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 إهداء
 :إَل اعبامعي البحث ىذا أىدم

 طامى :ابوبة أمي

مند صغارم كبدكف رضاىا كحبها ما  ربتٍت قد اليت كاآلخرة الدنيا يف هافظحي أف هللا عسى(
 كجدت النجاح(

 نور مّحد :الكرمي أب 

 طواؿ العمر ك الصحة دائما(  كاآلخرة ك يعطيو الدنيا يف وفظحي أف هللا عسى (

 كإَل إخواِن كأخوايت األحباء : 

 نور سّية، ونور حيايت، ونور حياين، ونورمى، وسوميدة، وريين

 وروسيتا، سيف العلوم، ومورين

 كالنجاح يف اؼبستقبل( ُتصاغب ادكالأكاآلخرة ك جيعلهم  الدنيا يف همفظحي أف هللا )عسى
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 وتقدير شكر
 الّرحيم الّرمحن هللا بسم

 سيئات كمن ،أنفسنا سركر من ًب كنعوذ ،كنستغفره كنستعُتو كب  اغبمد إف  
 كحده هللا إال   الإلو أف أشهد ،لو ىادم فال يضللو من لو، مضل   فال هللا يهد من أعمالنا،
 أما بعد. ،كرسولو عبده دمحم أف كأشهد ،لو الشريك

قد انتهيت من حىت  كالفرصة كالصحة القوة نعمو على كجل   عز   هللا إَل شكرا أشكر
 كتاب "درس اللغة العربية"على  تطوير ادلعجم ادلساعد  " البحث اعبامعي ًبؼبوضوع
 كتابة انتهيت. كقد "ابتو احلكوميةاإلسالمية  ادلتوسطة ادلدرسةلطالب الفصل الثامن يف 

تقدـ الباحث الشكر  كلذلك اآلخر، مساعدة بدكف إسبامو كال ديكن اعبامعي البحث ىذا
 إَل:

إبراىيم  مالك موالان جامعة مدير ، الدكتور عبد اغبارس اؼباجستَتاألستاذ  فضيلة .1
 .ماالنج اغبكومية اإلسالمية

 عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم غوس ميموف اؼباجستَت،أالدكتور اغباج  فضيلة .2
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 ماالنج. اغبكومية إبراىيم اإلسالمية مالك موالان جبامعة

كتابة ىذا البحث. على  شرؼ اؼباغباج توفيق الرضبن اؼباجستَت، الدكتور  فضيلة .4
على كل اغباج توفيق الرضبن اؼباجستَت. الدكتور ؼ األستاذ اعلى إشر  اكأقوؿ شكر 

 األشياء اعبيدة حىت يتسٌت عبميع هللا سبحانو كتعاَل من نعمة مساعدة من ما قدمو
 ىذا مراحل إعداد كل يف كتوجيو .هللا سبحانو كتعاَل من مكافأة اليت ربصل على

 .منو ءاالنتها حىت الباحث فكرة بداية منذ اعبامعي البحث
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 ًبتو. اغبكومية

 ًبتو. يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية  (G)يف الفصل الثامن: ز البالطل صبيع .8
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أدرؾ  ،أخَتاك  .الثواب حبسن يثيبنا كأف ؽبا الحد رضبتو علينا دين أف هللا عسى

 التقريريتوقع  ،القصور أك الضعف ىذا البحث اعبامعي كىناؾ ًبلتأكيد أف كتابة الباحث
البحث اعبامعي  كىذا قد يكوف ،ؼبزيد من التحسن أم طرؼ مناقًتاحات بناءة ك  انتقادات

 .اعبزاء أحسن كثَتا خَتا هللا جزاكم .العاؼبُت ايربآمُت  .لنا صبيعا مفيدة
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 البحث مستخلص

الفصل الثامن يف اؼبدرسة  لطالبساعد على كتاب "درس اللغة العربية" اؼب اؼبعجم  تطوير. 2517. سيف الدين
. البحث اعبامعي. قسم تعليم اللغة العربية،كلية علـو الًتبية كالتعليم، جامعة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ًبتو

 ج توفيق الرضبن اؼباجستَت.موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. اؼبشرؼ : الدكتور اغبا 
 العربية اللغة تعليم اؼبعجم، : األساسية الكلمات

حًتاز تاج إَل االرب، ىذه اؼبدرسة اإلسالمية اغبكومية ًبتو الحظ الباحث يف اؼبدرسة اؼبتوسطة
. فوجد الباحث صعوبة الطالب اإلسالمية اغبكوميةأساس ىذه اؼبدرسة  اللغة العربية ألهًبىتماـ كاال

أبهم يصعبوف يف فهم معٌت اؼبفردات كحفظها. كبعض الطالب متخرج من اؼبدرسة  يف تعليم اللغة العربية
الجيوز أف حيملو إَل البيت بل  لطالبككتاب "درس اللغة العربية"  العاـ كمل يعرفوا اللغة العربية من قبل
اعد على كتاب "درس اللغة العربية" اؼبعجم اؼبس قاـ الباحث بتطوير جيوز قراءتو يف اؼبدرسة فقط. كؽبذا

 . الطالب معالجا ؽبذه اؼبشكالت لديه
يتم تطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس اللغة العربية"  ( كيف1):ىي لبحثىذا ا أسئلةك 

( كيف صالحية اؼبعجم 2؟ ك)الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ًبتو لطالب
الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  لطالباؼبساعد على كتاب "درس اللغة العربية" 

الفصل الثامن يف  لطالب( كيف فعالية اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس اللغة العربية" 3؟ ك)ًبتو
البحث الذم يستخدـ الباحث لتطوير اؼبعجم ىو مدخل  .؟اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ًبتو

 .( بُت اؼبدخل الكمي كالكيفيMixed Methods Research)اؼبدخل اؼبزجية 
 كترتيب نظاـ معجم اؼبوضوعي على بناء مركب اؼبطور ( اؼبعجم1كأما نتائج ىذا البحث أف )

. موافق% دبعيار 82 على حصل اتول التحكيم خرباء على ( بناء2ك) اؽبجائية اؼبفردات ًبغبركؼ
كقد قاـ  كأما فعالية اؼبعجم (3)كموافق بشّدة. % دبعيار 89على حصل التصميم من خرباء كاغباصل
% دبعيار 95،6على شخصا( حصل 11شخص( ك الطلبة ) 1التجربة اؼببدائية للمدرس )بناصب 

على  ( حصلشخصا 32شخصُت( كالطلبة ) 3التجربة اؼبيدانية للمدرس )أما موافق بشّدة. 
 تعليم يف ًبستعمالو موافق بشد ة اؼبصنع اؼبعجم أف على يدؿ اغباؿ ىذا  موافق بشّدة.% دبعيار 93،8

 .كالطلبة كاؼبدرس اػبرباء يعطيها الاليت كاالقًتاحات ًبىتماـ التعليقات العربية اللغة
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The researcher observed at State Islamic Junior High School of Batu that 

school needed attention in Arabic Language because the basic of this school is State 

Islamic Junior High School. The researcher find the student difficulty in vocabulary 

whom get the difficulty in the meaning understanding of vocabulary and memorizing 

of it. A part of student is graduated from general school and not understanding 

Arabic Language before, and the lesson book of arabic language is not allow to bring 

home but allow to read at the school only. Then the researcher developmented of 

supportive dictionary of The Lesson Book of Arabic Language for Eighth Grade 

Student In State Islamic Junior High School Batu as solution of the problem student. 

From the information above, the researcher formulate research problems, 

there were: (1) How the perfecting of Development of Supportive Dictionary of The 

Lesson Book of Arabic Language for Eighth Grade Student in State Islamic Junior 

High Schoo of Batu? (2) How the suitableness of Development of Supportive 

Dictionary of The Lesson Book of Arabic Language for Eighth Grade Student in 

State Islamic Junior High Schoo of Batu? and (3) How the effectiveness of  

Development of Supportive Dictionary of The Lesson Book of Arabic Language for 

Eighth Grade Student in State Islamic Junior High School Batu?. The method of 

research used in this research is Mixed Methods Research between quantitative 

method and qualitative method. 

The results shows that, (1) The dictionary was compiled based on the 

dictionary meaning or thematic dictionary and the arrangment of the vocabulary in 

accordance with the order of the letters hijaiyyah (2)  Based on the result of 

validation or test product experts, from the content experts reach 82: percentage 

which is at a decent criteria. And from test design experts result reach 89% 

percentage which is at a very decent criteria. Furthermore the researcher also conduct 

a field trial through two phases, (3) Limited testing and field testing. The limited 

testing to the teacher (1 teacher) and the student (11 Students)  reach 90,6% 

percentage which is at a very decent criteria. Whereas field testing to the teachers (3 

teacher)  the students (32 students) reach 93,8% which is also at a very decent 

criteria. This is indicates that the dictionary which is developed is a very fit to use in 

arabic language learning with showing all the notes, suggestions or comments that is 

provided by the expert, the teachers, and the students. 



  ص
 

ABSTRAK 

Saefudin. 2017. Pengembangan Kamus Bantu Buku “Pelajaran Bahasa Arab” 
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Kata Kunci : Kamus, Pembelajaran Bahasa Arab 

Peneliti mengamati di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu, bahwa sekolah ini 

membutuhkan perhatian dalam Bahasa Arab karena pada dasarnya sekolah ini adalah 

Sekolah Tingkat Menengah. Peneliti menemukan kesulitan murid dalam kosa kata 

bahwa mereka kesulitan memahami makna kosa kata dan menghafalnya. Dan 

sebagian murid adalah lulusan dari sekolah umum dan belum mengerti Bahasa Arab 

sebelumnya, dan Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk murid tidak boleh dibawa 

pulang ke rumah tetapi boleh dibaca di sekolah saja. Maka dari itu peneliti 

mengembangkan kamus bantu buku “Pelajaran Bahasa Arab” untuk murid kelas 

delapan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Batu sebagai solusi dari 

permasalahan murid. 

Dari penjelasan di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah: (1) 

Bagaimana penyempurnaan pengembangan Kamus Bantu Buku “Pelajaran Bahasa 

Arab” untuk Siswa Kelas Delapan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu? (2) 

Bagaimana kelayakan Kamus Bantu Buku “Pelajaran Bahasa Arab” untuk Siswa 

Kelas Delapan Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu? dan (3) Bagaimana efektivitas 

Kamus Bantu Buku “Pelajaran Bahasa Arab” untuk Siswa Kelas Delapan Di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu?. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti 

untuk mengembangkan kamus adalah metode campuran antara metode kuantitatif 

dan kualitatif.  

Adapun hasil penelitian ini bahwasanya (1) Kamus disusun berdasarkan 

kamus makna atau kamus tematik dan susunan  kosa kata sesuai urutan huruf 

hijaiyyah (2) Berdasarkan Hasil Validasi atau Uji Ahli, Uji Ahli Isi mencapai 

prosentase 82: yang berada pada kriteria layak. Dan Hasil Validasi atau Uji Ahli 

Desain mencapai prosentase 89% yang berada pada kriteria sangat layak. (3) Peneliti 

melakukan uji coba lapangan melalui dua tahap yaitu  uji coba terbatas dan uji coba 

lapangan. Uji coba terbatas terhadap guru (1 orang) dan siswa (11 orang) yang 

mencapai prosentase 90,6% yang berada pada kriteria sangat layak. Sedangkan uji 

coba lapangan terhadap guru (3 orang) dan siswa (32 orang)  yang mencapai 

prosentase 93,8% yang berada pada kriteria sangat layak. Hal ini menunjukkan 

bahwa kamus yang dikembangkan ini sangat layak digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab dengan memperlihatkan semua catatan, saran atau komentar yang 

diberikan oleh pakar, guru dan murid. 
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 األول فصلال
  اإلطار العام 

 
 خلفية البحث .أ

العامل. كما أف أمهية اللغة تزيد  يف إف اللغة العربية ؽبا مكاف خاص بُت اللغات
يـو بعد يـو يف عصران اغباضر. أصبحت اللغة العربية لغة رظبية إلثنُت كعشرين 

 .1دكلة يف دكؿ العرب كأفريقيا
غة العربية يف اؼبدرسة اإلسالمية إبندكنيسيا إبستعماؿ كتاب لال كتعليم

التعليمي. كإف الكتاب التعليمي ىو أحد من أفضل العناصر كيكوف أساسا يف كل 
الكتاب اؼبدرسي   2.مستول التعليم، إبستخدامو يستطيع لتوجد اؽبدؼ من التعليم

سي للمادة كما يصاحبها أك الكتاب التعليمي ىو الوعاء الذم يضم اتول الدرا
من كسائل التعليم كاألنشطة كاألساليب اؼبختلفة، كقد يتضمن الكتاب مقدمة 
للمتعلم، كفهرسا يعرض اؼبقرر بشكل موجز، كقائمة ًبؼبصطلحات كاؼبفردات غَت 

 3اؼبألوفة للمتعلمُت.
العوامل اؼبساعد لكل اؼبعلم  من أما استخداـ الكتاب التعليمي مهم ألنو
 عماؿف يصل بطلبتو إليو. بل استاكالطلبة كىو يرسم أماـ اؼبعلم اؼبستول الذم جيب

 اإلحسافقوم التأثَت يف اؼباضي، كقوم التأثَت يف اغباضر، كيناؿ  الكتاب التعليمي
  4األمور، كيركنو ضركرة البد منها يف معاكنة اؼبعلم كالطلبة. كيلمن اؼبعلمُت ك 

                                                           
1
 Lubis Torkis, Pengajaran Bahasa Arab Tujuan Khusus. )Malang: Fakultas Sastra Universitas 

Negeri Malang, 2005), hlm. 5. 
2
 Husein Sudi Yahya, dkk. Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab (Padang: Akademia Permata, 2012), 

hlm. 9. 
 1ص ، ( 2557انشركف,  الرشد مكتبة ( ،التدريس كطرؽ اؼبناىج إَل مدخل ،اػبليفة جعفر حسن 3

ص   ، (2515 ،قويت القلة(  ،الًتبوية كتطبيقاتو أسسو اإلسالمية الًتبية ،ؾباكز علي الدين صالح دمحم  4
162-163 
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كلذلك كل اؼبدرسة اليت تستعمل الكتاب التعليمي البد أف تضبط استحقاقو يف 
صبيع مراحلها كصبيع موادىا الدراسية، األديبية كاللغوية كالعلمية كالفنية 

   5كاإلجتماعية.
اؼبعجم ىو أحد أنواع الكتاب التعليمي الذم يستطيع أف يساعد يف عملية 

ؾبموعة من مفردات اللغة مرتبة ترتيبا أجبداي، أك التعليم. اؼبعجم ىو الكتاب حيتول 
يف نظاـ آخر ؿبدد مع شرح معانيها، كعادة ما يذكر اؼبعلومات اػباصة هبا يف 
اللغة نفسها، أك يف لغات أخرل إبضافة إَل ذلك فإف اؼبعجم تتعرض لطريقة 

 6 نطقها، كاشتقاقها كاؼبًتادفات، كاإلصطالحات، مع ذكر الشواىد التوضيحية.
لطالب الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة " اللغة العربية "درس كتاب

ـ إبستعماؿ منهج 2517-2516العاـ الدراسي  اغبكومية ًبتواإلسالمية 
. أتليف 2513دبدخل اؼبنهج  "اللغة العربية "درس ، ظبي بكتاب2513الدراسي 

الدينية إبندكنيسيا يف ىو من كزارة لشؤكف كتاب "درس اللغة العربية" للطالب ىذا  
، كجيب على كل اؼبدرسة اإلسالمية إبندكنيسيا إبستعماؿ ىذا 2515السنة 

اؼبتوسطة اإلسالمية ًبؼبستول   ثامنالكتاب. كمهم جدا لطالب الفصل ال
ليعرفوا كل اؼبفردات يف ذلك الكتاب، ألف يف ذلك الكتاب فيو  ًبتواغبكومية 

سبعة اؼبواد ككل اؼبفردات يستعملوف يف األنشطة اليومية، يف البيت، أك يف اؼبعهد 
 7 أيضا كيف الفصل بعده.

، ىذه اغبكومية ًبتو اإلسالمية اؼبتوسطة الباحث يف اؼبدرسة ةالحظمبعد 
أساس ىذه اؼبدرسة  اىتماـ يف اللغة العربية ألهحًتاز كاالتاج إَل االرباؼبدرسة 

أبهم  يف تعليم اللغة العربية اإلسالمية اغبكومية. فوجد الباحث صعوبة الطالب
                                                           

 131ص  ، (1999 ،)دار الفكر ،اللساف كعربية اللغوية اؼبهرات ،قباكة الدين فخر  5
6
 Taufiqurrochman, “Dirosah Mu’jamiyah: Nasy’atuha Wa Nadzariyyatuha Wa Madaarisuh”, 

LINGUA JURNAL ILMU BAHASA DAN SASTRA, Volume 6  Nomor 2, Agustus 2011, hlm. 

217. 
 .ًبتو – اغبكومية توسطة، مدرس اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبؿبفوظ اؼباجستَت مقابلة مع أستاذ 7
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 بعض الطالب متخرج من اؼبدرسة العاـك  يصعبوف يف فهم معٌت اؼبفردات كحفظها.
لطالب الجيوز أف حيملو  "اللغة العربية "درسككتاب  كمل يعرفوا اللغة العربية من قبل

اؼبعجم بتطوير الباحث قاـ كؽبذا  إَل البيت بل جيوز قراءتو يف اؼبدرسة فقط.
لطالب الفصل الثامن يف اؼبدرسة كتاب "درس اللغة العربية" على  اؼبساعد 

 الطالب. عالجا ؽبذه اؼبشكالت لديو  اغبكومية ًبتواؼبتوسطة اإلسالمية 
كتاب لتسهيل الطلبة يف تعليم اللغة العربية ًبستعماؿ  ىذا اؼبعجم يقصد ك 

لطالب الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية "درس اللغة العربية" 
كتاب على  ، كاؼبعجم إظبو "اؼبعجم اؼبساعد" 2513منهج الدراسي  اغبكومية ًبتو

مية يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسال "درس اللغة العربية" لطالب الفصل الثامن
عجم مًبتو. ىذا اؼبعجم ىو اؼبعجم اعبييب أم يستطيع أف جيعل الطالب  اغبكومية

يف أم كقت كمكاف لتعليم اللغة العربية. كفائدتو ليساعد الطالب لبحث اؼبفردات 
منهج الدراسي  ثامنالفصل ال يف " لطالباللغة العربية "درس اؼبكتوبة يف كتاب

الذين ىم مل يعرفوىا ككذلك ىم يستطيعوف أف يتعلموف بنفسهم. ىذا  2513
كتاب "درس اللغة العربية" اؼبعجم يسمى ب"اؼبعجم اؼبساعد" مركب ًبػباص على  

، ككذلك اؼبفردات اؼبوافقة من 2513منهج الدراسي  لطالب يف الفصل الثامن
 الكتاب. 
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 أسئلة البحث .ب
 خلفية البحث السابقة قدـ الباحث :نظرا إَل 

لطالب كتاب "درس اللغة العربية" على  اؼبعجم اؼبساعد  تطوير يتم كيف .1
 ؟ًبتو الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية

لطالب كتاب "درس اللغة العربية" على  كيف صالحية اؼبعجم اؼبساعد  .2
 ؟ًبتو اإلسالمية اغبكوميةالفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 

لطالب كتاب "درس اللغة العربية" اؼبعجم اؼبساعد على   استخداـ كيف فعالية .3
 ؟ًبتو الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية

 أىداف البحث  .ج
 إف األىداؼ العامة من ىذا البحث كما من اؼبشكالت السابقة :

لطالب الفصل كتاب "درس اللغة العربية" اؼبعجم اؼبساعد على   تطوير كصف .1
 .اغبكومية ًبتوالثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 

لطالب كتاب "درس اللغة العربية" اؼبعجم اؼبساعد على   صالحية كصف .2
 .اغبكومية ًبتوالفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 

كتاب "درس اللغة العربية" اؼبعجم اؼبساعد على   استخداـ فعالية كصف .3
 .اغبكومية ًبتولطالب الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 

 البحث فروض .د 

Ha = لطالب الفصل اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس اللغة العربية"  استخداـ
  .فع اؿ الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ًبتو

Ho = لطالب الفصل اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس اللغة العربية"  استخداـ
 .غَت فع اؿ الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ًبتو
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 البحث فوائد .ه
 قسم الباحث أمهية البحث إَل قسمُت مها كما يلي:

 اعبانب النظرم .0
كتاب أف تكوف مداخلة كمعلومات التعليمية اليت تتعلق إبعداد اؼبعجم اؼبساعد  

لطالب الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية "درس اللغة العربية" 
 .اغبكومية ًبتو

 اعبانب التطبيقي .7
 للمدرسة .أ 

كتاب "درس اللغة العربية" على   ىذا البحث العلمي يعد اؼبعجم اؼبساعد
. كحيتاج إَل اغبكومية ًبتولطالب الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 

كتاب "درس اللغة على  إستخداـ اؼبعجم اؼبساعد خصوصا للمعجم اؼبساعد 
كاجبا   اغبكومية ًبتولطالب الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية العربية" 

 ككتاب الطالب.
 للمعلم .ب 

ىذا البحث العلمي كاؼبراجع ؼبعلم الذم يرد أف يعد اؼبعجم اؼبساعد اػباص 
لطالب الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة كتاب "درس اللغة العربية" على  

. كيستطيع اؼبعلم أف يهتم كينفع اؼبعجم اؼبساعد لتعليم اغبكومية ًبتواإلسالمية 
 ة العربية أبحسن ماديكن.اللغة العربية يف أم كقت كمكاف يف تعليم اللغ

 للمتعلم .ج 
يرجو الباحث ىذا البحث العلمي إبعداد اؼبعجم اؼبساعد يستطيع أف 

 يساعد كيسهل الطالب يف اشًتاؾ تعليم اللغة العربية.
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 للباحث .د 
جعل ىذا الباحث أحد مصادر يف البحوث التالية كإعداد اؼبعرفة كاػبربة يف 

 تعليم اللغة العربية.  
 حدود البحث  .و

لطالب كتاب "درس اللغة العربية" على  اؼبعجم  تطويراغبدكد اؼبوضوعية :  .1
 .اغبكومية ًبتوالفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 

اؼبتوسطة ًبؼبستول اغبدكد اؼبكانية : يف تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة  .2
 ثامنيف الفصل ال ًبتواإلسالمية اغبكومية 

كتاب "درس اللغة العربية" للطالب يف على  عجم اؼبساعد اغبدكد الزمانية : اؼب .3
 ًبتواؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ًبؼبستول ( 2513)اؼبنهج  الفصل الثامن
 ـ.2517-2516العاـ الدراسي 

 حتديد ادلصطلحات .ز
ؽبذا البحث مصطلحات مهمة جيب بياها ابتعاد القارئ عن التوىم، كأىم 

 ىي :اؼبصطلحات الواردة ؽبذا البحث 
 اؼبعجم .1

اؼبعجم ىو إف كلمة "معجم" يف كالـ العرب تتكوف من )ع ج ـ( كىي 
فإذا أدخلنا اؽبمزة على الفعل "عجم" ليصَت  8ضد البياف ك اإلفصاح.

"أعجم" اكتسب معٌت جديدا من زايدة اؽبمزة كىي تفيد السلب كالنفي 
 أك الغموص أك العجمة : إزالة"أعجم" معٌت  تصَت ىذا كاإلزالة. كعلى

 مايكفيها يزيل لفظ: اإلعجاـ ألنو اغبرؼ نقط على أطلق ىنا كمن اإلهباـ.
الفعل  من اؼبفعوؿ اسم يعد  "معجم" لفظ أف فهم غموض. كقد من

                                                           
8
 355ص  ، (1995 ،اعبامعة اؼبعرفة دار(  ،كدراسات نصوص اللغة كعلم اللغة فقو  ،ايقوت سليماف دمحم  
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 معناه كيكوف الفعل، نفس من يكوف أف أخرل جهة من كحيتمل أعجم" "
 كالغموض.  أك العجمة اإلعجاـ

 اؼبدرسيالكتاب  .2
أساسا  كيكوف السَتة يف العناصر أفضل من أحد ىو اؼبدرسي الكتاب

 أما 9التعليم. من اؽبدؼ إبستخدامو يستطيع لتواجد ،التعليم مستول كل يف
 اؼبعلم كالطلبة لكل اؼبساعدة العوامل ىو ألف أىم التعليمي الكتاب استخداـ

 إليو. بل استخداـ بطلبتو يصل أف جيب الذم اؼبستول اؼبعلم أماـ يرسم كىو
 ،يف اغباضر التأثَت كقوم ،اؼباضي التأثتَت يف قوم نعلم كما التعليمي الكتاب

يف  منها البد ضركرة كيركنو ،األمور كأكلياء اؼبعلمُت من استحساان كيناؿ
 كالطلبة. اؼبعلم معاكنة

 يساعد أف يستطيع الذم التعليمي الكتاب أنواع من أحد ىو اؼبعجم
 مرتبة اللغة مفردات من ؾبموعة حيتول الكتب ىو اؼبعجم التعليم. يف عملية

 يذكر ما كعادة ،معانيها شرح مع ؿبدد آخر نظاـ يف أك ،ترتيبا أجبداي
 ذلك إَل إبضافة أخرل لغات يف أك ،نفسها اللغة يف اػباصة هبا اؼبعلومات

 ،كاالصطالحات ،كاؼبًتادفات كاشتقاقها ،نطقها تتعرض لطريقة اؼبعجم فإف
 التوضيحية.الشواىد  ذكر مع

  

                                                           
9
 Husein Yudi Yahya, dkk, loc.cit.  
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 تبيٌن اإلنتاج .ح
كتاب "درس اللغة على  اؼبعجم اؼبساعد  تطويرتبيُت من نتائج اؼبعجم يف 

ًبتو  اغبكومية ًبتولطالب الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية العربية" 
 ىي :

لطالب الفصل الثامن يف نتائج اؼبعجم ىو اؼبعجم الذم يستطيع أف يستعمل  .1
ًبتو أك يف مدرسة اآلخر الذم  اغبكومية ًبتواؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 

  .2513 دبدخل اؼبنهج " للطالباللغة العربية "درستستعمل كتاب 
اؼبعجم ىو لو شكل اؼبعجم اعبيب أم يستطيع أف جيمل الطالب يف أم كقت  .2

 كمكاف لتعليم اللغة العربية.
دبدخل اؼبنهج كتاب "درس اللغة العربية" للطالب اؼبعجم فيو اؼبواد بكتاب   .3

لدينية إبندكنيسيا يف أتليف ىذا كتاب الطالب ىي من كزارة لشؤكف ا 2513
 .2515السنة 

نوع ىذا اؼبعجم ىو اؼبعجم اؼبوضوعي الذم شرح الكلمات أك اؼبفردات  .4
كتاب على  رس من كتاب دبوضوع معُت كيصنع بًتتيب األلفبائي اػباص )الد

 (.2513دبدخل اؼبنهج  "درس اللغة العربية" لطالب يف الفصل الثامن
 السابقة اتالدراس .ط
يف  العربية اللغة تعليم على اؼبساعد معجم إعداد"  :( بعنواف2514) عُت اؼبرضية  .1

 كيفوه ًبرك اغبكومية اإلسالمية اؼبتوسطة اؼبدرسة يف تطويرم حبث(اؼبتوسطة  اؼبرحلة
 . حبث)المنجاف ًبًبت موديل اغبكومية اإلسالمية اؼبتوسطة كاؼبدرسة بوجونيغورك

 موالان مالك جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف كالتعليم الًتبية علـو كلية .جامعي
 اؼبعجم اػباص إلنتاج ىو البحث أىداؼ .ماالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم

 كمنهج ىذا .األخرل اللغوية كفاءة كلتنمية عليميةالت اؼبادة فهم يف الطلبة ؼبساعدة
 اللغة تعليم اؼبساعد على اؼبعجم إبعداد مايتعلق لوصف الوصفي، اؼبنهج ىو البحث
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 .كالتطويرم كنوعو البحث الكيفي اؼبدخل ىو كمدخلو .اؼبتوسطة اؼبرحلة يف العربية
اؼبفردات  أك الكلمات شرح الذم اؼبوضوعي اؼبعجم ىو اؼبنتج اؼبعجم كخصائص

 .اػباص األلفبائي بًتتيب كيصنع معُت دبوضوع
 .اللغة العربية" تعليم قسم لطلبة اؼبعر ب"" اؼبعجم ( بعنواف: "إعداد2514هبرين بداي ) .2

 موالان جامعة .كالتعليم الًتبية علـو كلية .العربية اللغة تعليم قسم اعبامعي. البحث
 معلومات ىو للحصوؿ البحث أىداؼ ماالنج. اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك
 بنظاـ الباحث اؼبعر ب كصبعها معجم يف اؼبكتوبة العربية اللغة اؼبعر ب ًبلكلمة تتعلق

 اؼبعجم ًبستخداـ اللغة العربية تعليم طلبة استجابة عن عاما كصفا كللحصوؿ النطق،
 اللغوية الكفاءة كلتطوير اؼبعجم الطالب كردـ كاغباجة، االستخداـ، قبل اؼبعر ب" من"

 إنتاج ىي البحث ىذا كنتائج .ًبستخداـ التجرييب البحث ىذا كمنهج كربريرية. شفوية
 يف كمرجع الطلبة استجابة ككصف اللغة العربية، تعليم قسم لطلبة اؼبعر ب اؼبعجم
 من كأيضا العربية اؼبصطلحات الكلمة التمكن من انحية يف الطلبة كفاءة تطوير
 .الذايت بتعليم اللغة العربية طالب كيتعلم اؼبعجم خالؿ

لكتاب العربية بُت يديك يف  اؼبعجم اؼبساعد ( بعنواف: "تطوير2514إيلي  نوراييت ) .3
 .العربية اللغة تعليم قسم اعبامعي.  البحث  .الربانمج اػباص لتعليم اللغة العربية"

 ماالنج. اغبكومية الميةاإلس إبراىيم مالك موالان جامعة .كالتعليم الًتبية علـو كلية
لكتاب العربية بُت يديك يف الربانمج اػباص  ىو ؼبعرفة تطوير اؼبعجم البحث أىداؼ

 البحث ىذا كمنهج لتعليم اللغة العربية بسهولة الطالب يف تعليمها إبنتاج اؼبنتج.
 كخصائصبعشر خطوات يف تطويره.  .Borg and Gallًبستخداـ التطويرم يف تكييف 

 معُت اؼبفردات دبوضوع أك الكلمات شرح الذم اؼبوضوعي اؼبعجم ىو اؼبنتج اؼبعجم
 .اػباص األلفبائي بًتتيب كيصنع
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 الثاين فصلال
 اإلطار النظري

 
 صناعة ادلعجم ادلبحث األول :

يف مصطلحات علم اللغة اغبديث، ىناؾ فرؽ بُت علم اؼبفردات أك علم األلفاظ  
((Lexicology   كإعداد اؼبعجم/الصناعة اؼبعجمية((Lexicography فاؼبصطلح األكؿ يشَت .

إَل دراسة اؼبفردات كمعانيها يف لغة كاحدة أك يف عدد من اللغات. كيهتم علم اؼبفردات 
من حيث األساس ًبشتقاؽ األلفاظ، كأبنيتها، كداللتها اؼبعنوية كاإلىرابية، كالتعابَت 

تعدد اؼبعاِن. أما الصناعة اؼبعجمية فتشتمل على خطوات االصطالحية، كاؼبًتادفات، ك 
أساسية طبس ىي: صبع اؼبعلومات كاغبقائق، كاختيار اؼبدخل،  كترتيبها طبقا لنظاـ 
معُت، ككتابة اؼبواد، مث نشر النتائج النهائي. كىذا النتائج ىو اؼبعجم الذم ديكن تعريفو 

مع شرح ؼبعانيها كمعلومات أخرل ذات على كلمات منتقاة، ترتب عادة ترتيبا ىجائيا، 
كبذلك  15أخرل. بلغةعالقة هبا، سواء أعطيت تلك الشركح كاؼبعلومات ًبللغة ذاهتا أـ 

 شيئافمن اعبلي أف الصناعة اؼبعجمية تعتمد على علم اؼبفودات كلكنهما ليست 
كىو الفرع التطبيقي لعلم اؼبعاجم كيدرس فن صناعة اؼبعجم كأتلفيو من حيث  11كاحدا.

طرؽ ترتيب اؼبفردات كاختيار اؼبدخل كاعداد التعاريف كالشركح للكلمات داخل اؼبعجم 
كالصور كالنماذج اؼبصاحبة للشركح كغَت ذلك من العلميات الفنية حىت يتم إخراج 

 12صورتو النهائية.اؼبعجم يف 

  

                                                           
10

 C.L. Barnhart, The American Collage Dictionary, (New York: Random House, 1996), hlm 49 
  3( ، ص 1991سعود،  اؼبلك جامعة(، اؼبعجم كصناعة اللغة علم القاسي، علي  11

12
 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (UIN-Malang Press, 2008), hlm 15. 
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 وادلعجم  يكتاب التعليمالالثاين : ادلبحث

 لتعليميالكتاب ا .أ 
 تعليميمفهـو الكتاب ال .1

عنصرا أساسيا يف عملية التعليم كالتعل م لتحقيق  تعليميالأف الكتاب 
األىداؼ اليت تريد ربقيقها، ًبإلضافة إَل اؼبكوانت األخرل  من أنشطة كطرؽ 

احدل مصادر التعليم كالتعل م الذم يساعد على  درسيككتاب اؼب 13التدريس.
النجاح عملية التعليمية. كيساعد الكتاب التعليمي مساعدة كبَتة على األساتيذ 
كالطلبة يف عملية التعليم كالتعل م خصوصا يف تعليم اللغة العربية. ىناؾ التعريفات 

 الكثَتا عن الكتاب التعليمي، كمنها:
د التعليمي اليت بنظا ؼبركب اليت تستخدـ طلبة ( : "اؼبوا1995قاؿ فانُت ) (1

 14."التعليم عمليةكأساتيذ يف 
قاؿ دمحم كامل الناقة كرشدؿ أضبد طعيمة: "الكتاب الذم يشتمل على  (2

ؾبموعة من اؼبعلومات األساسية اليت تتوخى ربقيق أىداؼ تربوية ؿبددة 
 15".)ربركيةسلفا )معرفية أك كجدانية أك 

 التعليمي يف عملية التعليميةموقع الكتاب  .2
كما عرفنا أبف الكتاب التعليمي يعد  أىم  اؼبواد التعليمية، إذا فإف اؼبرب ُت 
يوصوف ًبلعناية إبعداد. كال سي ما تلك اؼبواد اليت تعٌت بتعليم اللغة العربية لغَت 

                                                           
 1ص  ،مرجع سابق ،اػبليفة جعفر حسن 13

بدكف  ،)مكة: جامعة أـ القرل ،أخرل بلغات للناطقُت العربية اللغة تعليم يف اؼبراجع ،طعيمة أضبد رشيد  14
 139-241ص  ، السنة(

15
 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media, 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 71. 
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د النطقُت هبا. كمن موقع الكتاب التعليمي يف العلمية التعليمية كما قد شرح بعب
 :16الفوزاؼالرضبن بن إبراىيم 

"الكتاب اؼبدرسي مؤلف تعليمي يقد اؼبفاىيم اػبوىرية لعلم ما، أكتقنية ما  (1
 يتطلبها الربانمج التعليمي يف شكل ميسر"

"ىو عمل تعليمي، تعرض فيو عناصر منظمة ؼبادة علمية معطاة كتابيا كمناسبة  (2
 لوضعية بيداغوجية ؿبددة لكي يستوعبها اؼبتعلم"

"ىو أدة مطبوعة كمنظمة كموجهة لالستعماؿ يف صَتكرة تعلم كتكوين متفق  (3
 علية"

أتسيسا على ما سبق، عرفنا أف الكتاب التعليمي ىو مصدر من 
مصادر التعليم كالتعلم الذم يهاكف عملية التعليمية، كإف كيفية كفعالية الكتاب 

اد الكتاب التعليمي التعليمي يؤثر كثَتا يف تيسَت عملية التعليم. كيعترب إعد
كاختارىن أصعب األمور اليت تواجو اؼبسؤكلُت عن الربامج التعليمية، كذلك ألف 
أاي من العمليتُت حيتاج ؾبموعة من اؼبعاير كالضوابط كالشركط كاؼبواصفات اليت 

 بدكها أصبح كلتامها عملية غَت عملية.
 أمهية الكتاب التعليمي .3

يتو يف العملية التعليمية فهو أحد مكوانهتا كإذا كاف الكتاب التعليمي لو أمه
كلو فوائده للدارس كاؼبعلم، فهو من جانب آخر لو أضرار كمساكئو على الدارس 
كاذباىاتو كمن مث فهو سالح ذك حدين، فهو أحياان قد يضر إذا مل يعد إعداد جيدا 

ع كإذا مل يتم اختياره كفق مبادئ كأسس منشودة، ك كفق أىداؼ ينشدىا اجملتم
كالدين اإلسالمي، كمن ىنا تظهر قيمة إعداد الكتب التعليمية، خاصة لتعليم العربية 

 17بغَتىا.للناطقُت 
                                                           

 ،(2559 ،بطنجة اعبهوم الًتبوم )اؼبركز ،اعبغرايف النهج حوؿ عرض ،أركداـ كعادؿ بوصايوف الغفور عبد  16
 2ص 

17
 73(،ص 1992اؼبصرية، األقبلو مكتبة القاىرة:(اؼبدرسي،   كآخركف، الكتاب رضواف  الفتح أبو 
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 ادلعجم  .ب 
 مفهـو اؼبعجم .1

اؼبعجم أك القاموس ىو كتاب حيتول على كلمات منتقاة، ترتب عادة 
ترتيبا ىجائيا، مع شرح ؼبعانيها كمعلومات أخرل ذات عالقة هبا، سواء 

  18أخرل. بلغةأعطيت تلك الشركح كاؼبعلومات ًبللغة ذاهتا أـ 
كما كتبو عبد الدامي يف كتابو اؼبعجم ىو "النظرية اللغوية يف الًتاث 

إف اللغوين قد قرركا أبف اؼبعجم قائمة دبفردات اللغة أك مورفيماهتا"، أك العرب" 
: 246بتعبَت بلومفيلد "اؼبخزكؼ الكيلي ؼبورفيمات اللغة" )الدامي، 

2556.)19 
أما يقوؿ أضبد عبد الغفور أطهر اؼبعجم ىو كتاب يضم أكرب عدد من 
مفردات اللغة مقركنة بشرحها كتفسَت معانيها على أف تكوف اؼبواد مرتبة ترتيبا 

 25 أك اؼبوضوع. اؽبجاءخاصا، إما على حركؼ 
  21أنواع اؼبعجم .2

 اؼبعاجم حبسب اؽبدؼ .أ 
فهناؾ من  كتعٍت بذلك تصنيف اؼبعاجم حبسب ما حيتاجو الدارس:

يبحث عن معٌت لفظ معُت أك معرفة لفظ مناسب ؼبعٌت ما يريده كتنقسم 
 بدكرىا إَل ثالثة أنواع ىي:

 معاجم األلفاظ مثل معجم الصحاح كالقاموس ايط (1
 معاجم اؼبعاِن مثل معجم اؼبخصص البن سيده  (2
 معاجم األبنية مثل معجم ديواف األدب ألب إبراىيم الفاراب (3

                                                           
 3اؼبراجع السابق، ص  القاظبي، علي  18

19
 Taufiqurrochman, “Dirosah Mu’jamiyah: Nasy’atuha Wa Nadzariyyatuha Wa Madaarisuh”, 

LINGUA JURNAL ILMU BAHASA DAN SASTRA, Volume 6 Nomor 2, (Agustus 2011), hlm. 

217. 
20

 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, Op.cit.,  hlm 131. 
21

 52-26)رايض، بدكف سنة( ، ص حبوث اؼبادة كاؼبنهج كالتطبيق  ،اؼبعجم العربزكي قاسم،   
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 ب اؼبنهجاؼبعاجم حبس  .ب 
زبتلف اؼبعاجم ًبختالؼ ترتيب مفرداهتا كىناؾ أكثر من طريقة 
لًتتيب اؼبفردات، كللمعاجم العربية أربعة طرؽ رئيسية يف ترتيب اؼبفردات 

 كىي: 
اؼبعاجم الصوتية التقليبية حيث ترتيب اؼبفردات حبسب ـبارج  (1

األصوات، فاؼبفردات اليت ربتوم على أعمق صوت تذكر أكال، 
األقل عمقا كىكذا كمن األمثلة عليها معجم العُت للخليل بن مث 

 أضبد.
اؼبعاجم األلفبائية التقليدية مثل سابقاهتا كلكن لكل صوت يتم  (2

ترتيب حركفو ىجائيا كليس ًبلضركرة صوتيا فإذا تشابة حرفاف يف 
الصوت يتم ترتيبهما ىجائيا، كمن األمثلة على ىذا النوع من 

 لم اللغة البن دريد.اؼبعاجم اعبمهرة يف ع
النعاجم األلفبائية حبسب األكاخر كتسمى معاجم القافية كيتم  (3

ترتيب اؼبفردات هبا حسب الًتتيب اؽبجائي كلكن ابتداء من 
اغبرؼ األخَت للمفردة فالكلمات اليت تنتهي حبرؼ اؽبمزة يتم 
 االبتداء هبا. كمن األمثلة على ىذا النوع معجم لساف العرب.

لفبائية حبسب األكائل كىي اؼبعاجم اليت ترتيب مفرداهتا اؼبعاجم األ (4
ىجائيا كحبسب أكؿ حرؼ من الكلمة كيتم كضع الكلمات اليت 
تبدأ بنفس اغبرؼ يف ًبب حيمل نفس اغبرؼ كمن أشهر اؼبعاجم 

 اليت تتبع ىذه الطريقة معجم أساس البالغة للزـبشرم.    
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 :  22كقاؿ الدكتور إميل يعقوب أف اؼبعجم تسعة أنواع 

اؼبعجم اللغوم : اجملم اػباص يف حبث األلفاظ أك الكلمات من   (1
إحدل اللغات كغبق اؼبعجم ًبستخداـ الكلمة اؼبقصودة. نظم ىذا 
اؼبعجم حسب النظاـ اؼبعُت لتيسَت مستخدـ اؼبعجم. ىذا أحادية 

 اؼبًتادفات أك معٌت الكلمة. اللغة. عادة، تفسَت معٌت الكلمة يف
العربية(. ىذا اؼبعجم يشرح ألفاظ  -اؼبثاؿ: معجم "اؼبنجد" )العربية 

 اللغة ككيفية كركدىا يف االستعماؿ كتكوف الكلمة كاؼبعٌت بنفس اللغة.

23 
اؼبعجم الًتصبة : يسمى دبعجم اؼبزدكجة )خلط( أك معجم  ثنائية   (2

يف اؼبعٌت من اؼبفردات. يف ىذا  اللغة الذم فيو لغتُت إلجياد النقاط
اؼبعجم، يبُت معٌت الكلمات الغربية ًبلًتادفات اؼبناسب ًبللغة الدكلية 
أك لغة مستخدـ اؼبعجم. يف نظاـ ىذا اؼبعجم، حيتاج استطاعة اؼبنظم 
استطاعا كامال يف ؾباؿ علم الًتصبة. كجبانب ذلك، على اؼبنظم أف 

. ىذا اؼبعجم للوصوؿ إَل معاِن يستويل على اللغتُت اؼبستخدمة جيدا
الكلمة األجنبية أك لغرض الًتصبة من اللغة األجنبية إَل اللغة القومية. 
ىذا اؼبعجم ؼبتعلمي اللغة الثانية. ينبغي أف يكوف اؼبعٌت ذا عمومية 

 سبكن  الطلبة استخدامو يف موقف متعددة. 
ىذا اؼبعجم اؼبوضوعي يسمى ًبؼبعجم اؼبوضوعي ألف الكلمة يف   (3

اؼبعجم على نظاـ اؼبوضوعي حسب اؼبوضوع اؼبعُت الذم لو معٌت يف 
نفس اجملاؿ. للمعجم اؼبوضوعي، قسم اؼبنظم الكلمات يف نفس اؼبعٌت 

                                                           
22

 Imel Ya’qub, Al-Ma’ajim Al-Lughawiyah (Bairut: Dar al-Ilm lil Malayin, 1981), hlm. 15-20 
23

 22ق. ص 1428جودات جقمقجي. اؼبعاجم اللغوية. الرايض: جامعة اؼبلك سعود كلية اللغات كالًتصبة.  
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إَل اؼبوضوع اؼبعُت. اؼبثاؿ معجم اؼبخصص بكتابة علي ابن إظباعيل 
 ـ( من أندلوس اؼبشهور ًببن سدة.  1557-1566)

اإليتمولوجي. ىو اؼبعجم الذم  عجماؼبعجم االشتقاؽ : يسمى دب  (4
يف أصوؿ الكلمة حىت يكوف اؼبعجم االشتقاقي لو كظيفة  يبحث

 ت عن أصوؿ اللفظ أك الكلمة.  إلعطاء اؼبعلوما
اؼبعجم التطورم أك اؼبعجم التأصيلي : ىو اؼبعجم اؼبًتكز يف اتريخ   (5

ت تطور اؼبعٌت من الكلمة ال اللفظ. اؼبعجم التطورم يعطي اؼبعلوما
عن توسيع اؼبعٌت، كتغيَت، كأسباب تغيَته كغَته. ككذلك ىذا اؼبعجم 

 24 يدلنا أف كانت الكلمة عربية األصل أـ تركية أـ فارسية.
اؼبعجم التخصصي : ىو اؼبعجم الذم فيو الكلمات يف ؾباؿ كاحد   (6

معُت. مثل اؼبعجم الطيب، اؼبعجم اؼبوسيقي، اؼبعجم اغبيواِن، كغَته. 
رح كل لفظ أك مصطلح حسب استعماؿ أىلو ىذا اؼبعجم يش

كاؼبتخصصُت بو لو. اؼبثاؿ من ىذا اؼبعجم معجم "التذكرة" الذم ألفو 
دكاد األنطقي الضرير. ىذا اؼبعجم يضمن الكلمات اؼبتعلقة ًبألظباء 

 النبااتت اغبشرات.
اؼبعجم اؼبعلمومايت : ىو اؼبعجم الذم يضمن صبيع األشياء مثل   (7

اللغة، كالزعيمُت كغَتىا. كاآلف، اؼبعجم اؼبعلومايت اتريخ استخداـ 
مشهور ًبؼبوصوعة اليت تشرح الكلمة ليس من اؼبعٌت كتغَتىا، بل ىي 
تضمن األشياء األخرم خارج اؼبعٌت اؼبعجمي، مثل : اتريخ، كالسَتة 

 الذاتية، كاػبريطة، كاتريخ ترتيب الوقائع/اغبرب، كغَتىم.

                                                           
 23اؼبرجع نفسو، ص.   24
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الذم يشرح معاِن الكلمات ًبلصور اؼبعجم اؼبصور : ىو اؼبعجم   (8
أكثر من االصطالحات القطعية. اؼبثاؿ من ىذا اؼبعجم "اؼبنجد" 

 اؼبؤلوؼ. ليس دبؤلف
اؼبعجم الكتاب : ىذا اؼبعجم لفهم اؼبعٌت من اؼبفردات اؼبضموف يف   (9

الكتاب. عامة، الكتاب الذم لو معجم الكتاب كتب دراسية. اؼبثاؿ 
 معجم العربية بُت يديك.

ا أنواع اؼبعجم بنسبة إَل استخداـ اللغة ثالثة أنواع، ىم معجم أم
أحادية اللغة كمعجم ثنائية اللغة كمعجم متعددة اللغة. يف ىذا البحث، طور 

 الباحث معجم ثنائية اللغة مها اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية. 
 معيار اؼبعجم  .3

كىكذا عبارة كثَتا ما ظبعت بُت  عبارة "لن يكوف معجما كامال"
اللغويُت، كليس اؼبقصود من عبارة للتنديد كاؼبعاجم اؼبكونة ؽبا، كلكن تبقى 

مرتبة حبيث أف مصطلح  .اؼبعلومات اؼبقدمة دائما من تطور اللغة يف اجملتمع
ىو معجم كامل من اؼبفردات اعبديدة يف اجملتمع. رأم شهاب الدين ىناؾ 

فاء هبا من أجل جعل اؼبعجم اؼبثايل، اؼبعجم ىو جيد أربعة شركط جيب الو 
 :25كيفي دبعايَت سباما , أربعة معايَت ىي معجم اؼبثاؿ

 : معيار اؼبعجم  1 اعبدكؿ

 اكتمال

(completeness) 

 :معايَت اكتماؿ معجم اؼبثايل يتضمن عدة أشياء
ىناؾ رموز بسيطة اليت توضح كيفية نطق 
الكلمات، كاستخداـ تعريف جيدة كسهلة، 
كالعرض من أبسط مث يليو صيغة من الحق أبسط 
إَل أكثرىا تعقيدا، كطريقة عرض التعابَت 

                                                           
25

 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang Press. 2008), hlm. 142. 
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 .كاؼبصطلحات اليت تستخدـ الًتددات العالية جدا

 إجياز

(concision) 

ترتيب اؼبفردات من العاـ إَل اػباص أك من 
 األشياء األك لية إَل األشياء الثانوية. 

 دقة

(accurate) 

 الدقة ترتبط ًبؼبوضوعي. لنيل ذلك، فاؼبعجم اعبيد
غالبا يرافقو الصور كالرسومات، كالرسـو 

نتائج البحوث  .التوضيحية، كاألمثلة على ذلك
أكثر قدرة على التجريبية تؤكد أف الناس أصبحوا 

على سبيل اؼبثاؿ مع  .فهم األشياء اؼبلموسة
مساعدة من الصور كالصور من األشياء اليت ىي 

  ؾبردة اؼبشركح ًبلكالـ. 

 سهولة الشرح

(able understanding) 

اؼبعلومات اؼبقدمة ببساطة حبيث ديكن للقراء فهم 
اؼبعٌت بسهولة. لتسهيل فهم الوسائل اليت يشيع 

كاصفات مثل السهاـ، كإعطاء اللوف استخدامها 
الذم يربز على جزء مهم، ك كضع صورة متوازنة 

 .كاستخداـ األرقاـ

 
 كظيفة اؼبعجم  .4

اإلنساف مع أنو يف متفوؽ العلم كاؼبعرفة، فهو ال يستطيع أف حيفظ كل 
الكلمة من لغتو ىو. لذلك، أحياان ىو اليعرؼ معٌت كلمة ما بدقة ككضوح. كىنا، 

اؼبعجم كمرجع للبحث عن معٌت الكلمة أك اللفظ. فلمتعلمي اللغة ظهر كظيفة 
 الثانية فإهم حباجة إَل اؼبعاجم ثنائية اللغة أك أكثر. كمن أىم كظائف اؼبعجم:
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ذكر اؼبعٌت أم يشرح اؼبعٌت. اىتم اؼبعجم إَل معٌت الصرؼ كمعٌت النحو  (1
 26شرح اؼبعٌت. كربط اؼبعٌت كضعف اؼبعٌت كتقدمي اؼبعٌت من النواحي كأسلوب

الرسم اإلمالئي أك اؽبجاء. معجم العرب اليلـز إَل احتياج القاعدة الصوتية  (2
 لبياف الكلمة.

التأصيل االشتقاقي. على سبيل اؼبثاؿ كلمة سيئة من اشتقاؽ فعل "ساء"  (3
 كالكلمة "ساعة" من اشتقاؽ فعل "ساع".

اجملرد،  اؼبعلومات الصرفية كالنحوية، شرح أشكاؿ صرفية كشرح عن فعل (4
مذكر كمؤنث كعن صبع التكثَت كفعل الالـز كعن أمهية علم الصرؼ كنظاـ 

 لطلب الكلمة.
 معلومات االستعماؿ، اىتماـ اؼبعجم: (5

 مفردات قددية كمفردات حديثة .أ 
 يف مستول العاـ، يفرؽ مؤلف بُت الكلمة العامة كالكلمة األجنبية  .ب 
 ثقافة كاجتماعية .ج 
 خرلزبصص، عالقة الكلمة ًبلكلمة األ .د 
 إقليم االستخداـ .ق 

 اؼبعلومات اؼبوسوعية (6
بياف النطق، بعض اللغات اؼبختلفة ؽبا عبارة ككتابة يف اإلمالء مثل اللغة  (7

اإلقبليزية كاللغة الفارنسية ؽبا فرؽ بُت عبارة ككتابة. كلذلك، حيتاج اؼبعجم 
 .nبزايدة  signيعطى اؼبعلومات عن مفردات اؼبكتوبة كاؼبنطوقة. مثل كلمة 

 
  

                                                           
26

 Ibid., hlm. 144 
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 نظاـ تصنيف اؼبعجم   .5
كاف نظاماف يف تصنيف اؼبعاجم للغة العربية الذم يستخدمو اؼبعجمي: 

 ( نظاـ األلفاظ )اؼبعجم األلفاظي(.2( نظاـ اؼبعٌت )اؼبعجم اؼبعاِن( ك 1

 نظاـ اؼبعٌت -أ
اؼبعجم هبذا النظاـ صنفو اؼبعجمي أبف يرتب الكلمة يف اؼبعجم بًتتيب        

ات دبعٌت يف نفس اجملاؿ )موضوعي(. كبكلمة أخرل، أف اؼبعٌت أك صبع اؼبفرد
تقسيم الكلمة يف اؼبعاجم اؼبعانية يًتكز يف جهة اؼبعٌت اؼبتعلق ًبؼبوضوع الذم عينو 
اؼبعجمي. على سبيل اؼبثاؿ "اؼبعجم الغريب" بكتابة أبو عبيد القاسم ابن سالـ 

 ق(. 155-244)
 نظاـ األلفاظ )معجم األلفاظ( -ب

ىو أف ينظم اؼبعجمي معجمو بًتتيب األلفاظ )فهرس( من نظاـ األلفاظ 
اؼبفردات، ليس بنظر إَل معٌت الكلمة. أصبح ىذا اؼبعجم مشهورا منذ عرفو 

 خليل ابن أضبد الفراىدم ألكؿ مرة دبعجم "العُت".
يف اتريخ تطور صناعة اؼبعجم للغة العربية طبسة نظم اليت استخدمها 

ف اؼبعاجم األلفاظ، ىم : نظاـ صويت، نظاـ اؼبعجمي للغة العربية يف تصني
األلفبائي اػباص، نظاـ القافية، نظاـ األلفبائي العاـ كنظاـ النطقي. يف ىذا 

 البحث، يستخدـ الباحث نظاـ األلفبائي العاـ.
 خلفية نظاـ األلفبائي العاـ  (1
ىذا النظاـ يصنف اؼبعجم بًتتيب األحرؼ اؽبجائي اؼبعركؼ حىت اآلف،          

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

اؼبثاؿ فعلينا أف نشَت إَل نفس اغبركؼ يف اغبرؼ األكؿ يف تلك الكلمة. 
"استغفر" يكوف بعد التجريد "غفر". مث كلمة "غفر" يشَت إَل حرؼ "غ" 
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ؼبعرفة معٌت كلمة "استغفر" ألف يف ذلك، معٌت "غفر" كتغيَت الكلمة ككذلك 
زايدة األحرؼ قد يكوف يف نفس الشرح. ىذا ما يفرؽ ىذا النظاـ بنظاـ 

 األلفبائي اػباص.  
ائل األصوؿ أك النظاـ الذم يرجع إَل أصل ىذا النظاـ يسمى بنظاـ أك          

الكلمة. األصل من ىذا النظاـ يف اغبقيقة قد ألفو علماء اغبديث مثل إماـ 
غريب اغبديث أك الشيباِن يف -خبارم يف صحيحو، ابن قتيبة يف كتابو

اعبيم. كلكن، نظاـ تصنيف الكلمة مل يقرره اللغويوف ألف أكلئك -معجمو
 عجم اللغوم كامال. اؼبؤلفات مل يكن يف اؼب

قالت اػبرباء أف نظاـ األلفبائي العاـ يف علم صناعة اؼبعجم قد كاف          
ـ(. يف مؤلفتو أساس البالغة. كلكن،  1143-1574عرفو الزـبشرم )

بعض اػبرباء يركف أف أكؿ شخص الذم يصنع اؼبعجم بنظاـ األلفبائي العاـ 
(. كيف ىذين الرأيُت، 1558)ت. ىو أبو اؼبعاَل دمحم ابن سبيم الربمكي 

 عرفنا أف أكؿ من جيد نظاـ األلفبائي العاـ ىو الربمكي مث كملو الزـبشرم. 
 أسس معجم األلفبائي العاـ  (2

اؼبعجم بنظاـ األلفبائي العاـ من آخر التطور نظاـ تصنيف معجم اللغة          
اسي يف العربية. يعترب ىذا النظاـ أسهل من نظم اآلخر. األساس األس

معجم األلفبائي العاـ أساس التجريد. كأما األسس اآلخر مثل تقليب 
 الكلمة، تقسيم البناء اليستخدـ يف معجم األلفبائي العاـ.
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 ترتيب اؼبعجم .6
 27التايل:  اؼبعجم ترتيب يف اعتماد

بعدد  أبواب يف عليها يشتمل اليت اعبذكر أك اؼبعجم مواد رتبت (1
كفقا  ًبب كل مواد رتبت مث األكؿ ، حرفها حسب حركؼ اؽبجاء،
اؽبجائية  تسلسل اغبركؼ ذلك يف كاعتمد .فالثالث للحرؼ الثاِن

)األلفاًبء( كىو التايل : أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، 
 س، ش، ص، ض، ط، ظ، ؼ، ؽ، ؾ، ؿ، ـ، ف، ك، ق، م.

ف ع ل ،  فػ ع ل ، فػ ُعل ، : التايل الًتتيب حسب اجملرد الثالثي الفعل ادرج (2
حبرفُت،  حبرؼ، فاؼبزيدة اؼبزيدة : اؼبزيدة الثالثية األفعاؿ تلتو مث

األفعاؿ اؼبزيدة  التوايل على كأدرجت أحرؼ. بثالثة فاؼبزيدة
اجملرد  الرًبعي أما .ًبؽبمزة اؼبزيدة مث ًبأللف، فاؼبزيدة .ًبلتضعيف

 .حبرؼ حرفُت اؼبزيد تاله مث أحرفو، تسلسل حسب فأدرج
 حسب تسلسل كغَتىا كمشتقات مصادر من اؼبعربة ظباءاأل رتبت (3

 اؼببنية كاغبركؼ األظباء رتبت كما األخرل، فحركفها األكؿ، حرفها
 .أيضا أحرفها تسلسل حسب

ذكرت  مث أفعاؽبا، مع كاؼبزيدة األفعاؿ اجملردة مصادر أدرجت (4
الفعل  مع ذكر كما ؼبعانيها، تبياان أك اإليضاح يف زايدة منفردة،
 .أحياان مفعولة كاسم بو اؼبشبهو الصفة أك فاعلو اسم اجملرد الثالثي

 كاؼبصادر كاعبموع، كاؼبشتقات األفعاؿ أكزاؼ صبيع اؼبعجم يضمن مل (5
 أكثر للكلمة يكوف عنمدما .منها الشائع اؼبشهور على اقتصر بل
  .اؼبتعددة مرقمةًبلتسلسل اؼبعاىن تدرج معٌت، من

                                                           
، كالثقافة للًتبية العربية )اؼبنظمةاألساسي.  العرب اؼبعجمالعرب،  ين اللغو الكبار من صباعة 57  بدكف كالعلـو

 211السنة( ص 
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 عناصر اؼبعجم  .7
تصنيف  يف ربكيمها ديكن اليت اؼبعايَت من ؾبموعة أييت فيما ندرج

 جودهتا(. كتسلط مدل على اغبكم كتقوديها )أم اللغة، الثنائية اؼبعجمات
   28 ىي: أساسية ثالثة جوانب على الكامل اؼبعجم كيكوف الضوء اؼبعايَت ىذه

 اؼبقدمات .1
 تبُت مقدمة اؼبعجم اؼبعلومات اآلتية : .أ 

 الغرض من اؼبعجم  .1
 مصادر اؼبعجم  .2
 اؼبنهج اؼبعجم الذم اتبع يف تصنيف اؼبعجم  .3
 النظرية النحوية اليت يرتكز عليها اؼبعجم  .4
اؼبدل، أـ اؼبفردات اليت يتناكؽبا اؼبعجم، كاؼبعاِن  .5

 اؼبختلفة لكل مدخل
 أنواع اؼبعلومات اليت يقدمها اؼبعجم .6

 اللغة األجنبية، اتريخ يف ىناؾ مقدمة أم ،اتريخ اللغة،  .ب 
 .ًبللغات األخرل كصالهتا ويرىا،كتط

 لفونيمات ىناؾ عرض منظم أم الصويت، األجنبية اللغة نظاـ .ج 
نظاـ  يبُت كىناؾ دليل أللفواتهتا، كالتوزيع التكاملي األجنبية اللغة

 لطريقة مفتاح كىناؾ أيضا اؼبعجم، تبنااى اليت كالرموز األصوات
 اؼبعركفة األمثلة من رمز لكل ثالثة دبثلُت أك القارئ يزكد التلفظ

 .لديو

                                                           
 .167-169( ، ص 1991سعود،  اؼبلك جامعة(، اؼبعجم كصناعة اللغة علم القاسي، علي  28
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 يف اؼبوجز اللغة األجنبية كبو أم يشتمل كبو اللغة األجنبية، ، .د 
كتبُت  كأنواع أقساـ إَل اؼبفردات عرض منظم على اؼبعجم مقدمة

 .بينها تقومي اليت العالقات
 أك األجنبية ػبط اللغة خالصة على اؼبعجم مقدمة اػباط، ربتول .ق 

 .كاستثناءهتا اإلمالءكقواعد  الكتاب، نظامها
 على القارئ جيد يساعد دليل استعماؿ اؼبعجم، ىناؾ دليل .ك 

اؼبعجمية  كالرموز اؼبختصرات، صبع اؼبعجم كيبُت استعماؿ كيفية
 .فيو اؼبستعملة

 صلب اؼبعجم  .2
 االستعماؿ( 6    الشكل (1
  األمثلة التوضيخية( 7    اؼبدخل (2
 الشواىد الصوتية( 8   اؼبعلومات الصوتية (3
 االشتقاقية التارخيية اؼبعلـو(9    اؼبعلومات (4
 اؼبعلومات اؼبتعلقة ًبلداللة (5

 اؼبالحق  .3
أل ىناؾ مالحق تزكد القارئ ًبؼبعلومات اليت يبحث عنها كاليت 

 تتعلق حبضارة اللغة األجنبية مثل :

 نطاـ الواحدات النقدية )النقود( 

 األكزاف كاؼبقاييس  (1
 نظاـ درجات اغبرارة (2
 ًبؼبؤسسات الًتبوية كالسياسية الكربللوائح  (3
 اػبرائط...إخل (4
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 الثالث فصلال
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجو .أ 

زجية اؼب مدخل البحث الذم يستخدـ الباحث إلعداد اؼبعجم ىو اؼبدخل
(Mixed Methods Research بُت ) البحث ىذا يف ألف ،الكيفيالكمي ك اؼبدخل 

حياكؿ  ما كثَتا زجيةاؼب اؼبدخل 29ميداف البحث، يف الباحث كسيطور انتقاليا   يصف
 يوصف مل الذم الطبيعي الوقوع عن تفصيليا يف الوصفي العلـو زايدة يعطى أف

 كالوصفي الوصفي، ىو الباحث يستخدـ الذم كطريقة البحث األديب. يف كامال
 -35تصَت اآلف اليت كاغبادثة كالواقعة الظاىرة، أف يصف حياكؿ الذم البحث ىو

 ىو البحث ىذا يف الباحث يستخدـ الذم منهج كذبربة النتاج. كأما -كالتقوديي
 .Development) (Research Andالتطويرم  اؼبنهج

 
 جمتمع البحث وعينتو .ب 

 ؿبتول الثانوم اغبكوميؾبتمع ىذا البحث ىو صبيع الطالب فصل األكؿ 
الطلبة  35ـ بعدد 2515-2514العاـ الدراسي  2513ًبتو منهج الدراسي 

 الطالب. 25كعينتو بعدد 

  

                                                           
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta 2010), hlm 283. 
30

 Trianto, Pengantar penelitian pendidikan bagi pengembangan profesi pendidikan & tenaga   

kependidikan, (Jakarta: kencana, 2010), hlm 197. 
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 أدوات البحث .ج 
 اؼبالحظة .1

اؼبالحظة ىي إحدل الطرؽ اليت تستخدمها الناس يف اكتساب اػبربة 
كاؼبعرفة على أساس ما رأكا كظبعوا. اختار الباحث هبذه اؼبالخظة غاليا 

 31ًبلسلوؾ.كاألسلوب صبع البياانت اؼبتعلقة 
كيف ىذا البحث يقـو الباحث يف تعليم اللغة العربية ًبلفصل الثامن يف 

ًبتو ًبستخداـ اؼبعجم اؼبساعد على  اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية اؼبدرسة 
على البياانت ماتتعلق دبا نظر كتاب "درس اللغة العربية" للحصوؿ  

الباحث عن حاؿ الطالب يف الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة 
سالمية  اغبكومية ًبتو ًبستخداـ اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس اإل

 اللغة العربية" لتكوف فعالية.
 اؼبقابلة .2

ىي األدة األخرل اليت ديكن استخدامها عبمع البياانت ىو 
 ىي اؼبقابلة أنشطة اػباص، حبث يف .اؼبقابلة دليل التوجيهية أكاؼببادئ 
 اؼبقابلة (، تسمى2555أريكنتو ) رأل .البياانت صبع إجراءات من إحدل

 على للحصوؿ اؼبقابل الذم أجراه اغبوار كىو الفم، طريق عن ًبالستبياف
 دليل ىي طريقة القابلة عن البياانت صبع يف اؼبستخدمة األداة معلوماتو.

البحث  ألغراض اؼبعلومات على للحوؿ عملية ىي اؼبقابلة  32اؼبقابلة.
 مشاركي مع اؼبقابلة جيرم الذم كالشخص كاعبواب, السؤاؿ بطريقة
 .اؼبقابلة بدليل تسمى اليت األداة لوجو ًبستخداـ كجها اإلجابة

تعقد ىذه اؼبقابلة ًبؼبدرس اللغة العربية  الفصل الثامن يف 
ًبتو عن حالة عملية تعليم اللغة  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية

                                                           
31

 Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007) , hlm 125. 
32

 Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) ,hlm 94. 
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درس اللغة العربية" كتعقد العربية ًبستخداـ اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "
ىذه اؼبقابلة ًبلطالب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ًبتو عن رأيهم  
كيف عمالية التعليم اللغة العربية ًبستخداـ اؼبعجم اؼبساعد على كتاب 

 "درس اللغة العربية".
 الواثئق .3

ىي من اؼبصطلحات العلمية كاغبديثة كلو عدة معرفات: أنو شكل من 
العمل الببليوغرايف الذم يستخدـ كسائل كأدكات متعددة تقليدية أشكل 

تصنيف كالفهرسة، كاغبديثة مثل الكشافات كاؼبستخلصات كاؼبقاالت 
الببليةغرايف، أك أف  التوثيق ىو حييل نقل كجيميع كيصنيف الواثئق 

الواثئق ىي طلب اؼبعلومات أك اغبقائق من اؼبكتوب كىي  33 كاستعماالهتا.
ياانت عن األشياء يف صور الكتابة كالنسخة كالكتب كاعبريدة كغَت  طلب الب

 كمن بياانت البحث اليت ينشأ يف الوثقة يشمل على : 34ذلك.
 2513منهج  لثامنكتاب تعليم اللغة العربية الفصل ا (1
 اغبكومية ًبتو توسطة اإلسالميةاؼبدرسة اؼب (2
      شكل صور الطالب حُت أف يدرس يف الفصل (3

 االستبانة .4
ىي أدة للحصوؿ على حقائق كذبميع البياانت عن الظركؼ 

على إعداد ؾبموعة من األسئلة  االستبانةكاألساليب القائمة ًبلفعل. كتعدد 
اليت تستخدـ الباحث  االستبانةترسل لعدد كبَت نسيبا من أفرد اجملتمع. ك 

، االستبانةتتكوف من قسمُت. القسم األكؿ ىو صبع البياانت الكيفية كىي 

                                                           
(، ص 2555العلمية، )بَتكت: دار الفقو،  كفبارستو النظرية أساسيتو الغلمي دكيدرم، البحث كحيد رجاء  33

375 
34

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hlm 223. 
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ما القسم الثاِن ىو أدكات صبع البياانت الكيفية كىي الورقة ديؤلهبا االقًتاح أ
 كالتعليق من اػبرباء أك التصديق.

استخداـ فعالية ك جبمع البياانت عن صالحية  االستبانةتقـو 
اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس اللغة العربية" لطالب الفصل الثامن يف 

 كومية ًبتو. اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغب
 مصادر البياانت .د 

كتاب تعليم اللغة العربية الفصل األكؿ يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية ًبتو  .أ 
 .2513منهج الدراسي 

 األساتيذ كالطالب يف اؼبدرسة الثانوية اغبكومية ًبتو.    .ب 
 مراحل التطوير .ه 

 :35اآليتكما البياف  Borg and Gallيف ىذا البحث استخداـ النظرم من 

 ربليل اغباجات كاؼبشكالت  (1
ينطلق البحث إَل ربليل اغباجات كاؼبشكالت. اغباجات ىي أم 

 شيئ إذا عمل يف إعطائو ألف ديلك النتيجة الزايدة.
 صبع البياانت  (2

بعد أف نعرؼ اغباجات كاؼبشكالت، فاػبطوة بعدىا ىي إَل كبتاج 
صبع اؼبعلومات أك البياانت اليت تستطيع االستعماؿ كاؼبادة لتحطيط 

 النتاج اؼبعُت كربتاج استطاعها أف تعلو اؼبسألة.  
 تصميم اؼبنتج  (3

حيصل اإلنتاج يف البحث التطويرم متنوع. يف ؾباؿ الًتبية، حيصل 
حث التطويرم حيتاج إَل تنمية اإلنتاجية الًتبوية، كىي ىناؾ اإلنتاج ًبلب

 اؼبتخرجوف الكثركف، كالكيفيوف، كمتصلوف ًبإلحتاج.
                                                           

35
 Sugiyono, op.cit., hlm 408. 
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  اػبرباء   التحكيم  (4
كىي عملية للقدر أخطة اإلنتاج، يف ىذا اغباؿ طريقة التعليم معقوال 
سوؼ أثر من قبل أك ال. التحكيم من اػبرباء أم صحيحة التصميم 

حضور العامل الذم ديلك اػبربة لقدر اإلنتاج اعبديد الذم ًبلطريقة 
 خيطط.

 اإلصطالحات األكَل  (5
بعد تصميم النتاج كالتحكيم من اػبرباء، فسوؼ نعرؼ الضعف. بذلك 

 نستطيع أف ننقصو إبصطالح التصميم.
 يةالتجربة اؼبيدان  (6

يف ؾباؿ الًتبية، تصميم النتاج يستطيع أف جيرب مباشرة بعد التحكيم 
ن اػبرباء كاإلصطالحات. تؤدم التجربة اؼببدئية تظاىر ًبستخداـ م

طريقة التعليم. كبعد تظاىر ًبستخداـ طريقة التعليم، فيجربو إَل 
 اجملموعة ادكدة. 

 اإلصطالحات الثانية  (7
إذا التجربة اؼببدئية يف اجملموعة امدكدة مل تؤثر جيدا، فعلينا أف نؤدم 

ذه اإلصطالحات، إذا يف االستعماؿ يف إصطالحات النتاج. تودم ى
اؼبؤسسة التعليمية األكسع النقصاف كالضعف. حىت يستطيع أف يؤدم 

 لتكميل كصناعة النتاج اعبديد مرات.
 التجربة اؼبيدانية   (8

بعد التجربة النتاج انجحة، فنستمر بتطبيق النتاج يف اؼبؤسسة التعليمية 
نقصاف الظاىر الواسعة. جبانب ذلك جيب علينا أف نقدر ال
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إلصطالحات االستمرار. ترشد خطوات البحث التطويرم يف رسم 
   36اآليت:البياف 

 
 
 

 

 

 البحث لتطويرشكل: خطوات 

 أسلوب حتليل البياانت .و 
 البياانت الكيفية .1

اؼبعجم   تطوير  حلل الباحث البياانت من الواثئق كاؼبقابلة  ككذلك
منهج الفصل الثامن  كتاب اؼبدرسي "درس اللغة العربية" لطالب  على اؼبساعد

أبسلوب  اغبكومية ًبتو يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 2513الدراسي 
 (.Descriptive Analysisالوصفي )

 البياانت الكمية .2
للخَتاء كالتالميذ أبسلوب  االستبانةحلل الباحث البياانت من 

 .(Descriptive Analysis Statistic)اإلحصائي الوصفي 

كأسلوب ربليل البياانت يستخدـ لتحليل البياانت الكيفية النتيجة  
ؼبعرفة فائزة القيمة الصحة أبسلوب اغبساب قيمة اؼبعدؿ. كفائده اغبساب 

 :37يلي دبا العالقة. أسلوب التحليل ًبلرموز األخَتة اليت ؽبا
                                                           

36
 Ibid., hlm 298-310. 

37
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), hlm 313. 

حتليل احلاجات 

 اإلصطالحات الثانية التجربة ادليدانية

 التجربة ادليدانية اإلصطالحات األول

 تصميم ادلنتج

 التصديق اخلرباء

 مجيع البياانت
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قيمة  
∑    

∑          
      

 38اآليت اعبدكؿ يفكنتيجة البياانت ربلل ًبستخداـ مقايس اللياقة ليكَتت 
 39Skala Likertمقايس اللياقة بناء على اؼبقياس ليكَتت" :2 اعبدكؿ”

 القيمة الفصيلة
 %155 ≤ نتيجة% > 84 موافق بشد ة

 %83 ≤ نتيجة% > 68 موافق
 %67 ≤ نتيجة% > 53 ؿبايد

 %52 ≤ نتيجة% > 36 غَت موافق
 %36 ≤ نتيجة% > 25 غَت موافق بشد ة

 :”Likert“البيان من جدوال مقايس اللياقة ليكًنت 
 ≤ نتيجة%< 83إذا اؼبنتج التجرب كصل إَل الدرجة يف اؼبائة بُت  .1

 شد ة".بفهو من الفصيلة "موافق  155%
 83 ≤ نتيجة% > 68إذا اؼبنتج التجرب كصل إَل الدرجة يف اؼبائة بُت  .2

 فهو من الفصيلة "موافق". %
 67 ≤ نتيجة% > 52إذا اؼبنتج التجرب كصل إَل الدكجة يف اؼبائةبُت  .3

 فهو من الفصيلة "ؿبايد". %
 ≤ نتيجة% > 36بُت  اؼبائة يف الدرجة إَل كصل إذا اؼبنتج التجرب .4

 فهو من الفصيلة  "غَت موافق". 52%
 ≤ نتيجة% > 25إذا اؼبنتج التجرب كصل إَل الدكجة يف اؼبائة بُت  .5

    فهو من الفصيلة "غَت موافق بشد ة". 36%
                                                           

38
 Ibid, hlm 314. 

، األمٍت العمل يف األداء قياساغبلقة العلمية. كاألداء كالقياس التقومي مفاىيم، اجمليد عبد عودة أضبد  39
 11(، ص 2513)رايض: كلية التدريب قسم الربامج التدريبية، 
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 الفصل الرابع

 وحتليلها البياانت عرض
قد صبع الباحث ىذه البياانت أبنواع األساليب، كىي اؼبالحظة كاؼبقابلة 

كالواثئق. كلسهولة توجيو عرض البياانت فقاـ الباحث بعرض مناسب  االستبانةك 
 خبطوات البحث التطويرم.

 ابتوادلتوسطة اإلسالمية احلكومية مدرسة  عن اترخيية ادلبحث األول : نبذة
 اجلغرايف ادلوقع .أ 

، كقعػت يف شػارع فركنويػودا رقػم :  ًبتواؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية مدرسة 
 45. 65323أرانج يف قرية دادا فراجا يف منطق جونرجو -أرانج 4

 ادلدرسة أتسيس اتريخ .ب 

سبامػا ًبلعػاـ  2554يف سنة  ًبتواؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية قامت مدرسة 
. اظبها األكؿ )اؼبدرسة اؼبتوسػطة إلعػداد اغبكوميػة( علػى 2555-2554الدراسي 

رسػػػػػػػالة تقريػػػػػػػر رئػػػػػػػيس اإلدارة اؼبنطقيػػػػػػػة مػػػػػػػن قسػػػػػػػم الػػػػػػػدين جػػػػػػػاكل الشػػػػػػػرقي بػػػػػػػرقم 
Kw.13.434/pp.030232580/skp/2004  ىػػػػذه اؼبدرسػػػػة 2554نػػػػوفنرب  5يف اتريػػػػخ .

علػػػػى تقريػػػػر الػػػػوزير  2559أبريػػػػل  2تػػػػديرىا مؤسسػػػػة تربيػػػػة اإلخػػػػالص. كيف اتريػػػػخ 
يبػػدؿ اسػػم اؼبدرسػػة إَل اؼبدرسػػة  2559سػػنة  48الػػديٍت اعبمهوريػػة الدينيػػة بػػرقم : 

 . ًبتواؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 

 

                                                           

40
  2517نوفنبَت 25 ، اتريخ  ًبتو-اؼبتوسطة اغبكوميةمدرسة  كثيقة مالمح  
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 الرؤية ادلستقبلية والرسالة .ج 

ىػػػي ربقيػػػق  ًبتػػػواؼبتوسػػػطة اإلسػػػالمية اغبكوميػػػة ة اؼبدرسػػػة الرؤيػػػة اؼبسػػػتقبلي
اؼبدرسػػة الرائػػدة كاؼبزيػػة كاإلقبازيػػة يف ؾبػػاؿ اإلديػػاف كالتقػػول ًبلتخصػػيص اإلسػػالمي 

 .كبصَتة البيئة

ىػي نفػد الًتبيػة الرائػدة  ًبتػواؼبتوسطة اإلسػالمية اغبكوميػة الدعوة اؼبدرسة 
 .يص اإلسالمي كبصَتة البيئةكاإلقبازية يف ؾباؿ اإلدياف كالتقول ًبلتخص

 أىداف ادلدرسة .د 
 ارتفاع جودة السلوؾ كالعملية الدينية اإلسالمية ألىل اؼبدرسة. .1

 ارتفاع الطالب ػبتم القرآف كقراءة القرآف الصحيح كاعبيد. .2

 ارتفاع اؼبدرس الذم قد علم تعليم اتول كالبحث الصفي. .3

 ارتفاع نتيجة اإلمتحاف الوطٍت. .4

كاؼبوىبة كاؼبهارة عن العلـو الطبيعي العرب كالعلـو الطبيعي للطالب الرغبة  .5
 اإلقبيليزم ارتقاء ك يستطيع أف يصبح رئيس اعبلوس كاػبطبة هبما.

 ارتفاع حضور الطالب كاؼبدرس كاؼبوظف. .6

 للمدرسة الفرقة الفنية إلبراز األقل يف برانمج مستول اؼبدينة. .7

 ستول البلدم.ؽبا فرقة الرايضة أف تكوف النهائية يف اؼب .8

 ؽبا الفرقة العلمية الناشئة أف تكوف الفائزة يف اؼبستول البلدم أك الوطٍت. .9

ارتفاع جودة ككثرة الوسائل أك اػبزائن كالوسائل الدفعية لًتقية اإلقباز  .15
 األكادمي كغَت األكادمي.

 ارتفاع اىتماـ أىل اؼبدرسة عن النظافة كاعبمالة يف بيئة اؼبدرسة. .11
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 الدراسيادلنهج  .ه 

 اغبكومية ًبتو اإلسالمية اؼبدرسة اؼبتوسطة أما منهج الدراسي اؼبستخدـ يف
جيهة الًتقية اؼبنهج الواضح. حجة البحث للمنهج   .2513على منهج الدراسي 

الوطن كاتول ال مناسب دبرحلة كاحدة تعليمية بناء على قائم بذات اؼبعلم يف 
ترقية الفعالية يف ترقية فعالية اإلقباز. ترقية اؼبنهج تبنياف كتكييفياف عن تطوير 

 الزماف.

لطالب "درس اللغة العربية" ادلبحث الثاين : تطوير ادلعجم ادلساعد على كتاب 
  احلكومية ابتوالفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 االستبانةقد صبع الباحث ىذه البياانت أبنواع أساليب كىي اؼبالحظة كاؼبقابلة ك 
كالواثئق. كلسهولة توجيو عرض البياانت فقاـ الباحث بعرضها مناسبا خبطوات البحث 

 ، منها:مالتطوير 

 ادلعجم تطوير .أ 

 حتليل احلاجات وادلشكالت .1

البحث متعمد ًبؼبشكالت، كالبحث التطويرم جيرم على ربليل 
كالواثئق يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  االستبانةاغباجات. قاـ اؼبالحظة كاؼبقابلة ك 

صل الثامن. كاكتشف الباحث اؼبشكالت فًبتو خصوصا يف ال اغبكةمية
 اؼبتنوعة كاغباجات الظاىرة منها:

 كًبؼبعجم اؼبساعد يشعر ًبؼبعاكنة يف تعليم اللغة العربية (1

كبذلك مهمة جدا اؼبساعد على كتاب اؼبدرسي "درس اللغة العربية"  (2
اؼبتوسطة ( ًبؼبستول 2513للطالب يف الفصل الثامن )اؼبنهج 

 ـ.2517-2516العاـ الدراسي  ًبتواإلسالمية اغبكومية 

 مناسبة اؼبفردات بُت اؼبعجم كالكتاب (3
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ؼبعجم اؼبركب من الوحدة أك الباب الدارس أسهل للطالب من ا (4
 .اؼبعجم اؼبركب من األلفباعي

 مجع البياانت .2

يريد الباحث تطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس اللغة العربية" 
اؼبتوسطة اإلسالمية ( ًبؼبستول 2513للطالب يف الفصل الثامن)اؼبنهج 

ـ بسهولة للطالب يف تعليم 2517-2516العاـ الدراسي  ًبتواغبكومية 
فاالقًتاحات اؼبوجودة من البياانت لتطوير اؼبعجم اؼبساعد على   اللغة العربية.

لطالب الفصل الثامن يف اؼبدرسة كتاب اؼبدرسي "درس اللغة العربية" 
 ًبتو منها:-اغبكومية ًبتواؼبتوسطة اإلسالمية 

يف اؼبعجم اؼبساعد على كتاب  )كتابةكال أف جيعل الغالؼ )الصورة (1
 يف الرغب جيلب القراء "درس اللغة العربية" للطالب، لكي

 استعمالو. 

كاستخداـ للمعجم اؼبساعد على كتاب "درس  أف يعطي إرشادات (2
 الطالب ليفهم كليحفظ عن اللغة العربية" للطالب لسهولة

 اؼبفردات.

للمعجم اؼبساعد على كتاب "درس  Hvs A5 الورقة  أف يستعمل (3
 اللغة العربية" للطالب

 الوحدة )كرقة فصيلة(. لكل أكؿ أف يعطي الصورة (4

 .القراءة لسهولة اغبركؼ أف يكرب  مقياس (5

 Traditional Arabic) النسخ العرب ) ًبػبط مكتوبة اؼبفردات (6

 .اؼبفردات لكل الواضحة اغبركات كيعطي فرداتأف يوض ح اؼب (7

 .اؼبستعمل ًبلكتاب مناسبة اؼبعجم يف فرداتأف يكتب اؼب (8

 .اؼبعجم أف يزيد الغناء العرب يف (9
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 .األلفباعي من اؼبفردات كيرتب الوحدة كل اؼبفردات يرتب أف (15

  

 تصميم ادلنتج .3

أراد الباحث أف يقـو بتطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس اللغة 
-اغبكومية ًبتولطالب الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية العربية" 

ًبتو حىت أف يكوف تعليم اللغة العربية أحسن كأسهل فبا سبق. تطوير اؼبعجم 
لطالب الفصل الثامن يف اؼبساعد على كتاب اؼبدرسي "درس اللغة العربية" 

ل كأحسن، دبا ًبتو ليكونو أسه-اغبكومية ًبتواؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية 
 يلي: 

 جنس ادلعجم (1

قد ظهر من ىذا اؼبعجم أف ىذا اؼبعجم من اؼبعجمات للناطقُت  
بلغة الشرح، عن قصد بياف معٌت الكلمة ؼبتكلمُت األجنبية أم 

اإلندكنيسية"،  -ؼبستعمل لغة اؽبدؼ. اؼبثاؿ اؼبعجم ىو "العربية 
اللغة  اإلندكنيسيوف كمتكلمُت األجنبية. يف ىذه اغبالة، كانت

 العربية ىي لغة اؽبدؼ أما اللغة اإلندكنيسية ىي لغة الشرح.

كقد ظهر من استخداـ اللغة أف ىذا اؼبعجم من معجم ثنائية 
اللغة. كيتكوف من لغتُت ىي اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية. 
كمنظورا من انحية شكلو أف ىذا اؼبعجم من معجم اعبيب ألنو 

بقصد  سوف مفردة حىت شبانية مائة مفردة،حيتول على سبعة مائة كطب
 لكي يستطيع أف حيملو الطالب إَل أم مكاف ًبلسهولة.

استخداـ ىذا اؼبعجم بنظاـ اؼبعٌت. كترتيب أبسلوب اؼبفردات 
بناء على اؼبعٌت أك اؼبفردات الذم أقداـ انحية اؼبعٌت يتعلق ًبؼبوضوع 

اؼبثاؿ" طبيب، ًبئع، اؼبقرر. كلذلك لطلب اؼبعٌت الكلمة ًبؼبوضوع، 
 ".فالج " فسوؼ قبد الكلمات يف اؼبوضوع "اؼبهنة
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 تصميم الغالف (2

 "Corel Draw X6"استعماؿ ىذا اؼبعجم استعماال ًبلتطبيق 

لتصميم ىذا اؼبعجم. كاللوف األساس من ىذا اؼبعجم ىو أزرؽ 
 .كأبيض

 

 الغالؼ األمامي .أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

إدماج الصورة   .يستخدـ اللوف األساسي ىو أزرؽ كأبيض
اغبركؼ اؽبجائية كالزخرفة. كالكلمات فيها تستخدـ عن اعبنس  

 :كما يلي
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 معايَت الغالؼ األمامي: 3 اعبدكؿ

 مقياس لكتابةجنس ا الكلمة
Direktorat Pendidikan Madrasah 

Direktorat Jenderal  Pendidikan Islam 

Kementrian Agama RI 

2015 

Arial 10 pt 

KAMUS Alhambra 72 pt 

Penunjang Arial  18 pt 

Buku Siswa Arial  24 pt 

Bahasa Arab 
Arial Rounded 

MT Bold  
48 pt 

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Calibri  16 pt 

VIII Alba Super 36 pt 

Madrasah Tsanawiyah Benguiat Bk BT 18 pt 

Saefudin Calibri 16 pt 

 

 الداخليالغالؼ  .ب 
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أظبر كأسود ك أبيض. كالكلمات  األساسي ىو يستخدـ اللوف
 :فيها تستخدـ عن اعبنس كما يلي

 : معايَت الغالؼ الداخلي 4 اعبدكؿ

 مقياس لكتابةجنس ا الكلمة
KAMUS PENUNJANG Times New Roman 24 pt 

Buku Siswa Bahasa Arab Times New Roman 14 pt 
Untuk Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) Kelas VIII 
Times New Roman 12 pt 

 

  الغالؼ اػبلفي .ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

كالكلمات فيها تستخدـ  .أزرؽ األساسي ىو يستخدـ اللوف
 عن اعبنس كما يلي:
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 : معايَت الغالؼ اػبلفي5 اعبدكؿ

 مقياس جنس ادلكتوب الكلمة

KAMUS BAHASA ARAB Arial  24 pt 

Penunjang Buku Siswa Bahasa Arab 

Untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Kelas VIII 
Arial  18 pt 

KAMUS Alhambra 48 pt 

Bahasa Arab Alparajita  24 pt 

Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Calibri  12 pt 

 

 ة  )الدرس األول حىت الدرس السابع(اصلورقة الفالتصميم  (3

الصورة معلق  إدماج ىو أزرؽ. ككذلكاألساسي  يستخدـ اللوف
حىت الدرس (عن الصورة الدراس قبلو. الكلمة "الدرس األكؿ 

 Sakkal Majalla 82اعبنس كاؼبقياس  ًبستخداـ مكتوبة" )السابع

pt ،" عن اؼبوضوع حىت الدرس السابع() السَّاَعةيف الكلمة "

 Sakkal Majalla 82 pt .اعبنس كاؼبقياس  ًبستخداـ مكتوبة
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 وجوه ادلعجم (4

ىذا اؼبعجم من الغالؼ، الغالؼ الداخلي،  صفحة  يتكوف
من اؼبألف، االسم كتاب اؼبساعد،  الذاتيةاؼبوضوع )السَتة 

زايدة ك  كاتوايت،كاؼبراجع(، كاؼبقدمة، كإرشادات استخداـ اؼبعجم، 
 الغناء العرب يف خلف اؼبعجم.

 

 ادلواد ادلعجمية (5

ىذا اؼبعجم من اؼبوضوع يف الكتاب "درس اللغة أف يًتكب 
( يف اؼبدرسة 2513العربية" للطالب يف الفصل الثامن )اؼبنهج 

ـ. كاؼبفردات 2517-2516ًبتو العاـ الدراسي -اؼبتوسطة الكومية
يف اؼبوضوع يًتكب من حرؼ األلف حىت الياء، بناء على ترتيب 

ر، ز، س،  اغبرؼ اؽبجائية )ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ،
ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ؼ، ؽ، ؾ، ؿ، ـ، ف، ك، ق، م( 
كحيتوم ىذا اؼبعجم على الدرس األكؿ حىت الدرس السابع، 

 ًبلتفضيل اآليت:
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 اؼبفردات من الدرس األكؿ حىت الدرس السابع . أ

 األكؿ إَل الدرس السابع : اؼبفردات من الدرس 6 اعبدكؿ

 ادلفردات ادلوضوع الدرس الرقم
 166 الس اع ة الد ْرُس األ ك ؿ 1
ْدر س ة الد ْرُس الث اِن   2

 
ي اتُػن ا يف  اؼب  126 يػ ْوم 

ي اتُػن ا يف  البػ ْيت الد ْرُس الث ال ث 3  61 يػ ْوم 
 84 اؼب ْهن ة الد ْرُس الر اب ع  4
يُّوف الد ْرُس اػب ام س 5 ع بُػْوف الر  ايض   72 الال 
 97 اؼب ْهن ة الط  ب  ي ة الس اد سالد ْرُس  6
اك م الد ْرُس الس اب ع 7  89 الت د 

 695 جمموع
 

 زايدة الغناء العرب . ب
 : زايدة الغناء العرب 7 اعبدكؿ

 ادلعىن الغناء الرقم
 Bahasa Agama لُغ ة د ْين ي ة 1

ُلْوان ت 2  Balonku ًب 

قػ ْوس  قػ ز ح 3  Pelangi اي 

 Naik Delman الع ر ب ةرُُكْوُب  4

 Lihat Kebunku اْنظُر ُبْست اِن   5

 Wajah ك ْجو 6

ه ة 7  Arah ج 
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الباحث يزيد الغناء العرب ألف يف الفصل الثامن يف اؼبدرسة 
، الطالب يستعملوف الغناء العرب ًبتواؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 

. ىذا الغناء  استعماؿ يف الفصل ًبللغة العربية يف دراستهم كل اليـو
ـ لسهولة دراستهم متعلقة 2517-2516الثامن العاـ الدراسي 

ًبؼبوضوع يف كتاب "درس اللغة العربية" للطالب يف الفصل الثامن 
 (.2513)اؼبنهج 

 عرض نتائج التصديق من اخلرباء وإصالحات ادلنتج .ب 

كتساب ىذه البياانت من نوعُت، البياانت الكيفية كالبياانت الكمية. البياانت ا 
تكتسب من مرحلتُت، مرحلة التصديق كالتجريبة. البياانت الكمية تكتسب من 

. أما البياانت الكيفية " Semantic Defferensial" بناء على اؼبقياس االستبانة
اء التصديق أك من التجربة تكتسب من التعليقات كاإلقًتاحات إما من خرب 

 .ئيةاادكدة/اؼببد

41االستبانة: مقياس النتيجة أك اإلجابة من  8 اعبدكؿ
 

 مقياس النتيجة أك اإلجابة
1 2 3 4 

 جيد جدا جيد مقبوؿ ضعيف
 

كىذا الفرصة ىي فرصتُت أم األكؿ ػبرباء اتول كالثاِن ػبرباء التصميم على 
شغل اؼبعجم،  خرباء اتول يعطي النتيجة من قسم االستبانةتطوير اؼبعجم، يف ىذه 

                                                           
41  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik, )Jakarta: Rineka 

Cipta(, hlm. 53 
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معايَت اؼبعجم، كأنواع اؼبعجم. ككذلك خرباء التصميم يعطي النتيجة من تصميم 
 اؼبعجم، بياِن اؼبعجم، كجوه اؼبعجم، كجسد اؼبعجم.

 التصديق من خرباء احملتوى .0

خبَت اتول ؽبذا اؼبعجم.  الدكتور دانياؿ حلمي اؼباجسًت كىواألكؿ  اػبرباء
 اآليت: اعبدكؿمكتوبة يف  االستبانةكالبياانت من 

 كاإلجابة من خرباء اتول االستبانة:  9 اعبدكؿ

 سم شغل اؼبعجمق .0

 4 3 7 0 مؤشر رقم
 ✓    مناسبة دبحتول اؼبواد 0
  ✓   مناسبة حباجة الطالب 7
  ✓   مناسبة حباجة الكتاب 3
 ✓    الغناء العرب ؼبكافئة الدراسةاؼبعجم ؾبهز  4
 معايَت اؼبعجم .7

 4 3 7 0 مؤشر رقم
  ✓   اكتماؿ اؼبفردات يف اؼبعجم 1
  ✓   صحة ؿبتول اؼبعجم 2
  ✓   دقة اؼبفردات يف اؼبعجم  3
  ✓   استخداـ اؼبعٌت 4
 أنواع اؼبعجم .3

 4 3 7 0 مؤشر رقم
 ✓    تركيب اؼبعجم بتقدمي موضوع 0
  ✓   اؼبواد ىي اؼبعجم اػباصمن جهة  7
  ✓   استخداـ اؼبفردات مناسبة ًبؼبوضوع 3



45 
 

 من خرباء اتول االستبانة: نتيجة  15 اعبدكؿ

 الرمز  مقياس النتيجة أو اإلجابة رقم
 جمموع  (ؾبموع اإلجابة×  النتيجة)

 x 5 5 1 ضعيف 1
 x 5 5 2 مقبوؿ 2
 x 8 24 3 جيد 3
 x 3 12 4 جيد جدا 4

 36 ؾبموع
 

  التيجة مقياس األعلى× النتيجة األعلى = ؾبموعة األسئلة 
 )النتيجة األعلى( 44=  4× 11

  النتيجة مقياس األقلى× النتيجة األقلى = ؾبموعة األسئلة 
 )النتيجة األقلى( 11=  1× 11

 = النتيجة األخَت 

قيمة  
∑  ؾبموع النتيجة اؼبقياس    
∑ النتيجةاألعلى 

 %001 

  

  
              

 28على حصل اتول أبكملو خرباء يؤديها اليت الحظةفاؼب السابق، اغبساب على بناء 

 .موافقمن اؼبعيار  النتيجة فهذه ،”Likert“ليكَتت  اللياقة مقايس جدكؿ انسب . إذا%

 يكوف أبف اؼبنتج كاالقًتاحات إلصالحات التعليقات الباحث كجد السابقة االستبانة كمن 

 .إعادة اؼبراجعة على اؼبعٌت يف السياؽ أحسن، كىي
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 التصديق من خرباء التصميم .7

كىو خبَت التصميم  األستاذ أضبد مك ي حسن اؼباجسًت اػببَت الثاِن ىو
 مكتوبة يف جدكاؿ اآليت:  االستبانةؽبذا اؼبعجم. كالبياانت من 

 كاإلجابة من خرباء التصميم االستبانة:  11 اعبدكؿ
 اؼبعجمتصميم  .1

 4 3 7 0 مؤشر رقم
 ✓    الطلبة اؼبعجم تصميم اسًتعى 1
  ✓   للقراءة الواضح كسهل اؼبعجم يف كتابة 2
  ✓   الغالؼ جذب 3
 رسومات اؼبعحم .2

 4 3 7 0 مؤشر رقم
 ✓    استخداـ اػبط )النوع كاؼبقياس( دقيق  1
 ✓    كاؼبونتاج مطابق التخطيط 2
  ✓   كالصور جذابة كالرسوماتالرسـو التوضيحية  3
 ✓    األلواف مناسبة تركيبات 4
 كجوه اؼبعجم .3

 4 3 7 0 مؤشر رقم
 ✓    مآلف غَت اؼبفردات 1
  ✓   مطابق اتول أك اعبدكؿ تقدمي كل 2
 ✓    تركيب اؼبفردات مطابق 3
  ✓   الرسـو البيانية كالصور معنوية 4
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 جسد اؼبعجم .4

 4 3 7 0 مؤشر رقم

حجم اؼبعجم مناسب للمستول األساسي يف  1
 اؼبدرسة اؼبتوسطة

   ✓ 

 ✓    طباعة كاضحة 2
 ✓    دقيقة كتابة 3
  ✓   اعبودة قوية ؾبلد 4
  ✓   للفتوح سهل اؼبعجم 5
 

 من خرباء التصميم االستبانة: نتيجة  12 اعبدكؿ

 الرمز مقياس النتيجة أو اإلجابة رقم
 جمموع  (اإلجابةؾبموع x النتيجة )

 x 5 5 1 ضعيف 1
 x 5 5 2 مقبوؿ 2
 x 7 21 3 جيد 3
 x 9 36 4 جيد جدا 4

 57 جمموع
 

  التيجة مقياس األعلى× النتيجة األعلى = ؾبموعة األسئلة 
 )النتيجة األعلى( 64=  4×  16

  النتيجة مقياس األقلى× النتيجة األقلى = ؾبموعة األسئلة 
 األقلى()النتيجة  16=  1×  16

 = النتيجة األخَت 
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قيمة  
∑  ؾبموع النتيجة اؼبقياس    
∑ النتيجةاألعلى 

 %001 

  

  
              

 على    حصل التصميم أبكملو خرباء يؤديها اليت الحظةفاؼب السابق، اغبساب على بناء
من اؼبعيار  النتيجة فهذه ،”Likert“ليكَتت  اللياقة مقايس جدكؿ انسب % . إذا 89

 .موافق بشّدة
 يكوف أبف اؼبنتج كاالقًتاحات إلصالحات التعليقات الباحث كجد السابقة االستبانة كمن 

 :يلي دبا .أحسن
 اؼبعجم اؼبساعد الئق للتجريب كقد مر  خطوة التصديقات .1

 

 إصالحات ادلنتج .3

، كالتعليقات كاالقًتاحات من خرباء اتول كخرباء االستبانةبناء على 
  فإصالحات اؼبنتج دبا يلي:التصميم. 

 تصميم الغالؼ .1

 الغالؼ األمامي .أ 
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إدماج الصورة   يستخدـ اللوف األساسي ىو أزرؽ كأبيض.
اغبركؼ اؽبجائية كالزخرفة. كالكلمات فيها تستخدـ عن اعبنس كما 

 يلي:
 : معايَت الغالؼ األمامي 13 اعبدكؿ

 مقياس جنس ادلكتوب الكلمة
 Andalus  60 pt الق اموس المساعد

KAMUS BANTU Arial  24 pt 

Bahasa Arab 
Arial Rounded 

MT Bold 
48 pt 

Pendekatan Saintifik Kurikulum 

2013 
Calibri  16 pt 

VIII Alba Super 36 pt 

Madrasah Tsanawiyah Benguiat Bk BT 18 pt 

Penyusun Calibri  16 pt 

Saefudin Benguiat Bk BT 14 pt 

 الغالؼ الداخلي .ب 
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إدماج   كأبيض. أسوديستخدـ اللوف األساسي ىو 
الصورة اغبركؼ اؽبجائية كالزخرفة. كالكلمات فيها تستخدـ عن 

 :اعبنس كما يلي

 : معايَت الغالؼ الداخلي 14 اعبدكؿ
 مقياس جنس ادلكتوب الكلمة

 Andalus  60 pt الق اموس المساعد

KAMUS BANTU Arial  24 pt 

Bahasa Arab 
Arial Rounded 

MT Bold 
48 pt 

Pendekatan Saintifik Kurikulum 

2013 
Calibri  16 pt 

VIII Alba Super 36 pt 

Madrasah Tsanawiyah Benguiat Bk BT 18 pt 

Penyusun Calibri  16 pt 

Saefudin Benguiat Bk BT 14 pt 

 

 الغالؼ اػبلفي .ج 
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أزرؽ. زايدة الصورة شعار جامعة  األساسي ىو يستخدـ اللوف
موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. كالكلمات فيها 

 تستخدـ عن اعبنس كما يلي:
 : معايَت الغالؼ اػبلفي 15 اعبدكؿ

 مقياس جنس ادلكتوب الكلمة

KAMUS BANTU BAHASA ARAB Arial  24 pt 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

Kelas VIII 
Arial  18 pt 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang 

2017 

Arial Rounded 

MT Bold 
12 pt 

 

 تصميم كرقة الفصيلة )الدرس األكؿ حىت الدرس السابع( .د 

الصورة معلق  إدماج ككذلك. األساسي ىو أزرؽ يستخدـ اللوف
. الكلمة "الدرس كزايدة مراجع الصورة عن الصورة الدراس قبلو

 اعبنس كاؼبقياس ًبستخداـ مكتوبة" )سابعحىت الدرس ال(األكؿ 

Sakkal Majalla 82 pt  ،" عن اؼبوضوع حىت) السَّاَعةيف الكلمة 

 Sakkal . اعبنس كاؼبقياس ًبستخداـ مكتوبة" (السابعالدرس 

Majalla 82 pt 
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 كجوه اؼبعجم .2

يتكوف ىذا اؼبعجم من الغالؼ، الغالؼ الداخلي، صفحة 
اؼبوضوع )السَتة الذاتية من اؼبألف، اإلسم كتاب اؼبساعد، كاؼبراجع(، 
كاؼبقدمة، كإرشادات استخداـ اؼبعجم، كاتوايت، كزايدة الغناء العرب 

 يف خلف اؼبعجم.

 اؼبواد اؼبعجمية .3

يًتكب ىذا اؼبعجم من اؼبوضوع يف الكتاب "درس اللغة العربية" 
اؼبتوسطة اإلسالمية ( يف اؼبدرسة 2513للطالب الفصل الثامن )اؼبنهج 

ـ. كاؼبفردات يف اؼبوضوع 2517-2516العاـ الدراسي  ًبتواغبكومية 
يًتكب من اغبرؼ األلف حىت الياء، بناء على ترتيب اغبرؼ اؽبجائية 

 ط، ض، ص، ش، ز، س، ر، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب، ا،)

كحيتول ىذا اؼبعجم ؼ، ؽ ، ؾ، ؿ، ـ، ف، ك، ق، م(  غ، ع، ظ،
  على الدرس األكؿ حىت الدرس السابع.
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  نتائج التجربة ادلبدائيةعرض  .ج 
 للمدرسة والطلبة االستبانةالبياانت من  .1

 للمدرس كالطلبة االستبانة: نتيجة 16 اعبدكؿ

 رقم
 إسم

 ادلستجيبٌن
 جمموع نتيجة اإلجابة

 النتيجة
نتيجة 
 01 9 8 7 6 5 4 3 7 0 اإلمجالية

 3،3 33 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 رحياف  0
 3،3 33 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 أنكي دك م 7
 3،5 35 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 أنكوف كحيونيع  3
 3،6 36 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 دك م فرباينيت 4
 4 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 أكلياء علمي  5
 3،4 34 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 أكلياء رضبة  6
 3،6 36 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 ديفا فضيلة  7
 4 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 فاطمة زكي   8
 3،8 38 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 سل ي فوندرا  9

 3،6 36 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 نور ميشرة  01
 3،8 38 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 أديندا خًتننادا 00
 3،6 36 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 أستاذ توفيق  07

 43,5 435 جمموع
 

   النتيجة األعلى = ؾبموع األسئلةx  اؼبستجيبُتؾبموع × النتيجة مقياس األعلى 
 )النتيجة األعلى( 485=   12×  4×  15

   النتيجة األقلى = ؾبموع األسئلةx اؼبستجيبُتؾبموع × النتيجة مقياس األقلى 
 )النتيجة األقلى( 125=   12×  1×  15

 = النتيجة األخَت 

قيمة  
∑  ؾبموع النتيجة اؼبقياس    
∑ النتيجةاألعلى 

 %001 
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 اؼببدائية أبكملو التجربة يؤديها اليت الحظةفاؼب السابق، اغبساب على بناء 

من  النتيجة فهذا اللياقة، جبدكؿ معيار انسب % . إذا 95،6على  حصل
 .موافق بشدةاؼبعيار 

 اؼبنتج  كاالقًتاحات إلصالحات التعليقات الباحث كجد السابقة االستبانة كمن
 :يلي دبا .أحسن يكوف أبف الثانية

 كتاب معقولة، حيث أف كل الطالب ديكن أف يكوف عليو.ىذا الحاكؿ شبن   .1
ليس  ( HVSمن جنس كرقة الكتاب أحسن ًبستخداـ كرقة اعبيدة )  .2

 (.Buram) ًبستخداـ كرقة غَت شفاؼ

 عرض نتائج التجربة ادلبدائية .د 

 للمدرسة والطلبة االستبانةالبياانت من  .1

 للمدرس كالطلبة االستبانة: نتيجة  17 اعبدكؿ

 رقم
 إسم

 ادلستجيبٌن
 جمموع نتيجة اإلجابة

 النتيجة
نتيجة 
 01 9 8 7 6 5 4 3 7 0 اإلمجالية

 3،7 37 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 ديفا فضيلة 0
 3،7 37 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 عمرة ـ. 7
 3،8 38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 أكلياء رضبة س. 3
 3،8 38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 الفي ميلى س. 4
 3،6 36 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 نور ميشرة 5
 3،6 36 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 فاطمة زكي   6
 3،6 36 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 دمحم عبد قهر ز. 7
 3،6 36 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 دمحم لطف أليف 8
 3،5 35 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 أنكوف كحيونيع 9

 3،5 35 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 أ دكم أمرِن 01
 3،5 35 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 دمحم ارشاد  00
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 3،4 34 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 دديس رحاف  07
 3،9 39 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 رحياف ؾبي د 03
 3،4 34 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 ًبكوس فرابوك 04
 3،3 33 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 نفاليس أغيسى 05
 3،3 33 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 أكريلي  ؼ. 06
 3،7 37 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 ستافٍت أ. 07
 3،8 38 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 سلمى سلسبيل 08
 3،5 35 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 سيدة النساء 09
 3،5 35 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 دك م فرباينيت 71
 4 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 أديندا خًتن دل 70
 3،6 36 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 انِن دسي إ. 77
 3،7 37 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 سلي ؼ. 73
 3،8 38 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 رزقي مولنا 74
 3،7 37 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 ديندل أكليا 75
 3،8 38 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 اكلياء علمي 76
 3،9 39 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 ألدم دك م 77
 3،7 37 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 ألفيا 78
 3،4 34 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 نيزر أضبد 79
 3،8 38 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 دمحم إيفا 31
 3،7 37 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 سًتيو  30
 3،6 36 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 صدقي ز. 37
 4 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 أستاذ ؿبفوظ 33
 4 45 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 أستاذ توفيق 34
 3،9 39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 أستاذة فريضة 35

 030،3 0303 جمموع
 

 اؼبستجيبُتؾبموع × النتيجة مقياس األعلى  ×= ؾبموع األسئلة  النتيجة األعلى 
 )النتيجة األعلى( 1455=   35×  4×  15
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   اؼبستجيبُتؾبموع × النتيجة مقياس األقلى ×النتيجة األقلى = ؾبموع األسئلة 
 )النتيجة األقلى( 355=  35×  1×  15

 األخَت = النتيجة 
 

قيمة  
∑  ؾبموع النتيجة اؼبقياس    
∑ النتيجةاألعلى 

 %001 

 

 
    

    
                

 

 ادلبدائية التجربة يؤديها اليت الحظةفاؼب السابق، اغبساب على بناء 

 فهذا اللياقة، جبدكؿ معيار انسب % . إذا 93،8على    حصل أبكملو

 .موافق بشدةمن اؼبعيار  النتيجة

 كاالقًتاحات  التعليقات الباحث ليست كجد  السابقة االستبانة كمن
استعداد إلنتاج النهائي أك إلنتاج اؼبنتج الثانية ك إلصالحات

 .اعبماعي
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 اإلنتاج النهائي أو اإلنتاج اجلماعي .ه 

اإلصالحات الثانية ك التجربة اؼبيدانية، قد حصل الباحث إنتاج النهائي بعد 
اؼبساعد لكتاب "درس اللغة العربية"  اؼبعجم مث إستعداد إلنتاج اعبماعي. من اإلنتاج

اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ( يف اؼبدرسة 2513لطالب الفصل الثامن )اؼبنهج 
 2مدرس مدرسة اللغة العربية ـ، قد طلب 2517-2516العاـ الدراسي  ًبتو

لكتاب "درس اللغة العربية" للطالب الفصل  اؼبعجم اإلنتاج 11كأعطى الطالب 
العاـ الدراسي  ًبتواؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ( يف اؼبدرسة 2513الثامن )اؼبنهج 

 ـ لالستعماؿ يف تعليم اللغة العربية يف يف اؼبدرسة اؼبتوسطة2516-2517
ىذا اؼبعجم يستطيع أف يستخدـ يف أم اؼبدرسة  .كومية ًبتواغب اإلسالمية

كأتليف من كزارة لشؤكف الدينية  2513إبندكنيسية اليت تستخدـ دبدخل اؼبنهج 
 أيضا. 2515إبندكنيسيا يف السنة 
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة
 البحث نتائج -أ

على   اؼبساعد عن تطوير اؼبعجم العلمي البحث إجراء من انتهاء بعد
لطالب الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية "درس اللغة العربية"  كتاب

 اؼبطور اؼبعجم أما .األخَت االستنتاج ، فحصل الباحث علىاغبكومية ًبتو
 : اآليت اؼبنتج دبواصفات الباحث

لطالب الفصل يتم تطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس اللغة العربية"  .0
  اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية ًبتوالثامن يف اؼبدرسة 

 نظاـ معجم اؼبعٌت أك معجم اؼبوضوعي على بناء مركب اؼبطور اؼبعجم -أ 
  .الياء حىت األلف من اؽبجائية اؼبفردات ًبغبركؼ كترتيب

الباب الدارس على كتاب "درس اللغة العربية"  من اؼبركب اؼبعجم -ب 
اؼبتوسطة  يف اؼبدرسة( 2513الفصل الثامن )اؼبنهج  لطالب

 ـ. 2517-2516الدراسي  العاـ اغبكومية ًبتواإلسالمية 
الكتاب اؼبدرسي لطالب )اؼبنهج  يف من اؼبوضوع طلبها كأسلوب -ج 

 ( مث أكؿ اغبرؼ اؼبفردات.2513
 695على الدرس األكؿ حىت الدرس السابع  اؼبعجم ىذا كحيتول -د 

 مفردة.
 الغناء العرب. 7كزايدة الغناء العرب  :  -ق 
اغبكومية  اإلسالمية ليست يف اؼبدرسة اؼبتوسطة استعمالو استطاع -ك 

فقط لكن ىذا اؼبعجم يستطيع أف يستخدـ يف أم اؼبدرسة  ًبتو
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ك أتليف من كزارة  2513إبندكنيسية اليت تستخدـ دبدخل اؼبنهج 
 أيضا. 2515لشؤكف الدينية إبندكنيسيا يف السنة 

لطالب الفصل د على كتاب "درس اللغة العربية" صالحية اؼبعجم اؼبساع .7
 اغبكومية ًبتو اإلسالمية اؼبتوسطة يف اؼبدرسةالثامن 

 يلي : دبا نتيجة إَل حصل اػبرباء من التصديق أما -أ
 انسب % إذا 82على   حصل أبكملو اتول خرباء (1

من  النتيجة فهذه ، Likert“اللياقة ليكَتت  جبدكؿ معيار
 .موافقاؼبعيار  

 انسب % إذا 89على   حصل أبكملو التصميم خرباء (2
من  النتيجة فهذه ، Likert“اللياقة ليكَتت  جبدكؿ معيار

 موافق بشّدة.اؼبعيار 
اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس اللغة العربية" لطالب  استخداـ فعالية .3

 اغبكومية ًبتو اإلسالمية اؼبتوسطة اؼبدرسة يف الفصل الثامن
 اؼببدائية التجربة -أ

اللياقة  جبدكؿ معيار انسب % . إذا 95،6على   حصل أبكملو
 موافق بشّدة. من اؼبعيار النتيجة فهذه ، Likert“ليكَتت 

 اؼبيدانية التجربة -ب
اللياقة  جبدكؿ معيار انسب % . إذا 93،8على   حصل أبكملو

 موافق بشّدة.من اؼبعيار  النتيجة فهذه ، Likert“ليكَتت 
 اؼبيدانية التجربة% أكرب من  95،6 ادكدة / اؼببدائية التجربةبدليل أف 

مردكد أك أف فركض ىذا  Hoمقبوؿ ك Ha%، كذلك دبعٌت أف  93،8
البحث مقبوؿ. كىذا دليل أف تطوير اؼبعجم اؼبساعد على كتاب "درس 
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اللغة العربية" لطالب الفصل الثامن يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
 فعالية. ًبتو

 البحث مقرتحات -ب
 اؼبساعد الباحث ىذا اؼبعجم رجى السابقة، البحث نتائج عن البياانت من
العربية يف اؼبدرسة  اللغة تعليم اشًتاؾ يف الطالب يساعد كيسهل أف يستطيع
ًبتو ًبىتماـ الكتاب اؼبدرسي، منهجو ك اإلسًتاتيجية  اغبكومية اإلسالمية اؼبتوسطة
 اؼبناسبة. 

كتاب "درس اللغة على   اػباص اؼبساعد اؼبعجم يعد أف يرد الذم ؼبعلم ككاؼبراجع
. اغبكومية ًبتو اإلسالمية اؼبتوسطةاؼبدرسة لطالب الفصل الثامن يف العربية" 
 كقت أم يف العربية اللغة لتعليم اؼبساعد اؼبعجم كينفع يهتم اؼبعلم أف كيستطيع

 ماديكن. أبحسن العربية تعليم اللغة يف كمكاف
 جيعل :اؼبثاؿ .البحث ىذا أف حيسنوا اآلخرين الباحث للباحثُت كرجى 

أبكثر اللغة، أك من الصف أك مستول اؼبدرسية  اؼبعجم جيعل أك ًبؼبلونة، اؼبعجم
يعطى  هللا ذالك. عسى كغَت اآلخر كتاب من اؼبعجم بصناعة اآلخر، أكديكن

 .ككلكم إيل كالنجاج التوفيق
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فصل الثامن ىف اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية س مقابلة مع األستاذ ؿبفوظ اؼباجيستَت. مدر
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 الذاتيةالسًنة 
 

 الشحصية ادلعلومات .أ 
 سيف الدين:    سمالا

 12155126:   رقم القيد
 1992 سبتمرب 28، فونتياانؾ:  مكاف اؼبيالد كاترخيو

 تعليم اللغة العربية/: كلية علـو الًتبية كالتعليم  قسم  /كلية 
 2512:  سنة بداية الدراسة

 – فونتياانؾ الشرقية –وسطىالسيانتاف ، فركاساؿ دامل: شارع  العنواف
 فونتاانؾ

 58553686411:   رقم اعبواؿ
 saefudinkhanzoe@yahoo.com:  اإللكًتكِنالربيد 

  Saefudin Jhae:  فسبوؾ اسم

 

 ادلستوى الدراسي .ب 

 السنة ادلستوى الدراسي رقم
  2554 – 1999 فونتاانؾ -اؼبدرسة اإلبتدائية اإلخساف  1
  2557 – 2554 فونتاانؾ -اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلخساف  2
 2558 – 2557 ظبفاع -دار السالـ الفيصالية درسة اؼبتوسطة اؼب 3
 2511 – 2558 ظبفاع -دار السالـ الفيصالية  لعاليةدرسة ااؼب 4

قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة  5
 2518 - 2512 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج


