئي أجنيب وللطالبات للطالب خاص

 .6طالبا 43-39 بقدر فصل لؤمي

هذا الربنامج عبارة عن نتيجة االجتهاد يف البحث عن حل مشكالت تعليم  
اللغة العربية يف إندونيسيا، وقد واجهت الؤسسات التعليمية يف إندونيسيا العديد من 

                                                           
 ه 7105الرياض مطبوعات جامعة امللك سعود -علم اللغة وصناعة المعجمعلى القاسم،  5

 يف الساعة الثانية هنارا 1976من أكتوبر  14، احلقائق من ديوان برنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يوم األثنني6
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املشكالت من خالل األعوام املنصرفة، وباملناسبة وجدت اجلامعة خمرجا وطريقا 
لزم مجيع طالهبا اجلدد على تعلم اللغة العربيةكل يوم من الساعة صحيحا عندما أ

الثانية ظهرا إىل الثامنة مساءا ملدة عام واحد. كما اعتربت اجلامعة نفسها ناجحة إىل 
حد مايف تعليم اللغة العربية، ومما يشهد هذا النجاح اشتد اإلقبال على تعليم اللغة 

 7اقتداءا مبا فعلته جامعة موالنا مالك إبراهيم.العربية وتعلمها يف األعوام األخرية 

لمون مجيع الطالب والطالبات اجلديدة اللغة العربية يف الفصول وحتت يتع 
املذكور، مدة عام كامال. يدل فيه أيضا عن اإلشراف من املدرسني املتأهلني لألمر 

ومهارة القراءة،  املهارات اللغوية األربعة مما يايل: مهارة االستماع، ومهارة الكتابة،
أن لكل اللغة هلا ثالثة عناصر، ويسميها بعضهم كذلك سيفهم وأيضا مهارة الكالم.  

اكيب / القواعد. وهذه العناصر هي  مبكو نات اللغة وهي : األصوات، واملفردات والت 
 املاد ة احلقيقية اليت تعني املتعل م علي التعل م مهارات اللغة، ومن مل يسيطر عليها عليها

 8اليتمك ن من الس يطرة على مهارات اللغة مبستوياهتا املتعد دة.

وبعد أن قدمت املعلومات، الحظنا أن املفردات إحدى العناصر اللغوية املهمة 
اليت تلعب دورا كبريا يف تعليم اللغة العربية. ليس اهلدف يف تعليم املفردات أن يتعلم 

تقلة فقط، أو معرفة طريقة الطالب نطق حروفها فحسب، أو فهم معانيها مس
االشتقاق منها، أو جمرد وصفها يف تركيب لغوي صحيح، إن معيار الكفاءة يف تعليم 

                                                           

. العربية ألغراض خاص، سلسلة في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. 1971عبد احلميد، حممد. 7
 اجلزء الثاين. ماالنق: مطبع جامعة موالنا مالك إبراهيم. 

  746. الرياض: اململكة العربية السعودية: 7719. إضاءت، لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن. 8
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املفردات هو أن يكون الطالب قادرا على هذا كله باإلضافة أىل شيئ آخر هو أن 
 9يكون الطالب قادرا على استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسب.

 يف اليتخرجون اجلامعة هبذه رسونيد الذي الطالب كان
 الذي الثانوية املدارس من أيضا إمنا بل فحسب، اإلسالمية املعاهد

 تفهيمهم الربنامج هذا من فريُجى  .دقيقا العربية اللغة اليتعلمون

 بالكتاب السنة هذه الطالب استخدم. اليومية للمحادثة األقل على

استخدم الطالب   .ثالثوال الثاين جزء للناشئني العربية التعليمي
فصال، وأما كتاب الثالث قد  51كتاب العربية للناشئني الثاين قدر 

فصال. ألن الكتب هذه السنة كانت جديدة،  16استخدمه قدر 
بعض الطالب يشعر بالصعوبة والتقل منهم يتكسلون يف فهم 

الوحيد،مل يُوجد أي  الدرس. ليس هلم كتابا آخر سوى هذا الكتاب
 13.معجم مساعد

فيه املتدفات  من هنا، أنشأت الباحثة معجما مساعدا للكتاب الثالث ألن
. يرجى حبضور هذا املعجم يسهل كثريا عند تعلم هذا أصعب من الكتاب الثاين

الكتاب. فبهذه األنواع من املعجم، فاليطابق استخدامه للمتعلم للكتاب التعليمي 
 الثاين.

الربنامج بعض املشكالت عند تعليم هذه األيام، وجد معظم املدرسني هذا 
عند طلبهم كتابة اللغة العربية حىت يشعروا بالصعوبة. كان الطالب يتكاسلون يف ال

                                                           
 1/675، جامعة أم القرى، علم اللغة العربية للناطقين باللغات الألخرىرشدي أمحد طعيمة. 9

يف الساعة  1976من أكتوبر  14احلقائق من املقابلة بألستاذة فائق غين، إحدى مسؤولية الربنامج، يوم اإلثنني 13
 الثانية والنصف هنارا
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. وإذا مرت هذه الواقة عديدة، فسوف رس، بل يشعرون بالصداع عما سيكتبوناملد
دد  يضر إىل قلة إرادة تعلم اللغة العربية. سبب الواحد على أنه اليستويل املفردات بع

 11كبري. هذا الدليل عن أمهية استحقاق املفردات لتعلم املهارات األربعة.

( لتكوين تعليم بربنامج التنمية اللغة 7واألهداف املرجو ة من هذا البحث هي: )
يسهلهم يف ( ل1( ملساعدة الطالب فهم الكلمات اجلديدة والصعبة )1العربية سهال )

 مهارة الكتابة

، ألن املعرفة متطورة ليست موقفة ووجود البحوث هذا البحث حيتاج أدائها
تطوير معجم المساعد املاضية. من تلك اخللفية، حتث الباحثة ألداء البحث عن "

 .مهارة الكتابةلترقية   "3 للناشئينللكتاب التعليمى "العربية 

 أسئلة البحث .ب

 من البينات فيما سبق، حددت الباحثة كما يايل :
لتقية " 3 للكتاب التعليمي "العربية للناشئني معجم املساعد طويركيف ت .1

 ؟مهارة الكتابة بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

 ؟لتقية مهارة الكتابة عجم املساعد امل صالحيةكيف  .2

 ؟لتقية مهارة الكتابة عجم املساعد كبف فعالية استخدام امل .3

 أهداف البحث   .ج

 ف املرجوة وهي كما يايل :اهدواأل

                                                           
يف  1976من سبتمبري  76، ليلى فتحية املوليدية، يوم اجلمعة برنامج اخلاصلتنمية اللغة العربيةقابلة مبشتكة امل 11

 الساعة العاشرة صباحا مبيدان أمام منصيب القسيس اجلامعة. 
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لتقية  "1للناشئني معجم املساعد للكتاب التعليمي "العربية  طويرتمعرفة  .1
 مهارة الكتابة بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

 لتقية مهارة الكتابةجم املساعد عامل صالحيةمعرفة  .2

 لتقية مهارة الكتابةعجم املساعد معرفة فعالية استخدام امل .3

 .   أهمية البحثد

 البحث إىل قسمني، ومها كما يايل:قسمت الباحثة أمهية  
 اجلانب النظري .1

أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية اليت تتعلق بتطوير املعجم املساعد لكتاب 
 ربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية.اليف  1للناشئني العربية 

 اجلانب التطبيقي .2

 للجامة (أ

يف  1ني للناشئهذا البحث العلمي يطور املعجم املساعد لكتاب العربية 
ربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية. وحيتاج إىل إستخدام املعجم املساعد ال

يف الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية   1للناشئني خصوصا لكتاب العربية 
 واجبا.

 للمعلم   (ب

هذا البحث العلمي ملراجع ملعلم الذي يريد أن يكور املعجم املساعد 
يف الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية.  1 للناشئنيخصوصا لكتاب العربية 

ويستطيع املعلم أن يهتم وينفع املعجم املساعد يف الربنامج اخلاص لتنمية 
 اللغة العربية يف أي وقت ومكان يف تعليم اللغة العربية بأحسن ماميكن.

 ج(  للمتعلم
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اعد ترجو الباحثة هذا البحث العلمي بتطوير املعجم املساعد يستطيع أن يس
 ويسهل الطالب يف اشتاك الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية.

د( جعل هذا البحث أحد مصادر يف البحوث التالية وتطوير املعرفة واخلربة يف 
 تعليم اللغة العربية.

 حدود البحث ه.

 احلدود املوضوعة .1

عليم يف الربنامج  اخلاص لت 1للماشئني املعجم املساعد لكتاب العربية يف تطوير 
 اللغة العربية.

 احلدود املكانية .2

اإلسالمية احلكومية راهيم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إب عليمالربنامج اخلاص لت
  5ماالنق فصل ب 

 احلدود الزمانية .3

 1971-1976أما حدود الزمانية يكون يف العام الدراسي 

 تحديد المصطلحات و.
ادا بالقارئ عن التوهم، وأهم هلذ البحث مصطلحات مهمة جيب بياهتا ابتع

 املصطلحات الواردة هلذ البحث هي:
 املعجم .1

إن كلمة "معجم" يف كالم العريب تتكون من )ع ج م( وهي ضد البيان 
فإذا أدخلنا اهلمزة على الفعل "عجم" ليصري "أعجم" اكتسب معىن  12واإلفصاح.

هذا تصري معين  جديدا من زيادة اهلمزة وهي تفيد السلب والنفي واإلزالة. وعلى
                                                           

 195( ص : 7005)دار املعرفة واجلامعة،  فقه اللغة وعلم اللغة نصوص ودرساتعبد سليمان ياقوت، 12
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أعجم :"إزالة العجدة أو الغموض أو اإلهبام. ومن هنا أطلق على نقظ احلروف لفظ 
"اإلعجام" ألنه يزيل ما يكفيها من غموض. وقد فهم من هذا أن لفظ "معجم" يعد 
اسم املفعول من الفعل "أعجم" وحيتمل مت جهة أخرى أن يكون من نفس الفعل، 

 13ة والغموض.ويكون معه اإلعجام أو العجم

 حبث تطويري .2

ل النتائج حبث تطويري هي العقد أو اخلطوات لتطوير النتائج اجلديد أو لتكمي
( 7001تعريف حبث التطويري عند بروغ وغال ) 14اتزمه.املوجود كي يستطيع أن ب

 15هو شيئ عملية اليت يستعملها لتطوير وإصالح النتائج التبوي.

 الدراسة السابقة ز.

الباحثة عدة البحوث العلمية وجدت الباحثة أن هناك بعض  وبعد أن تتبعبت
البحوث السابقة. ومل جتد الباحثة البحث العلمي يف تطوير املععجم املساعد لكتاب 
العربية للناشئني اجلزء الثالث يف برنامج لتمية اللغة العربية. فلذلك هذا البحث هو 

 حبث جديد. وأما الدراسات السابقة كما يلي:

 نتائج البحث منهج البحث كلية وجامعة موضوع باحثةال رقم
إعداد املعجم  عف ة نفسية .1

املساعد على  
كتاب العربية 

كلية علوم 
التبية والتعليم 
جامعة موالنا 

كان الطالب  حبث تطويري
 هذا حيتاجون إىل

املعجم ملساعدهتم 

                                                           
 764( ص : 7000، )القاهرة، عامل الكتب، البحث اللغوي مع دراسة لفظية التأثيرجمتار عمر، أمحد 13

14Trianto, Pengantar Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2010) hal : 206 
15Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Jakarta, Kencana: 2010) hal : 

194 
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ىف  1للناشئني 
معهد دار السالم 

 غمفول فاسوروان

مالك إبراهيم 
اإلسالمية 

 احلكومية ماالنق

ولسهولتهم يف 
 فهم الدرس 

إعداد املعجم  خوارمسي .2
املساعد الكتاب 
الوحدة اجلزئية يف 
املدرسة الثانوية 
احلكومية كونداع 

 لكي

كلية علوم 
التبية والتعليم 
جامعة موالنا 
مالك إبراهيم 

اإلسالمية 
 احلكومية ماالنق

حبضور هذا  حبث تطويري
املعجم، يسهل 

لطالب يف الفهم ا
 قراءة الكتاب. 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 

 الكتاب التعليمي المبحث األّول : 

 الكتاب التعليمي مفهوم .أ

يشكل الكتاب التعليمى عنصرا أساسيا من مكونات املنهج، فهو إحدى ركائزه 
تتحقق األهداف األساسية يف أي مرحلة تعليمية، فمن خالل حمتواه اللغوى والثقايف 

اليت نريد حتقيقها من العملية التعليمية، باإلضافة إىل املكونات األخرى للمنهج من 
 أنشطة وطرق تدريس. 

والكتاب التعليمى هو الوعاء الذي حيمل اللقمة السائغة الطيبة أو اللقمة املرة 
نقدم بواسطتها املذاق اليت نقدمها للطالب اجلائع، واملعلم هو الوسيلة أو الواسطة اليت 

هذه اللقمة للطالب، وهذه املسيلة أو الواسطة اليتوافر وجودها دائما بل تكاد تكون 
وإذا كان األمر كذلك فنركز اهتمامنا  -يف عدم إعداده اإلعداد اجليد–معدومة أحيانا 

 16على الوعاء أو احملتوي أال وهو الكتاب التعليمى.

فإن املربيني يوصون بالعناية بإعداده يعد الكتاب أهم مواد التعليم، ومن هنا 
السيما تلك املواد اليت تعين بالتعليم اللغة العربية. ويظل التسليم بأمهية الكتاب أمرا 
الحيتاج إىل التقرير، فبالرغم مما قيل يقال عن تكنولوجيا التعليم وأداوته وآالته 

فعملية التدريس أيا كان  اجلديدة، يبقى للكتاب مكانته املتفردة يف العملية التعليمية.
نوعها أو منطها أو مادهتا حمتواها تعتمد اعتمادا كبريا على الكتاب املدرسي، فهو ميثل 

                                                           
 1ناصر عبد اهلل الغاىل، أسس إعداد الكتب الت عليمي ة لغري الن اطقني بالعربية. دار االعتصام. ص 16
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بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية تعلم منظمة، وأساسا دائما لتعزيز هذه العملية، 
 17ومرافقا اليغيب لالطالع السابق واملراجعة التالية.

 يميالكتاب التعل مصاحبات .ب

ويرى املؤلفون أن الكتاب املدرسي هو الكتاب األساسي للطالب وما يصحبه 
من مواد تعليمية مساعدة، واليت تؤلف من قبل املتخصصني يف التبية واللغة، وتقدم 
الدارسني لتحقيق أهداف معينة يف مقرر معني، يف مرحلة مغينة بل يف صف دراسي 

 درسي اتآيت: معني ويف زمنه حمدد. ويشمل الكتاب امل
 كتاب الطالب األساسي .1

 مرشد املعلم .2

 كراسة التدريس .3

 املعجم .4

 كتاب املطالعة اإلضايف .5

 18الوسائل السمعية والبصرية .6

 الكتاب التعليمي عناصر .ج

هتتم التبية احلديثة بالكتاب التعليمية وإقامتها على أسس تتفق والنظريات 
ه األسس وتدعو إىل التزامها التبوية احلديثة، وكان أشد ماحرصت عليه أن تتحد هذ

عند تأليف الكتب التعليمية واستخدمها. والواقع أن الفرق بني الكتاب التعليمي يف 
النظر التبوي احلديث والكتاب التعليمي وفق املفهوم التبوي القدمي ليس فرقا يف 
مكانه وأمهيته ووظيفته فحسب، بل هو فرق كذلك يف األسس اليت يقوم عليها، ويف 

                                                           
 10عبد الرمحن إبراهيم الفوزان، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا، الرياض. ص 17

الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية لألجنيب، السجل العلمي لتعليم العربية لغري الناطقني هبا ج  ،نعبد العزيز برها18
 ه7499، الرياض جامعة امللك سعود عمادة شؤون املكتبات 1
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جة الوعى هبذه األسس ومدى االستشاد هبا عن وعى وبصرية يف أثناء تأليفه در 
 19واستخدامه.

ومن هذا املنطلق أصبح أزما على املؤلفني ومقررى الكتب التعليمية لتعليم 
 العربية لألجانب مراعاة األسس اتآتية:

 األسس الثقافية واالجتماعية .1

دات واملفاهيم واالجتاهات تعرف الثقافة بأهنا األفكار واملثل واملعتق 
والعادات والتقاليد اليت تسود يف جمتمع من اجملتمعات. وبعبارة أخرى تعىن 
الثقافة كل ماصنعه اإلنسان بعقله ويده. والثقافة هبذا املعىن التوجد يف 
جمتمع له أهدافه واجتاهاته وعادته وتقالده، ومن مث فإن الثقافة ختتلف 

 باختالف اجملتمعات. 
تعد العالقة بني اللغة والثقافة يف حاجة لشرح أو إيضاح، فاللغة ومل  

عنصر أساسى من عناصر الثقافة، فنحن تعرب عن الثقافة باللغة والميكننا أن 
نتحدث باللغة مبعزل عن الثقافة. فاللغة وعاء الثقافة، وهي الوسيلة األوىل يف 

ثقافة واللغة. أما عالقة التعبري عن الثقافة. ومن هنا تظهر لنا العالقة بني ال
الثقافة بتعليم اللغة لألجانب، فإن فهم ثقافة اجملتمع اإلسالمى تعد جزءا 
أساسيا من تعلم اللغة، ولذلك قيل: إن دارس اللغة األجنبية البد له إذا كان 
يرغب يف إتقاهنا جيدا من أن يعتف علىحضارة اجملتمع الذي يتكلم أفراده 

                                                           
حممود الناقة، ورشدى طعيمة. الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. مكة مكرمة. معهد 19

 م.7001-7491اللغة العربية. جامعة أم قرى تعليم 
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يعصمه من الوقوع يف زلل بالغ اخلطورة، ومن مث فإن تلك اللغة تعرفا كافيا 
 23تعلم لغة أجنبية هو تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة.

 األسس السيكولوجية  .2

من العموم أن املتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية فهو  
احملور الذي تركز عليه، وأنه أوال وأخريا هو اهلدف من العملية التعليمية. فما 

امت هذه العملية إال من أجل حتقيق أهداف معينة لدى املتعلم. ومن مث ق
فإن معرفة خصائص املتعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد 

. الطالب حيتاجون إىل دوافع اللغة العربية كلغة أجنية  21حمتوى الدارسية 
 كذلك القدرة واالستعداد لتعلم اللغة.

 بويةاألسس اللغوية والت  .3

ويقصد هبا اجلانب املادة اللغوية املكونة من أصوات ومفردات  
وتراكيب الىت تقدم يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني هبا واألسلوب 
 املناسب يف عرضها للدارسني، ومدى سهولة أو صعبة تلك املادة للدارسني. 

ستوى اللغوى وتناول اللغة املقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية تقدم على امل
واملستوى التبوى، فمثال عند تقدمي التاكيب العربية يلزم معرفة أى نوع من اجلمل 
يقدم؟ هل االمسية أم الفعلية؟ وهل تبدأ بالبسيطة أم املركبة؟ اإلجابة عن هذه األسئلة 
من الصعب تناوهلا لغويا مبعزل عن اجلانب التبوى، ومن مث رأينا أن هذين األساسني 

التبوى( يعدان أساسا واحدا وإن كان لكل منهما وظيفته ولكن من لبصعب /ى)اللغو 
الفصل بينهما نظرا لتداخلهما، ولذا فضلنا تقدميهما كأساس واحدا، وإن كان بعض 

                                                           
رشدى طعيمة. األسس املعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. مكة املكرمة. معهد اللغة العربية 23

 م7001جبامعة أم القرى 

 م7007سيد خري اهلل. علم النفس التبوي. الكويت. دار النهضة 21
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الباحثني فصل بينهما، ولكن لكل باحث وجهة نظره عند تقدميه للموضوع وفلسفته 
 22اخلاصة الىت مييل إليها.

 ليميالكتاب التع أهمية .د

وإذا كان الكتل التعليمي له أمهيته يف العملية التعليمية أحد مكوناهتا وله فوائده 
للدارس واملعلم، فهو من جانب آخر له أضراره ومساوئه على الدارس واجتاهاته ومن 
مث فهو سالح ذو حدين، بقدر مايفيد، فهو أحيانا قد يضر إذا مل يعد إعدادا جيدا 

مبادئ وأسس منشودة، ووفق أهداف ينشدها اجملتمع والدين  إذا مل يتم اختياره وفق
اإلسالمي، ومن هنا تظهر قيمة إعداد الكتب التعليمية خاصة لتعليم العربية للناطقني 

 23بغريها.

 الكتاب التعليمي في عملية التعليمية موقع .ه

ن كما عرفنا أن الكتاب التعليمي يعد أهم املواد التعليمية، إذا فإن املربني يوصو 
بالعناية بإعداده. والسيما تلك املواد اليت تعين بتعليم اللغة العربية لغري الناطني هبا. 
ومن موقع الكتاب التعليمي يف العملية التعليمية كما قد شرح بعبد الرمحن بن إبراهيم 

 24الفوزان.

يل مما ق ويظل التسليم بأمهية الكتاب التعليمي أمرا الحيتاج إىل التقرريرير،  فبالرغ
ويقال أن تكنولوجيا التعليم وأدواته وآالته اجلديدة، يبقى الكتاب التعليمي مكانته 
املنفردة يف عملية التعليمية. فعملية التعليم أيا كان نوعها أو منطها أو مادهتا وحمتواها 
تعتمد اعتمادا كبريا على الكتاب التعليمي، فهو ميثل بالنسبة إىل املتعلم أساسا باقيا 

                                                           
. اب المدرسي ومدى مالءمته لعمليتي التعلم والتعليم في المرحلة اإلبتدائيةالكتجميد دمعة، حممد مرسي. 22

 م7001تونس. املنظمة العربية للتبية والثقافة والعلوم 

 49-10م ص: 7001، القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية الكتاب المدرسيأبو الفتح رضوان وآخرون، 23

 1. املركز التبوي اجلهوي بطنجة. ص: ول النهج الجغرافيعرض ح. 1990عبد الغفور بوصايون وعادل أرودام. 24
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تعلم منظمة، وأساسا دائما لتعزيز هذه العملية، ومرافقا اليغيب لإلطالع  لعملية
السابق واملراجعة التالية. وهو هبذا ركن مهم من أركان عملية التعليم، ومصدر تعليمي 
يلتقي عنده املعلم واملتعلم، وترمجة حية ملا يسمى باحملتوى األكادميي للمنهج، لذلك 

درسي من أهم األمور اليت تشغل بال املهتمني باحملتوى تعترب نوعه ووجوده الكتاب امل
واملادة التعليمية وطريقة التدريس. وىف احلاالت اليت يتوافر فيها املعلم الكفئ، تزداد 
أمهية الكتاب يف سد هذا النقص، ولعلنا النقرر أننا نفتقر اتآن ويف ميدان تعليم 

مما جيعل حاجتنا إىل كتب أساسية  العربية للناطقني بغريها إىل ذلك املعلم الكفئ،
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها حاجة ضرورية وملحة، ويقودنا لتحقيقها تطلع إىل 

 إجناز هذه الكتب على أسس عملية مدروسة.

بناء على هذا، كما أن التأكيدأبو الفتح رضوان ذلك أن الكتاب يف حالتنا هذه 
على التدريس فقط، وإمنا هو صلب التدريس بأنه يقول: ليس جمرد وسيلة معينة 

وأساسه ألنه هو الذي حيدد للتلميذ ما يدرسه من موضوعات، وهو الذي يبقى 
 25عملية التعليم مستمرة بينه وبني نفسه، إىل أن يصل منها إىل ما يريد.

 المعجمالمبحث الثاني : 
 المعجم مفهوم .أ

وهي ضد البيان إن كلمة "معجم" يف كالم العريب تتكون من )ع ج م( 
فإذا أدخلنا اهلمزة على الفعل "عجم" ليصري "أعجم" اكتسب معىن  26واإلفصاح.

جديدا من زيادة اهلمزة وهي تفيد السلب والنفي واإلزالة. وعلى هذا تصري معين 
أعجم :"إزالة العجدة أو الغموض أو اإلهبام. ومن هنا أطلق على نقظ احلروف لفظ 

                                                           
 11م ص: 7001. القاهرة: مكتب األجنلو املصرية، الكتاب المدرسيأبو الفتح رضوان وآخرون. 25

 519( ص : 7005)دار املعرفة واجلامعة،  فقه اللغة وعلم اللغة نصوص ودرساتعبد سليمان ياقوت، 26
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فيها من غموض. وقد فهم من هذا أن لفظ "معجم" يعد "اإلعجام" ألنه يزيل ما يك
اسم املفعول من الفعل "أعجم" وحيتمل مت جهة أخرى أن يكون من نفس الفعل، 

 27ويكون معه اإلعجام أو العجمة والغموض.

املعجم أو القاموس هو كتاب يضم  أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة 
د مرتبة ترتيبا خاصا، إما على حروف بشرحها وتفسري معانيها على أن تكون املوا

 28اهلجاء أو املوضوع.

أما عند ج. ل. برهنارت، القاموس هو كتاب حيتوي على كلمات منتقاة، ترتب 
عادة ترتيبا هجائيا، مع شرح ملعانبها ومعلومات أخرى ذات عالقة هبا، سواء أعطيت 

 29تلك الشروح واملعلومات باللغة ذاهتا أم بلغة أخرى.

 Britannicaاصطالحا كما قال حممد سليمان ياقوت من مادة واملعجم 

Dictionary Encyclopedy يعين عبارة عن  كتاب حيتوى جمموعة من مفردات اللغة
مرتبة ترتيبا أجبديا، أو يف نظام آخر حمدد )نظام املوضوعات، أو الصور ...( مع شرح 

نفسها، أو يف لغات أخرى؛ ملعانيها، وعادة مايذكر املعلومات اخلاصة هبا يف اللغة 
تتعرض لطريقة نطق  -وخاصة الكبرية منها–باإلضافة اىل ذلك فإنا القواميس 

 33الكلمات، واشتقاقتها، والتدفات، واالصطالحات، مع ذكر الشواهد التوضيحية.

                                                           
 764( ص : 7000، )القاهرة، عامل الكتب، مع دراسة لفظية التأثيرالبحث اللغوي أمحد جمتار عمر، 27

 10( ص : 7010، )بريوت: دار العلم للماليني،  مقدمة الصحةأمحد عبد الغفور الظار، 28

 1( ص 7007، )جامعة امللك السعود، علم اللغة وصناعة المعجمعلى القامسي،29

 195( ص 7005عرفة اجلامعية، )دار امل فقه اللغة وعلم اللغةحممد سليمان ياقوت،33
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وأما عند رأي اتآخر، املعجم أو القاموس هو كتاب حيتوي على كلمات منتقاة، 
ئيا، مع شرح ملعانيها ومعلومات أخرى ذات عالقة هبا، سواء ترتب عادة ترتيبها هجا

 31أعطيت تلك الشروح واملعلومات باللغة ذاهتا أم بلغة أخرى.

كما كتبه عبد الدامي يف كتابه أن اللغويني قد قرروا بأن املعجم قائمة مبفردات 
 32ة.اللغة أو مورفيماهتا، أو بتعبري بلومفيلد "املخزون الكيلي ملورفيمات اللغ

أما يقول أمحد عبد الغفور أطهر املعجم هو كتاب يضم أكرب عدد من مفردات 
اللغة مقرونة بشرحها وتفسري معانيها على أن تكون املواد مرتبة ترتيبا خاصا إما على 

 33حروف اهلجاء أو املوضوع.

أو بإعتبار آخر، فاملعجم أو القاموس هو كتاب حيتوى جمموعة من مفردات 
رتيبا أجباديا، أو يف مظام آخر حمحد مع شرح معانيها، وعادة مايذكر اللغة مرتبة ت

أو يف لغة أخرى باإلضافة إىل ذلك فإن  34املعلومات اخلاصة هبا يف اللغة نفسها،
القاموس تتعرض لطريقة نطقها، واشتقاقاها واملفردات، واالصطالحات مع ذكر 

 الشواهد الشواهد التوضيحية.
ن كلمة "عجم" فنعود اىل كلمة "عريب وعجمي" هذان ولقد عرفنا أن املعجم م

كلمتان مفرقان أو فيهما الضد على نفسها فإمنا وقعت يف كالم العريب لالهبام 
واالخفاء، وضد البيان واالفصاح. مث وملاذا لنعرف معىن الكلمات واأللفاظ، نراجع اىل 

ملعجم هنا إلزالة املعجم، أليس املعجم مكان االهبام واإلخفاء؟ ال، ألن مقصود ا
االهبام واإلخفاء واملعجم من وزن "أفعل" الذي يدل على النافية وال إثباتا. إذا املعجم 

                                                           
 1م ص: 7007، جامعة امللك السعود، علم اللغة وصناعة المعجمعلي القامسي، 31

32Taufiqurrohman, Dirosah Mu’jamiyah: Nasy’atuha wa Nadzariyyatuha wa Madaarisuh, LINGUA 

JURNAL ILMU BAHASA DAN SASTRA, Volume 6, Nomor 2, (Agustus 2011) hal: 217 
33Taufiqurrohman, LeksikologiBahasa Arab, UIN Malang Press, 2008. Hal: 131 
34Opcit :hal. 217 
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هو الشيئ )اسم مكان أو الزمان( الذي ينفي أو يزيل العجم أو النفي أو اإلخفاء من 
 نفس العجمي. فلذلك يطابق املعىن اصطالح املعجم مبعىن لغة املعجم. 

 أنواع المعجم .ب

واع املعجمات طبقا للتصنيف اجلديد هي أن التصنيف املعجمات مبيز بني أن
 سبعة أنواع متقابلة من املعجمات :

معجمات للناطقني بلغة املنت )أو لغة األصل أو لغة املدخل( مقابل مجات  .1
 للناطقني بلغة الشرح )أو لغة التمجات(

اصطالح تعين بلغة املنت لغة املدخل )أو اللعة موضوع البحث يف  
سيبوك، أو اللغة اهلدف، كما يصطلح عليها مالكيل(. أما لغة الشرح فتعين 
هبا لغة التمجات أو املرادفات )أو اللعة موضوع البحث يف اصطالح سيبوك، 

عريب، تكون  –أو اللغة الوصيلة يف اصطالح مالكيل(. ففي معجم إجنليزي 
 اإلجنليزية لغة املنت، والعربية لغة الشرح.

ات للغة املكتوبة )أو اللغة الفصحى( مقابل معجمات للغة املنطوقة معجم .2
 )أو اللغة العامة(

لقد أوضح علم اللغة احلديث أن الكالم هو الشكل األساسي يف  
الفعالية اللغوية، وما الكتابة إال متثيل للكالم. واللغة املكتوبة تسمى باللغة 

جات الرمسية للغة وغري ذلك. الفصحى اليت هتدف لبيان اللغة املكتوبة كالله
أما اللغة املنطوقة تسمى باللغة العامية اليت هتدف لبيان اللغة املنطوقة كاللغة 

 احلياة اليومية وغري ذلك. 
 معجمات للتعبري باللغة األجنبية، مقابل معجمات لالستيعاب )لفهمها( .3
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إن الطريق التقليدية يف تعليم اللغات األجنبية كانت تؤكد على 
راءة للفهم فقط، ال على التعبري الشفهي أو الكتايب من أجل االتصال الق

والتفاهم. فقبل عقود قليلة من السنني، كان التعاون الدويل حمدودا، ومل 
يشعر الناس باحلاجة اىل املقدرة على التعبري باللغة األجنبية، وكان استعماهلم 

كية )كالالتينية الوحيد لتلك اللغات يقتصر على دراسة اللغات الكالسي
واإلغريقية(، أو قراءة اتآداب األجنبية. وهلذا فقد تصور املؤلف املعجمات 
أن مهمة املعجم هي مساعدة القارئ يف فهم الكلمات الصعبة اليت مير 
عليها يف قراءته لآلداب األجنبية. ولكن التطورات اليت شهدها مطلع القرن 

لعالقات الدولية، والتكنولوجية احلايل يف وسائل املوصالت، واإلعالم، وا
التبوية، أدت اىل ظهور اجتاه جديد يف تعليم اللغات األجنبية يؤكد على 

 35االتصال والتعبري والتفاهم.

ولقد زودنا اللغويون باألساس النظري لالجتاه اجلديد، وابتكروا  
ائق الطرائق واألساليب املطلوبة كالطريقة املباشرة، والطريقة الشفهية، والطر 

الشفهية املختلفة. ولقد حان دور املعجميني لتمثيل مبادئ  –السمعية 
االجتاه اجلديد يف معجماهتم الثنائية اللغة حبيث تصبح قادرة على مساعدة 
القارئ على التعبري باللغة األجنبية شفويا وحتريريا، وعلى فهمها لدى مساعها 

 أو قراءهتا.

 

 

 

                                                           
 5م( ص :  7009)الكويت: دار القلم  ،مختبر اللغةعلي القامسي، 35
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 عناصر المعجم .4

وعة من املعايري اليت ميكن حتكيمها يف تصنيف ندرج فيما يأيت جمم .5
املعجمات الثنائية اللغة، وتقوميها )أى احلكم على مدى جودهتا(. وتسلط هذه 

 املعايري الضوء ويكون املعجم الكامل على ثباثة جوانب أساسية هي: 
 املقدمة .1

 وتبيني مقدمة املعجم املعلومات اتآتية : (1

 الغرض من املعجم (أ

 مصادر املعجم (ب

 نهج الذي اتبع يف تصنيف املعجم امل (ت

 النظرية النحوية اليت يرتكز عليها املعجم (ث

 املدى، اي املفردات اليت يتناوهلا املعجم، واملعاين املختلفة لكل مدخل  (ج

 أنواع املعلومات اليت يقدمها املعجم (ح

تاريخ اللغة، أي هناك مقدمة يف تاريخ اللغة األجنبية، وتطورها، وصالهتا  (2
 ىباللغة األخر 

نظام اللغة األجنبية الصويت، أي هناك عرض منظم لفونيمات اللغة األجنبية  (3
والتوزيع التكاملي أللفوناهتا، وهناك دليل يبني نظام األصوات والرموز اليت 
تبناها املعجم، وهناك أيضا مفتاح لطريقة التلفظ يزود القارئ ميثلني أو ثالثة 

 من األمثلة املعروفة لديهلكل رمز 

لغة األجنبية، أو يشتمل حنو اللغة األجنبية املوجز يف مقدمة املعجم حنو ال (4
على عرض منظم املفردات الصفري والتضعيف، وهناك خالصة للنظام 
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النحوي يف اللغة األجنبية حبيث تصنيف املفردات إىل أقسام وأنواع وتبني 
 العالقات اليت تقوم بينها

للغة األجنبية أو نظامها حتتوي مقدمة املعجم على خالصة خلط ااخلط،  (5
 الكتايب، وقواعد اإلمالء واستثناءاهتا

دليل االستعمال املعجم، هناك دليل جيد يساعد القارئ على الكيفية  (6
 استعمال املعجم ويبني مجيع املختصرات، والرموز املعجمية املستعملة فيه

 صلب املعجم .2

 الشكل (1

حسب ترتيبها اإلمالء: إن مجيع رسوم الكلمة قد أدرجت يف املعجم  (أ
 األلفبائي مع إحالة معتضة على املدخل الرئيس

يستخدم املعجم عالقة )مثل النقاط أو الفواصل( دخل املدخل ليبني  (ب
املواضع اليت ميكن تقسيم الكلمة عندها يف هناية السطر املكتوب أو 

 املطبوع، إذا كان نظام كتابة اللغة ميسح بذلك
ارئ باملعلومات اليت يبحث عنها واليت املالحق، أي هنالك مالحق تزود الق .3

 تتعلق حبضارة اللغة األجنبية

 مهارة الكتابةالمبحث الثالث : 

 مفهوم الكتابة .1
الكتابة هي إعادة ترميز اللغة املنطوقة يف شكل خطي على الورق، من خالل  

أشكال ترتبط ببعضها، وفق نظام معروف اصطالح عليه أصحاب اللغة وقت ما، حبيث 
شكل من هذه األشكال مقابال لصوت لغوي يدل عليه. وذلك بغرض نقل يعد كل 
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أفكار الكاتب وآرائه ومشاعره إىل اتآخرين، بوصفهم الطرف اتآخر لعملية االتصال. 
 والكتابة تتضمن مهارات إليه مع مهارات عقلية مقعدة.

 األهداف في تعليم الكتابة .2

 كتابة بصفة عامة ميكن حتديدها يفلاألهداف اليت ينبغي حتقيقها من برنامج تعليم ا

 ما يايل:
 إثارة اإلهتمام بتعليم الكتابة وتعميقه. .1

 تنمية القدرة علي الكتابة جبالء ووضوح سرعة معقولة .2

إرشاد املتعلمني اليت استعمال الكتابة حىت يستطيعوا استخدامها استخداما فعاال يف  .3
 حياهتم اليومية

 نقد الذايت هلا.تنمية فخر اإلنسان بكتابته وعادة ال .4

تنمية املؤهالت اإلضافية للكتابة الالزمة لرفع مستوى احلالة اإلقتصادية والكفاءة  .5
 اإلجتماعية. 

إثارة اإلهتمام بالكتابة كوسيلة التعبري عن الذات، واملشاركة يف أفكار األخرين  .6
 وخرباهتم.

 

 عمليات الكتابة ومهاراتها .3

مليات تتمثل يف التنسيق بني حركة كل من تعتمد مهارة الكتابة على جمموعة من الع
العني واليد، والقدرة على الضبط والقبض واحلركة باليد، والتحليل الدقيق للكلمة 
املكتوبة، والفهم الواضح هلا. وهذه العمليات تتضمن مهارات فرعية منها وصل احلروف 

فصل بني يف داخل مجل بينها فواصل، وضح احلروف والكلمات يف خطوط مستقيمة وال
 اجلمل وأشباهبا بعالمات التقيم املناسبة.
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ا   ويالحظ أن للكتابة مفهوما واسعا يتخطى حدود رسم احلروف أو إجادة اخلط، إهن 
كالقراءة عملية معقدة تشتمل على مهارات كثرية، منها ما هو حركى، ومنها ما هو 

 عقلي، ومن أهم  هذه املهارات:
 د والذراعالسيطرة على حركات األصابع والي .1

 تعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة ويسر .2

 نقل الكلمات اليت يشاهدها على السبورة أو من كراسات اخلط نقال صحيحا. .3

 رسم احلروف رمسا صحيحا جبعل الكلمات واضحة ال حمل للبس فيها. .4

تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا املختلفة ومواضع وتواجدها يف  .5
 كلمة.ال

 لدقة يف كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا املختلفة ومواضع تواجدها يف الكلمة. .6

 إتقان أهم  أنواع اخلط العريب )رقعة، نسخ، ...إخل( .7

 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة. .8

 مراعاة التناسق والنظام فيما يكتبه بالشكل الذي يضفي عليه مسحة من اجلمال. .9

 عالمات التقيم عند الكتابة.مراعاة  .11

 مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة، واملد، التاء، املفتوحة، والتاء املربوطة. .11

 سرعة الكتابة وسالمتها معربا عن نفسه بيسر. .12

تطبيق أصول الكتابة السليمة يف وضح النقط واهلمزات، ومراعاة حجم احلروف  .13
 اسق الكلمات يف أوضاعها وأبعادها.والتناسب بينها طوال واتساعا، والتن

 تذكري هجاء الكلمات. .14

 36فهم النظام الذي تسري عليه اجلملة العربية. .15

                                                           
 195. ص 1995. جامعة عني مشس كلية التبيةتعليم اللغة العربية. رسالن، مصطفى.  36 
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 الثالث فصلال

 البحث يةمنهج

 

 مدخل البحث .أ

 الكيفي دخلالبحث الذي انتجهته الباحثة يف هذا البحث هو امل مدخلإن 
يف ميدان ، ألن يف هذا البحث يصف انتقاليا وسيطور بعد الباحثة والكمي
املدخل الكيفي كثريا ما حياول أن يعطي زيادة العلوم يف الوصفي تفصيليا ، 37البحث

عن الوقوع الطبيعي الذي مل يوصف كامال يف األديب. وطريقة البحث الذي تستخدم 
الباحثة هو الوصفي، والوصفي هو البحث الذي حياول أي يصف  الظاهرة، والواقعة 

وأما املنهج الذي تستخدم الباحثة يف هذا البحث هو  .38واحلادثة اليت تصري اتآن
 .(Research and Development)املنهج التطويري 

وعند بورغ وغيل يقول كان البحث متوترا والختباره يستخدم الطريقة التجريبية 
(ActionResearch.وبعد اختباره فيستطيع أن يستخدمه يف عملية التعليمية .)39 

 مصادر البيانات .ب

أن مصدر البيانات هو ، Suharismi Arikuntoسوهارسيمي أريكونتو ووفق 
موضوع حيث يتم استداد البيانات. عندما استخدمت الباحثة املقابالت يف مجع 

                                                           
37Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta 2010) hal 283 
38Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2010) hal 197 
39Borg R Walter; Gall Meredith D; Educational Research; an Introduction, fifth edition; Longman,  

1989 
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البيانات، مث مصدر البيانات يسمى املدعي عليه أي الناس الذين جييب أسئلة 
 43الباحثة، إما أسئلة مكتوبة وشفية.

توي على البيانات األساسي والبيانات الثنائ. واملراد هناك البيانات البحث حي
القاموس املساعد. و كتاب العربية جسر للثقافة )الطبعة الثانية(بالبيانات األساسية هي

اخلاصلتنمية وأما مصادر البيانات الثنائ استخدمتها الباحثة هي الطالب يف الربنامج 
 اللغة العربية واألساتذ واألستاذات

 البياناتطريقة جمع ج.

مجع البيانات هو إجراءات منتظمة وموحدة احلصول على البيانات الالزمة. مجع 
البيانات ال أخرى عملية بيانات أساسية ألغراض البحث. كذلك يشكل خطوة 

 حيوية يف املنهج العلمي.
يف مجع البيانات حتتاج طريقة مجع البيانات اليت متكن استخدامها على حنو مناسب 

ة قيد التحقيق، وأغراض البحث، مث يستخدم املؤلف بعض األساليب وفقا للمشكل
  اليت ميكن أن جتعل من سهولة الدراسة، من بني أمور أخرى أال وهي:

 املقابلةطريقة  .1
هي األداة األخرى اليت ميكن استخدامها جلمع البيانات هو املبادئ املقابلة 

املقابلة هي إحدي إجراءات التوجيهية أو دليل املقابلة. يف حبث اجلاص، أنشطة 
(، تسمى املقابلة باالستبيان عن طريق 7005مجع البيانات. رأي أريكنتو )

الفم، وهو احلوار الذي أجراه املقابل للحصول على معلوماته. األداة املستخدمة 
املقابلة هي عملية  41يف مجع البيانات عن طريق املقابلة هي دليل املقابلة.

                                                           
40Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter . (Jakarta: RinekaCipta, 2002), 

hlm 107 
41Nadzir, Metode Penelitian, (Bogor, Ghalila Indonesia, 2005) hal 94 
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ألغراض البحث بطريقة السؤال واجلواب، والشخص  للحصول على املعلومات
 الذي جيري املقابلة.

 طريقة اإلستبانة .2
مجع البيانات بإعطاء بعض األسئلة أو التأكيدة إىل اإلستبانة طريقة 

املستجيبني. ستكون هذه اإلستبانة كفاءة إذا عرف الباحث عن املتغريات 
أكيدة مفتوحة كانت أو املقيسة منه. هذه الطريقة تتكون من األسئلة والت

 رأى أري كنتو، كيفية ترتيب اإلستبانة كما يايل: 42مقفولة.
 صياغة اهلدف إلجناز فيها .أ

 تعرف املغريات لغايتها .ب

 شرح كل املتغريات إىل املتغريات األصغر .ج

 43جيمع منهحتديد نوع البيانات  .د

 طريقة اإلختبار .3

وتستخدم . (pretest-posttest)تأسيس مم ا استخدمته الباحثة وهي 
اليت الباحثة االختبار الذي رتيبته الباحثة. وظيفة االختبار هي مجيع البيانات 

ويكون يف بداية الفتة اإلجرئية )يسمى باالختبار  تتعلق مبعرفة كفاءة الطالبات
 ).القبلي( ويف آخر كل دور )يسمى باالختبار النهائي

الميذ األولية قبل قيام وأما اهلدف من االختبار القبلي معرفة إىل كفاءة الت
  44االجرء، وأما اهلدف من االختبار النهائي فمعرفة تقدم التالميذ يف أخر دور.

                                                           
42Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: 

Alfabeta, 2012 hal 199 
43Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek. 2010. Jakarta: Rineka 

Cipta hal 268 
44 M. Soenardi Djiwandono. Tes Bahasa dalam Pengajaran. 1996. Bandung: ITB Bandung. Hlm: 20-

21 
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عداد واختيار املادة تعيني نوع ر يعتمد على اخلطوات اتآتية: االوتصنيف االختبا
االختبار وتعيني عدد بنود األسئلة وترتيب األسئلة على أساس خذاذة 

احثة اختبار من متعدد حويل عشرين بند األسئلة علي وتصنيف الب  45األسئلة.
املشتك لنقدها وتكميلها مث تناقشها الباحثة واملشتك لتحسينها. والبيانات 
املرجو ة تتناوهلا من االختبار هي الكفاءة األولية للطلبة يف حنو وكفاءهتم بعد أن 

 .املفرداتيف  املعجم املساعديستخدموا 

     مجتمع البحث وعينته .د

اخلاص ربنامج المن البيان السابق، رأينا أن جمتمع هذا البحث هو الطالب يف 
    تمع البحث حيتوى على مجيع الطلبة يف الفصل الباء لتنمية اللغة العربية. وأما عينته جم

اللغة العربية ىف جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية  لتعليماخلاص ربنامج الب 5
كلية علوم التبية والتعليم، بقسم تعليم اللغة العربية، بسنة احلكومية ماالنق، ب

 1971-1976األكادميية 

 مراحل التطويره.    

 كما البيان اتآيت: 46Borg and Gallيف هذا البحث استخدم النظري من 
 يف حتليل احلاجات واملشكالت .1

ينطلق البحث إىل حتليل احلاجات واملشكالت، احلاجات إىل أي شيئ إذا 
 ل مايف إعطائه ألن ميلك النتيجة الزيادة.عم

 مجع البيانات .2

                                                           
45 Ainin M. Dkk. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab . 2006. Malang: Misykat. Hlm: 93-102 
46Ibid hal 408 
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بعد أن نعرف احلاجات واملشكالت، فاخلطوة بعدها هي حنتاج إىل مجع 
البيانات أو املعلومات اليت تستطيع االستعمال كاملادة لتحطيط النتائج املعني 

 وحتتاج إىل استطاعتها أن تعلو املسألة.

 املنتج طويرت .3

البحث التطويري متنوع. يف جمال التبية، حيصل اإلنتاج حيصل اإلنتاج يف 
بالبحث التطويري حيتاج إىل تنمية اإلنتاجية التبوية، وهي هناك املتخرجون 

 الكثريون، والكيفيون، ومتصلون باإلحتاج. 
 التحكيم من اخلرباء )األول( .4

ف وهي عملية للقدر أخطة اإلنتاج، يف هذا احلال طريقة التعليم معقوال سو 
التحكيم من اخلرباء أي صحيحة التصميم بالطريقة حضور أثر من قبل أو ال. 

 العامل الذي ميلك اخلربة لقدر اإلنتاج اجلديد الذي خيطط. 

 اإلصالحات األوىل .5

بعد تصميم النتائج والتحكيم من اخلرباء، سوف نعرف الضعف والنقصان. 
 بذلك نستطيع أن نصلحه بإصالح التصميم.

 دئيةالتجربة املب .6

يف جمال التبية، تصميم النتائج يستطيع أن جيارب مباشرة بعد التحكيم من 
اخلرباء واإلصالحات. تؤدي التجربة املبدئية تظاهر باستخدام الطريقة التعليم. 

 وبعده فيجربه إىل اجملموعات احملدودة.

 الإلصالحات الثانية .7

يدا، فعلينا أن نؤدي إذا التجربة املبدئية يف اجملموعات احملدودة مل تؤثر ج
اإلصالحات النتائج. تؤدي هذه اإلصالحات، االستعمال يف املؤسسة التعليمية 
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األوسع النقصان والضعف. حىت يستطيع أن يؤدي لتكميل وصناعة النتائج 
 اجلديدة مرات.

 التجربة امليدانية .8

بعد التجربة النتائج ناجحة، فنستمر بتطبيق النتائج يف املؤسسة التعليمية 
 الواسعة. جبانب ذلك، علينا أن نقدر النقصان الظاهر إلصالحات االستمرار. 

 أسلوب تحليل البيانات .و

 البيانات الكيفية .1

حللت الباحثة البيانات من املالحظة واملقابلة وكذلك تصميم املعجم 
" بربنامج التنمية اللغة العربية 1املساعد لكتاب التعليم " العربية للناشئني 

 (Descriptive Analysis)وصفي باألسلوب ال

 البيانات الكمية .2

حللت الباحثة البيانات من االستبانة للخرباء والتالميذ باألسلوب اإلحصاء 
 (Descriptive Analysis Statistic)الوصفي 

وأسلوب حتليل البيانات يستخدم لتحليل البيانات الكيفية النتيجة الصحة 
حلساب ملعرفة فائزة القيمة األخرية اليت بأسلوب احلساب قيمة املعدل. وفائدة ا

 هلا العالقة باحلبة. أسلوب التحليل بالرموز مبا يايلي

 

 X    =قيمة 

 

يف اجلدول ”Likert“ونتيجة البيانات حتلل باستخدام مقايس اللياقة ليكريت 
 :47اتآيت

                                                           
47Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) 

hal: 314 

∑skor  

∑skor total 

100 % 
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 :7اجلدوال 

 ”Skala Likert“معيار اللياقة على المقياس ليكيرت 

 قيمةال الفصيلة
 %011 >نتيجة >%33 الئق جّدا

 %33 >نتيجة >%83 الئق

 %83 >نتيجة >%25 كفاية الئق

 %25 >نتيجة >%38 نقصان الئق

 %38 >نتيجة >%51 غير الئق

 

 عيار اللياقة :مالبيان من جدول 
فهو ، %133 >نتيجة >%01إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .1

 جدا" من الفصيلة"الئق

فهو من ، %83 >نتيجة >%60إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .2
 الفصيلة"الئق"

،فهو من %60 >نتيجة >%51إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .3
 الفصيلة"كفاية الئق"

 ،فهو من%51 >نتيجة >%16إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .4
 الفصيلة"نقصان الئق"

، فهو من %16 >نتيجة >%19إذا املنتج التجرييب وصل إىل الدرجة يف املائة بني  .5
 الفصيلة"غري الئق"
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 وأما املعيار لنتائج االختبار يف هذا البحثكما يف اجلدوال اتآيت:  

 :1اجلدوال 
 المعيار نتائج االختبار

 صفة النسبة المائوية 
 ممتاز 133%-81%

 جيد جدا 83%-61%

 جيد 63%-41%

 ناقص 43%-21%

 أكثر ناقص 23%-3%

 

استخدمت الباحثة يف حتليل البيانات من اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي   
. وعند حتليل البيانات )the equivalent pretest-posttest designللمجموع متكافئة )

الباحثة األسلوب اإلحصاء  الكمية اجملمعة من االختبار القبلي والبعدي فاستخدمت
 والوصفي. وعند هذه العملية فالبد من معرفة مناسبة الداللة.

  ( استخدمت الباحثةlevel of dignificantوملعرفة مناسبة الداللة أو ذي معىن ) 

t-test  يايل:كما 
 t = 

 

=   Mean 

 

SEMx =   
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SEMy =   

 

 SEMx-My  =  

 

t   قيمة املقارنة : 
Mx  متوسط االختبار القبلي : 
My   البعدي: متوسط االختبار 
SE  معيار اخلطاء : 
SD  معيار االحنراف : 

  My-MxSE  :معيار االحنراف من معدايل املتغريين 
 .1،051العدد تدل على  799،9املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة  tوقيمة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها 
 

 برنامج الخاص لتعليم اللغة العربيةالالمبحث األول : 
 نشأة البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية .أ

كانت اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق من إحدى 
سيا الىت تنمى اللغة العربية. رأت هذه اجلامعة أن اجلامعات اإلسالمية احلكومية بإندوني

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

 اإلسالمية، ألن اللغة العربية أساس وأداة هلا.
يسلط على العلوم اإلسالمية السابقة بدون له القدرة التامة يف  والميكن أحد أن

اللغة العربية. لذلك أصبح استيعاب اللغة العربية على كل طالب حاجة ماسة للتعمق يف 
العلوم اإلسالمية وتطويرها. نظرا إىل ذلك قامت اجلامعة بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة 

 48ة إمام سوفرايوغو كرئيسة اجلامعة حينئذ.م حتت رعاي 7001العربية الت أسس سنة 

مما مييز جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق من اجلامعات  
اإلسالمية يف إندونيسية وجود الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، فهو أهم الربامج اليت 

بارة عن الربنامج املكثف تقوم هبا اجلامعة، كما أنه سابق ورائد يف هذا اجملال وهو ع
                                                           

اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق. دليل الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية. ماالنق: اجلامعة اإلسالمية احلكومية  48 
 0. ص 1995ماالنق، 
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اخلاص لتعليم اللغة العربية. فهو يستقبل كل عام مجيع الطالب املستجدين مبختلف 
اللغة –التخصصات. تلزم اجلامعة مجيع طالهبا أن يتقنوا على األقل لغتني مع لغتهم هي 

 مبثابة الرصيد األساسي يف تكوين اجلامعة بثنائية اللغة.  -العربية واإلجنليزية
إميانا بأن االستيعاب على اللغة العربية شرط الزم ملن يقوم بدراسة العلوم اإلسالمية   

، سعت  جامعة موالنا 49والعربية كالتفسري واحلديث والفقه والتوصف وما أشبه ذلك
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق اليت كانت تسمى باملعهد العايل احلكومي 

نق، بتأسيس الربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية ألبنائها عام للعلوم اإلسالمية مباال
ا التأسيس نتيجة للدراسات الطويلة واحملاوالت الدؤوية إلجياد 7م. وقد كان هذ7001

حل مشكالت تعليم اللغة العربية بإندونيسيا، خاصة يف احملاضن التبوية اليت تتوالها 
كامل، وهو يف الفصل األول والثاين. يبدأ   وزارة الشؤون الدينية. ومد الربنامج عام

الربنامج يوميا من الساعة الثانية هنارا إىل الساعة الثامنة ليال. ويف األسبوع مخسة أيام من 
 يوم االثنني إىل يوم اجلمعة. 

يف عامه الثاين حصل الربنامج على االعتاف والتقدير من كثري من اجلامعات   
ية اإلسالمية وحىت حكومة إندونيسيا املتمثلة يف وزارة واملدارس واملؤسسات التعليم

يف تعليم اللغة العربية. ومن هنا بدأت  -يف نظرهم–الشؤون الدينية، حبث جنح الربنامج 
تلك املؤسسات واجلامعات تقوم مبثل ماقامت به اجلامعة حيث أنشاء الربنامج املكثف 

 معظم اجلامعات اإلسالمية مركز أو لتعليم اللغة العربية. وحىت اتآن يكاد أن يوجد يف
 53برنامج خاص لتعليم اللغة العربية وهلل احلمد.

                                                           
م. فكرة التطوير يف جمال العلوم )بنية األفكار التبوية املطبقة يف اجلامعة اإلسالمية  2336إمام سوفرايوغو.49

 ة ماالنق(. ترمجة : أوريل حبر الدين. ماالنق: مطابع اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق.احلكومي

مفتاح اهلدى، أوريل حبر الدين، نور هادي، سالمتس دارين، حممد عون احلكيم. الندوة الدولية حول جتربة تعليم 53
 61-66. ماالنق. ص: 1977اللغة العربية يف إندونيسيا. 



16 
 

 

طالبا ويزيد هذا العدد كل  159يف بداية تأسيسها كان عدد الدارسني فيه حوايل   
طالبا مع  1159وصل إىل  1971/1977عام فصار عدد الدارسني يف العام اجلامعي 

معلما. والشك أن هذا العدد اهلائل يطالب  719من  أما عدد املعلمني فيه اتآن فأكثر
 بذل اجلهود الدؤوية يف سبيل جناح تعليم اللغة العربية فيه.

من أجل تعليم اللغة العربية ونشرها يف بلد إندونيسيا يسر اهلل هلذه اجلامعة تكوين   
ومن هنا  عالقة مع املسؤسسات املهتمة بتعليم اللغة العربية داخل إندونيسيا وخارجها،

أصبحت اجلامعة من أفضل اجلامعات اإلسالمية يف إندونيسيا، خاصة يف جمال تعليم 
اللعة العربية. وهذه العالقات يأيت االهتمام هبا تعبريا عن شعورها اإلسالمي وواجبها 
الديين حنو لغة القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة وجتسيدا لرغبتها يف أن تعود إىل اللغة 

 51ربية مكانتها السابقة حينما كانت لغة اإلسالم ولغة احلضارة والغة العلم والتأليف.الع

للربنامج رؤية مستقبلية وهي: مركز متميز ومتقدم يف جمال تعليم اللغة العربية   
وتطويرها حيث تزويد كل طالب يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

املعتربة حىت يصبح مثقفا عاملا متقنا، عاملا مثقفا متقنا، كما أن له مباالنق بالكفاية العربية 
 52رسالة هتدف إىل حتقيقها.

أما حتديث الربنامج قد مرت هبا حىت اتآن اثنتا عشرة مرحلة. وجرت بداية التحديث  
م. كذلك قد امتاز حق املتياز يف مقارنة النصوص يف أي  1996سبتمبري  70يف 

رس فيه اللغة العربية تشمل أيضا على ثالثة عناصر كما سبق ذكره، جماالت تعليمية. يد
تدل فيها املفردات اليت قامت بأساس مهارات اللغوية األربعة، علي وهي 
مهارةاالستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. إذا كان الطالب 

                                                           
 6-7م. ص: 1995اص لتنمية اللغة العربية دليل الربنامج اخل51

 .71و0م. املرجع السابق. ص: 1979إمام سوفرايوغو 52
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ية. علي هذا الدليل، يستحق ألف مفردات مثال، فسوف يستويل مجيع مهارات اللغو 
 53تأخذ املفردات دورا هاما بل أكرب دور يف تعليم اللغة العربية عموما.

 مميزات البرنامج لتنمية اللغة العربية .ب
وأما املنهج التعليمي هلذا الربنامج، ففي البداية استخدم سلسلة العربية للناشئني   

يف ستة أجزاء يرافق كل جزء من  )منهج متكامل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا(
الكتاب بكتاب املعلم. وهناك تدريس أيضا املقررات اإلضافية غن بعض املواد اإلسالمية 

للفصول املتقدمة مثل الفقه والتاريخ، وهذا املنهج معمولة حىت هناية العام اجلامعي 
1991/2334. 

دم العربية بني غري الربنامج منهجه فاستخ 1994/1995مث يف العام اجلامعي   
يديك )سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا( ثاللثة أجزاء يرافق كل جزء من 
الكتاب كتاب املعلم والقاموس العربية بني يديك وكذالك األشروطة واألسطونات لتك 
السلسلة، إضافة إىل ذلك الكتاب هناك املقرر حفظ اجلزء الثالثني  )عم( من القرآن 

، واملناشط الطالبية الداعمة لتعليم اللغة العربية. إذ يعتقد الربنامج أن تعليم اللغة الكرمي
العربية للحياة )ليس ألغراض خاص( حباجة إىل وجود الدافعية القوية لدى الدارسني 
للتعلم، وإضافة إىل ذلك يسعى الربنامج إىل استخدام األساليب املسلية واملشجعة لتعلم 

 54ون إمهال األهداف األساسية من تعليم العربية.اللغة العربية د

 أنماط الحاضرات في البرنامج لتنمية اللغة العربية .ج

الدروس يف الفصل: هي الدراسة املنظمة يف الغرف الدراسية مع التقيد بالساعات  .1
باملئة من هذه احملاضرات  09املقررة من قبل اجلامعة، ويشتط أن يشارك الطالب يف 

                                                           
 ، األستاذ شيف املصطفيبرنامج اخلاص لتنمية اللغة العربيةاملقابلة برئيس 6

 1976من يوليو  7البيانات مأخوذة عن طريق مقابلة مدير الربنامج يف 54
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عدم إكمال هذه النسبة حيرم الطالب من االمتحان النهائي أو البد  املقررة. وعند
 من أداء الواجبات اإلضافية مث جيتاز االمتحان بعد ذلك.

الدروس اخلارجية : هي الدراسة املنظمة يف الغرف الدراسية مع التقيد بالساعات  .2
ن يشتك فيها املقررة من قبل اجلامعة، إال أهنا تعقد خارج الفصول الدراسية، ويلزم أ

مجيع طالب الربنامج مثل الدراسة يف الفصوا بشكل اجملموعات وحسب جدول 
املقرر لذلك. واهلدف من ذلك تطبيق مبدأ تعليم اللغة العربية على أنه تعليم مسلي 
ومشجع. وقد خيرج املدرس يف هذا النوع من الدراسة عن الكتاب العربية بني يديك 

 ر واملناقشة ولعب األدوار وما أشبه ذلك.إىل مناشط األخرى مثل احلوا

احملاضرات العامة : هتدف هذه احملاضرة إىل تزويد الطالب بالثقافة العربية، وتتم على  .3
األقل مرة واحدة يف كل افصل الدراسي باالستفادة من املعلمني والدكاترة املوفدين 

 من اململكة العربية السعودية أو مجهورية السودان.

الحية : هكذا تسمى هذه الدراسة، وهي هتدف إىل إتاحة الفرصة الدروس اإلص .4
للطالب الذي حصل على النتائج الردئية حىت يقوم ألصالحا مبشاركة هذه الدروس 
وإعادة االمتحان بعد ذلك. وتعتقد هذه الدراسة عندما وصل الطالب يف السنة 

تكوا يف الربنامج لتنمية الثالثة من دراستهم اجلامعة ألهنم السنة الثانية البد أن يش
 لتعليم اللغة اإلجنليزية.

 المبحث الثاني : كتاب العربية للناشئين، منهج متكامل لغير الناطقين بالعربية
استخدم الربنامج لتنمية اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية   

النطقني بالعربية، ألن لقي اهتماما وزارة  مباالنق كتاب العربية للناشئني، منهج متكامل لغري
املعارف باململكة العربية السعودة ترحيبا حارا من معهد اللغة العربية جبامعة الرياض. 
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فاستجاب املعهد لنداء الواجب ليتعاون مع الوزارة يف إعداد سلسلة من الكتب لتعليم الغغة 
 ة تقريبا(.سن71-سنة77اهلربية لغري الناطقني هبا من الناشئني )

وتتكون سلسلة من ستة كتب التالميذ مع كتب للمعل وتسجيالت صوتية مصاحبة   
 هلا. هذا وقد حاول املؤلفني مراعاة األمور التالية يف إعدادها :

التكامل بني املهارات اللغة املختلفة من استماع من استماع وكالم وقراءة وكتابة مع  .1
 بني األول والثاين بصورة خاصة.التأكيد على اجلانب الشفوي يف الكتا

االهتمام بالغغة العربية يف صورهتا احلديث مع مراعاة األلفاظ الثقافة اإلسالمية،  .2
وذلك ليتمكن الدارس من استعمال ما يتعلمه يف فهم الدين اإلسالمي ولالتصال 

 يف شؤون احلياة اليومية.

ات لغري أهلها، وذلك من االستفادة من الدراسات والتجارب العاملية يف تعليم اللغ .3
حيث الضبط الدقيق لعناصر اللغة من أصوات وحروف واأللفاظ وتراكيب، ومن 
حيث استخدام الوسائل املسموعة واملرائية اليت التتطلب خربات خاصة من 

 املعلمني.

معاونة املعلم يف أداء واجبه بصورة جيدة. وذلك أن طريق اإلرشادات املقدمة يف   .4
 ء كل درس وتدريب.كتاب املعلم ألدا

ينظر هذا الكتاب إىل اللغة العربية نظرة شاملة، ؤيتناوهلا بطريق متكاملة. فهو يعاجل   
املهارات اللغوية األساسية األربع يف توازن، وهو اليعرض كل مفردات املوضوع مرة واحدة، 

احلفظ وإمنا يقدمها على الدفعات، ومبجموعات متابطة، هبدف االستعمال والفهم، وليس 
واالستظهار. وهو يدرب على النحو وظيفيا واليلجأ إىل التحليل واملصطلحات النحوية إال 
يف أضيق احلدود. وهو يؤمن بأن تعليم اللغة والتقدم فيها يتحقق بالتدريب مستمر الوعى، 
ومبدى فعالية التصال بني املعلم والتلميذ، وبني التلميذ وأقرانه. ولذلك فهو يهيئ البيئة 
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صاحلة واألرض اخلصبة هلذا االتصال حىت يزيد من مشاركة التلميذيف عملية التعلم، ويزيد ال
 من فرص استعماله للغة. 

والكتاب يهتم  بلغة احلياة ويعتمد على األسلوب املباشر وال يستخدم لغة وسيطة،   
يف نصوص –ويعطي عناية خاصة إىل الصور الشارحة للمواقف املختلفة واملوضحة هلا 

 حىت يسهل على املدرس مهمته، ويساعد التلميذيف الفهم.  -الدروس ويف تدريباهتا

ويعاجل الكتاب موضوعات الثقافة اإلسالمية والعربية بأسلوب تربوي جذاب مما   
يتصل باهتمامات الناشئة وولعهم، ويضفي معىنى وهدفا على تعلم تراكيب اللغة ومفرداهتا. 

خالل ثالثة عشر نصا حواريا واثين عشر نصا قرائيا  تضم  فهو يقدم موضوعات الثقافة من
 من املفردات والتعبريات احلية. 159من التاكيب األساسية لقواعد اللغة العربية وحواىل  00

وموضوعات الكتاب ودروسه تضمن دراسة منهجية ومتواصلة، باعثة على البهجة   
ن أفكارهم واهتماماهتم باللغة العربية والسعادة لدى التالميذ، وتعطيهم الفرصة للتعبري ع

مثلما يعربون عنها يف لغتهم القومية. فهي ترتبط مبواقف هلا دور مهم يف حياهتم يف املدرسة 
 واملنزل والشارع. ومتدهم حبصيلة البأس هبا من املفردات واألمناط اللغوية تعنيهم على ذلك.

 عرض البياناتالمبحث الثالث : 

البيانات بأنواع أساليب وهي املالحظة واملقابلة واالستبانة. ولسهولة  قد مجع الباحثة هذه
 توجيه عرض البيانات فقامت الباحثة بعرضها مناسبا خبطوة البحث التطوير، منها:
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 تطوير المعجم .أ

 تحليل الحاجات والمشكالت-1

البحث متعمد باحلاجات واملشكالت. والبحث التطويري جيرى على حتليل 
راد باخلاصة هنا هي كل أمر له إمكانية لتنميتها. ويف هذا البحث احلاجات. وامل

وجدت الباحثة احلاجة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية. املادة التعليمية لتعليم 
اللغة العربية مل تشد باملعجم اخلاص ملساعدة يف عملية تعليمها. لذلك حيتاج 

ادة التعليمية، وعامة ليغين مفردات املدرس إىل وسيلة خاصة ملساعدة تعليم امل
الطلبة وكذلك لتنمية كفاءة اللغوية يف مهارة اللغة وعناصرها. كما عرفنا أن 

 املفردات هي أساس تعليم اللغة.

رأت الباحثة أن تعليم اللغة العربية يف اجلامة املعينة هلا مشكلة، فبدأت هذا 
ملشاكل، وخصوصا يف الربنامج البحث باملالحظة واملقابلة ملعرفة اإلحتياجات وا

اخلاص لتعليم اللغة العربية حتتاج إىل وسائل تعليم اللغة العربية خاصة ليغين املفردات 
والعامة لتنمية كفاءة اللغوية يف مهارة اللغة وعناصرها، ومن بعض وسائل التعليم 
 احملتاج فيها وهي وجود املعجم املساعد. فلذلك حاولت الباحثة إعداد املعجم

 ملتعلم الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية.  1املساعد لكتاب العربية للناشئني 

 واكتشفت الباحثة املشكالت واملتنوعة واحلاجات الظاهرة، منها:

 يشعر الطلبة باملعاونة يف تعلم اللغة العربية باملعجم املساعد   (1)

منهج ) 1 بذلك، كان املعجم املساعد مهمة جدا لكتاب العربية للناشئني (2)
( يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية متكامل لغري الناطقني بالعربية

 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
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 مناسبة املفردات بني املعجم والكتاب  (3)

 املعجم املركب من الوحدة واأللفبائي أسهل عند الطلبة  (4)

 جمع البيانات-2

منهج ) 1جم املساعد من الكتاب العربية للناشئني تريد الباحثة إعداد املع
( يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة متكامل لغري الناطقني بالعربية

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق بسهولة الطلبة يف تعلم اللغة 
ساعد للكتاب العربية العربية. فاالقتاحات املوجودة من البيانات إلعداد املعجم امل

( يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة منهج متكامل لغري الناطقني بالعربية) 1للناشئني 
 العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق، منها:

أن جتعل الغالف )الصورة والكتابة( يف املعجم ملو نا، لكي جيلب القراءة  (1)
 الرغب يف استخدامه

 تعطي اإلرشادات عن استخدام املعجم لسهولة الطلبةأن  (2)

  ملواد املعجم لوضوح القراءة Hvs A5أن تستخدم الورقة  (3)

  1أن تعطي الصورة غالف الكتاب العربية للناشئني  (4)

 ) Traditional Arabicمكتوبة املفردات باخلط النسخ العرب ) (5)

 أن توضح املفردات بإعطاء احلركات أو التشكيل لكل منه (6)

 تكتب املفردات يف املعجم مناسبة بالكتاب املستعملأن  (7)

 أن ترتب املفردات حسب الوحدة واأللفبائ (8)
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 تصميم المنتج-3

أرادت الباحثة القيام بإعداد املعجم املساعد لكتاب العربية للناشئني 
للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية حىت أن يكون تعليم اللغة العربية أسهل 1

 وإعداد املعجم املساعد مبا يلي:وأحسن مما سبق. 

 جنس المعجم (1

قد ظهر، أن هذا املعجم من املعجمات للناطقني بلغة الشرح، عن قصد 
بيان معىن الكلمات ملتكلمني األجنبية أي ملستخدم لغة اهلدف. املثال املعجم 

اإلندونيسيا"  اإلندونيسيون كمتكلمني األجنبية. يف هذه احلالة، كانت  –"العربية 
 غة العربية هي لغة اهلدف وأما اللغة اإلندونيسيا هي لغة الشرح.الل

وقد ظهر من استخدام اللغة أن هذا املعجم من معجم ثنائية اللغة. ويتكون  
من لغتني هي اللغة العربية واللغة اإلندونيسيا. ومنظورا من ناحية الشكله أن هذا 

 املعجم  

 تصميم الغالف (2

 Corel Draw ® Graphic Suite"بالتطبيق  استعمال هذا املعجم استعماال

X4   منCorel Corporation لتصميم هذا املعجم.  واللون األساس من هذا "
 املعجم هو أزرق مساوي وأزرق.

 الغالف األمامي .أ



44 
 

 

 
تستخدم الباحثة اللون األساسي هو أزرق السماوي وأزرق. وكذلك ادماج 

ة للناشئني الثالث مع مناظر الصورة مثل الغالف األمامي يف الكتاب العربي
بعض املبىن يف اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق. الكلمة 

 Hesham Bold"املعجم املساعد"، مكتوبة باستخدام اجلنس كاملقياس 

36Pt لكتاب العربية العربية للناشئني" مكتوبة باستخدام اجلنس كاملقياس" ،
MSC Arafat S_U 34Pt ، "منهج متكامل لغري الناطقني بالعربية"
 DTP Naskh S 20 Pt" ،Annisaمكتوبة باستخدام اجلنس كاملقياس 

Ageng Wulansari مكتوبة باستخدام اجلنس كاملقياس "Century 

Gothic 14Pt. 

 الغالف اجلانيب .ب
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الكتابة "املعجم املساعد  تستخدم الباحثة اللون األساسي هو أزرق.  
 Heshamية للناشئني الثالث" مكتوبة باستخدام اجلنس كاملقياس لكتاب العرب

Bold 36Pt. 

 ج. الغالف اخللفى

 
تستخدم الباحثة اللون األساسي هو أزرق السماوي وأزرق. وكذلك 
ادماج الصورة مثل الغالف األمامي من مجيع الكتاب العربية للناشئني. الكلمة " 

التبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم 
 Heshamاإلسالمية احلكومية مباالنق" مكتوبة باستخدام اجلنس كاملقياس 

Bold 36Pt  تعلموا العربية فإهنا جزء من دينكم" مكتوبة باستخدام اجلنس" ،
 .Hesham Gornata 24Ptكاملقياس 

 تصميم ورقة الفصيلة  (3

هو أزرق السماوي وأزرق. وكذلك ادماج  تستخدم الباحثة اللون األساسي
اجلدول فيه. الكلمة "الوحدة األوىل"، "رمضان مبارك" مكتوبة باستخدام اجلنس  

بياهنا"، /، "املفردات"، "أصل الكلمةHesham Gornata 24Ptكاملقياس 
، Al-hadith 2 14Ptمكتوبة باستخدام اجلنس كاملقياس "ترمجة" 
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"Mengumumkan " ام اجلنس كاملقياس مكتوبة باستخدCalibri 10Pt ،
 Hesham"العربية للناشئني الثالث" مكتوبة باستخدام اجلنس كاملقياس 

Gornata 12Pt. 

 وجوه المعجم (4

يتكون هذا املعجم من الغالف، الغالف الداخلى، صفحة املوضوع )السرية 
ت الذاتية من املألف، اإلسم كتاب املساعد، واملراجع(، واملقدمة، واإلرشادا

 الستخدام املعجم، واحملتويات.
 المواد المعجمية (5

أن يتكب هذا املعجم من املوضوع يف الكتاب الطالب املتعلون الربنامج   
اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق 

األوىل إىل  . واملفردات يف املوضوع يتكب من الوحدة1976-1971العام الدراسي 
 اتآخرة، بناء على ترتيب الدرس. بالتفضيل اتآيت:

 (1الجدوال األول )

 المفردات من الوحدة األول إلى الوحدة الثالثين

 عدد المفردات الوحدة الرقم
 33 الوحدة األولى 0

 73 الوحدة الثاني 5

 58 الوحدة الثالث 3

 31 الوحدة الرابع 7
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 35 الوحدة الخامس 2

 7 السادس الوحدة 8

 3 الوحدة السابع 3

 03 الوحدة الثامن 3

 33 الوحدة التاسع 9

 53 الوحدة العاشر 01

 21 الوحدة الحادية عشرة 00

 00 الوحدة الثانية عشرة 05

 52 الوحدة الثالثة عشر 03

 08 الوحدة الرابعة عشر 07

 57 الوحدة الخامسة عشر 02

 57 الوحدة السادسة عشر 08

 58 دة السابعة عشرالوح 03

 00 الوحدة الثامنة عشرة 03

 02 الوحدة التاسعة عشر 09

 07 الوحدة العشرون 51

 09 الوحدة الحادية وعشرون 50

 02 الوحدة الثانية وعشرون 55

 55 الوحدة الثالثة وعشرون 53

 07 الوحدة الرابعة وعشرون 57
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 02 الوحدة الخامسة وعشرون 52

 50 وعشرون الوحدة السادسة 58

 02 الوحدة السابعة وعشرون 53

 03 الوحدة الثامنة وعشرون 53

 9 الوحدة التاسعة وعشرون 59

 3 الوحدة الثالثون 31

 835 مجموع

 

صالحية المعجم المساعد للكتاب التعليمي "العربية للناشئين"  :رابعالمبحث ال
 اللغة العربية لتطوير كفاءة الطالبات المفردات البرنامج تلخاص لتعليم

 عرض نتائج التصديق من الخبراء وإصالحات المنتج .ب

بعد ماقدمت الباحثة املعجم املساعد إيل خبري التصميم املعجم املساعد وهو 
األستاذ أمحد مكي حسن املاجستري وإيل خبري احملتوى املعجم املساعد وهو األستاذ 

 نة كما يايل: دانيال حلمي املاجستريز فحصلت الباحثة نتائج اإلستبا
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 (3) الجدوال الثالث

 22مقياس النتيجة أو اإلجابة من االستبانة

 مقياس النتيجة أو اإلجابة

0 2 3 4 5 

ا الئق كفاية الئق نقصان الئق غري الئق  الئق جد 

 

وهذه الفرصة هي فرصتني أي األول خلرباء احملتوى والثاين خلرباء التصميم على تطوير  
االستبانة يعطى خرباء احملتوى النتيجة من قسم مقدمة املعجم، حمتوى  املعجم، يف هذه

املعجم، معايري  املعجم وأنواع املعجم. يعطى خرباء التصميم النتيجة من تصميم املعجم، 
 بيان املعجم، وجوه املعجم، وجسد املعجم. 

 

 المحتوى التصديق من خبير (1

املاجستري  وهو خبري احملتوى هلذا اخلبري األول هو األستاذ الدكتور دانيال حلمى 
  املعجم. والبيانات من االستبانة مكتوبة يف اجلدوال اتآتى:

 

 

 

 

                                                           
احللقة العلمية قياس األداء يف العمل األمين.، )رياض:  تقويم والقياس واألداء. مفاهيم الأمحد عودة عبد اجمليد،  8 

 6(، ص: 1971كلية التدريب قسم الربامج التدريبية، 
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 (7) رابعالجدوال ال

 اإلستبانة واإلجابة من خبراء المحتوى 
 

 قسم مقدمة املعجم .1

 2 7 3 5 0 مؤشر رقم

      كتابة دليل استخدام املعجم واضحة 0

      مالءمة عن حمتويات املعجم 5

      مالءمة أسلوب حمتواى املعجم  3

      مقدمة الوحدة مستمر 7

 

 قسم شغل املعجم .2

 2 7 3 5 0 مؤشر رقم

      تتألف تصنيف املفردات على املوضوع 0

      الئق املفردات باملعىن 5

      املفردات املقدمات الكامالت باملوضوع 3

ني األفعال املعجم جمهز  اجلدوال الفرق ب 7
 واألمساء
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 معايري املعجم .3

 2 7 3 5 0 مؤشر رقم

      إكتمال احملتوى املعجم 0

      إختصاص املعجم 5

      سهول البيان يف تقدمي استعماالت 3
 

 

 أنواع املعجم .4

 2 7 3 5 0 مؤشر رقم

      يتكون املعجم معرض ملوضوع 0

      ضوعاستخدام املفردات الئق باملو  5

      كل معىن املفردات الئق باملوضوع 3

جنس املعجم يسهل يف البحوث  7
 املفردات
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 (2)خامس الجدوال ال

 نتيجة اإلستبانة من خبراء المحتوى

مقياس النتيجة أو  رقم
 اإلجابة 

 الرمز
 مجموع اإلجابة( X)النتيجة 

 مجموع

 X 0 0 1 غري الئق 0

 X 0 0 2 نقصان الئق 5

 X 4 12 3 كفاية الئق 3

 X 7 28 4 الئق 7

ا 2  X 4 20 5 الئق جد 

 60 

 

  النتيجة األعلى = جمموع األسئلةX النتيجة مقياس األعلى 

16 X 5  =09 )النتيجة األعلى( 
  النتيجة األقل = جمموع األسئلةX النتيجة مقياس األقل 

16 X 7  =76 )النتيجة األقل( 
 النتيجة األخرية  = 

 ∑جمموعة النتيجة املقياس  

 100 %   X        قيمة = 

 ∑النتيجة األعلى  
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%75X 100% =   

 

  بناء على احلساب السابق، فاملالحظة الذي يؤديها خرباء احملتوى بأكمله حصل على
، فهذه النتيجة من املعيار  ”Likert“. إذا ناسب جدول اللياقة ليكريت 15%
 .الئق

 االستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واالقتاحات إلصالحات املنتج بأن  ومن
  يكون أحسن. مبا يلي:

 يف فسم مقدمة املعجم يرجو اخلرباء إىل الباحثة االهتمام بتتيب املفردات .1

 يف قسم شغل املعجم يرجو اخلرباء إىل الباحثة االهتمام بتتيب الكتابة .2

 و اخلرباء إىل الباحثة االهتمام بإختصاص املعجميف قسم معايري املعجم يرج .3

 يف قسم أنواع املعجم االهتمام باملفردات االئي سبقت ذكرها من قبل .4

 

 التصديق من خبراء التصميم (2

اخلبري الثاين هو األستاذ احلاج أمحد مك ي حسن املاجستري وهو خبري التصميم هلذا 
 دوال اتآيت: املعجم. والبيانات من االستبانة مكتوبة يف اجل
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 (8) الجدوال السادس

 اإلستبانة واإلجابة من خبراء التصميم
 

 قسم تصميم املعجم .1

 2 7 3 5 0 مؤشر رقم

      استعى تصميم املعجم الطلبة 0

      كتابة يف املعجم واضحة وسهلة للقراءة 5

      جذب الغالف 3

 

 رسومات املعجم .2
 2 7 3 5 0 مؤشر رقم

      ام اخلطاستخد 0

      ختطيط وتصميم 5

      الرسوم التوضيحية والرسومات والصور 3

      تركيبات األلوان 7
 

 وجوه املعجم .3
 2 7 3 5 0 مؤشر رقم

      املفردات غري مآلن  0

      تقدمي كل احملتوى أو اجلدول متناسق 5
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      التقيم صحيح ومتناسق 3

      ذات مغزىاخلرائط والصور  7
 

 جسد املعجم .4
 2 7 3 5 0 مؤشر رقم

حجم املعجم الئق وسهل ملستوى  0
 الربنامج

     

      طباعة واضحة 5

      كتابة دقيقة 3

      جملة قوية اجلودة 7

      املعجم سهل للفتوح 2
 

 

 (3)الجدوال السابع 

 نتيجة اإلستبانة من خبراء التصميم

 الرمز تيجة أو اإلجابة مقياس الن رقم
 مجموع اإلجابة( X)النتيجة 

 مجموع

 X 0 0 1 غري الئق 0

 X 0 0 2 نقصان الئق 5

 X 4 12 3 كفاية الئق 3
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 X 4 16 4 الئق 7

ا 2  X 8 40 5 الئق جد 

 68 

 

  النتيجة األعلى = جمموع األسئلةX النتيجة مقياس األعلى 

16 X 5  =09 )النتيجة األعلى( 
 األقل = جمموع األسئلة  النتيجةX النتيجة مقياس األقل 

16 X 7  =76 )النتيجة األقل( 
  = النتيجة األخرية 

 ∑جمموعة النتيجة املقياس  

 100 %   X        قيمة = 

 ∑النتيجة األعلى  

 

%85X 100% =   

 

 ه حصل على بناء على احلساب السابق، فاملالحظة الذي يؤديها خرباء احملتوى بأكمل
الئق ، فهذه النتيجة من املعيار  ”Likert“. إذا ناسب جدول اللياقة ليكريت 05%
 .جّدا

  ومن االستبانة السابقة وجدت الباحثة التعليقات واالقتاحات إلصالحات املنتج بأن
 يكون أحسن. مبا يلي: 

ت بإصالح يف فسم تصميم املعجم يرجو اخلرباء إىل الباحثة االهتمام بتتيب املفردا .1
 الكتابة كي أسهل للقراءة
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 يف قسم رسومات املعجم يرجو اخلرباء إىل الباحثة االهتمام بتنويع األلوان .2

 يف قسم وجوه املعجم يرجو اخلرباء إىل الباحثة االهتمام بتقدمي كل احملتوى .3

 يف قسم جسد املعجم االهتمام بدقة الكتابة كي سهلة للبحث .4

 إصالحات المنتج (3

تبانة والتعليقات واالقتاحات من خرباء احملتوى وخرباء التصميم بناء على االس
 فإصالحات املنتج مبا يلي:

 تصميم الغالف .1

 الغالف األمامي .أ

تستخدم الباحثة اللون األساسي هو أزرق السماوي وأزرق. وكذلك ادماج 
الصورة مثل الغالف األمامي يف الكتاب العربية للناشئني الثالث مع مناظر 

 يف اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق. الكلمة بعض املبىن
 Hesham Bold"املعجم املساعد"، مكتوبة باستخدام اجلنس كاملقياس 

36Pt لكتاب العربية العربية للناشئني" مكتوبة باستخدام اجلنس كاملقياس" ،
MSC Arafat S_U 34Pt"منهج متكامل لغري الناطقني بالعربية" ، 
 DTP Naskh S 20 Pt" ،Annisaمكتوبة باستخدام اجلنس كاملقياس 

Ageng Wulansari مكتوبة باستخدام اجلنس كاملقياس "Century 

Gothic 14Pt. 

 الغالف اجلانيب .ت

الكتابة "املعجم املساعد  تستخدم الباحثة اللون األساسي هو أزرق.  
 Heshamنس كاملقياس لكتاب العربية للناشئني الثالث" مكتوبة باستخدام اجل

Bold 36Pt. 
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 ج. الغالف اخللفى

تستخدم الباحثة اللون األساسي هو أزرق السماوي وأزرق. وكذلك 
ادماج الصورة مثل الغالف األمامي من مجيع الكتاب العربية للناشئني. الكلمة " 

هيم قسم تعليم اللغة العربية جامعة كلية العلوم التبية والتعليم موالنا مالك إبرا
 Heshamاإلسالمية احلكومية مباالنق" مكتوبة باستخدام اجلنس كاملقياس 

Bold 36Pt  تعلموا العربية فإهنا جزء من دينكم" مكتوبة باستخدام اجلنس" ،
 .Hesham Gornata 24Ptكاملقياس 

 

المبحث الخامس: فعالية المعجم المساعد للكتاب التعليمي "العربية للناشئين" 
 لطالبات المفردات بالبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية لترقية كفاءة ا

 نتائج االختبار .أ

للكتاب التعليمي "العربية للناشئني" لتقية كفاءة ملعرفة فعالية املعجم املساعد 
استخدمت الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة  الطالبات املفردات

 الواحدة.
 االختبار القبلي .1

الربنامج اخلاص لتعليم  5-ء عملية تعليم املفردات يف الفصل بقبل إجرا
كفاءة الطالبات فيه قبل  اللغة العربية، قامت الباحثة باالختبار القبلي ملعرفة

استخدام املعجم املساعد املطور. وكان االختبار القبلي هو االختبار التحريري وفيه 
 سؤاال.  19
 نتائج االختبار القبلي 

 ختبار القبلي هي كما يايل: أما نتائج اال
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 (3) الجدوال الثامن

 نتائج االختبار القبلي

 التقدير النتيجة اسم الطالبة رقم
 ناقص 43 سيديت زليحة 1

 ناقص 43 مفتاح السلسبيلة 2

 جيد 73 كرتيك سري 3

 ناقص 43 مفروحة نظيفة 4
 مقبول 55 أما فريدة حسن 5

 مقبول 45 إلفية  6

 مقبول 45 إنيت صار  7

 ناقص 35 دوي  8

 مقبول 43 مخيىن شارة 9

 مقبول 63 إيلوك خرية  13

 جيد 65 لطيفة  11

 مقبول 55 رزقي والن  12

 مقبول 55 زين فوزية 13

 مقبول 53 معرفة  14
 مقبول 53 يوناىن سري  15
 مقبول 55 ليلي  16
 جيد 65 نداء احللمي  17
 جيد 65 ميىت خريية 18
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34 زمرة  19  ناقص 
 جيد 65 ملة فطري  23
 مقبول 55 عني  21
 مقبول 53 ليلة النعمة 22
 ناقص 35 دعامة  23
 ناقص 33 خرية النساء 24
 جيد 63 يوليان  25
 جيد 73 نسرينا ندى  26
 مقبول 45 ششى خري  27
 مقبول 55 إشفينا م أ 28
 جيد 83 فائزة األمة 29
 جيد 63 فاحتة  33
 جيد 73 إيفي نور  31
 مقبول 55 سيديت نور  32
 مقبول 55 ليلة  33
 جيد  63 ألفي خري  34
 مقبول 55 لولؤ عفيفة 35
 مقبول 45 إمى خرية  36
 جيد 63 نور  37
  1975 اجملموع 

  51،11 املعدل 



67 
 

 

 

بالنظر إىل اجلدول السابق عرفت الباحثة أن نتائج الطالبات يف االختبار القبلي ميكن 
 ا كما يايل: تصنيفه

 

 (9) الجدول التاسع

 نسبة مئوية لنتائج االختبار القبلي
 نسبة مؤوية عدد الطالبات التقدير فئة نتائج رقم

 %3 - جيد جدا 81-133 1

 %4,4 12 جيد 61-83 2

 %6,6 18 مقبول 41-63 3

 %1،1 7 ناقص 21-43 4

 %3 - أكثر ناقص 3-23 5

 

 

 االختبار البعدي .2

-ة تعليم املفردات باستخدام املعجم املساعد يف الفصل ببعد إجراء عملي
، قامت الباحثة باالختبار البعدي ملعرفة كفاءة الطالبات فيه. وكان االختبار 5

 البعدي هو االختبار التحريري املستوى باالختبار القبلي. 
 نتائج االختبار القبلي 

 أما نتائج االختبار القبلي هي كما يايل: 
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 (01) شرالعاالجدوال 

 نتائج االختبار القبلي

 التقدير النتيجة اسم الطالبة رقم
 جيد جدا 75 سيديت زليحة 1

 جيد جدا 73 مفتاح السلسبيلة 2

 جيد 83 كرتيك سري 3
 جيد جدا 73 مفروحة نظيفة 4

 جيد جدا 75 أما فريدة حسن 5

 جيد جدا 73 إلفية  6

 جيد 65 إنيت صار  7

 جيد 65 دوي  8

 جيد 65  شارةمخيىن 9

 جيد جدا 73 إيلوك خرية  13

 جدا جيد 75 لطيفة  11

 جيد 65 رزقي والن  12

 جيد جدا 75 زين فوزية 13

 جيد جدا 73 معرفة  14

 جيد 83 يوناىن سري  15

 جيد 65 ليلي  16

 جدا جيد 75 نداء احللمي  17

 جدا جيد 85 ميىت خريية 18
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 جيد 71 زمرة  19

 جيد 83 ملة فطري  23
 جيد 75 عني  21

 جيد 75 ليلة النعمة 22

 جيد 75 دعامة  23

 جيد 75 خرية النساء 24

 جيد 73 يوليان  25
 جدا جيد 85 نسرينا ندى  26

 جيد 75 ششى خري  27

 جيد 75 إشفينا م أ 28

 جدا جيد 93 فائزة األمة 29

 جيد 75 فاحتة  33
 جدا جيد 85 إيفي نور  31

 جيد جدا 83 نور سيديت  32

 جيد جدا 85 ليلة  33

 جيد  83 ألفي خري  34
 مقبول 63 لولؤ عفيفة 35
 جيد 73 إمى خرية  36

 جيد 73 نور  37
  2746 اجملموع 

  14،17 املعدل 
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بالنظر إىل اجلدول السابق عرفت الباحثة أن نتائج الطالبات يف االختبار القبلي ميكن 
 تصنيفها كما يايل: 

 

 (00) حادي عشرجدول الال

 نسبة مئوية لنتائج االختبار القبلي
 نسبة مؤوية عدد الطالبات التقدير فئة نتائج رقم
 %5،01 16 جيد جدا 81-133 1

 %7,4 23 جيد 61-83 2

 %3 1 مقبول 41-63 3

 %3 - ناقص 21-43 4

 %3 - أكثر ناقص 3-23 5

 

البعدي لكل اجملموعات، سجلت بعد عرفت الباحثة نتائج االختبارين القبلي و  
 الباحثة نتائج االختبار القبلي والبعدي يف اجلدول الواحد لكل جمموعة ملعرفة فرق نتائجها. 

  حتليل نتائج االختبار القبلي والبعدي 
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 (15عشر ) الجدول الثاني

 نتيجة االختبار لقبلي والبعدي
 يرالتقد االختبار البعدي التقدير االختبار القبلي رقم
 جيد جدا 75 ناقص 43 0
 جيد جدا 73 ناقص 43 5
 جيد 83 جيد 73 3
 جيد جدا 73 ناقص 43 7
 جيد جدا 75 مقبول 55 2

 جيد جدا 73 مقبول 45 8
 جيد 65 مقبول 45 3
 جيد 65 ناقص 35 3
 جيد 65 مقبول 43 9

 جيد جدا 73 مقبول 63 01
 جيد جدا 75 جيد 65 00
 جيد 65 مقبول 55 05
 جيد جدا 75 مقبول 55 03
 جيد جدا 73 مقبول 53 07
 جيد 83 مقبول 53 02
 جيد 65 مقبول 55 08
 جيد جدا 75 جيد 65 03
 جيد جدا 85 جيد 65 03
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 جيد 71 ناقص 43 09
 جيد 83 جيد 65 51
 جيد 75 مقبول 55 50
 جيد 75 مقبول 53 55
 جيد 75 ناقص 35 53
 جيد 75 ناقص 33 57
 جيد 73 جيد 63 52
 جيد جدا 85 جيد 73 58
 جيد 75 مقبول 45 53
 جيد 75 مقبول 55 53
 جيد جدا 93 جيد 83 59
 جيد 75 جيد 63 31

 جيد جدا 85 جيد 73 30
 جيد جدا 83 مقبول 55 35
 جيد جدا 85 مقبول 55 33
 جيد  83 جيد  63 37
 مقبول 63 مقبول 55 32
 جيد 73 مقبول 45 38
 يدج 73 جيد 63 33
∑ 1975  2746  

 51،11  14،17  
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 هلذا التحليل، وضعت الباحثة فروض البحث كما يايل:
Ho أن نتيجة االختبار البعدي = نتيجة االختبار القبلي : 

Ha  نتيجة االختبار القبلي ≠: أن نتيجة االختبار البعدي 
هي  باإلحصاء االستداليل وهذه spss.16,3وحلت الباحثة البيانات برنامج  

 نتائجها:
 

 (03) ةعشر  الجدول الثالث

 spss.0861برنامج نتائج تحليل االختبار القبلي والبعدي 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
pretest 40.0000 37 .00000 .00000 

postest 74.4595 37 6.84996 1.12613 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 pretest &postest 37 . . 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

prete

st - 

post

est 

-34.45946 6.84996 1.12613 -36.74335 -32.17557 -30.600 36 .000 
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وكانت درجة  19،699 (to)ه النتيجة، عرفت الباحثة أن درجة تاء احلساب ذمن ه
وبناء على هذه النتيجة، عرفت الباحثة  7،6001:  %5تاء اجلدوال عند مستوى الداللة 

( ومعين 19،699<7،6001جلدول )( أكثر من درجة تاء اtoأن درجة تاء احلساب )
 Hoمقبول و  Haهناك فرق بني االختبار القبلي والبعدي جملموعة الفصل الرابع ألن 

 مردود. 

مهارة لتقية  فعرفت الباحثة أن االختبار البعدي أحسن ألنه باستخدام املعجم املساعد
 فعاال. الكتابة

 اإلنتاج النهائي أو اإلنتاج الجماعي  .ه

الثانية والتجربة امليدانية، قد حصلت الباحثة إنتاج النهائي مث  بعد اإلصالحات
 استعداد إلنتاج اجلماعي. 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة
 نتائج البحث .أ

المبحث األول: تطوير المعجم المساعد للكتاب التعليمي "العربية للناشئين" 
 مهارة الكتابةلترقية 

تطوير املعجم املساعد لكتاب بعد إنتهاء من إجراء البحث العلمي عن 
للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مامل  1التعليمي العربية للناشئني 

إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق، فحصلت الباحثة على االستنتاج األخري. أما 
 املعجم املطور الباحثة مبوصفات املنتج اتآيت: 

ى نظام معجم املعىن أو معجم املوضوعي وترتيب املعجم املطور مركب بناء عل .1
 املفردات حسب ترتيب األلفبائ من درس األول إىل اتآخر

للربنامج اخلاص  1املعجم املركب من القسم اخلمس لكتاب العربية للناشئني  .2
لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق العام 

 1975-1976الدراسي 

 وأسلوب طلبها من املوضوع يف الكتاب التعليمي  .3

 مفردة 632وحيتوي هذا املعجم الوحدة األوىل إىل حيت الوحدة الثالثني  .4

استطاع استعماله ليست يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية فحسب، ولكن  .5
 هذا املعجم يستطيع أن يستخدمه أيضا يف أي الربنامج أو املدرسة بإندونيسيا

 1املستخدمة بالكتاب التعليمي العربية للناشئني 
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صالحية المعجم المساعد للكتاب التعليمي "العربية للناشئين" : المبحث الثاني
 مهارة الكتابةلترقية 

 أما التصديق من اخلرباء حصل إىل نتيجة مبا يلي:

 ليكريتإذا ناسب جبدوال معيار اللياقة   %15خرباء احملتوى بأكمله حصل على  .أ
“Likert” موافق، فهذه النتيجة من املعيار. 

إذا ناسب جبدوال معيار اللياقة ليكريت   %09خرباء التصميم بأكمله حصل على  .ب
“Likert” موافق بشّدة.، فهذه النتيجة من املعيار 

 التجريبة املبدائية / احملدودة .ت

، ”Likert“. إذا ناسب جبدول معيار اللياقة ليكريت %07بأكمله حصل على 
 موفق بشّدة.فهذه النتيجة من املعيار 

 التجريبة امليدانية  .ث

، ”Likert“. إذا ناسب جبدول معيار اللياقة ليكريت %01بأكمله حصل على 
 موفق بشّدة.فهذه النتيجة من املعيار 

هذا احلال يدل على أن املعجم املصنع موفق بشد ة الستعماله يف الربنامج اخلاص  
اهتمام التعليقات واالقتاحات اتآئي يعطيها اخلرباء واملدرس لتعليم اللغة العربية  ب

 والطلبة.

 اإلنتج النهائي أواإلنتاج اجلماعي .ج
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المعجم المساعد للكتاب التعليمي "العربية  فعالية استخدام: ثالثالمبحث ال
 مهارة الكتابةللناشئين" لترقية 

 (to)اء احلساب ، عرفت الباحثة أن درجة تspss.16,3 البيانات برنامجمن 
وبناء على  7،6001:  %5وكانت درجة تاء اجلدوال عند مستوى الداللة  19،699

( أكثر من درجة تاء اجلدول toهذه النتيجة، عرفت الباحثة أن درجة تاء احلساب )
( ومعين هناك فرق بني االختبار القبلي والبعدي جملموعة الفصل 19،699<7،6001)

 مردود.  Hoمقبول و  Haالرابع ألن 

مهارة فعرفت الباحثة أن االختبار البعدي أحسن ألنه باستخدام املعجم املساعد لتقية 
 فعاال.الكتابة 

 المقترحات .ب

من البيانات عن نتائج البحث السابق، رجت الباحثة هذا املعجم املساعد يستطيع 
عربية جبامعة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة ال مهارة الكتابةأن يساعد ويسهل الطلبة يف 

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق باهتمام الكتاب الطلبة ومنهجه 
 واإلستاتيجية املناسبة.

وكاملراجع ملعلم الذي أن يعد املعجم املساعد اخلاص للكتاب التعليمي العربية 
أي وقت ومكان للناشئني الثالث. ويستطيع املعلم أن يهتم ليفيده لتعليم اللغة العربية يف 

 يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية بأحسن ماميكن.
ورجت الباحثة للباحثني اتآخرين أن حيسنوا هذا البحث، رمبا أن جيعله أشد  ملونا، 
أو أي يزيده بأكثر اللغة، أو أيضا أن جيعل املعجم املساعد لكتاب العربية للناشئني 

 يق والنجاح والسهولة إلينا يف مجيع األمورالطبقة االخرى. عسى اهلل يعطي التوف
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  7001. القاهرة: مكتب األجنلو املصرية، الكتاب المدرسيأبو الفتح رضوان وآخرون. 
 ( 7010، )بريوت: دار العلم للماليني،  مقدمة الصحة أمحد عبد الغفور الظار،

احللقة العلمية قياس األداء يف مفاهيم التقويم والقياس واألداء. أمحد عودة عبد اجمليد، 
 (1971العمل األمين.، )رياض: كلية التدريب قسم الربامج التدريبية، 

 7000هرة، عامل الكتب، ، )القاالبحث اللغوي مع دراسة لفظية التأثيرأمحد جمتار عمر، 

، ص لتعليم اللغة العربية. ماالنقاجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق. دليل الربنامج اخلا
1995 . 

من أكتوبر  14احلقائق من املقابلة بألستاذة فائق غين،إحدى مسؤولية الربنامج، يوم اإلثنني 
 يف الساعة الثانية والنصف هنارا 1976



11 
 

 

يف  1976من أكتوبر  14امج اخلاص لتعليم اللغة العربية يوم األثنني، احلقائق من ديوان برن
 الساعة الثانية هنارا

منهج متكامل لغير الناطقين  5العربية للناشئين ه، ءالدكتور حممودامساعيل صيين وأصدقا
 )اململكة العربية السعودية: لبنان(  بالعربية

. غة العربية لغير الناطقين بهاالكتاب المدرسي لتعليم الل. 7009القامسى، علي. 
السجل العلمي للندوة العاملية األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني هبا. اجلؤء الثاين. 

 الرياض: عماد شؤون املكتبات

 ، األستاذ شيف املصطفيبرنامج اخلاص لتنمية اللغة العربيةاملقابلة برئيس 

من  76، ليلى فتحية املوليدية، يوم اجلمعة ربيةبرنامج اخلاصلتنمية اللغة العاملقابلة مبشتكة 
 يف الساعة العاشرة صباحا مبيدان أمام منصيب القسيس اجلامعة.  1976سبتمبري 

م. فكرة التطوير يف جمال العلوم )بنية األفكار التبوية املطبقة يف  2336إمام سوفرايوغو.
الدين. ماالنق: مطابع اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق(. ترمجة : أوريل حبر 

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق.

 م. 1995دليل الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية 

 .2335. جامعة عني مشس كلية التبيةتعليم اللغة العربية. رسالن، مصطفى. 
، جامعة أم القرى، علم اللغة العربية للناطقين باللغات الألخرىرشدي أمحد طعيمة. 

1/675 

العربية ألغراض خاص، سلسلة في تعليم اللغة العربية . 1971عبد احلميد، حممد. 
 . اجلزء الثاين. ماالنق: مطبع جامعة موالنا مالك إبراهيم. للناطقين بلغات أخرى

. الرياض: اململكة 1977. إضاءت، لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرمحن. 
 العربية السعودية 
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. املركز التبوي عرض حول النهج الجغرافي. 1990فور بوصايون وعادل أرودام. عبد الغ
 اجلهوي بطنجة. 

)دار املعرفة واجلامعة،  فقه اللغة وعلم اللغة نصوص ودرساتعبد سليمان ياقوت، 
7005 ) 

 ه7105الرياض مطبوعات جامعة امللك سعود -علم اللغة وصناعة المعجمعلى القاسم، 

دار  أسس إعداد الكتب الّتعليمّية لغير الّناطقين بالعربية.لغاىل، ناصر عبد اهلل ا
 االعتصام. 

الكتاب المدرسي ومدى مالءمته لعمليتي التعلم والتعليم في جميد دمعة، حممد مرسي. 
 م7001. تونس. املنظمة العربية للتبية والثقافة والعلوم المرحلة اإلبتدائية

 ( 7005)دار املعرفة اجلامعية،  م اللغةفقه اللغة وعلحممد سليمان ياقوت،

مفتاح اهلدى، أوريل حبر الدين، نور هادي، سالمتس دارين، حممد عون احلكيم. الندوة 
 . ماالنق1977الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا. 

: دار . ترمجة حممود رشدى خاطر وآخرين. القاهرةتعليم القراءة والكتابةوليم س، جراى. 
 املعرفة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR ABSENSI PKPBA KELAS B6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. NIM Nama 

1. 16110003 Siti Zulaicha 

2. 16110010 Miftahul Salsabila 

3. 16110034 Kartika Sari 

4. 16110053 Mafruhatun Nadifah 

5. 16110159 Ama Faridatul Husna Jamil 

6. 16110194 Elfiyatussholihah 

7. 16130062 Inti Shorunnuha Az Zahrah 

8. 16140041 Devi Vidiyanti 

9. 16140046 Khumaini Syaroh 

10. 16140048 Elok Khoirotul Muna Mz 

11. 16150010 Latifah Mawardiah Asfriyani 

12. 16150063 Risqi Wulan Permatasari 

13. 16170040 Zenny Fauziyah 

14. 16170048 Ma’rifatul Jannah 

15. 16210065 Yunani Sri Setiyabudi 

16. 16210073 Lailil Agustin Khamdiati 

17. 16210100 Nida’ul Hilmi Cholidah 

18. 16210146 Mita Khoiria 

19. 16210149 Zumrotul Mukhriza 

20. 16210192 Mallah Putri Kurnia 

21. 16220011 Ainul Fitri 

22. 16220055 Lailatun Nikmah 

23. 16220155 Di’ama Kamelia Agustin 

24. 16220198 Khoirotun Nisa 

25. 16230037 Yuliana Putri Nur Hakiki 

26. 16310060 Nisrina Nada Aulia 

27. 16410004 Syasya Khoirin Nisa 

28. 16410050 Isyfina M. A 

29. 16410179 Faizatul Ummah 

30. 16140216 Fatihatus Sa’adah 

31. 16510094 Evy Nurlailatisy Syariifah 

32. 16200125 Siti Nur Fadilah 

33. 16540042 Lailatul Husna 

34. 16540071 Ulfa Khorun Nisa’ 

35. 16610052 Luluk Afifah 

36. 16620084 Ima Choirotul Karimah Agustin 

37. 16640065 Nurul Firdausiyah 



 

 

 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI ISI PENGEMBANGAN 

KAMUS PENDAMPING ARBIYAH LI NASYIIN SEBAGAI PENUNJANG 

BUKU BAHASA ARAB PKPBA UIN MALIKI 

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

Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

Assalamualaikum Wr Wb 

 Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan program S1 Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengembangkan produk 

berupa Kamus Pendamping Arobiyah li Nasyiin sebagai sarana pembantu dalam 

proses pembelajaran Bahasa Arab untuk mahasiswa PKPBA UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

 Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi sebuah 

sarana yang dapat membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran Bahasa Arab, 

maka peneliti memohon kesediaan Bapak untuk sedikit meluangkan waktu mengisi 

angket ini sebagai Ahli Isi. 

 Adapun skala penilaian yang digunakan, sebagai berikut: 

SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 

1 2 3 4 5 

Sangat Tidak 

Baik 

Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 

 

Jawaban, komentar maupun saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi 

peniliti untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

produk kamus yang peneliti kembangkan. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb 

Malang, 27 Desember 2017 

   Peneliti,   

Annisa Ageng Wulansari 



 

 

   

ANGKET PENILAIAN TERHADAP KAMUS PENDAMPING ‘AROBIYAH LI 

NASYIIN 

(UNTUK AHLI ISI) 

 

1. BAGIAN DEPAN KAMUS 

 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. PenulisanPetunjukpenggunaankamusjelas      

2. Daftarisisesuaidenganisikamus      

3. Daftarisidisusun secara jelas sesuai isi kamus      

4. Pengantar (BAB) isi kamus konsisten      

 

Kesimpulan dan Saran mengenai bagian depan kamus : 

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

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

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

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

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

  

2. BAGIAN ISI KAMUS 

 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Pemakaian atau klasifikasi kamus disusun berdasarkan 

tema  

     

2. Kesesuaian kosa kata dengan makna      

3. Kosa-kata yang dsajikan lengkap sesuai BAB yang ada       

4. Membedakan kosa-kata kerja dengan benda      

5. Kamus dilengkapi dengan tabel perbedaan kosa-kata 

kerja dan benda 

     

 

Kesimpulan dan Saran mengenai bagian isi kamus : 

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

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

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

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

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

 



 

 

 

3. KRITERIA KAMUS 

 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Kelengkapan isi dalam kamus       

2. Kecermatan uraian kamus      

3. Kemudahan penjelasan dalam penyajian informasi       

 

Kesimpulan dan Saran mengenai kriteria kamus : 

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

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

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

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

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

 

4. JENIS KAMUS 

 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Susunan kamus disajikan secara tematik      

2. Penggunaan kosa-kata sesuai dengan tema       

3. Setiap makna kosa-kata sesuai dengan tema       

4. Jenis kamus memudahkan dalam pencarian kosa-kata      

 

Kesimpulan dan Saran mengenai jenis kamus : 

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

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

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

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

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

 

Malang, 27 Desember 2016 

Penilai,   

 

Dr. Danial Hilmi, M. Pd  



 

 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI DESAIN PENGEMBANGAN 

KAMUS PENDAMPING ARBIYAH LI NASYIIN SEBAGAI PENUNJANG 

BUKU BAHASA ARAB PKPBA UIN MALIKI 

 

Kepada Yth : Ust. H. Ahmad Makki Hasan, M. Pd 

Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

Assalamualaikum Wr Wb 

 Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan program S1 Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengembangkan produk 

berupa Kamus Pendamping Arobiyah li Nasyiin sebagai sarana pembantu dalam 

proses pembelajaran Bahasa Arab untuk mahasiswa PKPBA UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

 Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi sebuah 

sarana yang dapat membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran Bahasa Arab, 

maka peneliti memohon kesediaan Bapak untuk sedikit meluangkan waktu mengisi 

angket ini sebagai Ahli desain. 

 Adapun skala penilaian yang digunakan, sebagai berikut: 

SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 

1 2 3 4 5 

Sangat Tidak 

Baik 

Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 

  

Jawaban, komentar maupun saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi 

peniliti untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

produk kamus yang peneliti kembangkan. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb 

Malang, 27 Desember 2017 

   Peneliti,   

Annisa Ageng Wulansari  



 

 

ANGKET PENILAIAN TERHADAP KAMUS PENDAMPING ‘AROBIYAH LI 

NASYIIN 

(UNTUK AHLI DESAIN) 

 

1. DESAIN KAMUS 

 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. PenulisanPetunjukpenggunaankamusjelas      

2. Daftarisisesuaidenganisikamus      

3. Daftarisidisusun secara jelas sesuai isi kamus      

4. Pengantar (BAB) isi kamus konsisten      

 

Kesimpulan dan Saran mengenai bagian depan kamus : 

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

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

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

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

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

  

2. BAGIAN ISI KAMUS 

 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Pemakaian atau klasifikasi kamus disusun berdasarkan 

tema  

     

2. Kesesuaian kosa kata dengan makna      

3. Kosa-kata yang dsajikan lengkap sesuai BAB yang ada       

4. Membedakan kosa-kata kerja dengan benda      

5. Kamus dilengkapi dengan tabel perbedaan kosa-kata 

kerja dan benda 

     

 

Kesimpulan dan Saran mengenai bagian isi kamus : 

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

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

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

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

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

 

 

 



 

 

3. KRITERIA KAMUS 

 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Kelengkapan isi dalam kamus      

2. Kecermatan uraian kamus      

3. Kemudahan penjelasan dalam pengyajian informasi       

 

Kesimpulan dan Saran mengenai kriteria kamus : 

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

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

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

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

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

 

 

4. JENIS KAMUS 

 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1. Susunan kamus disajikan secara tematik      

2. Penggunaan kosa-kata sesuai dengan tema      

3. Setiap makna kosa-kata sesuai dengan tema       

4.  Jenis kamus memudahkan dalam pencarian kosa-kata      

 

Kesimpulan dan Saran mengenai jenis kamus : 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

  Malang, 27 Desember 2016 

Penilai,   

 

H. Ahmad Makki Hasan, M. Pd 



 

 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN PENGAJAR PKPBA  

TERHADAP KAMUS PENDAMPING ARBIYAH LI NASYIIN SEBAGAI 

PENUNJANG BUKU BAHASA ARAB PKPBA UIN MALIKI 

 

Kepada Yth : Usth. Silvia Rahmawati, M. Pd 

Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

Assalamualaikum Wr Wb 

 Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan program S1 Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengembangkan produk 

berupa Kamus Pendamping Arobiyah li Nasyiin sebagai sarana pembantu dalam 

proses pembelajaran Bahasa Arab untuk mahasiswa PKPBA UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

 Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi sebuah 

sarana yang dapat membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran Bahasa Arab, 

maka peneliti memohon kesediaan Ibu untuk sedikit meluangkan waktu mengisi 

angket ini sebagai pengajar PKPBA kelas B6 

 Adapun skala penilaian yang digunakan, sebagai berikut: 

SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 

1 2 3 4 5 

Sangat Tidak 

Baik 

Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik 

  

Jawaban, komentar maupun saran dari Ibu akan sangat bermanfaat bagi 

peniliti untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas 

produk kamus yang peneliti kembangkan. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb 

Malang, 27 Desember 2017 

   Peneliti,   

Annisa Ageng Wulansari 



 

 

 ANGKET PENILAIAN TANGGAPAN PENGAJAR PKPBA  

KELAS B6 

 

No. Kriteria Penilaian Penilaian 

 Perwajahan (cover) 1 2 3 4 5 

1. Kemenarikan tampilan kamus untuk dibaca      

 Uraian Isi Kamus      

2.  Kejelasan isi petunjuk kamus      

3. Kejelasan uraian isi kamus      

4. Ketepatan ukuran dan jenis tulisan      

5. Kemudahan isi kamus untuk dipahami      

6. Ketepatan pemberian warna pada awal tiap halaman      

7. Kesesuaian kosa-kata dengan makna      

8. Kesesuaian kosa-kata dengan materi yang ada di buku 

dalam memahami isi 

     

9. Kemenarikan penambahan tabel shigoh, ashl kalimah, 

wazn, makna dan terjemahan 

     

10. Pembedaan kosa-kata kerja dan benda      

 

Sertakan kritik dan saran terhadap kamus tersebut agar kamus bisa menjadi lebih baik 

dan mudah digunakan! 

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

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

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

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

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

Malang, 27 Desember 2016 

Penilai,   

 

Silvia Rahmawati, M. Pd 



 

 

Angket 

Nama  : 

Kelas  : 

Sekolah Asal : 

Berilahtandacentang(  √   ) padakolomjawaban yang sesuaidenganpertanyaan! 

 

1 SangatTidakSetuju 

2 TidakSetuju 

3 KurangSetuju 

4 Setuju 

5 SangatSetuju 

 

No. Pernyataan 
Jawaban 

1 2 3 4 5 

1 
Kamus Pendamping membantu anda dalam memahami Buku 

Arobiyah Linasyiin 3 dalam PKPBA 

     

2 
Kamus Pendamping ini memudahkan anda mempelajari 

Buku Arobiyah Linasyiin 3 

     

3 
Kamus Pendamping berukuran sedang dan mudah dibawa 

kemana-mana 

     

4 
Kamus Pendamping sesuai untuk mahasiswa pembelajar 

Bahasa Arab bukan alumni pondok 

     

5 
Desain Kamus Pendamping sekaligus membantu anda 

memahami ilmu tata bahasa (Nahwu & Shorof) 

     

6 
Font (jenis huruf) dalam Kamus Pendamping simpel mudah 

dibaca 

     

7 
Mufrodat dalam kamus pendamping disusun perurutan 

Wihdah mempermudah pencarian kata 

     

8 

Desainkamuspendampingmemisahkanantara kata-

kerjadankata-benda mempermudah anda untuk mengenal 

kata  

     

 

KritikdanSaran : 

…………………………………………………………………………………............. 

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

*Terimakasih* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 بيان الباحثة عن أمهية فهم اللغة العربية الطالبات يستمعن إىل بيان الباحثة

  

 

جربة استعمال املعجم املساعد بالكتابالت  التعليم باستخدام املعجم املساعد من الشاشة 



 

 

 

 

 

 

 مقارنة بني استخدام املعجم وبدونه انتباه الطالبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ذاتيةالسيرة ال  
 

 المعلومات الشخصية .أ
 النساء أكينج والنساري:  اإلسم

 7001أكتوبر  70كراسيك، :  املكان/تارخ املولود
 : اإلندونيسية اجلنسية

 كلية علوم التربية والتعليم/ قسم تعليم اللغة العربية:  كلية/قسم

 كراسيك  14رقم  7شارع بليتار :  العنوان
 907115016560:  رقم اجلوال

 annisaageng19@gmail.com:  اإليليكتوينالربيد 
 

 المستوى الدراسي: .ب
 السنة المستوى الدراسي

 م1999-7000 كراسيك  6اإلسالمية روضة األطفال 

 م1996-1999 حممدية كراسيكاملدرسة اإلبتدائية 

 م1971-1996 احلديث دار السالم كونتور للبنات األول معهد 

اللغة العربية كلية علوم التبية بكلوريوس )سرجانا( ىف قسم تعليم 
 والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

 م1971-1971



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


