
 

مدرسة المعجم المساعد على دروس اللغة العربية لطلبة الفصل السابع في تطوير 
 سونان كاليجاغا المتوسطة اإلسالمية ماالنج

 
 

 البحث اصتامعي

 
 : إعداد

 مُت الدينػتمد أ
 ٜٖٔٓٓ٘ٔٔرقم القيد: 

 
 إشراؼ: 

 توفيق الرزتن اظتاجستَت راض اضتاج الدكتور
 ٕٕٖٕٜٓٓٔٔٓٓٛٔٔٓٚٚٔرقم التوظيف: 

 
 
 

 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم التربية والتعليم
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
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 أ 

مدرسة المعجم المساعد على دروس اللغة العربية لطلبة الفصل السابع في تطوير 
 سونان كاليجاغا المتوسطة اإلسالمية ماالنج

 
 

 البحث اصتامعي

 
 : إعداد

 مُت الديند أػتم
 ٜٖٔٓٓ٘ٔٔرقم القيد: 

 
 إشراؼ: 

 توفيق الرزتن اظتاجستَت راض اضتاج الدكتور
 ٕٕٖٕٜٓٓٔٔٓٓٛٔٔٓٚٚٔرقم التوظيف: 

 
 
 
 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم التربية والتعليم
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
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 ب 

مدرسة روس اللغة العربية لطلبة الفصل السابع في المعجم المساعد على دتطوير 
 سونان كاليجاغا المتوسطة اإلسالمية ماالنج

 

 البحث اصتامعي

 (S1)شركط للحصوؿ درجة سرجانا المقدـ إلكماؿ بعض 
 كلية علـو الًتبية كالتعليم يف قسم تعليم اللغة العربيةمن  

 
 : إعداد

 مُت الدينػتمد أ
 ٜٖٔٓٓ٘ٔٔرقم القيد: 

 : إشراؼ
 توفيق الرزتن اظتاجستَت راض اضتاج الدكتور

 ٕٕٖٕٜٓٓٔٔٓٓٛٔٔٓٚٚٔرقم التوظيف: 
 
 
 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
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 ج 

 إهداء
 

 أىدل ىذا البحث اصتامعي إذل: 

 كالدمّ 

 اجة دكم مشيطة"أزتد كارسيطا كاضت "اضتاج

اؿ دراسيت كأطلب منهما الرضى،رتشجعاين على التعليم كأعطاين األمواؿ إل نيالذ    

 عسى اهلل أف يعطيهما الصحة كالعافية

 

 ةالصغَت  واينخإذل إ ك

 "سيف الفؤاد كأزتد لطفي اضتكيم كنور أزتد زين اضتق"

  دعوامم ب اهلليستجي. عسى اهلل أف يسهل أمورمها ك مجزيل الشكر على دعائه

 يف الدين كالدنيا كاآلخرة



 د 
 

 استهالل

 

 

  

 

نَزلَۡنَٰه   إِنَّا  
َ
مۡ  َعَربِي ّٗا ق ۡرَٰءنًا أ ٢ َتۡعقِل ونَ  لََّعلَّك   

(ٕ)سورة يوسف:  
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 شكر وتقدير
 

على نعمو الوفَتة حىت يستطيع الباحث إدتاـ ىذا البحث  ازتدا هلل كشكر 
اصتامعي. الصالة كالسالـ على نبيو ػتمد صلى اهلل عليو كسلم الذم قد ىدانا إذل 

 صراط اظتستقيم بالدين القومي، اإلسالـ. ال
اظتعجم اظتساعد على دركس تطوير ظتوضوع: كتابة ىذا البحث اصتامعي حتت ا

اللغة العربية لطلبة الفصل السابع يف مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج 
للحصوؿ على درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة 

 .جموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالن
تابة ىذا البحث اصتامعي فيسرين أنا أف أقدـ جزيل الشكر كالتقدير إذل دتت ك

 : من قد ساعدين يف كتابة ىذا البحث اصتامعي، كىم
اظتاجستَت، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  عبد اضتارس. األستاذ الدكتور ٔ

 اضتكومية ماالنج. 
 كلية علـو الًتبية كالتعليم.   ، عميداظتاجستَت أغوس ميموف اضتاج الدكتور. ٕ
 ، رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةاظتاجستَت ؽتلوءة اضتسنة اضتاجة . الدكتورةٖ
، مشرؼ البحث اصتامعي على إشرافو الدكتور اضتاج راض توفيق الرزتن اظتاجستَت. ٗ

 اظتستمر حىت هناية كتابة ىذا البحث اصتامعي. 
خبَت اظتادة  يف إدتاـ اظتعجم يف ىذا البحث  ،اظتاجستَت الدكتور دانياؿ حلمي. ٘

  اصتامعي.
 خبَت التصميم  يف إدتاـ اظتعجم يف ىذا البحث، أزتد مكي حسن اظتاجستَت. ٙ

 .اصتامعي
مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اللغة العربية يف  ةس، مدرّ أستاذة أمي هنر األكذل. ٙ

 اإلسالمية ماالنج.
 رسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج.الفصل السابع يف مد. طلبة ٚ



 ؿ 
 

الباحث أف  تاليت قد ساػتمدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج . ٛ
 .يقـو بالبحث فيها

أساتذيت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم الذين قد بذلوا   . ٜ
 جهدىم يف نشر العلم النافع.

 قد ربياين طواؿ  ذينال أزتد كارسيطا كاضتاجة دكم مشيطة اضتاج، افاحملبوب . كالدم  ٓٔ
 اضتياة. 

 .. رتيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربيةٕٔ
. من الذم قد ساعدين كدل أستطع أف أذكر اشتو كاحدا فواحدا يف إدتاـ ىذا البحث ٖٔ

 اصتامعي.     
الذم يقرأ ىذا البحث اصتامعي   يرجو الباحث التعديالت كاالقًتاحات ؽتن

حسن ألف الباحث يعتقد أف اليزاؿ كثَت من ي يكوف ىذا البحث اصتامعي أحسن فأك
يف ىذا البحث اصتامعي. كيرجو الباحث أف يستفيد كثَتا ظتن الذم يهتم بإكماؿ  عيوبال

 ىذا البحث اصتامعي يف نفس اجملاؿ أك غَته. 
 
 

 ٕٚٔٓ أغسطس ٖٓ، جماالن       
 

 الباحث       
 

 

 

 

 

 

 

 



 ـ 
 

 ولاقائمة الجد
 

 (ٜٕ( مصادر البيانات )ص. ٔ.ٖ) دكؿاصت
 (ٕٖ)ص.  من اطترباء قيمة األجوبة لالستبانة (ٕ.ٖ) دكؿاصت
 (ٖٖ)ص.  من التالميذ قيمة األجوبة لالستبانة (ٖ.ٖ) دكؿاصت
 (ٖٗكصف النتيجة من االستبانة )ص.  (ٗ.ٖ) دكؿاصت

 (ٖٚ )ص. اف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجسونرئاسة مدرسة ( ٔ.ٗاصتدكؿ )
 (ٜٖ )ص. أدكات اظتدرسة كعددىا( ٕ.ٗاصتدكؿ )
 ( ٗٗمعيار درجة االستجابات )ص.  (ٖ.ٗاصتدكؿ )
 (ٗٗ االستبانة )ص. لكلكصف النتيجة ( ٗ.ٗاصتدكؿ )
 (٘ٗ )ص.( نتيجة االستبانة من خبَت التصميم ٘.ٗاصتدكؿ )
 (ٙٗ )ص.بانة من خبَت اظتادة ( نتيجة االستٙ.ٗاصتدكؿ )
 (ٓ٘ )ص.( نتيجة االستبانة من ستسة طالب ٚ.ٗاصتدكؿ )
 (ٔ٘ )ص.( نتيجة االستبانة من مدرسة اللغة العربية ٛ.ٗاصتدكؿ )
 (٘٘( نتيجة االستبانة من الطلبة )ص. ٜ.ٗاصتدكؿ )
 (ٚ٘نتيجة االستبانة من مدرسة اللغة العربية )ص.  (ٓٔ.ٗاصتدكؿ )
 (ٔٙنتيجة من االختبار القبلي كاالختبار البعدم )ص.  (ٔٔ.ٗاصتدكؿ )
 (ٖٙالفرؽ بُت نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم )ص.  (ٕٔ.ٗاصتدكؿ )
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 قائمة الصور

 
 ( ٖ٘)ص.  Google Mapsموقع ميداف البحث من  (ٔ.ٗ) صورةال
طة اإلسالمية ماالنج سوناف كاليجاغا اظتتوسمدرسة  اعتيكل التنظيمي( ٕ.ٗ) صورةال

 ( ٖٛ)ص. 
 (ٜٖ)ص.  ُت كاظتوظفُتدرساظت بيانات( ٖ.ٗ) صورةال
 ٕٓٔٓ Microsoft PowerPoint بربغتةاظتعجم اظتعجم اظتساعد  ( تصميمٗ.ٗ) صورةال

 ( ٕٗ)ص. 
 Adobe Photoshop CS3بربغتة اظتعجم اظتعجم اظتساعد غالؼ  ( تصميم٘.ٗالصورة )

 ( ٖٗ)ص. 
 (ٛٗ)ص.  قبل تصديق اطترباءؼ اظتعجم اظتساعد غال( ٙ.ٗالصورة )
 (ٜٗ)ص.  تصديق اطترباء بعدغالؼ اظتعجم اظتساعد ( ٚ.ٗالصورة )
 (ٖ٘)ص.  جتربة اإلنتاج األكذلقبل اظتعجم اظتساعد  ( ػتتوياتٛ.ٗالصورة )
 (ٗ٘)ص.  جتربة اإلنتاج األكذل بعداظتعجم اظتساعد  ( ػتتوياتٜ.ٗالصورة )
 (ٜ٘)ص.  التجربة اظتيدانيةقبل اظتعجم اظتساعد  الؼ( غٓٔ.ٗالصورة )
 (ٜ٘)ص.  التجربة اظتيدانيةجتربة  بعداظتعجم اظتساعد  ( غالؼٔٔ.ٗالصورة )

 
 
 
 
 
 
 
 



 س 
 

 قائمة المالحق
 

 رسالة استئذاف البحث اصتامعي من كلية علـو الًتبية كالتعليم (ٔ
 ماالنج مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالميةمن  التوضوحرسالة  (ٕ
 استبانة تصديق اطتبَت التصميم  (ٖ
  السَتة الذاتية من خبَت التصميم (ٗ
    استبانة تصديق اطتبَت اظتواد (٘
 السَتة الذاتية من خبَت اظتواد  (ٙ
 استبانة من مدرسة اللغة العربية  (ٚ
 طلبة الاستبانة من عينة  (ٛ
 عينة من اإلختبار القبلي للتالميذ (ٜ

  عينة من اإلختبار القبلي للتالميذ (ٓٔ
  t-tableدكؿ "ت" ج (ٔٔ
 صورة عملية التعليم  (ٕٔ
  السَتة الذاتية عن الباحث (ٖٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ع 
 

 محتويات البحث

 
 أ .................................................................  ٔالغالؼ الداخلي 
 ب ...............................................................  ٕالغالؼ الداخلي 

 ج ........................................................................... إىداء 
 د .......................................................................... استهالؿ 

 ق................................................................... مواعيد اإلشراؼ 
 ك ...................................................................... تقرير اظتشرؼ 

 ز .................................................................. تقرير صتنة اظتناقشة
 ح ................................................ تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  

 ط ................................................. ملية علـو الًتبية كالتعليميد كتقرير ع
 م .................................................................... تقرير الباحث 
 ؾ ..................................................................... شكر كتقدير 

 ـ ..................................................................... قائمة اصتداكؿ 
 ف ...................................................................... قائمة الصور 

 س .................................................................... قائمة اظتالحق 
 ع .................................................................. ػتتويات البحث 

 ر .................................................................. مستخلص البحث
 ش ......................................................... مستخلص باللغة اإلؾتليزية 

 ت ....................................................... مستخلص باللغة اإلندكنيسية 
 

 2 ...........................................................  مقدمةالفصل األول: ال
 ٔ ............................................................. خلفية البحث  .أ 
 ٖ ............................................................. أسئلة البحث  .ب 



 ؼ 
 

 ٖ ........................................................... البحث  أىداؼ .ج 
 ٖ ............................................................. البحث فرضية .د 
 ٖ .............................................................. فوائد البحث .ق 
 ٗ ............................................................ حدكد البحث  .ك 
 ٗ .......................................................... مواصفات اإلنتاج .ز 
 ٘ ............................................................ الدراسة السابقة .ح 
 ٚ ........................................................ حتديد اظتصطلحات  .ط 
 ٛ ............................................................  ىيكاؿ البحث .م 

 
 20 .................................................... نظرياإلطار الالفصل الثاني: 
 ٓٔ ................................................ علم اظتعجم كصناعةاظتبحث األكؿ: 

 ٓٔ ......................................... مفهـو علم اظتعجم كصناعة اظتعجم -ٔ
 ٔٔ ............................................................. اظتعجماظتبحث الثاين: 

 ٔٔ ...........................................................  عجممفهـو اظت -ٔ
 ٕٔ ...........................................................  كظيفة اظتعجم -ٕ
 ٖٔ ............................................................  أنواع اظتعجم -ٖ
 ٙٔ ..................................................... نظاـ تصنيف اظتعجم -ٗ

 ٜٔ ........... من اظترحلة اظتتوسطة السابعلفصل لس اللغة العربية ك كتاب در اظتبحث الثالث:  
 

 12 ................................................. الفصل الثالث: منهجية البحث 
 ٖٕ ................................................... مدخل البحث كمنهجو .أ 
 ٕٗ ........................................................... منوذج التطوير  .ب 
 ٕٗ ................................................ إجراءات البحث كالتطوير  .ج 
 ٕٛ ............................................................. نتاججتربة اإل .د 
 ٜٕ ......................................................... ادر البيانات مص .ق 



 ص 
 

 ٜٕ ............................................................. نوع البيانات .ك 
 ٖٓ ...................................................... أدكات رتع البيانات .ز 
 ٕٖ .................................................... أسلوب حتليل البيانات .ح 

 
 

 24 ......................................... الفصل الرابع: عرض البيانات وتحليلها 
 ٖ٘ ............. مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج حملة عناظتبحث األكؿ: 

 ٖ٘ ............................................................ اظتوقع اصتغرايف .أ 
 ٖٙ ..................................................... تاريخ تأسيس اظتدرسة .ب 
 ٖٙ ..... مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجالة الرؤية اظتستقبلية كرس .ج 
 ٖٙ .......................................................... أىداؼ اظتدرسة .د 
 ٖٚ .......................................................... اظتنهج الدراسي .ق 
 ٖٚ ........................................... حالة اظتدرسُت كاعتيكل التنظيمي .ك 
 ٜٖ ........................................................... أدكات اظتدرسة .ز 

 ٓٗ ............................................... اظتساعد تطوير اظتعجم اظتبحث الثاين:
 ٓٗ .............................................. اظتساعد اظتعجمعملية تطوير  . أ

 ٓٗ ............................................... حتليل اضتاجة كاظتشكلة  (ٔ
  ٔٗ .............................................................. ختطيط (ٕ
 ٔٗ .................................................. اج األكؿتطوير اإلنت (ٖ
  ٖٗ ....................................................... تصديق اطترباء (ٗ
 ٛٗ ................................................. إصالح اإلنتاج األكؿ (٘
 ٜٗ ...................................................... التجربة اظتيدانية (ٙ
 ٖ٘ ................................................. إصالح اإلنتاج الثاين (ٚ
 ٗ٘ ................................................. الثانية التجربة اظتيدانية (ٛ
 ٜ٘ ................................................ إصالح اإلنتاج الثالث (ٜ



 ؽ 
 

 ٓٙ ..................................................... اإلنتاج اصتماعي (ٓٔ
 ٓٙ ............................................. اظتساعد اظتعجمفعالية استخداـ  . ب

 ٘ٙ ................................................... مناقشة البحث : اظتبحث الثالث
 

 58 ...................................................... ة الفصل الخامس: الخاتم
 ٜٙ .................................................... خالصة نتائج البحث  .أ 
 ٜٙ ............................................................. االقًتاحات  .ب 

 
 ٔٚ ........................................................  قائمة المصادر والمراجع

 مالحق



 
 

 ر 
 

 البحث مستخلص
يف مدرسة سوناف   سابعلة الفصل اعلى دركس اللغة العربية لطلباظتعجم اظتساعد  تطوير .ٕٚٔٓ. ػتمد ،أمُت الدين

 علـو كلية العربية، لغةال تعليم قسم اصتامعي، البحث. كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج
الدكتور  :حتت إشراؼ .ماالنج اضتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة كالتعليم، الًتبية

 اضتاج راض توفيق الرزتن اظتاجستَت
  دركس اللغة العربيةاظتعجم اظتساعد،  تطوير :   أساسية كلمات

كيف . كانة اللغة العربية، فتعليم اللغة العربية مهم جدامعتا مكانة مهمة يف العادل. نظرا إذل  اللغة العربية
الدركس اليت تدرس فيها.لكن مسَتة يطور الزماف ىناؾ من  اللغة العربية كثَت من اظتدرساتيف  اإلندكنيسيا، 

ة بالصعوب إلسالمية ماالنج، طلبتها يشعركفمشكالت يف تعليم اللغة العربية. يف مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة ا
عندما يًتجم اصتملة أك الكلمة إما من اللغة العربية إذل اللغة اإلندكنيسية أك عكسو. كيشعركف بالصعوبة أيضا يف حبث 

 . كلذلك، ىم حيتاجوف إذل موارد التعليم اإلضافية يعٍت اظتعجم اظتساعد.ب تعليمهماعن معٌت الكلمة يف كت
يف مدرسة  ة الفصل السابعلبلطركس اللغة العربية كيف تطوير اظتعجم اظتساعد على د( ٔ: البحث أسئلة

كيف فعالية استخداـ اظتعجم اظتساعد على دركس اللغة العربية ( ٕ ؟؛سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج
تطوير  كصف( ٔ: البحث أىداؼك  ؟؛ يف مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج ة الفصل السابعلبلط

 يف مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج ة الفصل السابعلبساعد على دركس اللغة العربية لطظتاظتعجم ا
يف مدرسة سوناف   ة الفصل السابعلبلطاستخداـ اظتعجم اظتساعد على دركس اللغة العربية  فعالية كصف( ٕ ؛

 .(Borg and Gall) بورغ كغاؿ منوذج على ويركالتط البحث ىو البحث منهج .كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج
اليت تتكوف من  (Borg and Gall) بورغ كغاؿباستخداـ  يلة( تطوير ىذه الوسٔا البحث ىي: نتائج ىذ

 اظتفردات رتع ختطيط يعٍت ب. لبة،اكالط اظتدرسة مع كاظتقابلة باظتالحظة كاظتشكلة اضتاجة حتليل. مراحل: أ عشر
 تصديق د. اإلنتاج، طوير اإلنتاج األكؿت ج. ،بنظاـ النطق اظتفردات ترتيب العربية، اللغة دركس كتاب يف اظتوجودة

 التجربة ح. الثاين، اإلنتاج إصالح ز. ،اظتيدنية تجربةك. ال األكؿ، اإلنتاج إصالح ق. كالتصميم، كاحملتويات اظتواد خبَت
نظر ب .هاأثبت فعالي اظتعجم اظتساعداستخداـ  (ٖ. ماعياصت اإلنتاج م. الثالث، اإلنتاج إصالح ط. ،الثانية اظتيدانية

 (t) ( أكرب من قيمة جدكؿtكقيمة اختبار ) .ٕٔ=  t ميذ قيمةالتلل البعدم االختبارك  القبلي من االختبار  نتيجةإذل
ة كبالتارل فإنو ديكن استنتاج أف ىناؾ اختالفات كبَت  .ٛٔ df مع ٚٛ،ٕٝ = ٔك  ٓٔ،ٕٝ = ٘يف مستول الداللة 

 .فعاؿاظتعجم اظتساعد ، كإثبات أف استخداـ ىذه البعدم كاالختبار القبلي بُت االختبار
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ABSTRACT 

Aminudin, Muhammad. 2017. The Development of Supporting Dictionary for Arabic 

Language Learning of First Grade Students in Islamic Junior High School of 

Sunan Kalijaga Malang. Thesis, Arabic Language Education Department, Faculty 

of Tarbiya and Teaching Learning, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

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

Keywords : The Development of supporting dictionary, Arabic language learning 

 

Arabic language has an important position in this world. Refering to its position, 

arabic language learning today was totaly needed. In Indonesia, Arabic language learning 

had been taught in any grades of any schools. Yet, was found that there were some 

problems regarding todays arabic language learning. In  Islamic Junior High School of 

Sunan Kalijaga Malang, the students found it was difficult when they have to translate 

arabic texts into bahasa Indonesia vice versa. They also found it was difficult when they try 

to find the meaning of arabic words on their books. In the case, they need such additional 

learning resources like supporting dictionary. 

Statement of problems 1) How do the development of supporting dictionary for 

arabic language learning of first grade students in Islamic Junior High School of Sunan 

Kalijaga Malang?; 2) How does the effectiveness of the usage of the development of 

supporting dictionary for arabic language learning of first grade students in Islamic Junior 

High School of Sunan Kalijaga Malang?. Research purposes are 1) Describing the 

development of supporting dictionary for arabic language learning of first grade students in 

Islamic Junior High School of Sunan Kalijaga Malang; 2) Describing the effectiveness of 

the usage the development of supporting dictionary for arabic language learning of first 

grade students in Islamic Junior High School of Sunan Kalijaga Malang. Research 

metodology is research and development with Borg and Gall model.  

The results of the study were: 1) The development of supporting dictionary using 

the Borg and Gall model consisting of ten stages: a. Necessary and problem analysis by 

observation and interview, b. Planning, collecting vocabularies from “Duruus al Lughah Al 

Arabiyah” book, arranging vocabularies with an-nuthqi system, c. designing product, d. 

content, material and design expert validation, e. first product revision, f. first product 

experiment, g. second product revision, h. field experiment, i. third product revision, and j. 

massive production. 2) The used of of supporting dictionary for arabic language learning 

proved effective. This is seen from the result of pre-test and post-test of students with t = 

21 and t-test value bigger than t-table value at significance level 5% = 2.10 and 1% = 2,87 

with df 18. This it can be concluded that there is a significant difference between the pre-

test and post-test values, and indicates that the used of supporting dictionary is effective. 
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ABSTRAK 

Aminudin, Muhammad. 2017. Pengembangan Kamus Bantu dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab Siswa Kelas 7 di MTs Sunan Kalijaga Malang. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H.R. Taufiqurrochman, M.A. 

Kata Kunci : Pengembangan Kamus Bantu, Pembelajaran Bahasa Arab 

 

Bahasa Arab mempunyai keudukan penting didunia ini. Melihat dari kedudukan 

bahasa Arab, maka pembelajaran bahasa Arab dirasa sangat penting. Di Indonesia, mata 

pelajaran bahasa Arab sudah masuk di sekolah-sekolah umum. Tapi sejalannya waktu, 

ditemukan beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa Arab. Di MTs Sunan Kalijaga 

Malang, para siswa merasa kesulitan ketika menterjemahkan teks dari bahasa Arab ke 

dalam bahasa Indonesia dan begitu juga sebaliknya. Mereka juga merasa kesulitan dalam 

mencari makna kata yang ada dalam buku pelajaran mereka. Maka dari itu, perlu adanya 

sumber belajar tambahan berupa kamus. 

Rumusan masalah: 1) Bagaimana Pengembangan Kamus Bantu dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas 7 di MTs Sunan Kalijaga Malang?; 2) Bagaimana 

efektivitas penggunaan Pengembangan Kamus Bantu dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Siswa Kelas 7 di MTs Sunan Kalijaga Malang?. Tujuan penelitian: 1) Mendeskripsikan 

pengembangan Pengembangan Kamus Bantu dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa 

Kelas 7 di MTs Sunan Kalijaga Malang; 2) Mendeskripsikan efektivitas penggunaan 

Pengembangan Kamus Bantu dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas 7 di MTs 

Sunan Kalijaga Malang. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian dan 

pengembangan model Borg and Gall.   

Hasil dari penelitian ini adalah:  1) Pengembangan kamus bantu ini menggunakan 

model Borg and Gall yang terdiri dari 10 tahap yaitu: a. Analisis kebutuhan dan masalah 

melalui observasi dan wawancara dengan guru dan murid, b. Perencanaan, yaitu 

mengumpulkan kosakata yang terdapat pada buku “Duruus al Lughah Al Arabiyah”, 

kemudian mengurutkan kosakata berdasarkan sistem an-Nuthqi c. Pengembangan draft 

produk awal, d. Validasi ahli isi, materi dan desain, e. Revisi produk awal, f. Ujicoba 

lapangan awal, g. Revisi produk kedua, h. Ujicoba lapangan kedua, i. Revisi produk ketiga, 

dan j. Produksi Masal. 2) Penggunaan Kamus Bantu dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

terbukti efektif. Hal ini dilihat dari hasil pre-test dan post-test siswa dengan nilai t = 21 dan 

nilai t-test lebih besar dari nilai t-table pada taraf signifikansi 5% = 2,10 dan 1% = 2,87 

dengan df 18. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara nilai pre-test dan post-test, dan menunjukkan bahwa penggunaan kamus 

bantu ini efektif. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ
ها غتموعة العرب تها كانت لغة نطقية اليت تستخدماللغة العربية يف بداي

كيوجد أيضا بعض األسباب اليت تغَت خالصة اللغة  مبركر الوقت التصاؿ يف أيامهم.
ب . عملية كتابة ىذه اللغة إذل كاحدة الكتأاللغة العربية لغة مكتوبة صارتالعربية 

اللغة العربية  تصبح غرضها ضتفظ أصلي ىذه اللغة اللغة العربية. كىذه مهمة لكي
 لغة خالصة اليتحرؾ طوؿ الزماف.

يف بناء اجملتمع  عتذه اللغة دكر فعاؿلغة االتصاؿ الدكرل، ك  ىي اللغة العربية
 يف للمسلمُت الديٍت كاإلرشاد اظتقدس الكتاب لغة ىي أيضا اللغة العربيةك الدكرل .

 يف اظتسلمُت من اظتاليُت ظتئات أمهية أعظم من لغة أهنا طبعاف، العادل أؿتاء رتيع
  .ٕال أك العرب مواطٍت غَت من سواء العادل، أؿتاء رتيع

كيف اإلندكنيسيا  تعليم اللغة العربية مهم جدا.ف، إذل مكانة اللغة العربية النظرب
نظرا إذل أف تعليم اللغة العربية من تعليم اللغة العربية يُهتم باىتماما كبَتا، ىذا 

 كثَت من اظتدرسات.الدركس اليت تدرس يف  
. اظتفردات حفظلكن ىناؾ مشكالت يف عملية تعليم اللغة العربية، منها يف 

ضتفظ اظتفردات،  صعوبةكجد كثَت من الطلبة الذين يدرسوف اللغة العربية يشعركف بال
 مهارةذل حفظ اظتفردات الكثَتة، ىذا يأثر إذل كباضتقيقة لتعليم اللغة العربية حيتاج إ

 الطلبة لسانة كانت أك كتابة.
مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة سة يف كبعد مقابلة الباحث مع إحدل مدر  

أف الطلبة يشعركف بالصعوبة عندما يًتجم يوجد اظتشكلة يعٍت ،اإلسالمية ماالنج

                                                           
1
 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab,  (Malang: UIN-Malang Press. 2008), hlm. 

183-184 
2
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004) hlm. 1 
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عربية إذل اللغة اإلندكنيسيا من اللغة الالدرس اصتملة أك الكلمة يف كتاب 
مدرسة سوناف كاليجاغا يف الفصل السابع . كزادت اظتدرسة أف طلبة 3كبالعكس

، ىم ذتنوف يف اظتائة متخرجوف من اظتدرسة اإلبتدائية اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج
اضتكومية كال درسوا اللغة العربية )من قبل( يف مدرسامم، من اظتمكن بعض الطلبة 

 اللغة العربية لكن قليال.قد درس 
لطلبة الفصل س اللغة العربية ك كأكدت نتيجة مالحظة الباحث عن كتاب در 

كجيد أف يف ذلك الكتاب دل يكمل باظتعجم الساعد لتسهيل الطلبة يف السابع 
معانيها. كلو يوجد بعض اظتفردات كمعانيها قد  البحث عن اظتفردات اليت دل يعرفوا

كن الحييط كلها كالطلبة أيضا يصعبوف للبحث عن تكتب يف ذلك الكتاب، ل
 .4يف النص اآلخر كجتد اظتفردات اظتتساكية ىناؾ مثال اظتفردات

يف ىذا البحث، سيبحث الباحث عن معجم الكتاب الدراسي الذم يعمل 
يف  فصل السابعال ةلبة أم كتاب دركس اللغة العربية لطتعليم اللغة العربييف عملية 

 . ماالنج سوناف كاليجاغا ة اإلسالميةاظتتوسطاظتدرسة 
، ككذالك يف تعليم اللغة ةاظتعجم من أحد اظتساعد يف تعليم اللغة األجنبي

كتاب يضم أكرب عدد من مفردات   ، اظتعجم ىوأطار عند أزتد عبد الغفور. العربية
إما  ،اللغة مقركنة بشرحها ك تفسَت معانيها على أف تكوف اظتواد مرتبة ترتيبا خاصا

 .5على حركؼ اعتجاء أك اظتوضوع
أف يطور اظتعجم  فالباحث يريد، اظتشكالت اليت قد ذكرىا الباحث بناء على 

مدرسة سوناف كاليجاغا يف لطلبة الفصل السابع اللغة العربية  دركساظتساعد على 

                                                           
3
يف  جاإلسالمية سوناف كاليجاغا ماالن نتيجة اظتقابلة مع إحدل مدرسة اللغة العربية يف اظتدرسة اظتتوسطة  

 .ٕٚٔٓالتارخ ثالثة عشر من إبريل سنة 

 .ٕٚٔٓنتيجة اظتقابلة يف التارخ ثالثة عشر من إبريل سنة   ٗ
5
 Taufiqurrochman, op. cit.,  hlm. 131 
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. كيرجو الباحث، بوسيلة اظتعجم الذم سيتطوره الطلبة اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج
  يف كتاب درسهم. بالصعوبة للبحث عن معٌت اظتفرداتاليشعركف 

 
  

 أسئلة البحث . ب
 فاألسئلة اليت ديكن عرضها كما يلي: بناء على خلفية البحث أعاله،

يف لطلبة الفصل السابع اللغة العربية  دركساظتعجم اظتساعد على  تطويركيف  .ٔ
 ؟مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج

لطلبة الفصل اللغة العربية  دركستخداـ اظتعجم اظتساعد على كيف فعالية اس .ٕ
 ؟مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجيف السابع 

 ج. أهداف البحث
 :ا يريد الباحث اضتصوؿ عليهأىداؼ البحث اليت

لطلبة الفصل اللغة العربية  دركستطوير اظتعجم اظتساعد على كصف كيفية  .ٔ
 .ناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجمدرسة سو يف السابع 

لطلبة الفصل اللغة العربية  دركسفعالية استخداـ اظتعجم اظتساعد على  كصف .ٕ
 .مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجيف السابع 

 البحث رضيةد.  ف
على دركس اللغة العربية لطلبة الفصل السابع يف  اظتعجم اظتساعدإف استخداـ 

 .اإلختبارظتستخدمو نظرا إذل نتيجة اإلستبانة ك  فعاؿاظتتوسطة رحلة اظت
 البحث فوائد . ه

: ناحيتُت ائد كثَتة، كىذه الفوائد تعود منالباحث أف ىذا البحث لو فو  رأل 
مساعد التطبيقية. فاألكذل يرجى أف يكوف ىذا البحث  الناحيةالنظرية ك  من الناحية
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غة العربية كيعطي اظتعلومات اصتديدة عند تعليم اللغة لبة مفردامم يف اللليغٌت الط
 العربية. كمن الناحية التطبيقية، يرجى من ىذا البحث أف يكوف مفيدا:

 للمدرسة .ٔ
اللغة العربية خاصة يف  دركسإعطاء اظتعلومات عن أمهية اظتعجم اظتساعد ل

 اظتستول اظتتوسطة
 للمدرس .ٕ

يكوف ىذا البحث مرجعا من اظتواد الدراسية، ك  دركسمساعدة اظتدرس يف 
 اللغة العربية خاصة يف تعليم اظتفردات. دركسمراجع على 

 للطلبة .ٖ
 يف كتاب تعليمهم.  عن الكلمات الصعبةتسهيل الطلبة 

 للباحث .ٗ
كاطتربة يف  تطويريف ال اآلتيةبحوث المصادر يف  جعل ىذا البحث أحد

 .تعليم اللغة العربية
 . حدود البحثو

 اضتدكد اظتوضوعية: .ٔ
من اظترحلة الفصل السابع اللغة العربية يف  دركسىذا اظتعجم على  تطوير

دركس اللغة  اظتتواسطة. مصدر اظتفردات يف اظتعجم مفردات موجودة يف كتاب
من اظترحلة اظتتواسطة الذم طبعو كزارة الشؤكف الدينية لطلبة الفصل السابع  العربية

 ٖٕٔٓباظتنهج  ٕٗٔٓجبمهورية إندكنيسيا سنة 
 ضتدكد الزمانية:ا .ٕ

 ـ. ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالعاـ الدراسي 
 اضتدكد اظتكانية: .ٖ



5 
 

 

 

مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة يف الفصل السابع حتديد مكاف البحث 
 .اإلسالمية ماالنج

 اإلنتاج مواصفات. ز
اظتعجم معانيو باللغتُت  يعٍت من اللغة العربية إذل اإلندكنيسية كبالعكس. اظتفردات  .ٔ

لطلبة الفصل السابع  دركس اللغة العرية ات اظتوجودة يف كتابمأخوذة من اظتفرد
من اظترحلة اظتتواسطة الذم طبعو كزارة الشؤكف الدينية جبمهورية إندكنيسيا سنة 

 .ٖٕٔٓباظتنهج  ٕٗٔٓ
 نظاـ الًتتيب حسب األلفبائي العاـ )أ، ب، ت، ث، ج، اخل( .ٕ
 ظتقصودةالصفحة ازيادة األحرؼ يف حاشية كل الصفحة إلشارة إذل  .ٖ
 التصوير يف بعض اظتفردات زيادة .ٗ
 مثاؿاأل زيادة  .٘

 السابقة . الدراساتح
 ما يلي: ك الىت اطلع عليها الباحث الدراسات السابقة

تطوير المعجم المساعد ( كموضوع البحث ٕٙٔٓاسم الباحث ػتمد أمُت، ) .1
على كتاب "دروس اللغة العربية" في المرحلة الثانوية )البحث والتطوير في 

. ىذا البحث باظتنهج البحث لمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بانجيل(ا
فعالية اإلنتاج من جهة تصديق خبَت  Borg and Gaalالتطويرم بتكييف منوذج 

% )الئق جدا(، فعالية اإلنتاج من جهة تصديق خبَت ٚ،ٙٛاظتواد كاحملتويات 
د من اظتدرسة يف % )الئق(، فعالية استخداـ اظتعجم اظتساعٜ،٘ٚالتصميم 

% )الئق جدا(، فعالية استخداـ اظتعجم اظتساعد من الطلبة ٗ،ٜٔالتجربة األكذل 
% )الئق(، فعالية استخداـ اظتعجم اظتساعد من اظتدّرسة ٙ،ٖٛيف التجربة األكذل 

% )الئق جدا(، فعالية استخداـ اظتعجم اظتساعد من ٗ،ٜٙيف التجربة اظتيدانية 
لدل الباحث االقًتاحات للباحث  .% )الئق(ٖ،ٖٛيدانية الطلبة يف التجربة اظت
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القادـ على أف البد أف يكوف ىذا البحث مستمرا كأف يقـو البحث لتحسينو 
كتعميقو. مث على مدرس اللغة العربية أف يستفيدكا بنتائج ىذا البحث اظتفيدة يف 

ابة البحث تعليم اللغة العربية ككذلك أف يكوف ىذا البحث مرجعا من اظتراجع لكت
 العلمي اظتتعلقة هبذا اظتوضوع لغَتىا من الباحثُت.  

لكتاب التعليم يف  تطوير اظتعجم اظتساعدهو فأما بالنسبة اظتساكة يف البحث 
استخدـ  تصنيف نظاـ اظتعجم. يف ىذا البحث، يفىو و اختالفأما  .اظتدرسة

 .يب األلفبائيبًتت، ليس تصنيف نظاـ اظتعجم  يف ترتيب النظاـ النطقالباحث 
إعداد المعجم ( كموضوع البحث ٕٙٔٓ) ،نور ريدا دستيانااسم الباحثة  .2

المساعد في تعليم اللغة العربية )البحث والتطويري بالتطبيق في الصف 
ىذا البحث األول من مدرسة نور الهدى المتوسطة اإلسالمية بماالنج(. 

 ذا اإلنتاج : . فعلية ىADDIEباظتنهج البحث التطويرم بتكييف منوذج 
التالميذ لصف التجربة يبلغ  لنتيجة اظتتوسط يف اإلختبار البعدم لد

(، ٓٓٔ-٘،ٜٚدخل على معيار نتيجة اإلختبار فيما بُت ) ، كإذاٛ،ٖٜ
فتخلص الباحثة أف كفاءة التالميذ لصف التجربة على مستول "ؽتتاز". كأما 

بَت يف غتاؿ ػتتول من خلنتيجة . فاٜٖ،ٕٚنتيجة فركؽ اظتتوسط بينهما فهي 
% كىي على مستول "جيد جدا".  ٛ،ٕٜالكتاب كاللغة يبلغ إذل نسبة مئوية 

%  ٜ٘فالنتيجة من خبَت يف غتاؿ ػتتول الكتاب كاللغة يبلغ إذل نسبة مئوية 
   كىي على مستول "جيد جدا".

على تعليم اللغة  تطوير اظتعجم اظتساعدهو فأما بالنسبة اظتساكة يف البحث 
 تصنيف نظاـ اظتعجم. يف ىذا البحث،منوذج التطوير ك  يفىو و اختالفأما  .يةالعرب

، ليس منوذج التطويريف  Borg and Gall منوذج بورغ كغاؿاستخدـ الباحث 
نظاـ اظتعجم  لفظ )معجم األلفاظ( يفنظاـ الاستخدـ الباحث . ADDIE نموذجب

 .  بنظاـ اظتعٌت )معجم اظتعاينليس 
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 إعداد المعجم كموضوع البحث (ٕ٘ٔٓ، )أرم كجياكسونوفوكوه اسم الباحث  .3
في )بحث تطويرى  ىالموضوعى على تعليم اللغة العربية لمستوى الثانو 

ىذا البحث باظتنهج البحث  .(2المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية بماالنج 
اطتطوات  . نتيجة ىذا البحث ىيBorg and Gaal التطويرم بتكييف منوذج

( كعملية العداد اظتعجم، ٕ( رتع البيانات )اظتفردات(، ٔعجم ىي: العداد اظت
 ٕٛ% جيد جدا"، خرباء اظتواد "  ٖ،ٛٚ( كحتكيم من اطترباء )خرباء اظتعجم "ٖ

( ٘( كاالصالحات، ٗ% جيد "،  ٓٚ% جيد جدا"، خرباء تصميم اظتعجم "
%  ٓٛن األساتذ ( مث اصتريية الثانية )العامة( )مٙاألكذل )احملدكدة(، كاصتريية 

جيد جدا(. كىذا يدؿ على أف استخداـ  % ٘،ٚٚجيد جدا، من الطلبة 
 معجم موضوعي ظتستول الثانوم يدؿ على "فعاؿ". 

ة كلسهولة اظتساعدكسيلة  اظتعجم  هوفأما بالنسبة اظتساكة يف البحث 
ك  اإلنتاج يفهو فو اختالفأما  .لزيادة حفظ اظتفرداتالطالب لفهم معٌت الكلمة ك 

معجما لكتاب ، ليس اظتعجم اظتوضوعي طور نظاـ اظتعجم. يف ىذا البحث،
نظاـ اظتعجم ليس  يف لفظ )معجم األلفاظ(نظاـ الاستخدـ الباحث ك . التعليم

 .  (بنظاـ اظتعٌت )معجم اظتعاين
 

 . تحديد المصطلحاتط
جنب سوء التفاىم على كقد حدد الباحث اظتصطتلحات عتذا البحث لت

 لفة عتذا اظتوضوع، كىو كما يلي:تفاسرات ؼتت
 ٙتطوير ىو عملية اليت حتقق اظتعرفة صتعل شيئ جديد قبل االنتاج اصتماعي.ال .ٔ

هبذا اظتعٌت، يطور الباحث مبعٌت الباحث سيصنع شيئا جديدا أم اظتعجم اظتساعد 

                                                           
6
 Nusa Putra S, Research & Development – Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 72 
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 اظتتوسطة اإلسالميةيف اظتدرسة لطلبة الفصل السابع على تعليم اللغة العربية 
 الذم دل يكن قبلو.  ماالنج ليجاغاسوناف كا

 دركس اللغة العربية كتاباظتعجم اظتساعد ىو كتاب فيو اظتفردات اظتوجودة يف   .ٕ
يف  ماالنج يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية سوناف كاليجاغالطلبة الفصل السابع 

. ىذا اظتعجم اظتساعد يتكوف مضمونو من ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالعاـ الدراسي 
بية إذل اللغة اإلندكنيسية كبالعكس. طور الباحث اظتعجم مفردات اللغة العر 

كتاب عجم اظتساعد على  اظت"يعٍت فاسم اظتعجم  .اظتساعد لكتاب كاحد فقط
 ".  سابعفصل الاظتتوسطة س اللغة العربية للمرحلة ك در 

س اللغة العربية ىو كتاب الذم يكوف كتابا أساسيا يف عملية التعليم ك كتاب در  .ٖ
. ىذا ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالعاـ الدراسي الفصل السابع لعربية يف يف حصة اللغة ا

 . ٖٕٔٓباظتنهج  ٕٗٔٓالكتاب طبعو كزارة الشؤكف الدينية جبمهورية إندكنيسيا 
كحيدد الباحث اظتتوسطة مبعٌت ىذا اظتعجم للطلبة يف اظترحلة اظتتوسطة اظترحلة  .ٗ

 للغة العربيةس اك فقط. كىذا يناسب بكتاب در  سابعللفصل ال اظتتوسطةاظترحلة 
 فقط. سابعالذم قد حدد الباحث ذلك الكتاب للفصل ال

 
 ل البحث. هيكي

الفصل ىيكل البحث عتذه اطتطة البحث اصتامعي يتكوف من ثالثة فصوؿ. 
 أىيةيتكوف من خلفية البحث مث أسئلة البحث مث أىداؼ البحث مث السابع 

مث حتديد  لسابقةالدراسة ااالنتاج مث  مواصفاتالبحث مث  حدكدالبحث مث 
 اظتصطلحات مث ىيكل البحث.

كيف الفصل الثاين يبحث الباحث عن اإلطار النظرم. اإلطار النظرم عن 
معٌت اظتعجم ككظيفة اظتعجم كأنواع اظتعجم كنظاـ تصنيف اظتعجم كالدراسات 

 .السابقة
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كيف الفصل الثالث يبحث الباحث عن منهجية البحث اليت تتكوف من نوع 
ذج التطوير كخطوات التطوير كجتربة االنتاج. يف جتربة االنتاج تصميم البحث كمنو 

التجربة ككحدة التجربة كنوع البيانات كأدكات رتع البيانات كأسلوب حتليل 
 البيانات. كيف األخَت قائمة اظتراجع.



 
 

11 

 

 الفصل الثاني
 نظرياإلطار ال
 

 وصناعة المعجمعلم المبحث األول: 
 ظتعجممفهـو علم اظتعجم كصناعة ا .ٔ

يف مصطلحات علم اللغة اضتديث، ىناؾ فرؽ بُت علم اظتفردات أك علم 
. فاظتصطلح األكؿ يشَت إذل lexicographyكالصناعة اظتعجمية  lexicologyاأللفاظ 

دراسة اظتفرجات كمعانيها يف لغة كاحدة أك يف عدد من اللغات. كيهتم على 
يتها، كداللتها اظتعنوية ك اظتفردات من حيث األساس بالشتقاؽ األلفاظ، كأبن

 األعرابية، كالتعابَت االصطالحية، كاظتًتادفات، كتعدد اظتعاين.

أما الصناعة اظتعجمية قتشتمل على خطوات أساسية ستس ىي: رتع 
اظتعلومات كاضتقائق، كاختيار اظتداخل، كترتيبها طبقا لنظاـ معُت، ككتابة اظتواد، مث 

ىو اظتعجم أك القاموس الذم ديكن تعريفو على أنو  نشر النتاج النهائي، كىذا النتاج
"كتاب حيتوم على كلمات منتقاة، ترتب عادة ترتيبا ىجائيا، مع شرح ظتعانيها 
كمعلومات أخرل ذات عالقة هبا، سواء أعطيت تلك الشركح كاظتعلومات باللغة 

 .ٚأـ بلغة أخرل ذاما

                                                           
 ٖ(، ص. ٜٜٔٔ، ، )السعودم: جامعة اظتلك سعودعلم اللغة كصناعة اظتعجمعلي القاشتي،  ٚ
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 المبحث الثاني: المعجم
 مفهـو اظتعجم .ٔ

م" يف كالـ العرب تتكوف من "ع، ج، ـ" كىي ضد البياف إف كلمة "معج
. كإذا أدخلنا اعتمزة على الفعل "عجم" فصار "أعجم" اكتسب معٌت ٛكاإلفصاح

جديدا من زيادة اعتمزة كىي تفيد السلب ك النفي كاإلزالة. كعلى ىا تصَت معٌت 
ركؼ لفظ "أعجم": إزالة العمة أكالغاموص أكاإلهباـ. كمن ىنا أطلق على نقطا ضت

"اإلعجاـ" ألنو يزيل ما يكفيها من غموض. كقد فهم من ىذا أف لفظ: "معجم" 
نفس  يعد اسم اظتفعوؿ من الفعل: "أعجم" كحيتمل من جهة أخرل أف يكوف من

 .ٜالفعل، كيكوف معناه اإلعجاـ أك العجمة كالغمض
با ، معجم ىو كتاب حيتوم على كلمات منتقاة، ترتب عادة ترتيكيف معٌت آخر

ىجائيا، مع شرح ظتعانيها كمعلومات أخرل ذات عالقة هبا، سواء أعطيت تلك 
 .ٓٔالشركح كاظتعلومات باللغة ذاما أـ بلغة أخرل

أما مفهـو اظتعجم اصطالحا، كما قاؿ ػتمد سليماف ياقوت من مادة  
Britannica Dictionary Encyclopedi  عبارة عن كتاب حيتوم غتموعة من يعٍت

لغة مرتبا ترتيبا أجبديا، أك يف نظاـ آخر ػتدد )نظاـ اظتوضوعات،أك الصور مفردات ال
...( مع شرح ظتعانيها، كعادة ما يذكر اظتعلومات اطتاصة هبا يف اللغة نفسها، أك يف 
لغات أخرل، باإلضاقة إذل ذلك فإف القواميس كخاصة الكبَتة منها، تتعرض لطريقة 

ات، كاإلصطالحات مع ذكر الشواىيد نطق الكلمات، كاشتقاقها، كاظتًتادف
 .ٔٔالتحوية

                                                           
( ٜٜ٘ٔدار اظتعرفة اصتامعة، إسكندرية: ، )فقو اللغة كعلم اللغة نصوص كدراساتماف ياقوت، ػتمد سلي ٛ

 ٖ٘ٓص. 
 ٗٙٔ(، ص. ٜٜٛٔ، )القاىرة: علم الكتب، البحث اللغوم مع دراسة لفظية التأثَتأزتد ؼتتار عمر،  ٜ

 ٖص.  ،مرجع سابقعلي القاشتي،  ٓٔ

 ٖ٘ٓص.  ،مرجع سابق ػتمد سليماف ياقوت، ٔٔ
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كلقد عرفنا أف اظتعجم من كلمة "عجم" فنعود إذل كلمة "عريب كعجمي" ىذاف 
كلمتاف مفرقاف أك فيهما ضد على بينهما، فإمنا كقعت يف كالـ العرب لإلهباـ 

ع كاإلخفاء، كضد البياف كاإلفصاح. مث ظتاذا لنعرؼ معٌت الكلمات أك األلفاظ، نراج
إذل اظتعجم؟ أليس اظتعجم مكاف اإلهباـ كاإلخفاء؟ ال، ألّف نقصد باظتعجم ىنا إلزالة 
اإلهباـ كاإلخفاء، فاظتعجم من كزف "أفعل" يعٍت يدؿ على النافية ال إثباتا. فاظتعجم 
ىو الشيئ الذم ينفي أك يزيل العجم أك اإلهباـ أك اإلخفاء من نفس العجمي. 

 اصطالحا مبعٌت اظتعجم لغة.فلذلك يطابق معٌت اظتعجم 
 كظيفة اظتعجم .ٕ

اإلنساف مع أنو يف متفوؽ العلم كاظتعرفة، فهو ال يستطيع أف حيفظ كل الكلمة 
من لغتو ىو. لذلك، أحيانا ىو اليعرؼ معٌت كلمة ما بدقة ككضوح. كىنا، ظهر 
كظيفة اظتعجم كمرجع للبحث عن معٌت الكلمة أك اللفظ. فلمتعلمي اللغة الثانية 

 هنم حباجة إذل اظتعاجم ثنائية اللغة أك أكثر. كمن أىم كظائف اظتعجم:  فإ
ذكر اظتعٌت أم يشرح اظتعٌت. اىتم اظتعجم إذل معٌت الصرؼ كمعٌت النحو  أ. 

كربط اظتعٌت كضعف اظتعٌت كتقدمي اظتعٌت من النواحي كأسلوب شرح 
   ٕٔاظتعٌت.

إذل احتياج القاعدة  الرسم اإلمالئي أك اعتجاء. معجم العريب اليلـز ب.
 الصوتية لبياف الكلمة.   

ت. التأصيل االشتقاقي. على سبيل اظتثاؿ كلمة سيئة من اشتقاؽ فعل "ساء" 
 كالكلمة "ساعة" من اشتقاؽ فعل "ساع". 

ث. اظتعلومات الصرفية كالنحوية، شرح أشكاؿ صرفية كشرح عن فعل اجملرد، 
كعن أمهية علم الصرؼ كنظاـ مذكر كمؤنث كعن رتع التكثَت كفعل الالـز 

 لطلب الكلمة.  

                                                           
     

12
 Taufiqurrochman, op. cit.,  hlm. 144 
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 ج. معلومات االستعماؿ، اىتماـ اظتعجم: 
 ( مفردات قددية كمفردات حديثة ٔ
 ( يف مستول العاـ، يفرؽ مؤلف بُت الكلمة العامة كالكلمة األجنبيةٕ
 ( ثقافة كاجتماعيةٖ
 ( ختصص، عالقة الكلمة بالكلمة األخرل ٗ
 ( إقليم االستخداـ٘
 ٖٔعلومات اظتوسوعيةح. اظت

خ. بياف النطق، بعض اللغات اظتختلفة عتا عبارة ككتابة يف اإلمالء مثل اللغة 
اإلؾتليزية كاللغة الفارنسية عتا فرؽ بُت عبارة ككتابة. كلذلك، حيتاج اظتعجم 

بزيادة  signيعطى اظتعلومات عن مفردات اظتكتوبة كاظتنطوقة. مثل كلمة 
n.ٔٗ 

 أنواع اظتعجم .ٖ
 أف اظتعجم ذتانية أنواع:  ٘ٔتور إميل يعقوبقاؿ الدك

 أ. اظتعجم اللغوم 
اظتعجم اطتاص يف حبث األلفاظ أك الكلمات من إحدل اللغات كضتق 
اظتعجم باستخداـ الكلمة اظتقصودة. نظم ىذا اظتعجم حسب النظاـ اظتعُت 
 لتيسَت مستخدـ اظتعجم. ىذا اظتعجم أحادية اللغة. عادة، تفسَت معٌت الكلمة يف

العربية(. ىذا  –اظتًتادفات أك معٌت الكلمة. اظتثاؿ : معجم "اظتنجد" )العربية 

                                                           
اظتعاجم اللغوية، )الرياض: جامعة اظتلك سعود كلية اللغات كالًترتة.  ،جودات جقمقجي       ٖٔ

  ٕٔص.  ،ق(ٕٛٗٔ
14

 Taufiqurochman, op. cit.,  hlm. 147 
15

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

20. 
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اظتعجم يشرح ألفاظ اللغة ككيفية كركدىا يف االستعماؿ كتكوف الكلمة كاظتعٌت 
 ٙٔبنفس اللغة.

 ب. معجم الًترتة 
يسمى مبعجم اظتزدكجة )خلط( أك معجم ثنائية اللغة الذم فيو لغتُت إلجياد 

 اظتعٌت من اظتفردات. يف ىذا اظتعجم، يبُت معٌت الكلمات الغريبة النقاط يف
باظتًتادفات اظتناس ب باللغة الدكلية أك لغة مستخدـ اظتعجم. يف نظاـ ىذا اظتعجم، 
حيتاج استطاعة اظتنظم استطاعا كامال يف غتاؿ علم الًترتة. كجبانب ذلك، على 

. ىذا اظتعجم للوصوؿ إذل معاين اظتنظم أف يستورل على اللغتُت اظتستخدمة جيدا
الكلمة األجنبية أك لغرض الًترتة من اللغة األجنبية إذل اللغة القومية. ىذا 
اظتعجم ظتتعلمي اللغة الثانية. ينبغي أف يكوف اظتعٌت ذا عمومية دتكن الطلبة 

   ٚٔاستخدامو يف موقف متعددة.
 ت. اظتعجم اظتوضوعي

 ىذا اظتعجم على نظاـ اظتوضوعي يسمى باظتعجم اظتعنوم ألف الكلمة يف
حسب اظتوضوع اظتعُت الذم لو معٌت يف نفس اجملاؿ. للمعجم اظتوضوعي، قسم 
اظتنظم الكلمات يف نفس اظتعٌت إذل اظتوضوع اظتعُت. اظتثاؿ معجم اظتخصص 

 ـ( من أندلوس اظتشهور بابن سدة.  ٙٙٓٔ-ٚٓٓٔبكتابة علي ابن إشتاعيل )
 ث. معجم االشتقاؽ 

مبعجم اإليتمولوجي. ىو اظتعجم الذم يبحث يف أصوؿ الكلمة يسمى 
حىت يكوف اظتعجم االشتقاقي لو كظيفة إلعطاء اظتعلومات عن أصوؿ اللفظ أك 

 الكلمة. 
 

                                                           
  ٕٕص.  ،جودات جقمقجي، مرجع سابق      ٙٔ
  ٕٕنفس اظترجع، ص.       ٚٔ
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 ج. اظتعجم التطورم أك اظتعجم التأصيلي 
ىو اظتعجم اظتًتكز يف تاريخ تطور اظتعٌت من الكلمة ال اللفظ. اظتعجم 

مات عن توسيع اظتعٌت، كتغيَته، كأسباب تغيَته كغَته. التطورم يعطي اظتعلو 
ككذلك ىذا اظتعجم يدلنا أف كانت الكلمة عربية األصل أـ تركية أـ فارسية ... 

 .ٛٔاخل
 ح. اظتعجم التخصصي

ىو اظتعجم الذم فيو الكلمات يف غتاؿ كاحد معُت. مثل اظتعجم الطيب، 
اظتعجم يشرح كل لفظ أك  اظتعجم اظتوسيقي، اظتعجم اضتيواين، كغَته. ىذا

مصطلح حسب استعماؿ أىلو كاظتتخصصُت بو لو. اظتثاؿ من ىذا اظتعجم معجم 
"التذكرة" الذم ألفو داكد األنطقي الضرير. ىذا اظتعجم يضمن الكلمات اظتتعلقة 

 باألشتاء النباتات كاضتشرات. 
 خ. اظتعجم اظتعلومايت 

خ استخداـ اللغة، كالزعيمُت ىو اظتعجم الذم يضمن رتيع األشياء مثل تاري
كغَتىا. كاآلف، اظتعجم اظتعلومايت مشهور باظتوصوعة اليت تشرح الكلمة ليس من 
اظتعٌت كتغَتىا، بل ىي تضمن األشياء األخرم خارج اظتعٌت اظتعجمي، مثل : 

 تاريخ، كالسَتة الذاتية، كاطتريطة، كتاريخ ترتيب الوقائع/اضترب، كغَتىم. 
ربية اظتشهورة حىت حُت : موصوعة اليت ألفها بيًتش موصوعة اللغة الع

 ـ( كفؤاد أفراـ البستاين.  ٖٛٛٔ-ٜٔٛٔالبستاين )
   د. اظتعجم اظتصور

ىو اظتعجم الذم يشرح معاين الكلمات بالصور أكثر من االصطالحات 
 القطعية. اظتثاؿ من ىذا اظتعجم "اظتنجد" مبؤلف لويس اظتؤلوؼ. 

 

                                                           
  ٖٕ، ص. نفس اظترجع      ٛٔ
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 ذ. معجم الكتاب 
عجم لفهم اظتعٌت من اظتفردات اظتضموف يف الكتاب. عامة، الكتاب ىذا اظت

الذم لو معجم الكتاب كتب دراسية. اظتثاؿ معجم العربية بُت يديك كيف ىذا 
يف  دركس اللغة العربيةالبحث، سيطور الباحث معجم الكتاب على كتاب 

يف  االنجالفصل السابع يف مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية مالفصل 
 ـ. ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالعاـ الدراسي العاـ الدراسي 

 
أما أنواع اظتعجم بنسبة إذل استخداـ اللغة ثالثة أنواع، ىم معجم أحادية اللغة 
كمعجم ثنائية اللغة كمعجم متعددة اللغة. يف ىذا البحث، طور الباجث معجم 

 ثنائية اللغة مها اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية. 
 
 يف اظتعجمنظاـ تصن .ٗ

كاف نظاماف يف تصنيف اظتعاجم للغة العربية الذم يستخدمو اظتعجمي: أ. 
 نظاـ اظتعٌت )اظتعجم اظتعاين( ك ب. نظاـ األلفاظ )اظتعجم األلفاظي(. 

 (عاين)معجم اظتأ. نظاـ اظتعٌت 
اظتعجم هبذا النظاـ صنفو اظتعجمي بأف يرتب الكلمة يف اظتعجم بًتتيب 

ردات مبعٌت يف نفس اجملاؿ )موضوعي(. كبكلمة أخرل، أف اظتعٌت أك رتع اظتف
تقسيم الكلمة يف اظتعاجم اظتعانية يًتكز يف جهة اظتعٌت اظتتعلق باظتوضوع الذم 
عينو اظتعجمي. على سبيل اظتثاؿ "اظتعجم الغريب" بكتابة أبو عبيد القاسم ابن 

 ق(.  ٕٗٗ-ٓ٘ٔسالـ )
 ب. نظاـ األلفاظ )معجم األلفاظ(

لفاظ ىو أف ينظم اظتعجمي معجمو بًتتيب األلفاظ )فهرس( من نظاـ األ
اظتفردات، ليس بنظر إذل معٌت الكلمة. أصبح ىذا اظتعجم مشهورا منذ عرفو 

 خليل ابن أزتد الفراىدم ألكؿ مرة مبعجم "العُت".
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يف تاريخ تطور صناعة اظتعجم للغة العربية ستسة نظم اليت استخدمها 
 تصنيف اظتعاجم األلفاظ، ىم : نظاـ صويت، نظاـ اظتعجمي للغة العربية يف

األلفبائي اطتاص، نظاـ القافية، نظاـ األلفبائي العاـ كنظاـ النطقي. يف ىذا 
 حث، يستخدـ الباحث نظاـ النطقي. الب

 خلفية نظاـ النطقي (ٔ
على الرغم من ظهور القواميس تعترب األكثر األلفبائ العاـ بسهولة 

القاموس ال يزاؿ يتطلب فهم أساسيات علم اللغة  من النظاـ السابق، كلكن
العربية. للطالب أك حىت بالنسبة للمبتدئُت اضتالية من غَت العرب، حبث 

يف علم الصرؼ، ال يزاؿ يعترب صعبان  tajrid-tardidالكلمات بطريق  
 .كيتطلب عملية طويلة

للبحث عن معٌت كلمة يف القاموس أك حسب الًتتيب األلفبائ، 
أكالن للحذؼ حرؼ الزائدة، مث العودة اضترؼ قد استبداؿ إذل كيكوف 

نساء تقابل ىف الباب مرؤ ، ك كلمة منطاد  اضتركؼ األصلي. اظتثاؿ، كلمة
 .، كلمة ثقات ىف الباب كثق، كغَت ذلكطودىف الباب 

أسهل اظتشكلة السابقة، يكوف حبساب للغويُت العرب لصناعة 
ب. كبعد اإلشارة إذل القواميس األجنبية، ، خاصة بالنسبة لغَت العر القاموس

مثل قاموس اللغة الفرنسية، كاليت ال حتتاج إذل العثور على جذر الكلمة يف 
كقت مبكر من عملية البحث عن معٌت الكلمة، مث بدأت ليكسيكولوج 

 .العربية كضع معا صياغة نظاـ
كؿ ىو معٌت الكلمة البحث استنادان إذل اضترؼ األ نظاـ قاموس النطق

من ردد ككلمة البحث عن التحيز اظتباشر يف االعتبار يف ىذه مسألة 
قاموس، دكف االضطرار إذل مقاضاة شخص ما للعثور على جذر الكلمة. 
على سبيل اظتثاؿ، يقوؿ كلمات كتاب )كتاب( اظتواد، ؾ مكتوب من ـ 
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اظتادم، قاؿ استكتب )أطلب الكتابة( يف أ مًتم، قاؿ كاتب )الكاتب( 
 .اظتادية، كىلم جراعلى ؾ 

تارخييا، صياغة النظاـ اظتستخدمة يف تررتة قواميس اللغة العربية، فعال 
منذ فًتة طويلة ظهرت. على كجو التحديد، منذ اؿ كافورم رتع قاموس 

( كلو قاموس عاـ ٕ٘ٗٔ-ٖٓٗٔجورجاين )-الكوليات كاؿ حتت عنواف
 .،التعريفاتٜٜٛٔ

 أسس معجم النطقي (ٕ
استنادان إذل اضترؼ األكؿ من الكلمة اظتنطوقة  يالنطق اظتعجم بنظاـ

فقط. اضترؼ األكؿ من أف تصبح مبدأ توجيهي لربنامج التحويل الربغتي أك 
اظتستخدـ لإلشارة إذل موقع ىيجايية كلمة األجبدم اظتناسب بشكل عاـ، 

 .منذ أ رسالة حىت يا
حوؿ كجود كلمة بُت موستأماؿ )غَت مستخدمة( كموماؿ )جتاىل(، 

اموس بياسانياساؾتات صياغة انتقائية يف اختيار اظتفردات، ألنو سيتم ق
استخداـ ىذا القاموس فقط كلمة أف معناىا ال تزاؿ شعبية. بينما جيب أف 
ال يتم سرد باستخداـ معٌت كلمة أك دل يعد يتم استخدامها من قبل 

 .اظتتكلمُت يف ترتيب حجم القاموس غَت شتيكة
 مةطريقة البحث معٌت الكل (ٖ

يف البحث ظتوقع معٌت الكلمة يف القاموس، قاموس اظتستخدـ توضيح 
دتاما فهم تسلسل أجبدم اضتركؼ عموما منذ التقليد أ رسالة، با 'يا'. 

فعل ماضي. اظتثاؿ،  اضترؼ األكؿ من مفردات البحث، الرجوع مباشرة إذل
يضربوف كلمة )كنت تصل(، مث أشار إذل )ضرب(، كمث احبث عن غتموعة 

اضتركؼ )ض(. كلمة يستغفركف )يطلبوف الغفراف(، يشار إليها يف شكل  من
 .فعل ماضي )استغفر( أف ىناؾ غتموعة من اضتركؼ )أ( إذل
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أما بالنسبة لالسم، غتموعات استخداـ القواميس النطق دتاما يف 
 .إشارة اضترؼ األكؿ من الكلمة اليت تبحث

 مزايا كنقاص معجم بنظاـ النطقي (ٗ
اموس النظاـ تكمن يف جوانب اظتالءمة يف العثور على مزايا صياغة ق

موقع اظتفردات حيث أف اظتستخدمُت ديكن العثور بسرعة على كضع معٌت  
 .كلمة يف القاموس حىت كلو أقل فهم قواعد شرؼ العلم

-بينما حيتوم القاموس عيوبو، الصياغة عادة شتيكة جدان إذل بَتجيليد
عن تقنيات ديابيكانيا أصل الكلمة. جليد. من ناحية أخرل أيضا البحث 

أدل ىذا النظاـ إذل قاموس اظتستخدـ دل يعد جتاىل قواعد نو العلم العلم 
 .كشاكركؼ

 مناذج معجم النطقي (٘
من أمثلة معجم النطقي. اظتثاؿ " معجم اظترجع" باظتؤلف شيخ عبد 

 اهلل العلياؿ كمعجم "الرائد" باظتؤلف جيرباف مسعود. 
 

من المرحلة  سابعاللفصل ل س اللغة العربيةو تاب در المبحث الثالث: ك
 المتوسطة

 خصائص الكتاب .ٔ
 ٖٕٔٓ اظتدخل العلومي باظتنهج: اللغة العربية )كتاب الطالب(  العنواف

 لفصل السابعة مرحلة اظتتوسطةل
 كزارة الشؤكف الدينية صتمهورية إندكنيسيا:  الناشر

 : جاكارتا مكاف النشر
 ٕٗٔٓ:  عاـ النشر

 : األكؿ لطبعا
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 صفحة ٔٗٔ:  الصفحة
ISBN  :ٜٚٛ-ٜٜٚ-ٜٗٗٙ-ٚٔ-ٜ 

  
 احملتويات .ٕ

 لتعريف بالنفس"ا" الدرس األول: . أ
   الضمائر اظتنفصلة للمفرد كاسم اإلشارةتوم على حت : اظتفردات

 "أنا" كاسم اإلشارة "ىذا،ىذه" استخداـ الضمائر اظتنفصلة تطبيق : اضتوار
 يف الكلمات

لًتكيب عن الضمائر اظتنفصلة للمفرد كاسم اإلشارة  كحرؼ ا : الًتكيب
 االستفهاـ "م ن"

 استخداـ الضمائر اظتنفصلة كاسم اإلشارة يف الكلماتفهم  : القراءة
 الكتابة حسب اظتثاؿ كتدريب ترتيب الكلمة اظتلونة : الكتابة

 لتعريف بالعاملُت يف اظتدرسة"ا" الدرس الثاني: . ب
 كالضمائر اظتتصلة للمفرد كاصتهة لى العاملُت يف اظتدرسةتوم عحت : اظتفردات

يف " ها، و" ك"ِك، ك "استخداـ الضمائر اظتتصلة  تطبيق : اضتوار
 الكلمات

الًتكيب عن الضمائر اظتتصلة للمفرد كحرؼ االستفهاـ "م ن، ما"  : الًتكيب
 ك"ىل"

 تررتة اصتملة إذل اللغة العربية : القراءة
 ابة حسب اظتثاؿ كتدريب ترتيب الكلمة اظتلونةالكت : الكتابة

 "اظترافق كاألدكات اظتدرسية" الدرس الثالث: . ت
 توم على اظترافق كاألدكات اظتدرسية كظرؼ اظتكاف كاسم الصفةحت : اظتفردات

يف كحرؼ االستفهاـ "أين، ىل" كاسم اإلشارة استخداـ  تطبيق : اضتوار
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 الكلمات
 االستفهاـ "أين" كاظتبتدأ كاطترب  الًتكيب عن حرؼ  : الًتكيب
 يف اظتدرسة مث إجابة السؤاؿ كصف بعض األمكنةفهم اظتقركء عن  : القراءة
 الكتابة حسب اظتثاؿ كتدريب ترتيب الكلمة اظتلونة : الكتابة

 لواف"األ" الدرس الرابع: . ث
 لوافاألتوم على حت : اظتفردات

 ..." يف الكلماتتطبيق استخداـ استفهاـ "ما لوف  : اضتوار
    الًتكيب عن اظتبتدأ كاطترب : الًتكيب
فهم اظتقركء عن كصف األدكات اظتدرسية اظتلونة يف اظتدرسة مث  : القراءة

 إجابة السؤاؿ
 الكتابة حسب اظتثاؿ كتدريب حتويل اصتملة كما اظتثاؿ   : الكتابة

 السؤاؿ اظتدرس مث إجابة فهم اظتسموع من : التدربات على االستماع

 )التمرينات العامة للمستول األكؿ(
 عنواف"ال" الدرس الخامس: . ج

 عنوافالحتتوم على  : اظتفردات
تطبيق استخداـ استفهاـ "ما عنواف ..." يف الكلمات كاضتوار  : اضتوار

 كما يف اظتثاؿ مع تغيَت ما يلـز  شخصُتبُت 
 "ٓٓٔ-ٔ"كالعدد  "كم، ماحرؼ االستفهاـ "عن الًتكيب  : الًتكيب
 عنواف مث إجابة السؤاؿالفهم اظتقركء عن  : القراءة
 الكتابة حسب اظتثاؿ كتدريب ترتيب الكلمة اظتلونة : الكتابة

 فهم اظتسموع من اظتدرس مث إجابة السؤاؿ : التدربات على االستماع
 "بييت": الدرس السادس . ح

 حتتوم على الغرؼ يف البيت كػتتوياما : اظتفردات



22 
 

 

 

تطبيق استخداـ استفهاـ "ماذا يف ..." يف الكلمات كاضتوار بُت  : اضتوار
 كما يف اظتثاؿ مع تغيَت ما يلـز  شخصُت

الًتكيب عن اطترب اظتقدـ كاظتبتدأ اظتؤخر كحرؼ االستفهاـ "ظتن،  : الًتكيب
 ماذا، م ن"   

 ماؿ اليومية يف البيت مث إجابة السؤاؿعاألفهم اظتقركء عن  : القراءة
 اإلمالء كإجابة السؤاؿ كتررتة اصتملة إذل اللغة اإلندكنيسية : تابةالك

 فهم اظتسموع من اظتدرس مث إجابة السؤاؿ : التدربات على االستماع
 "من يوميات األسرة" الدرس السابع: . خ

 حتتوم على األفعاؿ اليومية كتغيَت الكلمة كأعضاء األسرة : اظتفردات
هاـ "ماذا تعمل ..." يف الكلمات كاضتوار تطبيق استخداـ استف : اضتوار

 بُت شخصُت كما يف اظتثاؿ مع تغيَت ما يلـز
 الًتكيب عن فعل اظتضارع كحرؼ االستفهاـ "ماذا"    : الًتكيب
 فهم اظتقركء عن أعضاء األسرة مث إجابة السؤاؿ : القراءة
 عربيةغة الكتررتة اصتملة إذل الل الضمَت مع تغيَت ما يلـزتبديل  : الكتابة

 فهم اظتسموع من اظتدرس مث إجابة السؤاؿ : التدربات على االستماع
 )التمرينات العامة للمستول الثاين(
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 ومنهجه البحث مدخل . أ
، يدخل البحث ىو اظتدخل الكيفكماستخدـ الباحث البحث التطويرم، 

على دركس اظتعجم اظتساعد  كاستخدـ ىذا اظتدخل لوصف كيف خطوات تطوير
مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية يف لطلبة الفصل السابع اللغة العربية 

 كجبانب ذلك استخدـ الباحث اظتدخل الكمي لقياس فعالية استخداـ .ماالنج
مدرسة سوناف  يف لطلبة الفصل السابع على دركس اللغة العربية اظتعجم اظتساعد 

 .اإلسالمية ماالنج كاليجاغا اظتتوسطة

على دركس اللغة اظتعجم اظتساعد  تطوير نظرا على موضوع البحث كىو "
 مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجيف لطلبة الفصل السابع العربية 

 منهجىي ىذه  ك. البحث اظتناسب عتذا اظتوضوع ىو البحث التطويرم منهج" ف
كالبحث كالتطوير ىو  .ٜٔةاج معُت كجتربة فعالللحصوؿ على إنت البحث اظتستخدـ

يف ىذا  .20ةاظتوجودعملية أك خطوات لتطوير النتائج اصتديد أك ادتاـ النتائج 
لطلبة الفصل السابع تعليم اللغة العربية البحث، الباحث ينتج اظتعجم اظتساعد على 

-ٕٙٔٓالدراسي العاـ  مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجيف 
ٕٓٔٚ

                                                           
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  (Bandung: Alfabeta, 2009), 

hlm. 297  
20

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Cet ke-V (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 164 
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 نموذج التطوير . ب
ىا ىي . (Borg and Gall) خيتار الباحث منوذج التطوير اإلجرائي بورغ كغاؿ

  ٕٔمنوذج التطوير اإلجرائي بورغ كغاؿ:
 البحث كرتع البيانات األكذل )إطار نظرم، مالحظة، حتليل اظتشكلة كاضتاجة( (ٔ
 ختطيط )رمز ىدؼ تطوير اإلنتاج( (ٕ
 تطوير اإلنتاج األكؿ (ٖ
 األكذلالتجربة  (ٗ
 األكؿ إصالح اإلنتاج (٘
 التجربة اظتيدانية (ٙ
 الثاين إصالح اإلنتاج (ٚ
 التجربة اظتيدانية الثانية (ٛ
  ثالثإصالح اإلنتاج ال (ٜ

 اصتماعي اإلنتاج (ٓٔ
 
 إجراءات البحث والتطويرج. 

 من خطوات التطوير : 
 أ( حتليل اضتاجة كاظتشكلة

يئ إذا كاف البحث كالتطوير يبدأ من اضتاجة كاظتشكلة. اضتاجة ىو كل ش
يستخدـُ سيمتلك زيادة النتيجة. كاظتشكلة ىي االختالؼ بُت الرجاء كما كقع يف 

يف الفصل السابع يف ىذا البحث، كجد الباحث أف الطالب يف  ٕٕاضتقيقة.
يف  بةو شعركف بالصعي ماالنج سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية مدرسة

 اللغة العربية.    البحث عن معٌت الكلمة اظتوجودة يف كتاب دركس
                                                           

21  Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan,  (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Grup, 2012), hlm. 228-230. 
22 Sugiyono, op.cit., hlm. 299.  
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 ختطيطب( 
بعد معرفة اضتاجة كاظتشكلة، جيمع الباحث البيانات اظتتعلقة إلنتاج اظتنتج        

يف ىذا البحث، رتع الباحث البيانات من كتاب  .ٖٕرجاءن لتحليل اظتشكلة
يف مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة لطلبة الفصل السابع دركس اللغة العربية 

 .  ٖٕٔٓباظتنهج  نجاإلسالمية ماال
 تطوير اإلنتاج األكؿت( 

دركس اللغة "ىو اظتعجم اظتساعد على كتاب اإلنتاج يف ىذا البحث،       
يف مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية لطلبة الفصل السابع  "العربية
. يف األكؿ، سيصمم الباحث التصوير كاألمثاؿبزيادة  ٖٕٔٓباظتنهج  ماالنج

ظتساعد حسب الفصوؿ يف كتاب التعليم. بعد كتابة رتيع اظتفردات اظتعجم ا
اظتوجودة يف كتاب دركس اللغة العربية إذل اظتعجم اظتساعد، سَتتب الباحث 
اظتفردات حسب نظاـ األلفبائي العاـ )أ، ب، ت، ...(. بعد ذلك، سيزيد 

 .كتابىذا التصوير ُيكتب حسب اظتوضوع يف  . التصوير كاألمثاؿالباحث 
 التجربة األكذلث( 

يف  اإلنتاجليقدر  .اطترباء ديقتصرم بالتجربة األكذل يف ىذا البحث جيُ       
لطلبة الفصل ىذا البحث ىو معجم اظتساعد على كتاب دركس اللغة العربية يف 

تصديق اطترباء من ناحيتُت. اطتبَت  .من اظترحلة اظتتوسطة عند اطترباء السابع 
اظتواد  ديقتصل . أما اطتبَت التصميم ديقتصكاطتبَت ل ياتاظتواد كاحملتو  ديقتصل

الدكتور دانياؿ حلمي اظتاجستَت، معلم مادة النحو يف جامعة  فهوكاحملتويات 
لف الدكتور بعض أ. قد جموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالن

 يعٍت ينكاطتبَت الثا". Cara Mudah Belajar Ilmu Shorof" اظتؤلفات، مثل كتاب
من جهة التصميم فيختار الباحث أزتد مكي حساف اظتاجستَت. ىو معلم 

                                                           
     23 Ibid., hlm. 300.  
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مادة التعليم اإللكًتكين يف قسم تعليم اللغة العربية يف مستول بكلَتيوس. قد 
 ألف اطتبَت كتاب األلعاب اللغوية ككتاب آخر اظتتعلقة بتعليم اللغة العربية.    

 األكؿاإلنتاج ج( إصالح 
اإلنتاج  من  العيوبمن اطترباء، فالباحث سيعرؼ اإلنتاج  ديقبعد تص       

 .  اإلنتاجكي حيسن الباحث 
 التجربة اظتيدانيةح( 

اإلنتاج . كىذا اإلنتاجبعد صنع الباحث اإلنتاج خطة الباحث سيجرب       
من لطلبة الفصل السابع ىو اظتعجم اظتساعد على كتاب دركس اللغة العربية 

اللغة العربية  مدرسةالطلبة ك  ستسةإذل اإلنتاج سيجرب ىذا  اظترحلة اظتتوسطة.
 اإلنتاج.فيها األسئلة عن  االستبانةكاحدة. بعد ذلك، يعطي الباحث الطلبة 

 الثايناإلنتاج خ( إصالح 
. اإلنتاجبعد التجربة األكذل سيعرؼ الباحث عن اظتزايا كالعيوب من        

 . اظتساعد مستعد لصناعة اإلنتاجاإلنتاج كي يكوف اظتعجم سيحسن الباحث 
 التجربة اظتيدانية الثانيةد( 

أكسع.  موضوعإذل اإلنتاج الثاين، سيجرب الباحث  حصالبعد اإل       
اللغة  ةطالبا كمدرس عشرينإذل  الثاين صالحاإلنتاج بعد اإلسيجرب الباحث 

 . اجاإلنت عيوبالعربية. يف ىذه التجربة، الباحث اليزاؿ يقدر اظتزايا ك 
 ثالثإصالح اإلنتاج الذ( 

عجم اظتمن  عيوباالباحث يوجد  لو اظتيدانيةتجربة الصالح من ىذا اإل       
 كماؿ اظتعجم اظتساعد.  إل  صالحا اإلاظتساعد. ىذ

 اصتماعي اإلنتاجر( 
صالح الثالث، فالباحث سينتج اظتعجم اظتساعد إنتاجا رتاعيا. بعد اإل       

 عجم اظتساعد يف أحد الطبعة. اظت سيطبع الباحث ىذا



27 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 حتليل اضتاجة كاظتشكلة

 
 ختطيط

 
 التجربة األكذل

 
 تطوير اإلنتاج األكؿ

 
األكؿاإلنتاج إصالح   

 
 التجربة اظتيدانية

 

 

 ثانيةالتجربة اظتيدانية ال
 

 
 الثايناإلنتاج إصالح 

 

 
 ثالثإصالح اإلنتاج ال

 
 اصتماعي اإلنتاج



28 
 

 

 

 نتاجد. تجربة اإل
 تصميم التجريبة .ٔ

تعليم على صمم الباحث إنتاج التجريبة. االنتاج ىو اظتعجم اظتساعد على 
 سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالميةيف اظتدرسة لطلبة الفصل السابع اللغة العربية 

 . ىاىي مضموف اظتعجم اظتساعد: ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓعاـ الدراسي ال ماالنج
 غالؼ اظتعجم اطتارجي (ٔ
 غالؼ اظتعجم الداخلي (ٕ
 مقدمة  (ٖ
 فهرس  (ٗ
  كيفية استخداـ اظتعجم (٘
دفًت اظتفردات من اللغة اإلندكنيسية إذل اللغة العربية )األشتاء كاألفعاؿ  (ٙ

 كغَتىا( 
 اظتفردات اظتصورة (ٚ
 مثاؿاأل (ٛ
 قائمة اظتراجع (ٜ

ات من اللغة اإلندكنيسية إذل اللغة العربية )األشتاء كاألفعاؿ دفًت اظتفرد (ٓٔ
 كغَتىا( 

 كحدة التجربة .ٕ
يف اظتدرسة معلم اللغة العربية ك الفصل السابع كحدة التجربة ىي طالب 

  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالعاـ الدراسي  جماالن سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية
 عتذا اظتعجم. ُتكاظتستخدم
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 مصادر البياناته. 
البيانات اليت حيتاج إليها الباحث يف ىذا البحث ىي نتائج اظتالحظة كاظتقابلة 

 يف دركس اللغة. كاالستبانة كاالختبار عن فعالية تطوير اظتعجم اظتساعد 
 تصميم البحث التطويرم حيتاج إذل البيانات الكيفية كالكمية. فالبيانات

قابلة مع معلمة اللغة العربية اظتالحظة يف عملية التعليم كاظت الكيفية ىي نتائج
كالطالب. كالبيانات الكمية ىي نتائجة االستبانة من اطترباء كالطالب كنتائج 

 االختبار من الطالب. 
 ٔ.ٖاصتدكؿ 

 مصادر البيانات
 المصادر البيانات أسئلة البحث رقم

على اظتعجم اظتساعد  تطوير .ٔ
 دركس اللغة العربية 

تسجيالت 
 اظتيداف

لطالب اظتدرس كا
 كاطترباء

اظتعجم  فعالية استخداـ .ٕ
على دركس اللغة اظتساعد 

 العربية

 الطالب  نتيجة االختبار

 
 نوع البياناتو. 

يف ىذا البحث بيانتُت. البيانات األكذل بيانات كيفية كالثانية بيانات كمية. 
يفية يف البيانات الكيفية ىي البيانات بشكل الكلمة كاصتملة كالصورة. البيانات الك

ككذلك لطلبة الفصل السابع س اللغة العربية ك ىذا البحث اظتفردات من كتاب در 
 إصالحات اطترباء من خبَت اظتواد كاحملتويات ك خبَت التصميم. 
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البيانات الكمية يف ىذا أما البيانات الكمية ىي البيانات على شكل الرقم. 
 التجربة موضوعبة اظتيدانية من بعد التجربة احملددة كالتجر  االستبانةالبحث نتيجة 

 كاإلختبار.
 أدوات جمع البياناتز. 

 من أدكات رتع البيانات اظتستخدمة: 
 اظتالحظة .ٔ

يستخدـ االنساف العادم يف اكتسابو طترباتو  اليت وسيلةبالاظتالحظة تعترب 
كمعلوماتو حيث ؾتمع خربات من خالؿ ما نشاىده أف نسمع عنو، كلكن 

نو يتبع منهجا معينا جيعل من مالحظاتو اساس ظتعرفة الباحث حُت يالحظ فإ
. اظتالحظة اظتستخدمة صتمع البيانات من اضتاجة ٕٗكاعية أفهم دقيق لظاىرة معينة

الفصل كاظتشكلة يف عملية تعليم اللغة العربية بكتاب التعليم اللغة العربية يف 
. الحظ الباحث ماالنج سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالميةيف اظتدرسة السابع 

عملية تعليم اللغة العربية داخل الفصل، خاصة عندما يقـو الطالب بًترتة النص 
 أك اصتملة من العربية إذل اإلندكنيسية كبالعكس.

 
 اظتقابلة  .ٕ

اظتقابلة ىي ػتادثة موجهة بُت الباحث ك الشخص أخرين هبذؼ الوصوؿ 
من أجل حتقيق  حقيقة أك موقف اظتعُت، يسعي الباحث للتعريف عليو إذل

ىذه اظتقابلة صتمع البيانات عن اضتاجة كاظتشكلة يف عملية  .ٕ٘أىداؼ الدراسة
 .سابعاستخداـ كتاب التعليم للغة العربية يف الفصل ال

 

                                                           
 ٜٗٔ .(، صٜٜٚٔ، الرياض: دار السلمة للنشر ك التوزيع)  البحث العلمي ،ف عبيداتذكقا ٕٗ
 ٖٕٖ. ص (ٕٓٓٓ، دار الفكر اظتعصر :لبناف) ،البحث العلمي رجاء كحيد دكيد، ٕ٘
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 االستبانة .ٖ
االستبانة ىي قائمة من األسئلة أك التقريرات اليت يطلب فيها رأم كعادة ما 

( مثال،  √ ة ؽتيزة كهذه العالمة )يكتب ىذا الرأم كتطلب اإلجابة بوضع عالم
 .26كقد يطلب تقريرا مطوال مكتوبا

يعترب االستبياف أك اإلستقصاء أداة مالئمة للحصوؿ على معلومات كبيانات 
كحقائق مرتبطة بواقع معُت، كيقدـ االستبياف بشكل عدد من األسئلة يطلب 

 ياف.   االجابة عنها من قبل عدد من األفراد اظتعينُت مبوضوع االستب
 

 اإلختبار .ٗ
العناصر اظتهمة يف تقومي التعليم. بقصد االختبار لتناكؿ  لحدإاالختبار ىو 

صورة فكرية عن الكفاءة اليت ديكنها الطالب يف التعليم. يستخدـ الباحث 
اختبار اظتكتوب يف االختبار القبلي كاالختبار البعدم. االختبار ىنا ظتعرفة مقياس 

بعد عملية التدريس كتعليم اللغة العربية. االختبار القبلي  قدرة التالميذ ككفاءمم
 اللغة العربية دركستعطي على التالميذ يف الفصل التجرييب قبل اكتساب 

 بعد أما االختبار البعدم تعطي على التالميذ .اظتعجم اظتساعدباستخداـ 
 .اظتعجم اظتساعدباستخداـ  اللغة العربية دركس اكتساب

الختبار القبلي معرفة إذل كفاءة التالميذ اإلكلية قبل قياـ كأما اعتدؼ من ا
   ٕٚاعتدؼ من االختبار البعدم فمعرفة تقدـ التالميذ يف أخر دكر. اإلجراء، كأما

 
 

                                                           
ص.  ،(ٜٚٚٔ، ، )القاىرة: دار الثقافةتصميم البحث لتعليم اللغة العربية األجنبفتحي علي يونس،  ٕٙ

ٕٕٔ 

27
 M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: ITB Bandung, 

1996), hlm. 20-21. 

 



32 
 

 

 

 أسلوب تحليل البياناتح. 
 البيانات الكيفية .ٔ

حيلل الباحث البيانات من اظتالحظة كاظتقابلة كتطوير اظتعجم اظتساعد على 
لعربية )حتليل كيفي(. البيانات من اظتالحظة كاظتقابلة يكوف البيانات س اللغة اك در 

   .فصل السابعال ةلبتعليم اللغة العربية لطاألساسي لتطوير اظتعجم اظتساعد على 
 البيانات الكمية .ٕ

باألسلوب اإلحصاء  الكمية من االستبانة كاالختبار حيلل الباحث البيانات
بالرمز كالتالميذ  كاظتدرس من االستبانة للخرباء حيلل الباحث البياناتك  الوصفي.

 ( اآليت:Skala Likertمقياس ليكريت )
  ٕٛ: إعطاء القيمة يف كل األجوبة من االستبانة (ٔ

 ٕ.ٖ دكؿاصت  
 من اطترباء قيمة األجوبة لالستبانة   

 أجوبة قيمة
 جدا جيد ٗ
 جيد ٖ
 مقبوؿ ٕ

 ناقص ٔ

 
 
 
 

                                                           
28

  Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) 

(Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 82. 
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 ٖ.ٖ دكؿاصت  
 من التالميذ الستبانةقيمة األجوبة ل   

 أجوبة قيمة
 موافق جدا ٗ
 موافق ٖ
 غَت موافق ٕ

 جدا غَت موافق ٔ

 
عرض البيانات يف جدكؿ نتيجة االستبانة. مث بعد ذلك عرض الباحث  (ٕ

   ٜٕالنتيجة يف شكل مائوية.
 

  
∑ 

∑   
 ٔٓٓ  

 

 
p  =  نسبة مائوية  
x  =  قيمة 
xi =  غتموعة القيمة 

 
 

  ٖٓ:االستبانةذه ىي كصف النتيجة من كى

 
                                                           

29 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi) (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1999), hlm 313. 
30

 Ibid., hlm 314. 
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 ٗ.ٖ دكؿاصت            
 كصف النتيجة من االستبانة             

 بيان القيمة
 الئق جدا %ٓٓٔ ≤% < قيمة ٘ٚ

 الئق %٘ٚ ≤% < قيمة ٓ٘
 نقصاف الئق %ٓ٘ ≤% < قيمة ٕ٘
 غَت الئق %ٕ٘ ≤% < قيمة ٔ

 

تائج االختبار كيستخدـ الباحث اظتقياسي اظتعدرل لتحليل ن
. Tالقبلي كاالختبار البعدم، حتليل ىذه النتائج مستعينا باالختبار 

(uji T .): فيستخدـ الباحث بالرموز 

t =   

√
∑   

      
 

 

 
 t نتيجة من اإلختبار القبلي كالبعدم = 

md نتيجة متوسط من فركؽ = 
  x2dنتيجة من غتموعة     ∑=

N طلبةد ال= عد 
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 الرابعالفصل 
وتحليلها عرض البيانات  

 
 جالمتوسطة اإلسالمية ماالن مدرسة سونان كاليجاغا لمحة عن المبحث األول:

 الموقع الجغرافي . أ
 نجيف شارع كارا مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجتقع 

، كتدكر حوؿ ىذه جىذه اظتدرسة يف كسط مدينة ماالن كتقع ٖباسوكي رقم : 
كجامعة  اضتكوميةج ماالن ، مثل جامعة براكجياياجاظتدرسة اصتامعات يف مدينة ماالن

كغَتىا. اضتكومية  جماالن ك جامعة جراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنمالك إب موالنا
 .مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجىذا موقع 

 
 ٔ.ٗالصورة 

Google Mapحث من موقع ميداف الب 
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 تاريخ تأسيس المدرسة . ب

على أساس رسالة  مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجنشأت 
 مػ. ٕٜٜٔيف السنة  ٚٔالتقرير كزارة الشؤكف الدينية رقم : 

 مدرسة سونان كاليجاغا المتوسطة اإلسالمية ماالنجرسالة ج. الرؤية المستقبلية و 

ىي جعل  سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجسة لرؤية اظتستقبلة ظتدر ا
 اظتدرسة الينية تفوة اظتثاذل ذاكرة اظتؤشر :

 التفوؽ يف قيمة شراء االمتحاف الوطٍت متوسط .ٔ
 يربع يف غتموعة كاسعة من اظتنافسات األكادديية كغَت األكادديية  .ٕ
 خلق مدرسة إسالمية ؼتتلفة بعض الشيء  .ٖ
 إنشاء مدرسة جو صديقة .ٗ
 التعاكف اظتتناغم بُت اجملتمع اظتدرسي كاجملتمع  .٘
 ديك التفاين كاالنضباط العارل  .ٙ

 أهداف المدرسة . د

سوناف كاليجاغا اظتتوسطة مدرسة األىداؼ اظتقصودة من تنفيذ التعاليم يف 
التعليم كتأىل اإلسالمي لتنفيذ التعلم النشط كمبتكرة ىي :  اإلسالمية ماالنج

إلسالمية. كردية التوجيو اظتعنوم، فضال عن التمكن من كخالقة كفعالة، كاظترح، كا
 العلم.

 زيادة التقدير كؽتارسة القيم- القيم األخالقية كالدين كالثقافة يف حيامم اليومية  .ٔ
 تنفيذ التعلم النشط كمبتكرة كخالقة كفعالة، كاظترح، كاإلسالمية .ٕ
كالفنوف كالثقافة كفقا  تطوير اظتعرفة يف غتاؿ العلـو كالتكنولوجيا كاللغة كالرياضة .ٖ

 للمواىب، كاظتصاحل، كالطالب احملتملُت
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 التنافسية يف دخوؿ التعليم االبتدائي مزيد من اظتفضلة .ٗ
 لديك قلق كبَتا للبيئة .٘
  تتمتع ببيئة اظتدرسة مرحية، كغَت مواتية للتعلم .ٙ

  ه. المنهج الدراسي

ناىج الوحدة اظت سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجمدرسة تستخدـ 
للعاـ الدراسي ، (K13) ٖٕٔٓكاظتنهج الدراسي  (KTSPللمستول اظتدرسية )

 مػ. كتقـو ىذه اظتدرسة بتدريس العلـو الدينية كالعلـو الرشتية. ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ

ككانت عملية التعليم يف تعليم اللغة العربية للفصل السابع تستخدـ اظتنهج 
 اظتدرسة ستسة كأربعوف دقيقة يف اضتصة.. كعملية التعليم يف ىذه ٖٕٔٓالدراسي 

 حالة المدرسين والهيكل التنظيميو. 

 .سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجمدرسة كاف عدد اظتدرسُت يف 

 ج" بماالنوغو سونان كاليجالمتوسطة اإلسالمية "رئاسة المدرسة  .2
 
 ٔ.ٗاصتدكؿ 

 اككظيفته االنجسوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ممدرسة رئاسة 
 الوظيفة اإلسم الرقم
 مدير اظتدرسة الدكتور فارد كاجي شيف اهلل ٔ
 نائب رئيس اظتناىج الدراسية كيوؾ ىنذيٍت اظتاجستَت ٕ
 نائب رئيس التالميذ ػتمد حسن ؾتيب اظتاجستَت ٖ
 نائب رئيس كسائل الًتبية عيٌت عفية اظتاجستَت ٗ
 رةرئيس اإلدا اظتاجستَتليلك زلفد  ٘
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 سونان كاليجاغا المتوسطة اإلسالمية ماالنجمدرسة في  الهيكل التنظيمي .1

  ٕ.ٗصورة ال
 سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجمدرسة  اعتيكل التنظيمي

  



39 
 

 

 

سونان كاليجاغا المتوسطة مدرسة في  المعلمين البيانات والموظفين .2
 اإلسالمية ماالنج

 
  ٖ.ٗصورة ال
 كاظتوظفُت ُتدرساظت بيانات

 أدوات المدرسةز. 

 سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجمدرسة أدكات 

 ٕ.ٗاصتدكؿ 
 أدكات اظتدرسة كعددىا

 العدد أدكات اظتدرسة الرقم
 ٔ غرفة مدير اظتدرسة ٔ
 ٔ غرفة اظتدرسُت ٕ
 ٔ اظتسجد ٖ
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 ٔ غرفة كحدة الصحة للتالميذ ٗ
 ٔ Drumbandغرفة  ٘
 ٔ الشؤكف التالميذغرفة عمارة  ٙ
 ٔ اللغةغرفة  ٚ
 ٔ اظتكتبة ٛ
 ٔ رتعية تعاكنية ٜ

 ٙ الفصل ٓٔ
 ٖ ؼتزف ٔٔ
 ٖ اضتماـ ٕٔ

 

لطلبة الفصل المساعد على دروس اللغة العربية  تطوير المعجمالمبحث الثاني: 
 مدرسة سونان كاليجاغا المتوسطة اإلسالمية ماالنجفي السابع 

 لطلبة الفصل السابععد على دروس اللغة العربية المسا المعجمتطوير  عملية . أ
 مدرسة سونان كاليجاغا المتوسطة اإلسالمية ماالنجفي 

قاـ الباحث يف عملية التطوير اطتطوات الكثَتة. كرتب الباحث خطوات 
التجربة  ك تطوير اإلنتاج األكؿ ك ختطيط ك حتليل اظتشكلة كاضتاجةالتطوير ىي 

 ك إصالح اإلنتاج ك التجربة اظتيدانية ك إصالح اإلنتاج ك )تصديق اطترباء( األكذل
ىذه اطتطوات . إصالح اإلنتاج األخَت تطبيق اإلنتاج ك التجربة اظتيدانية الثانية

 بورغ كغاؿمناسبة باطتطوات اليت قدمها الباحث يف الفصل الثالث يعٍت خطوات 

(Borg and Gall) .  : كالبياف كما يلي 
 ةتحليل الحاجة والمشكل .2

اطتطوة األكذل يف تطوير اظتعجم اظتساعد ىي حتليل اضتاجة كاظتشكلة. 
التجربة  موضوعباظتقابلة مع  تحليل اضتاجة كاظتشكلة بقياـيقـو الباحث ب
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مدرسة سوناف كاليجاغا يف الفصل السابع )مدرسة اللغة العربية كالطلبة يف 
العربية كاحدة كطالبة  (. يأخذ الباحث مدر سة اللغةاظتتوسطة اإلسالمية ماالنج

 . ألفية اظتستغفرةكطالبة ىي  أمي هنر األكذلكاحدة. مدرسة اللغة العربية ىي 
يناؿ الباحث اضتاجة كاظتشكلة بأف الطالب يشعركف بالصعوبة عند حبث 

طلبة  ك يناؿ الباحث أف .دركس اللغة العربيةاظتفردات اظتوجودة يف كتاب 
 ىم ليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجمدرسة سوناف كايف الفصل السابع 

متخرجوف من اظتدرسة اإلبتدائية اضتكومية كال درسوا اللغة العربية يف اظتائة  ذتنوف
)من قبل( يف مدرسامم، من اظتمكن بعض الطلبة قد درسوا اللغة العربية لكن 

جبانب ذلك، جيد الباحث أف يف كتاب دركس اللغة دل يكمل  .قليال رتلتو
م اظتساعد لتسهيل الطلبة يف البحث عن اظتفردات اليت دل يعرفوا معانيها. باظتعج

كلو يوجد بعض اظتفردات كمعانيها قد تكتب يف ذلك الكتاب، لكن الحييط  
كلها كالطلبة أيضا يصعبوف للبحث عن اظتفردات يف النص اآلخر كجتد 

ف يطور على ذلك، أراد الباحث أ اعتمادا .اظتفردات اظتتساكية ىناؾ مثال
لتسهيل الطلبة يف البحث عن  اظتعجم اظتساعد على كتاب دركس اللغة العربية

 مفردات اظتوجودة يف الكتاب.
  تخطيط .1

جيمع الباحث  بتخطيط. يف اطتطوة الثانية من ىذا البحث يقـو الباحث
الفصل لطلبة  البيانات من مفردات اظتوجودة يف كتاب دركس اللغة العربية

. اظتفردات من سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجمدرسة يف السابع 
     يف كتاب دركس اللغة العربية.  بعالسا درساألكؿ إذل ال درسال

 تطوير اإلنتاج األول .2
اظتعجم اظتساعد على كتاب بتصميم اطتطوة الثالثة أف يقـو الباحث 

(. Borg and Gall) . خيتار الباحث منوذج التطوير بورغ كغاؿدركس اللغة العربية
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يستهدؼ الباحث من ىذا البحث أم البحث التطويرم أف ينتج الباحث 
  .توسطةاظتعجم اظتساعد على كتاب دركس اللغة العربية يف اظترحلة اظت

بعد رتع اظتفردات اظتوجودة يف كتاب دركس اللغة العربية فالباحث يكتب 
. ٕٓٔٓ Microsoft Wordبربغتة  أكال يف القرطاس مث يكتب رتيع اظتفردات

اظتفردات مكتوبة داخل اصتدكؿ كي يسهل الباحث يف ترتيب األجباد. بعد كتابة 
رتيع اظتفردات فالباحث يرتب اظتفردات بنظاـ األلفبائي العاـ )أ، ب، ت، ث، 
اخل(. األكؿ، الباحث يرتب مفردات اللغة العربية إذل اللغة اإلندكنيسية مث 

اليفرؽ الباحث بُت األفعاؿ  اللغة العربية. مفردات اللغة اإلندكنيسية إذل
. بعد ذلك، رتب الباحث من مفردات اللغة العربية كاإلندكنيسية كاألشتاء

يعطى الباحث احملدد يف  (. Z) حىت( A) مفردات اللغة اإلندكنيسية من حرؼ
األحرؼ اظتساعة للبحث اظتفردات يف كل األحرؼ يف كسط األعلى كزيادة 

حبث هاء كتابة مفردات اللغة العربية كاإلندكنيسية فالباحث . بعد انتحافاتو
. يف األخَت أمثاال ستسة كثلثوف. مث يكتب الصور لتأليف اظتفردات اظتصورة

 يكتب الباحث قائمة اظتراجع كالسَتة الذاتية من الباحث. 
 كاسخدـ ٕٓٔٓ Microsoft PowerPoint بربغتةصمم الباحث اظتعجم 

 لتصميم غالؼ اظتعجم كالصورة العاضدة.  Adobe Photoshop CS3برغتة 
 
 
 
 
 
 

 ٕٓٔٓ Microsoft PowerPoint بربغتةاظتعجم اظتعجم اظتساعد  تصميم ٗ.ٗصورة ال
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  ٘.ٗصورة ال
   Adobe Photoshop CS3بربغتة اظتعجم اظتعجم اظتساعد غالؼ  تصميم

 
 يسمي ىذا اظتعجم ب"معجم جيب" أك "قاموس جيب" ألف شكلو

 كيكتب اظتوضوع عتذا اظتعجم ب ( كيستطيع أف يدخلو يف جيب.A6الصغَت )
    اللغة العربية" يف غالؼ اظتعجم. "معجم جيب

. اللوف حسب لوف غالؼ كتاب دركس اللغة العربية. أزرؽلوف الغالؼ 
ساعد على كتاب دركس اظتعجم اظت ىو ىذا لتأكيد أف ىذا اظتعجم اظتساعد

    الباحث ىذا اظتعجم يف الطبعة.اللغة العربية. يطبع 
 الطلبة. ك بعد ذلك، يصنع الباجث االستبانة لتصديق اطتبَت كاظتدرس 

 تصديق الخبراء .3
الباحث  دؽصبتصديق اطتبَت.  يقـوبعد صنع خطة اإلنتاج فالباحث 

لدكتور دانياؿ من خبَت اظتواد كاحملتويات كخبَت التصميم. خيتار الباحث ا اإلنتاج
باحث أزتد مكي حساف خيتار الك خبَت اظتواد كاحملتويات. تَت كحلمي اظتاجس

قاـ الباحث بوزع  كظتعرفة صالحية ىذه الوسيلة، اظتاجستَت كخبَت التصميم.
( Skala Likertاالستبانة إذل اطتبَتين كاستخدـ الباحث منوذج مقياس ليكَتت )
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ما اظتعيار لكل ضتساب نتيجة االستبانة اليت تتكوف من أربع درجات التقومي، كأ
 درجة فهي: 

 ٖ.ٗ دكؿاصت  
 معيار درجة االستجابات   

 درجة قيمة
 جدا جيد ٗ
 جيد ٖ
 مقبوؿ ٕ

 ناقص ٔ

 

 كلوصف نتائج االستبانة كيصنفها، كضع الباحث اظتعايَت اآلتية :  

 ٗ.ٗ دكؿاصت            
 االستبانة لكلكصف النتيجة              

 درجة القيمة
 الئق جدا %ٓٓٔ ≤مة % < قي٘ٚ

 الئق %٘ٚ ≤% < قيمة ٓ٘
 نقصاف الئق %ٓ٘ ≤% < قيمة ٕ٘
 غَت الئق %ٕ٘ ≤% < قيمة ٔ

 

، كىو خبَت عن تصميم أزتد مكي حساف اظتاجستَتفاطتبَت األكؿ ىو 
 الوسيلة التعليمية. كتعرض النتيجة احملصوؿ من خبَت التصميم كما يلي:    
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 ٘.ٗاصتدكؿ 

 نة من خبَت التصميم نتيجة االستبا

 درجة مائوية X Xi مؤشرات رقم

 الوجه 
 %ٓٓٔ ٗ ٗ ختطيط كتصميم  .ٔ
 %ٓٓٔ ٗ ٗ إعداد الصورة .ٕ
 %ٓٓٔ ٗ ٗ تركيبات األلواف  .ٖ
 %٘ٚ ٗ ٖ استخداـ اطتطوط )نوع كحجم( .ٗ
 %٘ٚ ٗ ٖ مالئمة مقدار اظتعجم .٘

 محتويات 
 %٘ٚ ٗ ٖ ختطيط كتصميم .ٙ
 %٘ٚ ٗ ٖ اطتطوط )نوع كحجم(استخداـ  .ٚ
 %٘ٚ ٗ ٖ دقة مسافة الفسحة .ٛ
 %ٓٓٔ ٗ ٗ دقة اختيار الصورة اظتستخدمة .ٜ

 %٘ٚ ٗ ٖ إعادة استخداـ .ٓٔ
  30 23 عدد إجمالي

  تنائج االستبانة على القيمة اظتئوية كىو :ظتعرفة  كاستخدـ الباحث الرمز

p =  
∑ 

∑  
   ٔٓٓ% 
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p =  
۳ٗ
ٗٓ    ٔٓٓ%  

p =    ٛ٘ % 

، أزتد مكي حساف اظتاجستَت من خبَت التصميم التصديق ستبانةانتيجة 
 %(.ٓٓٔ≤%<قيمة٘ٚ) درجة الئق جدا% كىي على ٘ٛتبلغ إذل قيمة 

 صديق.   (اظتعجمنتاج )اظتفيقرر الباحث أف 

 ىي:  التصميمأما االقًتاحات من خبَت 

 Bahasa" ك"Kamus Sakuأحسن أف يتناسب جنس اضتركؼ يف كتابة " .ٔ

Arab  يف الغالؼ مع الغالؼ يف كتاب "دركس اللغة العربية" مث تزيد "
 "Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013كتابة "

" Jurusan Pendidikan Bahasa Arab" أحسن تزيد رمز اصتامعة ككتابة .ٕ
 UIN Maulana Malik" و"Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruanو"

Ibrahim Malang" 

كاطتبَت الثاين ىو الدكتور دنياؿ اضتلمي اظتاجستَت، كىو خبَت عن اظتادة. 
 كتعرض النتيجة احملصوؿ من خبَت اظتادة كما يف اصتدكؿ التارل:  

 ٙ.ٗاصتدكؿ 
 نتيجة االستبانة من خبَت اظتادة

 درجة مائوية X Xi مؤشرات رقم

 %٘ٚ ٗ ٖ كضوح إرشادة استخداـ اظتعجم .ٔ

اظتقدمة اظتتعلقة مبستخدـ  مةئمال .ٕ
 %٘ٚ ٗ ٖ اظتعجم
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 %ٓ٘ ٗ ٕ كضوح ىدؼ تصنيف اظتعجم .ٖ
 %٘ٚ ٗ ٖ مة بالنظاـ اظتعجميئمال .ٗ
 %٘ٚ ٗ ٖ مة مبعٌت الكلمةئمال .٘
 %ٓٓٔ ٗ ٗ اظتعجم توياتدقة ترتيب ػت .ٙ
 %٘ٚ ٗ ٖ اظتعجم ػتتويات كضوح ترتيب .ٚ

ٛ. 
اختيار الكلمة اظتستخدمة يف كل دقة 

 %٘ٚ ٗ ٖ جزء من اظتعجم

 %٘ٚ ٗ ٖ اختيار الصورة اظتستخدمة دقة  .ٜ
 %٘ٚ ٗ ٖ دقة قائمة اظتراجع اظتستخدمة .ٓٔ

  30 20 عدد إجمالي
 

  تنائج االستبانة على القيمة اظتئوية كىو :ظتعرفة  كاستخدـ الباحث الرمز

p =  
∑ 

∑  
   ٔٓٓ% 

 

p =  
۳۳
ٗٓ    ٔٓٓ% 

 

p =  ٚ٘ % 

 
، لدكتور دانياؿ حلمي اظتاجستَتا من خبَت اظتادة التصديق ستبانةانتيجة 

فيقرر  %(.ٓٓٔ≤%<قيمة٘ٚدرجة الئق )كىي على % ٘ٚ تبلغ إذل قيمة
 صديق.  (اظتعجم اظتساعدنتاج )اظتالباحث أف 
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 ىي:  اظتادةأما االقًتاحات من خبَت 

 أجر اظتساكمة بًتؾ كتابة "اؿ" .ٔ
نّوف عتا مثل اظتفردات يف باب "األلواف" )غَت اىتم الكلمة اليت ال مُ  .ٕ

 منصرؼ(
احبث عن األلواف يف الشبكة الدكلية كي ألوانا مصيبا ال باستخداـ  .ٖ

 اظتلصق
 إصالح اإلنتاج األول   .4

اطترباء، فالباحث يصلح اإلنتاج قبل التجربة األكذل.  بعد تصديق
اد كاحملتويات كإما اإلصالح باعتماد على اقًتاحات اطتبَتين إما من جهة اظتو 

  من جهة التصميم.

 

 

 
 
 
 
 
 

  ٙ.ٗ صورةال
 قبل تصديق اطترباءغالؼ اظتعجم اظتساعد 
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  ٚ.ٗصورة ال
 تصديق اطترباء بعدغالؼ اظتعجم اظتساعد 

 
 التجربة الميدانية .5

مدرسة سوناف  يف التجربة اظتيدنية بعد إصالح اإلنتاج، فالباحث يقـو ب
 همجيمع ستسة طالب ك. خيتار الباحث سطة اإلسالمية ماالنجكاليجاغا اظتتو 

اإلنتاج )معجم اظتساعد على كتاب دركس اللغة العربية( مث  ظتالحظةمث يأمرىم 
يوزع الباحث االستبانة إليهم كي ديلؤكىا حسب مالحظتهم مع اإلنتاج. يشرح 

نة الباحث عن ىدؼ إمالء ىذه االستبانة مث يأخذ الباحث الصورة مع عي
التجربة. جبانب الطلبة، جيرب الباحث اإلنتاج إذل مدرسة اللغة العربية اليت تعلم 

. الحظت أمي هنر األكذلدرسة أستاذة . اظتسابعالمادة اللغة العربية يف الفصل 
اظتدرسة معجم اظتساعد على كتاب دركس اللغة العربية مث دتأل اظتدرسة إستبانة 

نتيجة االستبانة من  صل الباحث البياناتكحي عن فعالية استخداـ اإلنتاج.
 ستسة طالب كما يف اصتدكؿ اآليت:
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 ٚ.ٗاصتدكؿ 
 نتيجة االستبانة من ستسة طالب

نتيجة 
 المستجيب

عدد  مؤشرات
 20 8 7 6 5 4 3 2 1 2 إجمالي

ٔ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖٗ 
ٕ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ٘ 
ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ٘ 
ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖٗ 
٘ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ٘ 

 262 عدد إجمالي
 100 حد أعلى

 
  تنائج االستبانة على القيمة اظتئوية كىو :ظتعرفة  كاستخدـ الباحث الرمز

p =  
∑ عددإرتارل 
∑ حدأعلي     ٔٓٓ% 

 

p =  
ٖٔٚ
ٕٓٓ    ٔٓٓ% 

 

p =  ٛٙ،٘ % 
 

مدرسة سوناف  يف سابع الفصل الستسة طالب  من ستبانةاالنتيجة 
كىي على   ٘،ٙٛ %تبلغ إذل قيمة  ،كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج
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نتاج اظتالباحث أف  لخصفي %(.ٓٓٔ≤%<قيمة٘ٚ) درجة الئق جدا
 مناسب باحتياجات الطلبة. (اظتعجم اظتساعد)

مدرسة سوناف  مدرسة اللغة العربية يف  من ستبانةاالنتيجة كىذه ىي 
 .توسطة اإلسالمية ماالنجكاليجاغا اظت

 ٛ.ٗاصتدكؿ 
 نتيجة االستبانة من مدرسة اللغة العربية

 درجة مائوية X Xi مؤشرات متغير رقم

 التصميم .2

 %ٓٓٔ ٗ ٗ جذابة كجو اظتعجم للقراءة
 %٘ٚ ٗ ٖ جذابة غالؼ اظتعجم

 %ٓٓٔ ٗ ٗ اختيار الصورة
استخداـ اطتطوط )نوع 

 %٘ٚ ٗ ٖ كحجم(

 %٘ٚ ٗ ٖ األلواف  تركيبات

 المادة .1

كضوح ػتتويات إرشادات 
%ٓٓٔ ٗ ٗ اظتعجم  

كضوح شرح ػتتويات 
%٘ٚ ٗ ٖ اظتعجم  

%٘ٚ ٗ ٖ سهولة فهم ػتتويات اظتعجم  

اختيار الكلمة دقة 
اظتستخدمة يف كل جزء من 

 اظتعجم
ٖ ٗ ٚ٘%  
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 ػتتويات كضوح ترتيب
%٘ٚ ٗ ٖ اظتعجم  

%٘ٚ ٗ ٖ مة مبعٌت الكلمةئمال  

مناسبة اظتفردات باظتواد يف 
%ٓٓٔ ٗ ٗ كتاب "دركس اللغة العربية"  

الصورة جذابة زيادة 
%٘ٚ ٗ ٖ األمثاؿك   

%ٓٓٔ ٗ ٗ كضوح كيفية تررتة اظتفردات  

  45 36 عدد إجمالي
 

 

  تنائج االستبانة على القيمة اظتئوية كىو :ظتعرفة  كاستخدـ الباحث الرمز

p =  
∑ 

∑  
   ٔٓٓ% 

 

p =  
ٗٚ
٘ٙ    ٔٓٓ% 

 

p =  ٖٛ،ٜٕ % 

 
مدرسة سوناف  مدرسة اللغة العربية يف من  التصديق ستبانةانتيجة 

 )أستاذة أمي هنر األكذل(  تبلغ إذل قيمة كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج
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فيقرر  %(.ٓٓٔ≤%<قيمة٘ٚ) جدا درجة الئقكىي على % ٕٜ،ٖٛ
 صديق.  (اظتعجم اظتساعد)نتاج اظتالباحث أف 

مدرسة سوناف كاليجاغا أما االقًتاحات من مدرسة اللغة العربية يف 
 ىي: )أستاذة أمي هنر األكذل(   اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج

 أحسن ػتتويات اظتعجم ملوف ال بلونُت )أسود كأبيض( .ٔ
 

 إصالح اإلنتاج الثاني .6
 ستسةاقًتاحات من  حسب اظتيدنيةأصلح الباحث اإلنتاج بعد التجربة 

 الطالب كمدرسة اللغة العربية. بعد ذلك، يطبع الباحث يف الطبعة. 
 

 
 
 
 
 
 

 
  ٛ.ٗ صورةال

 جتربة اإلنتاج األكذلقبل اظتعجم اظتساعد  ػتتويات
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  ٜ.ٗصورة ال
 جتربة اإلنتاج األكذل بعداظتعجم اظتساعد  ػتتويات

 
 الثانية التجربة الميدانية .7

يعٌت  خيتار الباحث عينة التجربة. الثانية احث بالتجربة اظتيدانيةيقـو الب
الحظت عينة التجربة  "أ" اليت رتلتها عشركف طلبة.  الفصل السابع من طلبة 

اظتعجم اظتساعد بعد اإلصالح الثاين مث ديلؤكف االستبانة من الباحث. يأخذ 
، لبةط عشرينانب الباحث الصورة مع عينة التجربة يف التجربة اظتيدانية. جب

اللغة العربية يف الفصل  ةسجيرب الباحث اإلنتاج بعد اإلصالح الثاين إذل مدر  
االقًتاحات  تعطي ك االستبانة من الباحث دتألاإلنتاج مث  . ىي تالحظسابعال

اللغة العربية يف نفس الوقت  ةلتحسُت اإلنتاج. ىذه التجربة اظتيدانية إذل مدرس
نتيجة االستبانة  كحيصل الباحث البيانات عشرين طلبة.ة إذل مع التجربة اظتيداني

 من عشرين طلبة كما يف اصتدكؿ اآليت:
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 ٜ.ٗاصتدكؿ 
 نتيجة االستبانة من الطلبة

نتيجة 
 المستجيب

عدد  مؤشرات
 20 8 7 6 5 4 3 2 1 2 إجمالي

ٔ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ٘ 
ٕ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖٚ 
ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖٗ 
ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖٚ 
٘ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ٘ 
ٙ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖٛ 
ٚ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖٚ 
ٛ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖٙ 
ٜ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖٜ 

ٔٓ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ٘ 
ٔٔ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖٖ 
ٕٔ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖٛ 
ٖٔ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٖ٘ 
ٔٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖٙ 
ٔ٘ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖٚ 
ٔٙ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖٚ 
ٔٚ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖٙ 
ٔٛ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖٙ 
ٜٔ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗٓ 
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ٕٓ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖٛ 
 618 عدد إجمالي
 700 حد أعلى

 
  تنائج االستبانة على القيمة اظتئوية كىو :ظتعرفة  مزكاستخدـ الباحث الر 

p =  
∑ عددإرتارل 
∑ حدأعلي     ٔٓٓ% 

 

p =  
ٕٜٚ
ٛٓٓ    ٔٓٓ% 

 

p =  ٜٔ،ٕٔ % 

مدرسة سوناف كاليجاغا يف "أ" الفصل السابع من طلبة  ستبانةاالنتيجة 
%  يمةتبلغ إذل ق ، اليت رتلتها عشركف طلبة اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج

 لخصفي %(.ٓٓٔ≤%<قيمة٘ٚ) درجة الئق جداكىي على  ٕٔ،ٜٔ
 اظتعجم اظتساعد( مناسب باحتياجات الطلبة.نتاج )اظتالباحث أف 

مدرسة سوناف  مدرسة اللغة العربية يف  من ستبانةاالنتيجة كىذه ىي 
 .كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج
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 ٓٔ.ٗاصتدكؿ 
 غة العربيةنتيجة االستبانة من مدرسة الل

 درجة مائوية X Xi مؤشرات متغير رقم

 التصميم .2

 %ٓٓٔ ٗ ٗ جذابة كجو اظتعجم للقراءة
 %٘ٚ ٗ ٖ جذابة غالؼ اظتعجم

 %ٓٓٔ ٗ ٗ اختيار الصورة
استخداـ اطتطوط )نوع 

 %٘ٚ ٗ ٗ كحجم(

 %٘ٚ ٗ ٗ تركيبات األلواف 

 المادة .1

كضوح ػتتويات إرشادات 
%ٓٓٔ ٗ ٗ اظتعجم  

كضوح شرح ػتتويات 
%٘ٚ ٗ ٗ اظتعجم  

%٘ٚ ٗ ٖ سهولة فهم ػتتويات اظتعجم  

اختيار الكلمة دقة 
اظتستخدمة يف كل جزء من 

 اظتعجم
ٗ ٗ ٚ٘%  

 ػتتويات كضوح ترتيب
%٘ٚ ٗ ٖ اظتعجم  

%٘ٚ ٗ ٗ مة مبعٌت الكلمةئمال  

مناسبة اظتفردات باظتواد يف 
%ٓٓٔ ٗ ٗ كتاب "دركس اللغة العربية"  
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الصورة جذابة زيادة 
%٘ٚ ٗ ٖ األمثاؿك   

%ٓٓٔ ٗ ٗ كضوح كيفية تررتة اظتفردات  

  45 42 عدد إجمالي
 

  تنائج االستبانة على القيمة اظتئوية كىو :ظتعرفة  كاستخدـ الباحث الرمز

p =  
∑ 

∑  
   ٔٓٓ% 

 

p =  
٘ٔ
٘ٙ    ٔٓٓ% 

 

p =  ٜٔ،ٓٚ % 
مدرسة سوناف  مدرسة اللغة العربية يف من  التصديق ستبانةانتيجة 

 )أستاذة أمي هنر األكذل(  تبلغ إذل قيمة كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج
فيقرر  %(.ٓٓٔ≤%<قيمة٘ٚ) جدا درجة الئقكىي على % ٚٓ،ٜٔ

 صديق.  (اظتعجم اظتساعدنتاج )اظتالباحث أف 

مدرسة سوناف كاليجاغا أما االقًتاحات من مدرسة اللغة العربية يف 
 ىي: )أستاذة أمي هنر األكذل(   اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج

إندكنسي أحسن أف يًتتب حيت صار فتح اظتعجم من -اظتعجم من عريب .ٔ
 اليسار كاظتعجم العريب على العمـو

 كثَت مالحظة اظتعجم العريب يف دكاف الكتب أك يف اظتكتبة  .ٕ
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 جم العريب الذم الحظت و أحسن ترتيب اظتعجم حسب ترتيب اظتع .ٖ
 

 إصالح اإلنتاج الثالث .8
أصلح الباحث اإلنتاج للمرة الثالثة بعد التجربة اظتيدانية. أصلح الباحث 
اإلنتاج حسب اقًتاحات من نتيجة االستبانة من التجربة اظتيدانية. فيطبع 

 الباحث اإلنتاج بعد اإلصالح الثالث يف الطبعة. 
 

 

 
 
 
 

 
   ٓٔ.ٗ صورةال

 التجربة اظتيدانيةقبل اظتعجم اظتساعد  غالؼ
 
 

 
 
 
 
 

 التجربة اظتيدانيةجتربة  بعداظتعجم اظتساعد  غالؼ ٔٔ.ٗصورة ال
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  اإلنتاج الجماعي .20
بعد إصالح اإلنتاج الثالث، فالباحث يطبع اإلنتاج يف الطبعة كىذه ىي 
 اطتطوة األخَتة يف تطوير اإلنتاج أم اظتعجم اظتساعد على كتاب دركس اللغة

 العربية. 
  

لطلبة الفصل اللغة العربية  دروسفعالية استخدام المعجم المساعد على  . ب
 .في مدرسة سونان كاليجاغا المتوسطة اإلسالمية ماالنجالسابع 

لطلبة الفصل اظتعجم اظتساعد على تعليم اللغة العربية  كظتعرفة فعالية استخداـ
لباحث يستخدـ فا. مية ماالنجيف مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسال السابع

 اظتساكم القبلي كالبعدم بالسؤاؿ الفصل لتجربة ىذه الوسيلة كيعمل االختبار
 يعتمد الباحث بنتيجة االختبار القبلي كالبعدم. فيستخدـ الباحث بالرموز : ك 

 

t =   

√
∑   

      
 

 

 
 t نتيجة من اإلختبار القبلي كالبعدم = 

md يجة متوسط من فركؽ= نت 
  x2dنتيجة من غتموعة     ∑=

N عدد التالميذ = 
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 كأما خطوات حسبها كىي كما يلي: 

 ( Ha( كالفرض البديل )Hoتقدـ الفرض الصفر ) -ٔ
حبث يف  الطالب ظتساعدةغَت فعاؿ اظتعجم اظتساعد استخداـ  ( =Ho) (أ 

 عن اظتفردات اليت دل يعرفوا معانيها
حبث عن يف  الطالب ظتساعدةفعاؿ ظتعجم اظتساعد ااستخداـ ( = Ha) (ب 

 اظتفردات اليت دل يعرفوا معانيها
 يطلب عن اظتتوسط كمعيار اإلؿتراؼ كما يف الصفحة التالية.  -ٕ

لطلبة الفصل السابع  البعدم االختبارالقبلي ك  كحيصل الباحث نتيجة االختبار
 :التارل ما يف اصتدكؿك ،.يف مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج

 

 ٔٔ.ٗاصتدكؿ 
 نتيجة من االختبار القبلي كاالختبار البعدم

 البعدي االختبار القبلي االختبار اسم رقم
 ٜ ٗ أزتد رافيف رايف ٔ
 ٓٔ ٚ أليفُت احملمودة  ٕ
 ٓٔ ٚ أليفية اظتستغفرة  ٖ
 ٚ ٖ أين  ٗ
 ٛ ٘ أنوكراة رجاؿ  ٘
 ٛ ٗ أبريليا فوترم أماندا  ٙ
 ٓٔ ٗ ياف راكا د ٚ
 ٜ ٗ إيريسا أيوديا  ٛ
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 ٛ ٖ ػتمد شريف ىداية اهلل  ٜ
 ٓٔ ٘ مرسيندا كحي فوترم ٓٔ
 ٛ ٗ ػتمد عبد اهلل جنيدم  ٔٔ
 ٛ ٘ نبيلة فوركيتا سارم ٕٔ
 ٚ ٖ ناندا  ٖٔ
 ٜ ٘ نيلصاين  ٗٔ
 ٓٔ ٘ نور العائشة  ٘ٔ
 ٓٔ ٘ فرايوغا الكسانا ٙٔ
 ٜ ٘ رزتة أككتافيو فرديا ٚٔ
 ٙ ٖ ساندم كوسيت ٛٔ
 ٓٔ ٙ سيلما أكلياء ٜٔ
 ٓٔ ٘ كحي إنداة نور ٕٓ

 265 81 مجموعة
 7,7 3,5 متوسط

 

ك اظتتوسط  ٙ,ٗ القبلي = اصتدكؿ أف اظتتوسط لنتيجة االختباربناء على 
بشكل عاـ نستطيع أف نستنتج فإف كفائة الطالب  ٛ,ٛالبعدم =  لنتيجة االختبار

البعدم أكرب  االختبار ألف اظتتوسط من نتيجةعجم اظتساعد اظتزيادة بعد استخداـ 
 القبلي.   االختبار من متوسط نتيجة

البعدم كما يف  االختبارالقبلي ك  نتيجة االختبار الفرؽ بُت حيصل الباحثمث 
 : التارل اصتدكؿ
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  ٕٔ.ٗاصتدكؿ 
 الفرؽ بُت نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم

 رقم
 االختبار

 يالقبل
 االختبار
 البعدي

 الفروق/
d 

1d xd d1x 

ٔ ٗ ٜ ٘ ٕ٘ ٓ,ٛ ٓ,ٙٗ 
ٕ ٚ ٔٓ ٖ ٜ ٔ,ٕ- ٔ,ٗٗ 
ٖ ٚ ٔٓ ٖ ٜ ٔ,ٕ- ٔ,ٗٗ 
ٗ ٖ ٚ ٗ ٔٙ ٓ,ٕ- ٓ,ٓٗ 
٘ ٘ ٛ ٖ ٜ ٔ,ٕ- ٔ,ٗٗ 
ٙ ٗ ٛ ٗ ٔٙ ٓ,ٕ- ٓ,ٓٗ 
ٚ ٗ ٔٓ ٙ ٖٙ ٔ,ٛ- ٖ,ٕٗ 
ٛ ٗ ٜ ٘ ٕ٘ ٓ,ٛ ٓ,ٙٗ 
ٜ ٖ ٛ ٘ ٕ٘ ٓ,ٛ ٓ,ٙٗ 

ٔٓ ٘ ٔٓ ٘ ٕ٘ ٓ,ٛ ٓ,ٙٗ 

ٔٔ ٗ ٛ ٗ ٔٙ ٓ,ٕ- ٓ,ٓٗ 
ٕٔ ٘ ٛ ٖ ٜ ٔ,ٕ- ٔ,ٗٗ 
ٖٔ ٖ ٚ ٗ ٔٙ ٓ,ٕ-  ٓ,ٓٗ 

ٔٗ ٘ ٜ ٗ ٔٙ ٓ,ٕ-  ٓ,ٓٗ 

ٔ٘ ٘ ٔٓ ٘ ٕ٘ ٓ,ٛ ٓ,ٙٗ 

ٔٙ ٘ ٔٓ ٘ ٕ٘ ٓ,ٛ ٓ,ٙٗ 

ٔٚ ٘ ٜ ٗ ٔٙ ٓ,ٕ- ٓ,ٓٗ 
ٔٛ ٖ ٙ ٖ ٜ ٔ,ٕ- ٔ,ٗٗ 
ٜٔ ٙ ٔٓ ٗ ٔٙ ٓ,ٕ- ٓ,ٓٗ 
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ٕٓ ٘ ٔٓ ٘ ٕ٘ ٓ,ٛ ٓ,ٙٗ 
 24,1 -2,5 257 73 265 81 مجموعة
 0,65 -0,27 27,3 3,1 7,7 3,5 متوسط

 

( = xىذا اصتدكؿ عرؼ أف اظتتوسط لنتيجة االختبار البعدم )بناء على 
ك اظتتوسط من الفركؽ بُت   ٙ,ٗ( = yك اظتتوسط لنتيجة االختبار القبلي ) ٛ,ٛ

كغتموعة الفركؽ  ٕ,ٗ( = mdنتيجة االختبار القبلي كنتيجة االختبار البعدم )
 طلبةكعدد ال ٕ,٘ٔ( =    ∑)     كغتموعة مربع الفركؽ  ٗٛ( =  ∑)
(N = )ٕٓ فتجد قيمة .t-    : كما يلي 

t =   

√
∑   

      
 

 

t = 
ٗ ٕ

√
ٔ٘ ٕ

ٕٓ ٕٓ ٔ 
 

 

t = 
ٗ ٕ

√
ٔ٘ ٕ
ٖٛٓ
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t = 
ٗ ٕ

√ٓ،ٓٗ 
 

t = 
ٗ ٕ
ٓ،ٕ 

t =  ٕٔ  
 فتحصل أف قيمةاالختبار البعدم  االختبار القبلي كة بُت من حصوؿ اظتقارن

t-test  =ٕٔالبعدم فعاؿ أـ ال،  االختبار . ظتعرفة حصل من االختبار القبلي ك
%. ٔ% ك ٘بالدرجة  table -t كقد نظر الباحث. table -tينبغي الباحث أف ينظر 
 df% ب ٔ ك يف درجة الداللة ٓٔ،ٕ=   ٛٔ df% ب ٘فتجد يف درجة الداللة 

ب   table -tأكرب من قيمة يف t-testقيمة  أف معركؼ table -t. بنظرٚٛ،ٕ = ٛٔ
df ٔٛ. 

( Ha( مردكد كالفرض البديل )Hoألف قيمة أكرب من قيمة فالفرض الصفر )
يف اظتدرسة  اظتساعد على دركس اللغة العربيةمعجم أف استخداـ  ىكذامقبوؿ. 

  فعاؿ.  اغاسوناف كاليجة اإلسالمية توسطاظت
 المبحث الثالث : مناقشة البحث

تطوير مناقشة البحث بعد انتهاء عملية التعليم كالبحث العلمي عن  ثحبث الباح
يف مدرسة سوناف كاليجاغا لطلبة الفصل السابع اظتساعد على دركس اللغة العربية  اظتعجم

 يلي:فحصل الباحث على اإلستنتاج األخَت، كما ، اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج
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في  لطلبة الفصل السابعالمساعد على دروس اللغة العربية  تطوير المعجم . أ
 مدرسة سونان كاليجاغا المتوسطة اإلسالمية ماالنج

كلذلك لتطوير اظتعجم  اظتعجم الذم طّوره الباحث ىو معجم الكتاب. نوع
بدأت الباحث جبمع اظتفردات من الكتاب. اسم الكتاب كتاب دركس اللغة العربية 

من اظترحلة اظتتوسطة. ىذا اظتعجم يسمي الباحث ب"معجم طلبة الفصل السابع ل
جيب" أك "قاموس جيب" ألف شكلو الصغَت كيستطيع أف يدخلو يف جيب. كىذا 

أف ينظم اظتعجمي معجمو بًتتيب اظتعجم نظاـ تصنيفو ىو نظاـ األلفاظ يعٍت 
. أما نظاـ ترتيبو نظاـ ٖٔ األلفاظ )فهرس( من اظتفردات، ليس بنظر إذل معٌت الكلمة

النطق، يعٌت  البحث عن معٌت الكلمة حسب حرؼ األكؿ اظتنطوؽ كتعرؼ الكلمة 
. كاختار الباحث ىذا النظاـ الًتتيب يف ترتيب اظتفردات ٕٖاظتبحوثة يف اظتعجم مباشرة

بطريقة جتريد حيتاج إذل  الذم طّوره الباحث ألف البحث عن الكلمةيف اظتعجم 
ي الكلمة حسب الوزف يف علم الصرؼ. كىذا حيتاج إذل التعليم البحث عن أصل

 يف مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالميةالفصل السابع  ةلبطبوقت كثَت. ك 
 أكثرىم من مبتدئُت يف تعليم اللغة العربية كدل يتعلموا الصرؼ كثَتا. 

رطاس مث يف الق رتيع اظتفردات الباحث يكتببعد رتع اظتفردات من الكتاب، 
 ٕٓٔٓ Microsoft Wordبرغتة ، كباستخداـ ٕٓٔٓ Microsoft Wordبربغتة  يكتبو

 . اظتفرداتأيضا يًتتب الباحث رتيع 
. خيتار الباحث ٕٓٔٓ Microsoft PowerPoint بربغتةيصمم الباحث اظتعجم 

إلف عند الباحث أسهل تصميم اظتعجم هبذه  ٕٓٔٓ Microsoft PowerPoint برغتة

                                                           
31

 Taufiqurrochman, op. cit.,  hlm. 217 
32

 Ibid., hlm. 270 
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لتصميم غالؼ اظتعجم كالصورة   Adobe Photoshop CS3برغتة  كاسخدـ الربغتة.
العاضدة ألف لتصميم غالؼ اظتعجم كالصورة العاضدة يكوف أسهل كأحسن هبذه 

 .  يطبع الباحث اظتعجم يف الطبعةبعد عملية التصميم الربغتة. 

ية كيسأؿ الباحث التعليقات كاإلقًتاحات إما من اطترباء كمدرس اللغة العرب
كمن طلبة اللغة العربية أيضا، ألف ىذا اظتعجم يطو ر عتم. ىذا جيرل الباحث يف 
عملية التطوير كي يصَت ىذا اظتعجم أحسنا. كيف عملية التطوير يستخدـ الباحث 
اإلستبانة ظتعرفة القيمة عن ىذا اظتعجم. كحيصل النتيجة اليت تزيد يف كل درجة من 

 التجربة األكذلنتاج. النتيجة من اإلستبانة يف عملية التطوير بعد إصالحات اإل
 التجربة اظتيدانية الثانيةك  ٖٜ،٘ٛ% التجربة اظتيدانيةك  ٓٛ)تصديق اطترباء( يعٍت %

. كىذا دليل أف اظتعجم اظتساعد الذم طوره الباحث مناسب ٕٔ،ٜٔتبلغ %
 باحتياجة الطلبة.

لطلبة الفصل  المساعد على دروس اللغة العربية المعجم استخدامفعالية  . ب
 في مدرسة سونان كاليجاغا المتوسطة اإلسالمية ماالنج السابع

تسهيل الطلبة يف البحث من أغراض تطوير ىذا اظتعجم أم اظتعجم اظتساعد 
الكلمات إذل اللغة  كيستطيع الطلبة تررتةوبة يف كتاب تعليمهم عن الكلمات الصع

ظتعجم اظتساعد على تعليم اللغة ا ظتعرفة فعالية استخداـك  .بالسهل اليت يريدكهنا
 يف مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنجلطلبة الفصل السابع العربية 

القبلي كالبعدم  الفصل لتجربة ىذه الوسيلة كيعمل االختبار الباحث يستخدـ
 اظتساكم.  بالسؤاؿ
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يمة األدين بق ٙٗ اظتتوسط تبلغ إذل القيمة قيمة التالميذ القبلي االختباريف 
 اظتتوسط تبلغ إذل القيمة قيمة التالميذ بعدال االختباريف  ك .ٓٚكقيمة األعلى  ٖٓ
. ىذه النتيجة تدؿ على زيادة كفائة ٓٓٔكقيمة األعلى  ٓٙبقيمة األدين  ٛٛ

ىناؾ الفرؽ بُت  ،t-test الطالب بعد استخداـ اظتعجم اظتساعد. ككذلك من نتيجة 
كإذا ننظرنا إذل . ٕٔ=  t اليت حتصل على  قيمة ار البعدم االختب االختبار القبلي ك

table -t  قيمة %. فتجد أف ٔ% ك ٘بالدرجةt-test أكرب من قيمة يفtable -t   ب
df ٔٛ.  اظتعجم اظتساعد على تعليم اللغة العربية  أف استخداـتلك القيمة تدؿ على

 .فعاؿ اإلسالمية ماالنجيف مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة لطلبة الفصل السابع 
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة

 
 خالصة نتائج البحث . أ

 يستنبط الباحث من نتائج البحث السابقة ما يلي: 
خطوات تطوير اظتعجم اظتساعد على دركس اللغة العربية حتليل اضتاجة  .ٔ

كاظتشكلة باظتالحظة كاظتقابلة مع اظتدرسة كالطالبة، رتع البيانات أم رتع 
بنظاـ جودة يف كتاب دركس اللغة العربية، ترتيب اظتفردات اظتفردات اظتو 

، تصميم اإلنتاج، تصديق خبَت اظتواد كاحملتويات كالتصميم، إصالح النطق
 اإلنتاج األكؿ، التجربة اظتيدانية ، إصالح اإلنتاج الثاين، التجربة اظتيدانية

 ، إصالح اإلنتاج الثالث، اإلنتاج اصتماعي.الثانية
يف  ركس اللغة العربية يف الفصل السابععلى دلة فعالية ف ىذه الوسيإ .ٕ

بنظر إذل الفرؽ بُت  مدرسة سوناف كاليجاغا اظتتوسطة اإلسالمية ماالنج
. ٕٔ=  tنتيجة اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم اليت حصلت قيمة 

     فعاؿ. عجم اظتساعدبذلك ىذه اظت. t-tableأكرب من قيمة  tكقيمة 
 االقتراحات . ب

)اظتعجم  اإلنتاج ىذا البحث، يعطى الباحث االقًتاحات الستخداـ يف
 اظتساعد( كاآليت:

ىذا اظتعجم اظتساعد حيتاج إذل البحث أدؽ من قبل. على سبيل اظتثاؿ يف  .ٔ
 دقة كتابة مفردات اللغة العربية كاإلندكنيسية. 

 أف يتعاكف الباحث مع قسم الًتبية من كزارة الشؤكف الدينية يف طبع ىذا .ٕ
اظتعجم اظتساعد. إذف، يكوف اظتعجم اظتساعد أرخص من قبل. اظتدارس 

 ستجذب أف تستخدـ ىذا اظتعجم ظتدرسيهم كطلبتهم.
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أف يصنع قسم الًتبية من كزارة الشؤكف الدينية دستورا أك نظاما الذم  .ٖ
يوجب اظتدارس اليت تستخدـ كتاب دركس اللغة العربية أف يكملو باظتعجم 

 اظتساعد.    
الذم يريد أف يطور اظتعجم اظتساعد مثل ىذا اظتعجم من الكتاب من  .ٗ

فأحسن أف يطور اظتعجم اظتساعد على كتاب دركس اللغة العربية للفصل 
 ألف اظتعجم عتذين الفصلُت دل يطو ْر.  التاسعك  منالثا
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 قائمة المراجع
 

 المراجع العربية .أ 
 

 يف" العربية اللغة دركس" كتاب على ساعداظت اظتعجم تطوير .ٕٙٔٓػتمد.  ،أمُت
 اضتكومية اإلسالمية الثانوية اظتدرسة يف كالتطوير البحث) الثانوية اظترحلة
، جامعة موالنا مالك كلية علـو الًتبية كالتعليم) .البحث اصتامعي .(باؾتيل

 .(إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج
الرياض: جامعة اظتلك سعود كلية  .اظتعاجم اللغويةق. ٕٛٗٔ. جودات ،جقمقجي

 .اللغات كالًترتة
 .دار الفكر اظتعصر :لبناف، البحث العلمي.  ٕٓٓٓ. رجاء كحيد ،دكيد

 .الرياض: دار السلمة للنشر ك التوزيع ،البحث العلمي. ٜٜٚٔ. ذكقاف، عبيدات 
القاىرة: علم . البحث اللغوم مع دراسة لفظية التأثَت. ٜٜٛٔ. أزتد ؼتتار، عمر

 .الكتب
السعودم: جامعة اظتلك . علم اللغة كصناعة اظتعجم .ٜٜٔٔ. علي، القاشتي

 .سعود

إعداد اظتعجم اظتوضوعي على تعليم اللغة العربية  .ٕ٘ٔٓ ، فوكوه أرم.كجياكسونو
ظتستول الثانوم )حبث تطويرم يف اظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية 

، جامعة موالنا الًتبية كالتعليم كلية علـو) .البحث اصتامعي .(ٖمباالنج 
 .(مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج

. فقو اللغة كعلم اللغة نصوص كدراسات. ٜٜ٘ٔ. ػتمد سليماف ،ياقوت
 .دار اظتعرفة اصتامعةإسكندرية: 
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القاىرة:  ،تصميم البحث لتعليم اللغة العربية األجنب. ٜٚٚٔ. فتحي علي ،يونس
 .دار الثقافة
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ANGKET PENILAIAN TERHADAP KAMUS SAKU BUKU دروس اللغة العربية 

TINGKAT MADRASAH TSANAWIYAH DI MTs SUNAN KALIJAGA MALANG 
 

Kepada Yth.  

H. Ahmad Makki Hasan, M. Pd  

di  

   UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan program S1 Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengembangkan produk 

berupa kamus saku buku دركس اللغة العربية sebagai sarana pendukung dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab di sekolah khususnya kelas VII tingkat Madrasah Tsanawiyah.  

Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi sebuah sarana 

yang dapat membantu siswa dalam proses belajar bahasa Arab, maka peneliti memohon 

kesediaan Bapak untuk mengisi angket ini sebagai Ahli Desain.   

Adapun skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN)  

1 2 3 4 

Kurang Baik  Cukup Baik  Baik  Sangat Baik  
 

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

untuk melakukan perbaikkan-perbaikkan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk 

kamus yang peneliti kembangkan ini.  

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.  

        Malang, 17 Juni 2017  

        Peneliti, 

 

 

 

        Muhammad Aminudin 

        NIM.  13150019 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CURRICULUM VITAE AHLI DESAIN 

Nama Lengkap  

AHMAD MAKKI HASAN 

Latar Belakang Pendidikan  

S1 BSA UIN Malang 

S2 PBA UIN Malang 

Profesi yang sedang ditekuni  

Dosen UIN Malang 

Pengalaman dalam bidang pendidikan  

- Juara I Tingkat Jatim “Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab” 

- Narasumber Nasional Kurikulum 2013 B. Arab  

Karya yang pernah dihasilkan  

- Buku “99 Permainan dalam Pembelajaran Bahasa Arab”  

- Best Practice Pembelajaran Bahasa Arab SMA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANGKET PENILAIAN TERHADAP KAMUS SAKU BUKU دروس اللغة العربية 

TINGKAT MADRASAH TSANAWIYAH DI MTs SUNAN KALIJAGA MALANG 
 

Kepada Yth.  

Dr. Danial Hilmi, M. Pd  

di  

   UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan program S1 Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengembangkan produk 

berupa kamus saku buku دركس اللغة العربية sebagai sarana pendukung dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab di sekolah khususnya kelas VII tingkat Madrasah Tsanawiyah.  

Selanjutnya agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi sebuah sarana 

yang dapat membantu siswa dalam proses belajar bahasa Arab, maka peneliti memohon 

kesediaan Bapak untuk mengisi angket ini sebagai Ahli Isi dan Materi.   

Adapun skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN)  

1 2 3 4 

Kurang Baik  Cukup Baik  Baik  Sangat Baik  
 

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

untuk melakukan perbaikkan-perbaikkan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk 

kamus yang peneliti kembangkan ini.  

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.  

        Malang, 19 Juni 2017  

        Peneliti, 

 

 

 

        Muhammad Aminudin 

        NIM.  13150019 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CURRICULUM VITAE AHLI ISI DAN MATERI 

Nama Lengkap  

DR. DANIAL HILMI, M.Pd.  

Latar Belakang Pendidikan  

S1 PBA UIN MALIKI MALANG (2013)  

Profesi yang sedang ditekuni  

Dosen Jurusan PBA  

Pengalaman dalam bidang pendidikan  

Pengajar PPS UIN  

Karya yang pernah dihasilkan  

- Buku Cara Mudah Belajar Ilmu Shorof (2011)  

 العربية ألغراض خاصة للعاملُت يف غتاؿ العلـو كالتكنولوجيا -

 

 

 

 



 
 

 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN GURU MATA PELAJARAN 

BAHASA ARAB TERHADAP KAMUS SAKU BUKU دروس اللغة العربية 

TINGKAT MADRASAH TSANAWIYAH DI MTs SUNAN KALIJAGA MALANG 
 

Kepada Yth.  

Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab  

di  

   MTs Sunan Kalijaga Malang  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka penulisan skripsi untuk menyelesaikan program S1 Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengembangkan produk 

berupa kamus saku buku دركس اللغة العربية sebagai sarana pendukung dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab di sekolah khususnya kelas VII tingkat Madrasah Tsanawiyah.  

Kamus ini didesain untuk siswa kelas VII tingkat Madrasah Tsanawiyah pada mata 

pelajaran bahasa Arab. Berkaitan dengan penyusunan kamus tersebut, peneliti bermaksud 

melakukan uji efektivitas terhadap produk (kamus) yang dikembangkan.  

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

penilaian terhadap kualitas produk yang telah dikembangkan melalui angket ini. Hasil 

pengisian angket akan digunakan untuk menyempurnakan produk yang dikembangkan 

agar produk bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan di masa mendatang. Sebelumnya, 

peneliti mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam 

pengisian angket ini.  

Adapun petunjuk pengisian angket adalah sebagai berikut :  

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

produk (media pembelajaran) yang peneliti kembangkan.  

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

a) Skor 1     : kurang baik, kurang tepat, kurang sesuai, kurang jelas, kurang menarik. 

b) Skor 2     : cukup baik, cukup tepat, cukup sesuai, cukup jelas, cukup menarik. 

c) Skor 3     : baik, tepat, sesuai, jelas, menarik. 

d) Skor 4     : sangat baik, sangat tepat, sangat sesuai, sangat jelas, sangat menarik.  

 



 
 

 

3. Kesimpulan dan saran mohon ditulis pada kolom yang telah disediakan.  

4. Pengisian angket ini bertujuan untuk mengukur tingkat keefektifitasan produk yang 

telah dikembangkan sehingga kecermatan dalam penelitian produk sangat 

diharapkan.  

 

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

peneliti untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehngga dapat meningkatkan kualitas 

produk (kamus) yang peneliti kembangkan ini.  

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

        Malang, 21 Juni 2017  

        Peneliti, 

 

 

 

        Muhammad Aminudin 

        NIM.   13150019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

ANGKET PENILAIAN TERHADAP KAMUS SAKU BUKU دروس اللغة العربية 
TINGKAT MADRASAH TSANAWIYAH DI MTs SUNAN KALIJAGA MALANG 

 

A. Identitas Siswa  

 Nama   : __________________________________ 

 Kelas   : __________________________________ 

B. Petunjuk Pengisian Angket  

a. Isilah angket di bawah ini dengan sejujur-jujurnya. 

b. Angket ini terdiri dari 10 pernyataan. Anda diminta mengisi pada kolom skor di 

samping kanan pernyataan dengan memberi tanda (√).  

 

Keterangan: 

SS Sangat Setuju 

S Setuju 

T Tidak Setuju 

STS Sangat Tidak Setuju 

 

 

No Indikator 

Penilaian 

SS S TS STS 

1 Desain cover kamus ini menarik     

2 Saya tertarik dengan tampilan kamus ini     

3 Petunjuk penggunaan kamus ini sangat jelas     

4 
Kosakata yang ada pada kamus ini sesuai 

dengan buku دروس اللغة العربية 

    

5 
Kamus ini mudah digunakan dan dapat 

dioperasikan secara mandiri 

    

6 Batas antar materi jelas dan tepat     

7 
Dengan kamus ini saya dapat dengan mudah 

mencari makna kata 

    

8 

Saya tertarik dengan penambahan gambar 

dan kata-kata mutiara pada bagian akhir 

kamus ini 

    

9 

Saya merasa daya serap saya terhadap 

mufrodat bahasa Arab lebih cepat dengan 

menggunakan kamus ini 

    

10 
Saya merasa semangat dalam belajar bahasa 

Arab dengan menggunakan kamus ini 

    



 
 

 

Pedoman Wawancara 

1. Menurut anda, apakah buku ajar bahasa arab yang digunakan disekolah sudah efektif? 

Berikan alasan! 

2. Apakah siswa anda mengalami kesulitan dalam memahami buku ajar yang 

digunakan? Berikan alasan! 

3. Bagaimana kemampuan siswa anda dalam memahami kosakata bahasa arab? 

4. Menurut anda, apakah siswa membutuhkan kamus bantu sebagai penunjang dalam 

memahami buku ajar bahasa arab yang digunakan disekolah? 

5. Jika iya, kamus seperti apa yang bisa membantu siswa dalam memahami buku ajar 

bahasa arab yang digunakan?



 
 

 

 

 

 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf أ، ب، ج، د di depan jawaban yang benar! 

 " ...تػ ْقِومْيه " ةِ م  لِ  ك  ٌت  عْ م   .ٔ
 Kalenderج.                                    Alamat . أ

    Jalanد.                                    nomor . ب

ٕ. Makna gambar di bawah ini... 
 
 
 
 

 ص ْحنه ج.                                 ِمْرح اضه  . أ

 ِمْلع ق ةه د.                                    ِمْقل م ةه  . ب

 " يف اللُّغ ِة اْلع ر بِي ِة ...k ertasم ْعٌت  " .ٖ
 خ رِْيط ةه ج.                                   ح اِئطه  . أ

 قػ ل مه د.                                      ك ر ؽه  . ب

 ك اِسخه الف ْصُل  .ٗ
Makna kalimat yang bergaris bawah... 

 luasج.                                     kotor . أ
 sempitد.                                   bersih   . ب

 الك ِلم اِت اآْلتِي ِة ك م ا يفْ اْلِمث اؿِ ب د ْؿ  .٘
Makna kalimat yang bergaris bawah... 

 !Gantilahج.                                !Kerjakan . أ
 ”Terjemahkanlahد.                                !Pilihlah   . ب

 

Nama         : .................................................................. 

Kelas          : ................................................................... 

 



 
 

 

 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

  artinya ................................................................" بػ نػ ْفس ِجيُ " .ٙ
 أ ص ح  اأْل ْجوِب ةِ ِاْختػ ْر  .ٚ

Kata yang bergaris bawah artinya............................................ 
 ...................................................." يف اللُّغ ِة اْلع ر بِي ِة ...tetanggaم ْعٌت  " .ٛ
 artinya ................................................................" يُِعدُّ -ع د  أ  " .ٜ

ٔٓ. ibunya menyiapkan makan malam membantu Rudi 

................................................" يف اللُّغ ِة اْلع ر بِي ِة ...membantuم ْعٌت  "



 
 

 

Tabel - t 

Titik Presentase Distribusi t (df = 1 – 40) 

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 

10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 

 



 
 

 

 التعليم )التجربة الميدانية( صورة عملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 التعليم )تجربة الميدانية الثانية( صورة عملية

 

 

 

 

 

 

 

 التعليم )اإلجتبار القبلي( صورة عملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 التعليم )اإلجتبار البعدي( صورة عملية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اتيةالسيرة الذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة المستوى الدراسي
 ـٕٚٓٓ-ٕٔٓٓ ماالنج اضتكوميةاإلبتدائية  البوراتوريـو مدرسة

 ـٕٓٔٓ-ٕٚٓٓ سنجاسارم ماالنج ٔمدرسة اظتعارؼ اظتتوسطة اإلسالمية 
 ـٖٕٔٓ-ٕٓٔٓ سنجاسارم ماالنج ٔمدرسة اظتعارؼ الثانوية اإلسالمية 

ا( ىف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية بكلوريوس )سرجان
 كالتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنق

 اآلف - ـٕٚٔٓ

 
 

 

 

 

 محمد أ مني ادلين :     الامس

 1995أ غسطس  8ماالجن،  : واترخيه حمّل امليالد

 : اإلندكنيسية           اصتنسية 

 ماالجن -ج غاس يك 6شارع جاندي  :     امعنوان

 امرايضة :     امهواية

 085790977661 :    رمق اجلّوال

  .muhammad95@gmail.comdidin :  امربيد الاميكربوين

 


