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  )3D(إعداد معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة األبعاد 
  )بالتطبيق علي طلبة روضة األطفال خير أمة ماالنج(

  
 رسالة الماجستير

 

  
 

  

 

 

  :إعداد

  ١٥٧٢١٠۲۲    ك ويدي أضحامية. س

  

  

 كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية 

 اإلسالمية الحكومية ماالنقجامعة موالنا مالك إبراهيم 
٢٠١٧  

 



 
 

 ب 

 

   )3D(إعداد معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة األبعاد 
  )بالتطبيق علي طلبة روضة األطفال خير أمة ماالنج(

  خطة الرسالة

هذه اخلطة تقدم إىل جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الستفاء 
  احلصول على درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةشرط من شروط 

  :إعداد

  ك ويدي أضحامية. س

  ١٥٧٢١٠۲۲: رقم التسجيل 

  :تحت إشراف

  الحاج حلمي سيف الدين الماجستير. د        دانيال حلمي الماجستير. د

  

  

  

 

 كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية 

 اإلسالمية الحكومية ماالنقجامعة موالنا مالك إبراهيم 
٢٠١٧  
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  االستهالل

  
 
 
 
  

  

                       
 ) ١١: سورة الرعد، آية(

 

ا وْ فِّرُ نـَ َال تـُ ا وَ وْ َشِّرُ ب ا، وَ وْ رُ سِّ َال تـُعَ ا وَ وْ رُ َسِّ   ي
   )البخرىقوله أنس ابن مالك، أخرجه (

  
  

  

  



 
 

 ز 

 

  إهداء

  
  :أهدي هذه الرسالة

  
  )سينيمني(وجديت العزيزة ) رومسيايت(ووالديت احملبوبة ) عثمان(إىل والدي احملبوب 

  هم الذين قد ربوين تربية طيبة منذ صغاري وأعطوين كل ما أحتاج إليهم
  من املال والدعاء والتشجيع والرمحة 

  
  

  )حممد غفور الرمحن(وأخي ) الواحدةراستا عثماينيت وفتية (وإىل أخيتّ 
  الذين شجعوين وساعدوين يف كل صعوبيت  

  



 
 

 ح 

 

  مستخلص البحث

بالتطبيق (إعداد معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد . م٢٠١٧، ك ويدي أضحامية.س
العربية كلية الدراسات ، البحث العلمي، قسم تعليم اللغة )على تالميذ روضة األطفال خري أمة ماالنج

األستاذ الدكتور دانيال : املشرف األول. العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
  الدكتور حلمي سيف الدين: حلمي، واملشرف الثاين

  معجم اللغة العربية، ثالثة أبعاد: الكلمات المفتاحية 
 غري الرمسية واملؤسسة املؤسسة يف العربية اللغة تعليم منها قسمني إىل ينقسم إندونسيا يف العربية اللغة تعليم إن

واملعجم كاوسائل التعليمية له دور مهم يف عملية التعليم والتعلم اللغة العربية يف روضة األطفال لرتقية رغبة . الرمسية
 إىل وسائل اجلذابة والكتاب املناسب ألن تعليم اللغة العربية يف مستوى روضة األطفال حيتاج .التالميذ ومحاستهم

الوسائل التعليمية  مل حتقيق األهداف التعليم ألن ليس هناك لكن .ملمارسة التالميذ أن يعرف املفردات العربية
ممل واليستطيع فهم املفردات  الغربية اللغة تعليم يسبب الذي هو وها. اجلّذابة يف روضة األطفال خري أمة ماالنج

 التالميذ باحتياجات معجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد إعداد إىل الباحثة حتتاج ولذلك، .دةالعربية باجلي
  .هناك

كيف يتم إعداد معجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد ) ١: أما أسئلة البحث يف هذا البحث يعين
اإلنتاج من معجم اللغة العربية على  ما مواصفات) ٢، )بالتطبيق على تالميذ روضة األطفال خري أمة ماالنج(

ما مدى فعالية معجم اللغة العربية ) ٣، )بالتطبيق على تالميذ روضة األطفال خري أمة ماالنج(أساس ثالثة أبعاد 
واملنهج املستخدم يف هذا البحث ). بالتطبيق على تالميذ روضة األطفال خري أمة ماالنج(على أساس ثالثة أبعاد 

واستخدمت الباحثة خطوات البحث التطوير لبورق وغال . التطوير باملدخل الكيفي والكميهو منهج البحث و 
)Borg and Gall(ا، مجع املعلومات، تصميم اإلنتاج، تصديق املنتج، اصالح : ، وهي حتليل إحتياجات ومشكال

واألساليب املستخدمة جلمع . املنتج، جتربة املنتج، إصالح املنتج، جتربة فعالية، إصالح املنتج، اإلنتاج النهائي
أما حتليل البيانات باستخدام الوصفي التحليلي والتحليل . البيانات هي املالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبار

 .اإلحصائي الوصفي
معجم اللغة العربية املعّد على أساس ثالثة أبعاد اليت حتتوي على ) ١ونتائج هذا البحث املقدمة هي 

مواصفات هذا معجم اللغة العربية املعّد يعين أن ) ٢. وكل موضوع يشتمل على عشر مفردات. مخس موضوعات
املعجم اللغة العربية اليت صممت الباحثة له فعالية يف ) ٣. شكل الصورة املناسب باملفردات مثل الكائن األصلى

ن مقارنة الباحثة بني النتائج يف يبدو ذلك ع. ترقية محاسة التالميذ ورغبتهم عند عملية التعليم اللغة العربية
 t يف املوجودة قيمة من أكرب ٨،٣٤) T-hitung( احلساب t قيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي، وذلك أن

  ). ٢،٠٧٤% (٥وأما يف مستوى ) ٢،٨١٩% (١على مستوي (T-tabel) اجلدول 
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ABSTRACT 
 

SK. Widi Adhamiati. 2017. Preparation Of Arabic Language Dictionary For 
Kindergarden Stand Of 3 Dimention (It Using On Students Of Raudhatul 
Athfal Khoiru Ummah In Malang). Thesis, Post-Graduate Program In 
Arabic Language Education, State Islamic University Of Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Supervisor: (1) Dr. Danial Hilmi, M.Pd (2) Dr. H. Helmi 
Saefuddin, M.Fil   

Keywords: The Dictionary Of Arabic Language, 3 Dimention 

 Arabic language learning in Indonesia is divided into two institutions are 
Arabic language learning in formal institutions and non-formal institutions. The 
studied of Arabic language in Raudhatul Athfal has using the dictionary as a 
media, it has part of the important thing to stand up students spirit. But, researcher 
has faind in the Raudhatul Athfal Koiru Ummah Malang no one nice media, that 
is makeing the studied of Arabic language became bored. Therefore, researcher 
needs to compile the dictionary of Arabic language according to the necessary of 
students there.  

The under line of this research is (1) How to head up the dictionary of 
arabic language for kindergarden stand of 3 dimention (it using on students of 
raudhatul athfal khoiru ummah in Malang). (2) What the caracteristics of arabic 
language dictionary for kindergarden stand of 3 dimention (it using on students of 
raudhatul athfal khoiru ummah in Malang). (3) How the efectifity of arabic 
language dictionary for kindergarden stand of 3 dimention (it using on students of 
raudhatul athfal khoiru ummah in Malang). This research uses research and 
development (R&D) method with qualitative and quantitative approach. 
Researcher also used by Borg and Gall: prepare study, colected documents, desain 
result, the trial revition, product revision and the result. The techniques to collect 
data are observation, interview, questionnaire and test. Data analysis using 
descriptive analysis and descriptive statistical analysis. 

The results of this research is (1) The dictionary of arabic language had of 
3 dimention consisting of 5 tittles and each tittle stand of ten vocabularys. (2) the 
characteristic of this dictionary of arabic language is the shape of picture 
vocabulary as reality. (3) Dictionary of arabic language that have been prepared 
are effective to improve student’s ability in Arabic language learning. This result 
is seen when the researcher compared the pre test and post test results obtained by 
the students, and the value of t(count) in this research (8,34) is bigger than the value 
of t(table) (2.819) at 1% degree and (2.074) at 5% degree. 
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ABSTRAK 
 

SK. Widi Adhamiati. 2017. Pembuatan Kamus Bahasa Arab Untuk TK 
Berdasarkan 3 Dimensi (Di Praktekkan Pada Siswa Di Raudhatul Athfal 
Khoiru Ummah Malang). Tesis, Program Studi Magister Pendidikan 
Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. Danial Hilmi, M.Pd. (2) Dr. H. 
Helmi Saefuddin, M.Fil 

Kata Kunci: Kamus Bahasa Arab, 3 Dimensi 

Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu 
pembelajaran Bahasa Arab di lembaga formal dan non formal. Dalam 
pembelajaran Bahasa Arab di Raudhatul Athfal kamus sebagai media 
pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan 
semngat siswa. Karena pembelajaran bahasa arab di tingkat RA itu membutuhkan 
metode dan media yang menyenangkan untuk membiasakan siswa mengenal 
kosakata Arab. Akan tetapi di Raudhatul Athfal Khoiru Ummah Malang karena 
tidak ada media pembelajaran yang menyenangkan, dan hal inilah yang 
menyebabkan pembelajaran bahasa Arab itu menjadi membosankan dan tidak 
biasa memahami kosakata Arab dengan baik. Oleh karena itu, peneliti menyusun 
kamus Bahasa Arab yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana penyusunan kamus 
bahasa arab berdasarkan 3 dimensi (di praktekkan pada siswa di raudhatul athfal 
khoiru ummah Malang), (2) Apa karakteristik dari kamus bahasa arab 3 dimensi 
(di praktekkan pada siswa di raudhatul athfal khoiru ummah Malang), (3) 
Sejauhmana efektifitas kamus bahasa arab berdasarkan 3 dimensi (di praktekkan 
pada siswa di raudhatul athfal khoiru ummah Malang). Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (R&D) dengan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Peneliti juga menggunakan langkah-langkah 
penelitian pengembangan Borg and Gall yaitu: studi pendahuluan, pengumpulan 
data, pengembangan desain, validasi ahli, revisi produk, uji coba produk, revisi 
hasil uji coba, uji coba produk, revisi produk, hasil akhir. Adapun teknik yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, angket dan 
tes. Dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik 
deskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah (1) Sebuah kamus bahasa Arab berdasarkan 
3dimensi yang terdiri dari 5 tema dan setiap tema terdiri dari sepuluh kosakata. (2) 
Karakteristik dari kamus bahasa Arab ini yaitu bentuk gambar yang sesuai dengan 
kosakata itu seperti benda aslinya. (3) Kamus bahasa Arab yang sudah disusun 
tersebut efektif untuk meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran Bahasa 
Arab. Hasil ini terlihat ketika peneliti membandingkan hasil pre test dan post tes 
yang didapatkan para siswa, dan nilai t(hitung) dalam penelitian ini (8,34) lebih 
besar daripada nilai t(tabel) (2,819) pada derajat 1% dan (2,074) pada derajat 5% 
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 وتقدير شكر
  

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا الذي علمنا مبا مل نعلم وأمرنا بالقراءة لكي 
نفهم، ونصلى ونسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى آله وأصحابه أمجعني، 

  .بإحسان إىل يوم الدين أما بعدوالتابعني ومن تبعهم 
تسر الباحثة إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا تريد الباحثة أن 
تقدم من صميم قبله العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم وساعده على  

  : كتابة هذه الرسالة، وهم
إبراهيم  مالك موالنا معةمدير جا املاجستري، احلارس عبد احلاج الدكتور األستاذ .١

 .مباالنج احلكومية اإلسالمية
احلاج  والدكتور العليا الدراسات مدير كلية املاجستري، موليادي الدكتور األستاذ .٢

مالك  موالنا جامعة العربية اللغة تعليم قسم رئيس املاجستري، وارغاديناتا ولدانا
  مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم

 أعطى اإلرشادات قد الذي األول املشرف حلمي املاجستري بصفتهالدكتور دانيال  .٣
 .الرسالة هذه كتابة يف املفيدة والتوجيهات

 أعطى قد الذي الثاين املشرف بصفته املاجستري الدكتور احلاج حلمي سيف الدين .٤
 .الرسالة هذه كتابة يف املفيدة اإلرشادات والتوجيهات

 بصفته والدكتور توفيق الرمحن األول برياخل الدكتور عبد الوهاب الرشيدي بصفته .٥
 العربية اللغة معجم وتصحيح إلصالح واالقرتاحات املالحظات الثاين، أعطا اخلبري

 .بإعداده الباحثة اليت قامت
احملرتمني، الذين أعطوا علومهم خملصني وأعطوا   العليا الدراسات يف األساتذة مجيع .٦

 .كل معلومات يف تنمية العلوم
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  محتويات البحث
  أ  .....................................................صفحة الغالف 
  ب  .....................................................صفحة املوضوع 
  ج  ......................................................موافقة املشرفني 

  د  .....................................املناقشة املوافقة واالعتماد من جلنة 
  ه  .........................................................إقرار الطالبة 
  و  ..........................................................االستهالل 

  ز  ..............................................................إهداء 
  ح  ..............................................مستخلص باللغة العربية 

  ط  ............................................مستخلص باللغة اإلجنليزية 
  ي  .........................................مستخلص باللغة اإلندونيسية 

  ك  .......................................................شكر والتقدير 
  م  .....................................................حمتويات البحث 

  ف  .......................................................قائمة اجلدول 
  ص  ........................................................قائمة الصور 

  ق  .......................................................قائمة املالحق 
  .......................................... اإلطار العام: الفصل األول

 ........................................................مقدمة   .أ 
 ..................................................أسئلة البحث   .ب 
 ................................................أهداف البحث   .ج 
 ...............................................مواصفات املنتج   .د 
 .................................................فرضية البحث   .ه 
 ..................................................أمهية البحث   .و 

١  
١  
٦  
٦  
٧  
٧  
٧ 



 
 

 ن 

 

 .................................................حدود البحث   .ز 
 .............................................الدراسات السابقة   .ح 
  ............................................حتديد املصطلحات   .ط 

٨  
٩  

١٤  
  .......................................اإلطار النظري : الفصل الثاني
  ...............................................املعجم : املبحث األول

 ................................................مهفوم املعجم   .أ 
 ................................................أقسام املعجم   .ب 
 ...........................................نظام املعجم العربية   .ج 
 ...............................................وظائف املعجم   .د 
 ........................................خصائص املعجم اجليد   .ه 
 ..............................عة املعجم اخلطوات اإلجرائية لصنا  .و 
 ........................أهداف استخدام املعجم لروضة األطفال   .ز 

  .....................................وسائل ثالثة أبعاد : املبحث الثاين
 ......................................مفهوم وسائل ثالثة أبعاد   .أ 
 ......................................أنواع وسائل ثالثة أبعاد    .ب 
 ...................................خصائص وسائل ثالثة أبعاد   .ج 
 ...............................شروط وسائل ثالثة أبعاد الفعالة   .د 
 .....................................أهداف وسائل ثالثة أبعاد   .ه 
  ......................................وسائل ثالثة أبعاد مميزات   .و 

  ............................تعليم اللغة العربية لألطفال : املبحث الثالث
 ..............................مفهوم تعليم اللغة العربية لألطفال   . أ

  ...............عوامل أساسية يف اإلستعداد اللغوي عن األطفال    . ب

١٥  
١٥  
١٥  
١٧  
١٨  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٣١  
٣١  
٣١  
٣٢  
٣٩  
٤٠  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٢  
٤٣  

  ٤٦  ......................................منهجية البحث : الفصل الثالث



 
 

 س 

 

 ........................................مدخل البحث ومنهجه    .أ 
 ......................................إجراءات البحث والتطوير    .ب 
 ............................................البحث عينته جمتمع   .ج 
 ...............................................متغريات البحث   .د 
 ...................................................جترية اإلنتاج   .ه 
 ..............................البيانات ومصادرها وأساليب مجعها   .و 
 .................................................البحث أدوات   .ز 
  .........................................أسلوب حتليل البيانات   .ح 

٤٦  
٤٦  
٤٩  
٥٠  
٥٠  
٥١  
٥٦  
٥٧  

  .....................نتائج البحث وتحليلها ومناقشاتها : الفصل الرابع
  ........................................نتائج البيانات : املبحث األول

 ................إعداد معجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد   .أ 
 .............مواصفات معجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد   .ب 
 .................فعالية معجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد   .ج 

  ...................................ئج البحث مناقشة نتا: املبحث الثاين
 .................إعداد معجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد   . أ

 ............مواصفات معجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد    . ب
  .................فعالية معجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد   . ج

٦١  
٦١  
٦١  
٨٥  
٩٠  
٩٩  

١٠٠  
١٠٧  
١٠٩  

  ...........................................الخاتمة : الفصل الخامس
 ...........................................ملخص نتائج البحث   .أ 
  .........................................التوصيات واالقرتاحات    .ب 

١١٠  
١١٠  
١١١  

  ١١٣  ......................................................قائمة المراجع  .

    المالحق .
    سيرة ذاتية



 
 

 ع 

 

  قائمة الجدول
  الصفحة  الموضوع  جدول  الرقم
  ١٢  الدراسات السابقة  ۱.۱:  جدول   ١
  ٥٥  البيانات الكيفية  ٣.١: جدول   ٢
  ٥٥  البيانات الكمية  ٣.٢:  جدول   ٣

اإلستبانة ومعيار الصدق من املواصفات نتيجة   ۳.۳: جدوال   ٤
  ٥٨  تصديق اخلرباء

  ٦٠  معيار نتائج التالميذ  ٣.٤: جدول  ٥

  نتائج االستبانة لتحليل االحتياجات قبل  ٤.١: جدول  ٦
  ٦٦  التصميم املعجم املعدّ 

  ٦٧  حتليل نتائج االستبانة قبل التصميم املعجم املعدّ   ٤.٢: جوول  ٧

املتخصص يف حمتوى  اخلبري من التصديق نتائج  ٤.٣: جدول  ٨
  ٧١  معجم ولغته

  ٧٤  معيار لنتائج االستبانه من تصديق اخلرباء  ٤.٤: جدول  ٩
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  الفصل األول

  اإلطار العام

 المقدمة  . أ
 ألن هناك فيه، اإلسالمي الدين ودخل إندونيسيا إىل العربية اللغة انتشرت

 قد مؤقتا ١.الكرمي القرآن كلغة موقعها خبالف اإلسالم يف التنسك قوية بأشكال عالقة
 القدرة من أكثر العربية اللغة كفاءة إىل حيتاج متنوعة ببالد املسلم الزمن واتصال تغري

 القدرة إىل حيتاج لذلك .وحترريا شفهيا االتصال كوسيلة إليها هم حيتاجون .التقابلية
  ٢.اإلنتاجية

 اجللسة) ٢٨ -د( ٣١٩٠رقم  املتحدة قررها لألمم العامة اجلمعية أصدرت لقد
 بني مكانتها العربية أخذت فقد هم اتفقوا .١٩٧٣ سنة ديسمرب يف ٢٢٠٦ رقم العامة
 ويف املتحدة لألمم العامة اهليئة تستخدم يف رمسية لغة ا واعرتف املعاصر العامل لغات

ا   ٣.منظما
أمهية  أن كما .العامل لغات بني خاصة مكانة العربية للغة إن اخلويل علي وقال

وهي  التالية العديدة األسباب إىل العربية اللغة أمهية وترجع .يوم بعد يوما تزيد اللغة هذه
ا  .الشرعية واألحكام والنواهي األوامر املسلم منه يستمد الذي الكرمي القرآن لغة أ

 الذي الشريف احلديث ولغة .اإلسالم أركان من أساسي ركن هي اليت ولغة الصالة
 يف أوىل كلغة مستخدمة ولغة .للعرب اقتصادية ومكانة .حياته يف عليه املسلم يعتمد
 ومن .اإلسالمية الدول من كثري يف ثانية كلغة وتستخدم عربية وعشرين دولة اثنتني
  ٤.ا يهتم من كل على الزما يصبح تعلمها األمهية تلك

                                                             
1Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Cet. V; Malang: Misykat, 2012), 
hal. 28. 
2Ibid., hal. 30. 
3Mika Nur Cahyanti dkk, Peningkatan Kemampuan Berbahasa Ekspresif dan Reseptif Anak Autis 
dengan Menggunakan Pendekatan ABA (Applied Behavior Analysis), Jurnal P3LB Volume 1,2 
(Desember, 2014), hal. 125. 

 .٢٠- ١٩: ص ،)١٩٨٤السعودية،  العربية اململكة :الرياض(  العربية اللغة تدريس أساليب ،اخلويل علي حممد٤
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 منها قسمني إىل ينقسم إندونيسيا يف العربية اللغة تعليم أن املعروف هو كما
 من يتكون الرمسية املؤسسة .الرمسية غري واملؤسسة الرمسية املؤسسة يف العربية تعليم اللغة

 املؤسسة أما٥ .واملتواسطة واجلامعة واإلبتداعية منها مرحلة روضة األطفال أربع مراحيل
وما  التعليم جملس للمجتمع، التعليم مركز التعليم، املركز، جمموعة من يتكون الرمسية غري

  ٦.ذلك أشبه
تعليم اللغة العربية يف روضة األطفال يؤثر تأثريا إجيابيا على موقف التالميذ   

ألن حلن األطفال يف الصغار يتعلج بسهولة ويعرف التالميذ باألمساء واألشياء 
املوجودة يف بيئة يعيشون فيها، وجيب أن يكون تعليم اللغة العربية يف مستوى روضة 

والكتاب املناسب حيت التكون اللغة العربية عبئا األطفال بالطريقة وسائل اجلذابة 
  ٧.عليهم

يهتم . روضة األطفال خري أمة هي إحدى املدارس اإلسالمية ذات درجة دولية
لذلك فتعلم اللغة العربية يف هذه روضة . هذه روضة األطفال إىل الرتبية اإلسالمية

املقابلة أن أهداف  قالت مديرة روضة األطفال خري أمة ماالنج عند عملية. األطفال
التعليم يف هذه املدرسة سواء كان تعليم اللغة العربية أو التعليم اآلخر ممارسة التالميذ 

دف اللغة العربية كإحدى من  ٨.ليعودوا كثريا من العادات اليت تتعلق باملواد املتعلمة و
فهيا كان أم مواد التعليم يف هذه املدرسة لتعرف التالميذ عن اللغة العربية حقيقا، ش

ولتعلم اللغة العربية تستخدم املدرسة كتابا خاصا هلا مثل كتاب الورق، وفيه . حتريريا
عشرة مواضع ولكل املوضوع مخس مفردات بدون املواد األخر اليت تتعلق باملهارات 

وتعلم املدرسة موضوعا واحدا . اللغوية مثل مهارة االستماع، الكالم، القراءة، الكتابة

                                                             
5Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
pasal 14, hal. 6.  
6Ibid, pasal 26, hal. 8. 
7Hasan maimunah, pendidikan anak usia dini (surabaya: diva press, 2009), hal. 15. 

 ٢٠١٧مايو  ١٩ التاريخ يف روضة األطفال خري أمة ملقابلة مع أستاذة نور ليال،  يف مع معلمة اللغة العربية الباحثة مقابلة نتيجة٨
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ثالثة أسابيع ولكن التالميذ هم مل يستطع أن حيفظوا املفردات املتعلمة على مدى 
   ٩:وتسبب هذه املشكلة حلاالت آتية

أوال، ليس هناك كتاب خاص  والوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية 
وهذه احلالة تسبب . الذى ميكن التالميذ أن يقرؤوه وينظروه إىل املادة اليت يتعلمهم

ثانيا، مل تستخدم املدرسة طرق . ميذ يف معرفة كلمات العربية كتابةصعوبة التال
تعليم اللغة العربية املتنوعية وإمنا املدرسة تستخدم الغناء كطريقة التعليم كل فرصة 
م مل ينظروا  حيت يشعر التالميذ بامللل عن عملية التعليم ويصعبوا يف فهم املادة أل

ثالثا، الوقت . تستخدم طرقة مسعية شفهية فحسبكتابة املفردات مباشرة واملدرسة 
الضيق ألداء عملية التعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يتعلم التالميذ لغة العربية 

بناء على هذه . أربع مرات ألسبوع ولكل املرة مخس عشرة دقيقة على األكثر
املتعلقة  احلاالت فيحتاج التالميذ على كتاب خاص هلم الذي يشمل على املفردات

م ويسم هذا الكتاب  مبواضع تعليمهم وميكن هلم أن يستخدمه نفسا يف بيو
  .مبعجم

 أساسيا عنصرا ألنه والتعلم التعليم عملية يف هام دور له التعليمي والكتاب
 الكتاب فإن التعليمية عملية يف دور له املعلم كان إذا مثال .املنهج من مكونات

 وبني التلميذ بني مستمرة العملية هذه جيعل هو الذي التعليمي ووسائل التعليمية
 ومن أراد، كلما فيه ينظر معه باق فالكتاب .يريد ما التعليم من حيصل حىت نفسه

  ١٠.رغباته ويشبع حتوه جيذب التلميذ الذي هو اجليد التعليمي الكتاب جند مث
كما تقدم   .املؤيدةويف زيادة الكفاءة اللغة العربية حتتاج املدرسة اىل اآللة اليت 

العصر والتكنولوجيا ومعه التعليم وال سيما يف عملية التعلم اللغة العربية حتتج إىل 
مصادر أو وسائل التعليم  املناسبة من أجل تسهيل املعلمة يف تقدمي املواد للمتعلمني  
                                                             

 ۲۰۱۷إىل شهر جويل  ۲۰۱۷روضة األطفال خري أمة من شهر مايو   يف الباحثة مالحظة نتيجة٩
، )دون سنة الغاىل، دار :الرياض( بالعربية الناطقني لغري التعليمية الكتب إعداد أساس اهللا، عبد احلميد عبد و الغاىل اهللا عبد ناصر١٠
  .٧: ص
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ألن يشكل الكتاب التعليمي يف املؤسسة الرتبية خاصة يف روضة . كمثل املعجم
ا ويف يف تسهيل تعليم اللغة األطفال  احتياج هام ملساعدة التالميذ يف استعا

  ١١.العربية
املعجم هو كتاب يضمّ أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها  

وتفسري معانيها على أن تكون املواد مرتّبة ترتيبا خاصا، إما على حروف اهلجاء أو 
ى من أنواع الكتاب التعليمي وقال توفيق الرمحن أن املعجم هو إحد ١٢.املوضوع

املعجم هو الكتاب حيتوى جمموعة من . الذي يستطيع أن يساعد يف عملية التعليم
املفردات اللغة مرتبة ترتيبا أجباديا، أو يف نظام آخر حمدد مع شرح معانيها، وعادة ما 
ا يف اللغة نفسها، أو يف لغات أخرى بإضافة إىل ذلك  يذكر املعلومات اخلاصة 

ن املعجم تتعرض لطريقة نطقها، واشتقاقها واملرتادفات، واالصتالحات، مع ذكر فإ
  ١٣.الشواهد التوضيحية

كما هو املعرف أن املعجم هو إحدى من الكتاب التعليمي املهم يف تعليم 
اللغة العربية ألن اللغة العربية إحدى من املوضوعات اليت حتتاج إىل فهم املفردات 

مثل مفردات أعضاء , ية اليومية يف روضة األطفال خري أمةاجلديدة اليت تتعلق حب
فلذك ال بد من إجيد . اجلسم، املالبس، البيئة، احليوان، الفواكه وما أشبح ذلك

  .املعجم اخلاص ملساعدة يف تعليمهم
وميكن ملعجم أن يطوره بنماذج وأساليب متنوعة، أحدها بتطور املعجم 

عجم البصري هي كتاب يتكون من املفردات امل. البصري على أساس ثالثة أبعاد
وثالثة أبعاد هي جمموعة الوسائل بدون . املختلفة ويف شكل اإلعالم املطبوعة
وثالثة أبعاد ينتاج بسهولة، وبسيط يف . إسقاط وتقدمه بالبصري ثالثة أبعاد

                                                             
 ٢٧:، ص)٢٠٢دار غريب، : القاهرة( وسائل التعليمية وتيكنولوجيا املواد التعيميةحممد يسوف الدين، ١١

12Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab (Malang: Uin Press, 2008), hal 133 
13Taufiqurrochman, Dirosah Mu’jamiyah: Nasy’atuha Wa Nadzariyyatuha Wa MadaarisuhaI 
(LINGUA Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra), Vol 6 Nomor 2, Agustus 2011, hal. 217 
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يف إعداده هذه النموذج ال حيتاج اىل مهارة اخلصة، ميكن . استخدامه ومنافعه
  ١٤.ان يصنعه و أدواته سهولة حلصوله يف بيئتناللمعلم 

أن املعجم البصري على أساس ثالثة أبعاد هو معجم ميكن أن يدافع خربة  
مباشرة للطالب يعين أقرب يف ذهنهم ألن التالميذ ميكن أن يروا الصورة واللون من  

 وسائل بصرية ثالثة األبعاد هو وسيلة متكن أن تسهل عملية التعلم، .كائن كله
فعلى املعلمة أن يكون جيدة يف اختيار الكتاب املناسب املستخدم يف عملية 
التعلم، يعتمد جناح العملية التعلم املعلم ألن عليه أن ميكن اجلمع بني الوسائل 

  . وكذلك املواد اليت يقدمها
وهذا املعجم جيد للتالميذ روضة األطفال ألن يعرفوا التالميذ كائن مثل   

وغالف هذا املعجم جذاب . كن التالميذ أن يستخدمه يف بيتهمكائن األصلى، ومي
ا لن يشعروا باملالل ولذلك يستطيع أن يتحقق اهلدف . جدا لألطفال حبيث أ

  . الرئيسي من تعلم اللغة العربية
ويف كثري من املدارس قد يستخدم هذه املعجم ثالثة أبعاد وهناك أكثر 

كما شرح السابق هذا . دائية أو للمبتدئفعالية خصوصا يف املدرسة مستوى اإلبت
وهلذا . املعجم يدافع خربة مباشرة للتالميذ ألنه ميثل هذا املعجم كالكائن احلقيقي

  . احلال ترجو الباحثة تستطيع أن تدافع أكثر فعالية من هذا الوسائل
فمن هذه املشكلة السابقة املوجودة يف امليدان البحث، انطلقت الباحثة يف 

علمي بالغرض إنتاج املعجم حيت ستكون الوسيلة التعليمية يف عملية البحث ال
لكي أن تذوق األطفال منافع . التعليم وازدادات رغبة الطالب يف تعليم اللغة العربية

إعداد معجم اللغة العربية لروضة مفردات اللغة العربية الشاملة، مبوضوع البحث 
ى طلبة في روضة األطفال خير بالتطبيق عل(األطفال على أساس ثالثة أبعاد 

 ).أمة ماالنج

                                                             
14Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung: Satu Nusa, 2015), hal. 29 
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 أسئلة البحث  . ب
املقدمة، تريد الباحثة من أن تقوم إعداد معجم اللغة بناء على ما سبق من 

بالتطبيق على طلبة يف روضة (العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد 
 :بأسئلة البحث كما يلى )األطفال خري أمة ماالنج

اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد  كيف يتم إعداد معجم  .١
 ؟)بالتطبيق على طلبة يف روضة األطفال خري أمة ماالنج(

ما موصفات إعداد معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد   .٢
 ؟  )بالتطبيق على طلبة يف روضة األطفال خري أمة ماالنج(

الية استخدام معجم   .٣ اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة ما مدى فعّ
 ؟)بالتطبيق على طلبة يف روضة األطفال خري أمة ماالنج(أبعاد 

  أهداف البحث. ج
وفقا على أسئلة البحث تعرض وحتقق أهداف هذا البحث املناسبة فيما 

  :يلى
 بالتطبيق(إلنتاج املعجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد   .١

 ).على طلبة يف روضة األطفال خري أمة ماالنج
ملعرفة موصفات معجم اللغة العربية املعددة لروضة األطفال على أساس ثالثة   .٢

 ).بالتطبيق على طلبة يف روضة األطفال خري أمة ماالنج(أبعاد 
الية استخدام معجم اللغة العربية املعددة لروضة األطفال على أساس   .٣ ملعرفة فعّ

 ).  بالتطبيق على طلبة يف روضة األطفال خري أمة ماالنج(د ثالثة أبعا
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  مواصفات اإلنتاج. د
أما مواصفات املعجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد 

  :هي
اإلنتاج يف هذا البحث هو معجم اللغة العربية بشكل الكتاب الورقي   .١

(Hardcopy)  لروضة األطفال وحجمهA3 
 صفحة وعشر مفردات من موضوع واحد ٥من حوايل يتكون   .٢
 ويتكون مخس موضوعات  .٣
إعداد هذا معجم اللغة العربية لروضة األطفال اعتمادا على أساس ثالثة أبعاد   .٤

 وجمهز بالصور امللونة وشكلها
  تكون املفردات يف هذا املعجم مفردات باللغة العربية فحسب  .٥

  فروض البحث. ه
املعجم العريب علي أساس ثالثة أبعاد للوسيلة التعليمية لروضة األطفال اليت 
اال يف تعليم اللغة  ستصممها الباحثة من الوسائل التعليمية املهمة واجلذابة ستكون فعّ

  . الغربية لروضة األطفال يف خري أمة ماالنج

  أهمية البحث. و
ع وهو يوحي من نتائج ترجي من نتائج هذا البحث التطويري إعطاؤه املناف

  :هذا البحث التطويري أن يفيد
 أمهية النظرية   .١

زيادة ) زيادة من أنواع املعجم، ب) أ :نتائج هذا البحث له الفوائد النظرية هي
تصبح أداة دعم جديدة يف التعلم، وكذلك؛ ) املعرفة حول املفردات العربية، ج

  .اد يف جمال اآلخريلهم لتطوير املعجم البصري على أساس ثالثة أبع) د
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 أمهية تطبيقية  .٢
دف هذه أمهية تطبيقية هلذه البحث بشكل خاص على الطالب واملعلمني،  و

  :وباحثني آخرين
مع هذا البحث ميكن أن تزيد معرفة املفردات العربية من أعضاء  :للمتعلمين  ) أ

  .اجلسم، مالبس، البيئة، حيوان، الفواكه اليت استخدمت كل يوم
نتائج هذا البحث يف شكل املعجم املبصري على أساس ثالثة  :للمعلمين   ) ب

أبعاد ميكن استخدامها كأداة داعمة للتعلم، ليكون  التعليم والتعلم أكثر 
 .جاذبية

إلجراء دراسات متابعة عن تأثري هذا املعجم املبصري على : للباحثين آخر) ج
لقارئ، أو غريها أساس ثالثة أبعاد عند استخدامها يف الدراسة، وتأثري على ا

ذا البحث وكذلك، من  هذا البحث ترجوا أن  .من الدراسات املتعلقة 
  .تكون بداية لتطوير املعجم البصري يف حقل آخر

ستكسب الباحثة خربة مفيدة من إعداد معجم اللغة العربية وتعطي : للباحثة) د
  . نتيجة هذا البحث توجيها لرغبة الطلبة فيتعليم اللغة العربية

  حدود البحث .ز
  :جترّب الباحثة أن تبحث عن احلدود كما يلي

املشكلة يف هذا البحث ترتكز الباحثة على إعداد معجم اللغة : احلد املوضوعي   .١
 Pop Upالعربية واللغة اإلندونيسية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد بشكل 

مية اجلذابة يف يف روضة األطفال خري أمة ماالنج ألن عدم وجود وسائل التعلي
ولذلك ال ميكن أن يتم توصيل املعرفة وخصائص اللغة  .تعلم املفردات العربية

وإحدى من خصائص تعليم اللغة العربية هلذا البحث هو حول . العربية أمثاال
  .املفردات
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حددت الباحثة مكان البحث يف روضة األطفال خري أمة ماالنج : احلد املكاين   .٢
 .الفصل ب

م يف شهر ٢٠١٨ -٢٠١٧جيري هذا البحث يف العام الدراسي : احلد الزمين   .٣
  . على األكثارديسمبري  -سبتمرب

  الدراسات السابقة. ح
كتبت جاجنية ديفي جيجار يف رسالة املاجيستري اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .١

 ٢٠١٠ماالنج العام 
عن زيادة   Book  Pop Upاألثار من وسائل التعليمية: "موضوع البحث

كفاءة القراءة القصة موضوعية اللغة اإلندونيسية يف مدرسة اإلبتداعية براوجيايا 
  ".مسرات سقول مباالنج يف فصل األول

عن  Book  Pop Upعملية التنفيذ بوسائل التعليمية) ١: (أهداف البحث
زيادة كفاءة القراءة القصة موضوعية اللغة اإلندونيسية يف مدرسة اإلبتداعية 

األثار من وسائل ) ٢(براوجيايا مسرات سقول مباالنج يف فصل األول 
عن زيادة كفاءة القراءة القصة موضوعية اللغة  Book  Pop Upالتعليمية

  .اإلندونيسية يف مدرسة اإلبتداعية براوجيايا مسرات سقول مباالنج يف فصل األول
ث الكمي لنوع املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البح: منهاج البحث

  .من البحث التجريبة
وجود فروق ذات داللة ) t(دلت النتائج باستخدام اختبار : نتائج البحث

إحصائية بني نتائج اإلختبار البعدي على جمموعة الضابطة وجمموعة التجربة، 
ويوجد فرق كبري يف مقارنة بني نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي على فئة 

هلما الفرق ليس نسبة كبرية من  IC أو IBعلى  ج اإلختبار القبليفنتائ. جتريبة
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 ICونتائج املسخ % ١٣,٧يزداد حيت  IB% ٩٣،٩الطبقة بنتائج املسخ 
  ١٥%.٧،١٠يزداد حيت % ٢،٩

  
كتبت دوي مطمئنّة يف الرسالة لدرجة سرجانا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مولنا  .٢

 ٢٠١٠مالك إبراهيم ماالنج العام 
 خصائص معجم املفردات واملصطلحات العربية الشائعة: "البحثموضوع 

  ".للطلبة النهضة العلماء يف مصر
بيان خصائص املعجم املفردات واملصطلحات العربية ) ١: (أهداف البحث 

وصف مزايا وعيوب املعجم املفردات واملصطلحات العربية ) ٢(الشائعة، 
  .الشائعة

  ذا البحث هو منهج البحث الكيفياملنهج املستخدم يف ه: منهاج البحث
ر أن املعجم الثنائي اللغة ) ١: (نتائج البحث يف هذا البحث أن الباحثة تصوّ

) ٢(، ١٩٩٩وقد صدر املعجم يف سنة . ، معجم املفردات)إندونسي- عريب(
لغة املنت تقدم باللغة العربية العصر وولغة الشرح تقدم باللغة اإلندونسية بكتابة 

اآللف  ٥ا املعجم هو املعجم اجليب، ويبلغ عدد مداخله بني وهذ. األلفبائي
   ١٦.يف هذا البحث وصف مزاياه وعيوبه أيضا. ألفا ١٥حىت 

  
  
  
  

                                                             
، عن زيادة كفاءة القراءة القصة موضوعية اللغة اإلندونيسية Book  Pop Upاألثار من وسائل التعليمية جاجنية ديفي جيجار،  ١٥

 )٢٠١۰جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، :ماالنج(رسالة ماجستري غري منشورة 
 ، رسالة ماجستري غريخصائص معجم املفردات واملصطلحات العربية الشائعة للطلبة النهضة العلماء يف مصردوي مطمئنّة، ١٦

  )٢٠١۰جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، :ماالنج(منشورة 
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كتب أدى ديسرتي ديفيانا يف رسالة املاجستري اجلامعة اإلسالمية احلكومية  .٣
 .م٢٠١٢ماالنج العام 

بالربجمية  اإلندونيسي -اجلاوي -إعداد املعجم العريب: " موضوع البحث
  )".Language Programming Software(اللغة املربجمية 

اإلندونيسي باستخدام   -اجلاوي -إنتاج املعجم العريب) ١: أهداف البحث
يف ترقية تعليم املفردات يف كتابة سفينة النجاة لشيخ سامل بن  )web(موقع ويب 

معرفة آراء الطلبة من خارج جاوي الشرقية واملدرسني عن ) ٢. احلضرمي
يف ترقية  )web(اإلندونيسيباستخدام ويب  -اجلاوي - استخدام املعجم العريب

  .تعليم املفردات يف كتاب سفينة النجاة لشيخ سامل بن مسري احلضرمي
  املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث التطويري: منهاج البحث
اإلندونيسي  -اجلاوي -أن املعجم اإللكرتوين العريب) ١: نتائج البحث

يف  )web(مبوقع ويب  )Language Programming Software(بربجمية لغات الربجمة 
مسري احلضرمي لطلبة ترقية معليم املفردات يف كتاب سفينة النجاة لشيخ سامل بن 

من خارج جاوي الشرقي والوسطي يف املدرسة اإلسالمية السلفية نور اهلدى 
  ١٧.هذا. مركوسونو متفق عليه للوسيلة التعليمية

  
كتب صايف فكر يف رسالة املاجستري اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج العام  .٤

 .م٢٠١١
  ".لرتقية مهارة القراءة تزويد املفردات باستخدام املعجم : " موضوع البحث
معرفة كيفية تطبيق تزويد املفردات باستخدام املعجم ) ١: أهداف البحث
يف الفصل األول أ واملعجم اليومي للفصل  Insan Cendekiaاملساعد من كتاب 

السابع مبدرسة سبيل اهللا يف الفصل األول ب مبدرسة واحد هاشم الثانية 
                                                             

 Language Programming(اإلندونيسي بالربجمية اللغة املربجمية  -اجلاوي -إعداد املعجم العريبأدى ديسرتي ديفيانا، ١٧

Software(،  رسالة ماجستري غري منشورة)٢٠١۲اإلسالمية احلكومية ماالنج، جامعة موالنا مالك إبراهيم :ماالنج( 
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معرفة قدرة الطلبة على القراءة بعد تزويد ) ٢. املتوسطة، اإلسالمية ماالنج
يف الفصل األول Insan Cendekia املفردات باستخدام املعجم املساعد من كتاب 

) ٣. أ واملعجم اليومي للفصل السابع مبدرسة سبيل اهللا يف الفصل األول ب
مبدرسة واحد هاشم الثانية معرفة أكثر فعالية املعجميني املستخدمني للطلبة 

  .املتوسطة اإلسالمية ماالنج ومعرفة أسباب أكثر فعالية استخدامها
  املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث التطويري: منهاج البحث
إن ترقية مها رة القراءة بتزويد املفردات مع استخدام ) ١: نتائج البحث

للفصل السابع مبدرسة واحد هاشم  Insan Cendekiaاملعجم املساعد من كتاب 
الثانية املتوسطة اإلسالمية ماالنج خري من تزدويد املفردات مع استخدام املعجم 

  ١٨.اليوم للفصل السابع مبدرسة سبيل اهللا املتوسطة اإلسالمية ماالنج
انطالقا من الدراسات السابقة اليت عرضتها الباحثة، وجدت الباحثة أوجه 

  : يما يلياالتفاق واالختالف ف
١.١:  جدول   

 الدراسات السابقة

  أصالة البحث  وجه االختالف  وجه التشابه  موضوع البحث/ الباحث 
 جاجنية ديفي جيجار

األثار من وسائل  ):٢٠١۰(
عن  Book  Pop Upالتعليمية

زيادة كفاءة القراءة القصة 
  موضوعية اللغة اإلندونيسية

وسائل التعليمية 
Book   Pop Up  

أتىت الباحثة السابقة 
تركز على معرفة أثار 

 Bookوسائل التعليمية 
 Pop Up  ويركز عن

  اللغة اإلندونيسية

يف هذا البحث 
تأيت الباحثة 

بعملية اإلعداد 
  املعجم

                                                             
جامعة موالنا مالك إبراهيم :ماالنج(، رسالة ماجستري غري منشورة تزويد املفردات باستخدام املعجم لرتقية مهارة القراءةصايف فكر، ١٨

 )٢٠١۱اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
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): ٢٠١۰( دوي مطمئنّة
خصائص معجم املفردات 
واملصطلحات العربية الشائعة 
للطلبة النهضة العلماء يف 

  مصر

تشبه عن معجم 
  املفردات العربية

أتت الباحثة السابق 
تصويف خصائص 
املعجم املفردات 

واملصطالحات العربية 
الشائعة ووصف مزاياه 

  وعيوبه

يف هذا البحث 
تأيت الباحثة 

بعملية اإلعداد 
  املعجم

 أدى ديسرتي ديفيانا
إعداد املعجم : )٢٠١۲(

 اإلندونيسي -اجلاوي- العريب
بالربجمية اللغة املربجمية 

)Language Programming 
Software(  

إعداد املعجم 
  العريب

أتى الباحث بإعداد 
- املعجم العريب

اإلندونيسي –اجلاوي
باستخدام موقع ويب 

)web(  

يف هذا لبحث 
تأيت الباحثة 

بإعداد املعجم 
على أساس 
  ثالثة أبعاد

:  )م ٢٠١۱(صايف فكر 
تزويد املفردات باستخدام 

 القراءةاملعجم لرتقية مهارة 

  

تزويد املفردات 
  باستخدام املعجم 

يقارن يف فعالية 
استخدام املعجم 
املساعد من كتاب 

Insan Cendekia 
  واملعجم اليومي

يف هذا لبحث 
تأيت الباحثة 

املعجم بإعداد 
للوسيلة 
  التعليمية

 
من البحوث السابقة، عرفنا أّن هذا البحث خيتلف عن البحوث 
السابقة، ألن الباحثة ركزت هذا البحث على إعداد املعجم اللغة العربية لروضة 
األطفال على أساس ثالثة أبعاد بالتطبيق على التالميذ يف روضة األطفال خري 

األطفال على  إن هذا البحث سينتج املعجم اللغة العربية لروضة. أمة ماالنج
  .    أساس ثالثة أبعاد، وخيتلف بالبحوث السابقة
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  تحديد المصطلحات. ط
وتستخدم يف هذا البحث عدد من املصطلحات، ولتسهيل البحث سوف  

 :تعرّف الباحثة املفاهيم املستخدمة كما يلي
هو كتاب يضمّ أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسري : معجم  .١

معانيها على أن تكون املواد مرتّبة ترتيبا خاصا، إما على حروف اهلجاء أو 
 ١٩.املوضوع

وهي اجلزء من الشيء، واملولود ما دام ناعما دون البلوغ، والّطفل أول : األطفال  .٢
 ٢٠.بلوغه، ويطلق للذكر واألنثى الشيء، والطفل أول حياة املولود حىت

 ٢١.هي جمموعة الوسائل بدون إسقاط وتقدمه بالبصري ثالثة أبعاد: ثالثة أبعاد  .٣
 Pop Upاملقصد بثالثة أبعاد يف هذا البحث يعىن بشكل 

هو كتاب يضمّ أكرب عدد من مفردات اللغة القوة والتفاعلية : معجم ثالثة أبعاد  .٤
  . األصلى لتصور األشياء فيها مثل األشياء

 
  

                                                             
 ٣٨: ، ص)م١٩٧٩دار العلم للماليني، : بريوت( مقدمة الصحاحأمحد عبد الغفور عطار، ١٩
 .٢٣٤ -٢٢١: ، ص)م١٩٨٧دار ابن كثري، : لبنان -بريوت( أصول الفكر الرتبوي يف اإلسالمعباس حمجوب ، ٢٠
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  المعجم: المبحث األول 
 مفهوم المعجم  . أ

ام ) عجم(معىن كلمة معجم واشتقاقها تفيد مادة  يف اللغة معىن اإل
رجل : "وفيه  ٢٢،"األعجم الذي ال يفصح بني كالمه: "والغموض، ففي اللسان 

ا : "، وفيه "إذا كان يف لسانه عجمة: أعجمي وأعجم  مسيت البهيمة عجماء أل
 ".ال تتكلم

مبعىن الكتاب الذي جيمع لغة ما " املعجم"ومن هنا أيضا جاء لفظ 
وتكون تسمية هذا النوع من الكتب . ويشرحها ويوضح معناها ويرتبها بشكل معني

، وإما ألنه قد أزيل )احلروف اهلجائية(ملعجم معجما إما ألنه مرتب على حروف ا
ام ام أو غموض منه، فهو معجم مبعىن مزال ما فيه من غموض وإ  .أي إ

" أعجم"يعد اسم مفعول من الفعل " املعجم"وقد فهم من هذا أن لفظ 
وحيتمل ناحية أخرى أن يكون مصدرا ميميا من نفس الفعل، ويكون معناه اإلعجام 

  ٢٣.والغموض أو إزالة العجمة
املعجم يف  لفظمىت استخدم  –على وجه اليقني  –ال ندري يف احلقيقة 

عناوين الكتب، ومن ذا الذي استخدمه ويف أي مؤلف من مؤلفاته لضياع كثري من 
أبو عبداهللا حممد بن (ولقد قيل أن اإلمام البخاري  ٢٤.مؤلفات علمائنا األقدمني

كان أول من أطلقه على واحد من مؤلفاته املرتبة على ) هـ١٩٤إمساعيل املولولد 

                                                             
 .٥٠: ، ص)م٢٠٠٠دار صادر، : بريوت لبنان(، الطبعة األويل ١٠، اجلزء لسان العربابن منظور، ٢٢
 .٢٠: ، ص)م١٩٩٨دار األمني للطباعة، : القاهرة(، الطبعة األوىل صناعة معجم احلديثأمحد خمتار عمر، ٢٣
 ٤۱: ، ص)م١٩٦٨دار مصر للطباعة، : الطبعة الثانية، القاهرة( املعجم العريب نشأته وتطورهحسني نصار، ٢٤
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املولود  حممدوعد من أوائل مستخدميه ألبغوي أبو القاسم عبداهللا بن  ٢٥.احلروف
يف قراءات واملعجم الكبري والصغري واألوسط ) معجم احلديث(يف كتابه ) هـ٢١٤
  .القرآن

 القراءاتويف القرن الرابع اهلجري كثر إطالقه على كثري من املؤلفات يف 
ويبدو أن اللفظ انتقل من هذه الكتب إىل كتب اللغة ملا بينها . واحلديث والرتاجم

ة يف اجلمع واالستقصاء والرتتيب وإال فإن أصحاب املعاجم اللغوية كانوا  من مشا
مساء خمتلفة كالعني، واجليم، واجلمهرة، والصحاح، والتهذيب، قد مسوا معامجهم بأ

 ٢٦.واملقاييس، واللسان، والتاج، وغريها
وعلى هذا فهمنا أن املعجم عبارة من كتاب يضم أكرب عدد من مفردات 
ا على أن تكون املواد مرتبة ترتيبا خاصا إما على  اللغة مقرونة بشرحها وتفسري معا

مبعىن ديوان " معجم"وجاء يف املعجم الوسيط أن كلمة . عحروف اهلجاء أو املوضو 
وحروف . ومجعه معجمات ومعاجم. ملفردات اللغة مرتب على حروف املعجم

واملعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمة يف اللغة  ٢٧.حروف اهلجاء: املعجم
 ٢٨.مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبني مواضع استعماهلا

ات  املعجم أو القاموس هو كتاب حيتوى على   )L.C Barn Hart(قال بار
كلمات منتقاة، ترتب عادة ترتيبا هجائيا، مع شرح ملعانيها ومعلومات أخرى ذات 

ا أم بلغة أخرى ا، سواء أعطيت تلك الشروح واملعلومات باللغة ذا  ٢٩.عالقة 

                                                             
: ، ص)دار الشرق، بدون سنة: ، بريوتالطبعة الثالثة( مصادر الرتاث العريب يف اللغة واملعاجم واألدب والرتاجمعمر الدقاق، ٢٥

۱۷۰ 
 ۱۳: ، ص)م١٩٦٧مطبعة النهضة اجلديدة، : القاهرة( املعجم العريب بني املاضي واحلاضرعدنان اخلطيب، ٢٦
 .٥٨٦: ، ص)م٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة( املعجم الوسيطإبراهيم مذكور وآخرون، ٢٧
 .٧: ، ص)م١٩٧٠مطبعة األمانة، : مصر( ية مدارسها وماهجهااملعجم العربعبد احلميد حممد أبو سكني، ٢٨
 .٣: ، ص)م١٩٩١جامعة ملك سعود، : اململكة العربية السعودية( علم اللغة وصناعة املعجمعلي القامسى، ٢٩
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امه املعجم يسمى بالقاموس وأصله من أعجم الكالم أو كت اب أو إزالة عجمة وإ
 ٣٠.وفسره

ومن املعىن السابق أن املعجم هو كتاب املرجع تشرح معاىن الكمات مع 
املعجم تقدمي تعاريف من كل املداخالت وينظر إليها من علم . الكلمات األخرى

  .املعجم يساعد شخص لدراية كلمات جديدة، واملعجم يشرح مراد املعىن. اللغة
 أقسام المعجم   . ب

وقد قسم . من العلماء علم املعاجم ينقسموا املعجم إىل أقسام كثرية كثري
  ٣١:ليعقوب املعجم إىل مثانية أنواع

املعاجم اللغوية، وهي اليت تشرح ألفاظ اللغة وكيفية ورودها يف االستعمال بعد  .١
أن ترتبها وفق منط معني من الرتتيب لكى يسهل عل الباحث العودة إليها ملعرفة 

ا ما استغلق من  .معا
معاجم الرتمجة أو املعاجم املزدوجة أو الثنائية اللغة أو املتعددة، وهي اليت جتمع  .٢

األلفاظ األجنبية لتشرحها واحدا واحدا، وذلك يوضح أمام كل لفظ أجنيب ما 
 .يعادله يف املعىن من ألفاظ اللغة القومية وتعابرها

اللغوية حسب معانيها أو  املاجم املوضوعية أو املعنوية، وهي اليت ترتب ألفاظ .٣
ا مثال ففي مادة   .تضع كل مسميات النبات وما يتعلق به" نبات"موضوعا

املعاجم االشتقاقية أو التأصيلية، وهي اليت تبحثفي أصول ألفاظ اللغة، فتدلنا إن  .٤
 .كانت الكلمة عربية األصل أم فارسية أم يونانية

تم بالبحث عن  .٥ أصل معىن اللفظ ال لفظ نفسه مث املعاجم التطويرية، وهي اليت 
 .تتبع مراحل تطور هذا املعىن عرب العصور

املعاجم التخصصي، وهي اليت جتمع ألفاظ علم أو فن معني ومصطلحاته، مث  .٦
 .تشرح كل لفظ أو مصطلح حسب استعمال أهله واملتخصص به

                                                             
 .٦٥٣: ، ص)م٢٠٠٣دار املشرق، : بريوت ( املنجد يف اللغة واألعالم طبيعة جديدة منقحةلويس معلوف اليسوعي، ٣٠
  .١٩ -١٥: ، ص)م١٩٨٠دار العلوم للماليني، : بريوت( املعاجم اللغة العربيةإميل يعقوب، ٣١
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رء املعاجم املصورة، أن الصورة تساعد على معاىن احلسيات اليت تقع حتت نظر امل .٧
يف السنة " املنجد"عادة واستخدام الصور يف املعاجم بدأ يف العربية مع ظهور 

م لكن املعجم املصور الذى نقصده هنا هو الذى يثبت صور كل ١٩٠٨
 . احلسيات اليت يتضمنها

انطالقا مما سبق، نظرت الباحثة أننا يف حاجة إىل إعادة البحث مما يتعلق 
للغة العربية لروضة األطفال ألن برنامج إعداد معجم باملعجم املصورة إلعداد معجم ا

اللغة العربية يف حاجة إىل توفري اجلانب جذابة التالميذ بصورة يف معجم اللغة العربية 
 .لروضة األطفال

  نظام المعاجم العربية. ج
ويقصد بنظام املعاجم هنا، جمموعة من القواعد إن املعجم له ترتيب ونظام، 

ا  املؤلفة إلعداد معجمها قبل إخراجه يف شكله النهائي، وطرحه اليت يقوم 
ومن نظام املعاجم قد بني توفيق الرمحن فيما  .لالستخدام يف فصول تعليم اللغة

 ٣٢:يلى
ترتيب الكلمات حسب خمارج احلروف، ابتداء  الرتتيب الصوتى ونظام التقليبات .١

ة، ويطلق على هذا من األحرف اليت خترج من أقصى احللق مث اللسان مث الشف
رب، بر، رجب، جبر وقسمه إىل مثانية وعشرين : التقليبات مثل: الرتتيب اسم

ا بباب اهلمزة ً  .حرفًا عدد احلروف اهلجائية مبتدئًا بباب العني ومنتهي
يقوم هذا النوع من الرتتيب على مجع كل : النظام األلفبائى حبسب األوائل .٢

ومن ... حرفها الثاين فالثالث وهكذا املداخل حتت احلرف األول مث ترتب وفق
ذا الرتتيب جند أبا عمرو الشيباين  يف : ، وذلك)هـ٢٠٦ت(األوائل الذين أخذوا 

يف  ) هـ٥٣٨ت(معجمه اجليم، وتبعه جمموعة من املعجميني كجار اهللا الزخمشري 
وهو الكتاب الذي سنركز عليه احلديث خبصوص هذه ". أساس البالغة" كتابه 
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 سنشري إىل بعض املعاجم احلديثة، اليت تسري على اخلطوات نفسها املدرسة، مث
  .بشكل جممل دون تفصيل

إن القواميس اليت اتبعت هذه الطريقة يف ترتيب : النظام األلفبائى حبسب األواخر .٣
مداخلها تعترب احلرف األخري أساسا للرتتيب، وتنظر بعده للحرف األول مث الثاين 

ل من أبد و أبر و أبط يف باب خمتلف عن اآلخرين، فالثالث إن وجد، فتكون ك
، وقد اتبع هذه الطريقة ابن إسحاق الفارايب "اهلمزة"فصل " الدال"فأبد يف باب 

 ).ه٣٥٠ت(
آخر جزء يف بيت الشِّعر وقد يكون كلمة أو بعض كلمة أو كلمة : نظام القافية .٤

عري إىل وبعض أخرى أو كلمتني ، وهي من آخر َحرْف ساكن يف البيت الشِّ 
ه َل بـْ ك الذي قـَ ل ساكن يليه مع املتحرّ  .أوّ

هذ النظام يصنف املعجم برتتيب : النظام األلفبائى العام حسب أوائل األصول .٥
يف ". الياء"حيت ) مهزة(ألف "األحرف اهلجائي املعروف حيت اآلن، من حرف 

ذا النظام، وجب جلميع الكلمات أن جترد بإيعادها إىل أصل الكل . مةاملعجم 
إذا كان قذ وجد أصل الكلمة فعلينا أن نشري إىل نفس احلروف يف احلرف األول 

" غفر"مث كلمة ". غفر"يكون بعد التجريد " استغفر"املثال . يف تلك الكلمة
وتغيري " غفر"ألن يف ذلك معىن " استغفر"ملعرفة معىن كلمة " غ"يشري إىل حرف 

 . الشرح  الكلمة وكذلك زيادة األحرف قد يكون يف نفس
من ) فهرس(أن ينظم املعجمي معجمه برتتيب األلفاظ : الرتتيب األلفاظ .٦

أصبح هذا املعجم مشهورا منذ عرفه . املفردات، ليس بنظر إىل معىن الكلمة
 ".العني"خليل ابن أمحد الفراهدي األول مرة مبعجم 

بعد ما تقرأ الباحثة عن نظام املعجم العربية، فتختلص الباحثة أن نظام 
املعجم العربية كثرية يعين الرتتيب الصويت، النظام األلفبائي حسب األوائل واألواخر، 

  . وهذه النظام حسب إىل حاجة املصنف. نظم القافية اخل
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  وظائف المعجم. د
متفوق العلم واملعرفة، فهو ال يستطيع أن حيفظ كل  يفاإلنسان مع أنه 

وهنا، . لذلك، أحيانا هو اليعرف معىن كلمة ما بدقة ووضوح. الكلمة من لغته هو
فلمتعلمي اللغة . ظهر وظائف املعجم كمرجع للبحث عن معىن الكلمة أو اللفظ

املعجم كما  من وظائف فهذه. الثانية فإنه حباجة إىل املعاجم ثنائية اللغة أو أكثر
  ٣٣:يلي 

اهتم املعجم إىل معىن الصرف : شرح املعىن الصريف أو النحوي أو ربط املعىن .١
ومعىن النحو وربط املعىن وضعف املعىن وتقدمي املعىن من النواحي وأسلوب شرح 

 .املعىن
بعض اللغات املختلفة هلا عبارة وكتابة يف اإلمالء مثل : بيان طريق نطق الكلمة .٢

ولذلك، حيتاج املعجم . زية واللغة الفارنسية هلا فرق بني عبارة وكتابةاللغة اإلجنلي
  n. بزيادة  signمثل كلمة . يعطي املعلومات عن مفردات املكتوبة واملنطوقة

معجم العريب اليلزم إىل احتياج القاعدة الصوتية لبيان : بيان هجاء الكلمة .٣
 .الكلمة

" ساء"كلمة سيئة من استقاق فعل على سبيل املثال  : بيان أصل اشتقاق الكلمة .٤
 ".ساع"من استقاق فعل " ساعة"والكلمة 

يفرق مؤلف بني الكلمة العام والكلمة األجنبية : بيان جمال استخدام الكلمة .٥
وبني مفردات قدمية ومفردات حديثة وبني ثقافة واجتماعية وعالقة الكلمة 

 .بالكلمة األخرى
رد، شرح : بيان املعلومات الصرفية والنحوية .٦ أشكال صرفية وشرح عن فعل ا

مذكر ومؤنث وعن مجع التكثري وفعل الالزم وعن أمهية علم الصرف ونظام 
 .لطلب الكلمة
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 ٣٤.بيان نقطيع الكلمة .٧
 .بيان واقع الكلمة الفصيحة أو غريها .٨

وظائف املعجم يساعد املعلم واملتعلم لرتقية العملية التعليم اللغة العربية إىل 
وجذبة، وهذا دليل للمعلم ليوجه العملية التعليمية الفعالة وليساعد التعليم الفعال 

املعلم ان يصنع الطريقة اإلبتكار يف التعليم اللغة العربية وكذلك كدليل للتالميذ ان 
  .يساعدوان يف فهم املفردات

  خصائص المعجم الجيد. ه
ال هذاالعبارة املشهورة يف  " ال يوجد املعجم الكامل ال نقص فيه"هي  ا

ولكن هناك خصائص املعجم . ملاذا؟ ألن اللغة اليت وضعت للمعجم تتغري وتتطور
وبني عبد اخلري يف كتابه أن من خصائص املعجم اجليد هناك أحد عشر . اجليد

  ٣٥:مصطلح ولكن نوجزها يف سبع فقرات منها
عدة أشياء، هناك رموز بسيطة اكتمال معجم املثايل يتضمن : كمال الكلمة .١

اليت توضح كيفية نطق الكلمات، واستخدام تعريف جيدة وسهلة، والعرض من 
أبسط مث يليه صيغة من الحق أبسط إىل أكثرها تعقيدا، وطريقة عرض التعابري 

 .واملصطلحات اليت تستخدم الرتددات العالية جدا
 .بيان أصل الكلمة .٢
 . بيان جمال استخدام الكلمة .٣
 .ترتيب وتنظيم املعجم اجليد .٤
 : الشرح الواضح لكل الكلمة .٥
 .إرشاد اللفظ أو هجاء الكلمة .٦
 .بيان جنس الكلمة .٧
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وأضاف شهاب الدين كما شرحه توفيق الرمحن يف كتابه أن من خصائص 
   ٣٦:املعجم اجليد البد أن يتكون من أربعة عناصر منها

 :الكمال والشمول ومن الشروط الكمال هي .١
 .طريقة نطق الكلمةاإلشارة يف   ) أ

 .استخدام التعريفات واملصطلحات السهلة   ) ب
ردة من املزيدة وهكذا) ج   .تقدمي الكلمة األصلية ا
  .عرض املصطلح املشهور يف الستعمال) د
  .عرض املعلومات من األدب والثقافة واحلضارة) ه
 .  عرض دليل استخدام املعجم وقواعد اللغة األساسية) و

ترتيب املفردات من العام إل اخلاص او من األشياء األولية : اإلجياز واالختصار .٢
 . إىل األشياء الثانوية

لنيل ذلك، فاملعجم اجليد غالبا يرافقه الصور . التدقيق ترتبط باملوضوعي: التدقيق .٣
نتائج البحوث التجريبة . والرسومات، والرسومة التوضيحية، واألمثلة على ذلك

على سبيل املثال . اس أصبحوا أكثر قدرة على فهم األشياء امللموسةتؤكد أن الن
 .مع مساعدة من الصور والصور من األشياء اليت هي جمردة املشروح بالكالم

املعلومات املقدمة ببساطة حبيث ميكن للقراء فهم املعىن : سهولة البيان والشرح .٤
ت مثل السهام لتسهيل فهم الوسائل اليت يشيع استخدامها واصفا. بسهولة

  .واعطاء اللون الذي يربز على جزء مهم، ووضع صورة متوازنة واستخدام األرقام

  الخطوات اإلجرائية لصناعة المعجم. و
كيفية  يفهموا مل ألن نفسا املعجم إلعداد يصعبون املؤلف املعجم من كثري

 تعطي اليت املؤلف املعجم يستعمل فلذلك التالميذ، بإحتاج تناسب اليت إلعدادها
 خطوات املعجم إعداد ويف .املعجم تلك يف توجد اليت اخلطوات كل ويتبع املدرسة
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٢٣ 

 

 
 

اجليد والكامل، إن هذه  املعجم حنصل حيت نفهمها أن علينا جيب اليت خاصة
  ٣٧:األمور اليت البد أن تسريها الباحثة يف صناعة املعجم منها

 : عمليات إجرائية البد أن تسبق بدء العمل، وهي .١
 .تصور مبدئي لشكل املعجم ومواصفاته طبقا لنوع املستعملوضع   ) أ

إن التصور التقليدي الشائع أن صناعة معجم تبدء  Sidney Landauقال 
من تعريف الكلمات كما مهندس التصميم البد أن يعرف أول الغرض من 
استخدام املبىن وكذلك املعجم البد أن يضع التصميم املناسب للمعجم 

. ض املوضوع له، ونوع املستخدم، والسوق الذي يطرح فيهاملقرتح حسب الغر 
  :ويفرق ذلك إىل الزوايا اآلتية

املعىن، املرادف، النطق، اهلجاء، الرتكيبالعباري، (نوع املعلومات املتقدمة  )١
 ).التأصيل اإلشتقاقي، أمساء األعالم، واحلقائق

، بالغ، طفل، تلميذ، طالب جامعي، مدرس، نقد، عامل(نوع املستعمل  )٢
 ).سكرتري

تعليم اللغة األجنبية، وألي مستوي؟  (اهلدف من الرجوع إىل املعجم  )٣
كتاب تقرير، قراءة نص، معرفة املعىن، الرتمجة، التفاهم يف السفر، العثور 

  ).على الكلمة املناسبة، حل الكلمات املتقاطمة، معلومة موسوعية
 .حساب التكلفة ودراسة اجلدوي   ) ب

دف إىل الربح، معظم املعاجم الكربي تصد رها مؤسسات جتارية 
وحيكمها الربح واخلسارة، ولذا فهي اليتم أنتاجها إال بعد إجراء دراسة 

 .جدوي، وحساب التكلفة، وتقرير العائد
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  .التخطيط للعمل وجدولة املواعيد) ج
. من الزمن الكامل للمشروع% ٣٠إن الزمن الالزم لتخطيط املعجم حنو 

  :مور التاليةوذلك البد أن يهتم األ
 .التعرف على سوق التوزيع  )١
 .حتديد حجم املعجم، وعدد املداخل  )٢
مع التفرقة بني تكلفة إعداد املادة وتكلفة طباعتها (تقدير ميزانية العمل   )٣

 ).وإخراجها
جدولة سري العمل مبا يشمل كاتيب املواد، وحمرريها، ووضع التعاريف  )٤

الت املعينة   . وكذلك اختاذ القرر بشأن فريق العمل. اخلاص با
  :إعداد فريق العمل باملواصفات املطلوبة) د

 :للمعرف اجليد، أن ميلك املؤهالت التالية  )١
 .القدرة على الكتابة والتعبري بسالمة وطالقة  -  أ

 .اجلديدة بلغته املعرفة   - ب
  .احلساسية اللغوية الفائقة -ج
  .العقل التحليلي الذي ميكنه من القيام بالعمليات التصنيفية والتنظيمية - د
متلك قدرة من املعلومات املتنوعة عن معظم األشياء، معلومات  - ه

 .موسعة وليست معمقة
لرئيس التحرير، يتحمل املسؤولية النهائية يف انتاج املعجم يف الوقت   )٢

 .احملدد، بامليزانيات املتفق عليها
ملدير التحرير، يقوم بتوزيع األدوار، مراقبة اجلودة، وتدبري املعرفني اجلدد،   )٣

 .وعمل اإلحصاءات املطلوبة
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اسبا من للمحرر، يقوم بالتدقيق وإعادة الصياغة مستخدما ما يراه من  )٤
التعريف األوىل، لذا البد أن يكون قادرا على حتليل معاىن الكلمات، 

 .واستنباط الدالالت، واملعىن األساسي، واملالمح الداللية األساسية
ملدير الفىن، يقوم بتصميم أو جتهيز صفحة، من الغالف واختيار الرسوم   )٥

 .التوضيحية وورقة الطباعة وأبناط احلروف ونوع التجليد
حملرر اإليتيمولوجيا تشرتط فيه احلصول على درجة املاجستري مع التدبري   )٦

األكادميى، مع معرفة جيدة بعلم اللغة التارخيى واملقارن باللغات 
 .الكالسيكية ولغات العامل ومبصادر التأصيل اإلشتقاقى املتاحة

ملخطط املعجم، جيب أن يكون ذا خلفية معجمية متميزة سواء جانب   )٧
 .والنظرية واملنهج التطبيق

 .جمع المادة، وتحديد المصادر التي سيعتمد عليها .٢
  :اتبع املعجميون العرب القدماء ثالثة طرق جلمع مادة معامجهم وهي

طريق اإلحصاء العقلي وميكن أيضا من اإلحصاء الرياضي، والقيام بعمليات   ) أ
 .من التوافيق والتباديل

ميداين ملادة كثرية سجلها يف  طريق املشافهة وميكن أيضا من القيام جبمع  ) ب
 .معجمه

طريقة مجع مادة املعجم من معاجم السابقني وهو الطريق الذي ظل سائذا ) ج
  .حىت العصر احلديث

  :ويتم مجع مادة املعجم من خالل املصادر اآلتية
املصادر األولية أو األساسية، تشمل مجع املادة احلية املأخوذة من نصوص   ) أ

 .واقعة
 .الثانوية، وتشمل املعاجم السابقةاملصادر   ) ب
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املصادر الرافدة، تشمل جمموعة من املرجع الالزمة للتوثيق وحتديد العبارات   ) ج
 . املسكوكة واملصطلحات السياقية واستكمال الثغرات

  :وهناك أنواع ال ميكن أن يوافرها بدقة إال باجلمع امليداين، منها
موعة، ويتعلق هذا عادة حني بعض الكلمات غري موجودة يف املادة ا  ) أ

بالكلمات املتداولة شفويا، والكلمات املخطورة، والكلمات املستحدثة 
 .اإلستنساخ، واخلضخضة، ولعوملة: مثل

موعة، مثل  ) ب الكنبة، : حني ال يكون استعمال الكلمة واضحا يف املادة ا
 .والطاسة، والعيش

وذلك يرد إىل . عنيحينما يريد املعجمي أن يبني رد الفعل لالستعمال امل) ج
 ). مكان امرأة(، مرة )مكان حامل(حبلى : مثل كلمة. خلق مواقف صناعية

 .اختيار الوحدات المعجمية، ووضع قوائم بالكلمات الرئسية .٣
 .إعداد بيان تقديري بعدد املداخل أو املواد يف احلرف الواحد  ) أ

 :نوعنيوضع قاعدة للتعامل مع الكلمات املتعددة املعاىن، وينقسم إىل   ) ب
عني تدل : وهو ما توجد فيه عالقة بني املعاين، مثل )Polisemi(بوليزميي   )١

 ٣٨.على جزء من أعضاء اجلسم وعلى اجلاسوس
خال : مثل. وهو ما ال توجد فيه بني املعاىن )Homonim(هومونيمي   )٢

 ٣٩.اليت تعىن أخا األم، والشامة يف الوجه
شيئ خارجي، مثل ال، لكن، أو، اختاذ قرار بشأن الكلمات غري املشرية إىل   ) ج

 .حروف اجلر، وكثري من األدوات
 
 
 

                                                             
38Dimyanthi, Afifudin, Muda’karoh Fi Ilm Ad-Dilalah (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 10 
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 .اختيار منهج للتعامل مع الكلمات املركبة وجتمعات الكلمات  ) د
 .مجع الكلمات املركبة ترتيبا هجائيا مطلقا واضحا يف موضعها اهلجائي )١
مجع الكلمات املركبة نظاما هرميا ما، يعىن تابعة أو فرعية حتت جزئها  )٢

 . األول أو األخري
 .تأليف المداخل .٤

اخلطوة بعد اختيار الوحدات املعجمية ومعاجلة املشكالت اليت تظهر 
وعلى الرغم من أنه ال يوجد اتفاق بني . أثناء ذلك، هي تأليف املداخل
لومات داخل املادة أو املدخل فإن هناك مجلة املعجميني على طريقة توزيع املع

ا، مثل   : من التقليد املعجمية اليت ينبغي مراعا
ا، تتضمن كل   ) أ معاجلة كل مدخل على أنه وحدة معجمية مستقلة قائمة بذا

املعلومات املطلوبة، مع استخدام اإلحاالت من مادة إىل أخرى حني يكون 
 .ذلك مطلوبا

 .بطريقة واحدة ال تتغري وجود تأليف املداخل كلها   ) ب
وضع املعلومات الصوتية اهلجائية الصرفية واالشتقاقية والنحوية يف صدر ) ج

  :املادة مع مراعاة ما يلي
أن يشار يف مقدمة املعجم إىل األصناف واألجناس الكالمية اليت يذكرها  )١

 .املعجم وطريقة ذكرها
أنه جيب على املعجمي وخباصة إذا كان معجمه وسيطا أو كبريا، وأن  )٢

ا ذات  Irregular Formsيذكر الصيغ غري القياسية  بعض النظر عن كو
  .خصائص داللية أو ال

وبعد املعلومات السابقة يأيت اجلوء األساسي من املادة الذي يتضمن معىن ) د
  .ل الشرح املمكنةالوحدة املعجمية من كل جوانبة، وجبميع وسائ
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وتأيت آخر املادة أو الفقرة التعبريات السياقية واألفعال العبارية والوحدات ) ه
  .املتعددة الكلمات

  .وعادة ما تستخدم أمناط خمتلفة للحروف حسب نوع املعلومات) و
كما تلتزم عالمات الرتقيم والرموز واألقواس واالختصارات حسب موضح يف ) ز

  .اإلسراف فيها منعا للغموضاملقدمة مع جتنب 
وترقم املعاىن بأرقام، بعضها للمعاىن الفرعية مع استخدام اكثر من تسلسل ) ح

  ).احرف –أرقام عربية  –أرقام رومانية (رقمي 
وينبغي أن يضع املعجمي يف اعتباره أن كل احكامه ميكن ان يكون هلا قيمة ) ط

د يبدو خارج املعيار هو أن معيارية، ولذا فإن أفضل وسيلة للتعامل مع ما ق
  .يسكت املعجمي عن ذكره

واألهم من كل ما سبق أن يراعي املعجمي يف كتابة مادته الوضوح الشديد، ) ي
 .  وسهولة الفهم، وجتنب الرتكيز الشديد الذي قد يعوق الفهم

 .ترتيب المدخل .٥
وهذا . الرتتيب اخلارجي للمداخل وهو عادة ما يسمى بالرتكيب األكرب  ) أ

ع من الرتكيب يعترب شرطا لوجود املعجم، وبدونه ال جيد العمل قيمتها النو 
وال يوجد معجم عريب أو أجنيب، قدمي أو حديث قد أمهل هذا . املرجعية

 .النوع من الرتتيب
وهذا . الرتتيب الداخلي للمداخل، وهو عادة ما يسمي بالرتتيب األصغر   ) ب

لعربية القدمية، ولكنه صار النوع من الرتتيب مل يكون ملتزما يف املعاجم ا
ملتزما على نسبة خمتلفة يف املعاجم احلديثة مجيعها، ولعل افضلها يف ذلك 

 .املعجم العريب الساسي
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  :وترتيب مادة املعجم على حسب املور التالية
ترتيب مادة املعجم ترتيبا خارجيا على حسب الرتتيب اهلجائي باعتبار  )١

 .جذور الكلمات
 : ترتيب كل مادة ترتيبا داخليا حسب النظام التايل )٢

 .تبدأ كل مادة باألفعال تتلوها األمساء  -  أ
 :ترتيب األفعال على النحو التايل   - ب

ردة حسب حركة العني يف كل من املاضي  - ١ الفعال الثالثية ا
 . واملضارع، ال حظ غلبة الفتحة، تليها الضمة تليها الكسرة

سب عدد أحرف الزيادة من ناحية األفعال الثالثية املزيدة ح - ٢
، مث حسب الرتتيب اهلجائي )مزيد حبرف، حبرفني، بثالثة(

 .حلروف الكلمة داخل كل نوع
ردة  - ٣ وتضم مضعف الرباعي وامللحق (األفعال الرباعية ا

 ).بالرباعي
وتضم املزيد من مضعف الرباعي (األفعل الرباعية املزيدة  - ٤

 ).وامللحق بالرباعي
ترتيبا هجائيا دون اعتبار حلرف أصلي أو حرف ترتيب األمساء   - ج

وحني يتفق لفظان أو أكثر يف احلروف الساكنة تتبع . مزيد
 :القاعدتان اآلتيتان

ينظر أوال إىل حركة احلرف األول فيبدأ بالفتحة، مث الضمة،  - ١
 .مث الكسرة

فإذا وجد اتفاق يف حركة احلرف األول ينظر إىل الثاين فيبدأ  - ٢
 . بالسكون، مث الفتحة مث الضمة مث الكسرة
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يستخدم نظام اإلحالة بالنسبة للكلمات اليت قد يتشبه أصلها،  - د
  .مع وضع املعلومات دائما حتت املدخل الصحيح

  .توضع األلف بعد اهلمزة يف الرتتيب اهلجائي - ه
مزة بطريقة واحدة عند الرتتيب مهما كانت طريقة  تعامل اهل -و

  .كتابتها
يعترب احلرف املضعف حبرفني، وتوضع الكلمة يف ترتيبها اهلجائي  -ز

  .بناء على ذلك
األبفاظ املعربة اليت مت التصرف فيها باالشتقاق أو اجلمع أو حنو  -ح

ا أسرة واحدة، وتوضع حتت جذر  ذلك تعامل أفرادها على أ
  .م إىل عدد من املداخلواحد مقس

حني تتعدد مجوع االسم وخيتلف املعىن لكل مجع، أو تتعدد  - ط
مصادر الفعل وخيتلف املعىن تبعا لذلك جيب تعديد املداخل 
حسب املعاىن املتعددة مع ترقيم كل مدخل من الناحية اليسرى 

 .  من أعلى
 .المقدمة والمالحق .٦

موا بني يدى معامجهم مشى أصحاب املعاجم منذ القدم على أن يقدّ 
  :تصديرا أو مقدمة، وأهم ما تتناوله املقدمة اآلن ما يأيت

 . بعض املعلومات اخلاصة بفرق العمل، واملشاركني يف إعداد مادة املعجم  ) أ
منهج املعجم سواء يف اختيار املداخل، حتريرها، أو بيان النطق، واهلجاء،    ) ب

املصاحبات اللفظية، وطريقة شرح املعىن واالستعمال، وذكر األمثلة و 
 .والتعبريات السياقية واملصطلحات العلمية، وغريها

 .طريقة ترتيب املعجم خارجيا وداخليا  ) ج
  .مميزات املعجم، وأهم خصائصه، ونوع مستعمله) د
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  أهداف استخدام المعجم لروضة األطفال. ز
تظهر أمهية استخدام املعجم لروضة األطفال يف تدريس اللغة األجنبية، ألن 

رئيسا يف منهج تعليم اللغة األجنبية، كما عرفنا عن تعليم اللغة املعجم يعترب جزءا 
ويعربه القائمون على هذا امليدان من أهم . األجنبية هي تعليم املفردات اجلديدة

اف خمصوصة عن استخدام املعجم لروضة وهذه هي أهد. أهداف تعلم لغة أجنية
  ٤٠:األطفال

 أن يتعرف الطفل على شرح املعىن  .١
م على فهم املفردات  .٢  تنمية قدر
 أن يتعرفهم على نطق الكلمة الصحيحة .٣
 تزيدهم عن املفردات اجلديدة .٤

استنادا إىل أهداف املعجم املذكورة فاهلدف عن استخدام املعجم لروضة 
أن يتعرف التالميذ عن املفردات اجلديدة بشكل طبيعي األطفال على العموم يعين 

  .وجيد

  ثالثة أبعاد : المبحث الثاني 
 مفهوم وسائل ثالثة أبعاد   . أ

الوسائل هو جزء ال يتجزأ من عملية التعلم لتحقيق أهداف التعليم عاما 
والوسائل البصرية هو أداة معالقة  ٤١.واألهداف من التعلم يف املدارس خصصا

وسائل  ٤٢.باحلواس البصرية أي الرسالة املوصولة اليت يقبلها املتعلم من خالل العني
وذلك ألنه يساعد على حتقيق . بصرية ثالثية األبعاد أفضل من وسائل ثنائية األبعاد

  .الواقع الذي يكون مرئيا ملموسا

                                                             
40http://www.edutafsi.com/2016/07/pengertian-dan-jenis-kamus.html, diakses pada tanggal 7 
Agustus 2017, pukul: 20.56 
41Azhar  Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.2 
42Muhammad  Zaini, Pengembangan Kurikulum (Yogyakarta:Teras ,2009), hal.94-95 
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وسائل بصرية ثالثية األبعاد هي أن ومتعلقة باملفاهيم السابقة قال دارينط 
موعة  ٤٣.جمموعة الوسائل دون اإلسقاط املرئي للعرض ثالثي األبعاد وميكن هلذه ا

الوسائل التعليم أن تكون الكائنات األصلية، سواء كانت املعيشية واجلماد، وميكن 
ذه الوسي. أيضا الكائن الذي ميثل الكائن األصلي لة الكائن األصلي الذي يقوم 

ذه  يستطيع الطالب أن حيملها مباشرة اىل الفصل أو يستطيع الطالب ان يدرس 
  .الوسيلة خارج الفصل حيث ينظرون التالميذ أىل الكائن األصلي مباشرة

وأن يكون معلم ذكيا جدا الختيار وسائل مناسبة لطالبه منها وسائل 
صلية مثال وكائنات ومهية األدوات منها النماذج والكائنات األ. بصرية ثالثية األبعاد

   ٤٤.والدمى واألقنعة واخلرائط والكرات واملعارض ومتحف املدرسة
ألن وسائل بصرية ثالثة األبعاد اليت ميكن أن تنتج بسهولة وبسيط جدا يف 
االستخدام والتطبيق، ألنه من دون أن يكون لديهم مهارات خاصة، ميكن أن يتمه 

ويستطيع أن تساعد املعلم يف عملية  . احلياملعلم نفسه، ونيل مواده بسهولة يف
وليست منافع هذه الوسائل للمعلم فحسب، . التعليم حني يوصل املواد التعليمية

ولكن للمتعلم هم يستطيعون أن يفهموا املواد التعليمية بسهولة حيت حيقق هدف 
  .التعلم بشكل جيد

 أنواع ثالثة أبعاد وخصائصها   . ب
. أنواع وخصائص وكذلك ثالثة أبعاد هلا أنواعكل الوسيلة التعليمية هلا 

قالت نانا سوجان . ولكل النوع وظائف معينة يف حتقق جناح عملية التعليم للمتعلم
  :ثالثة أبعاد هلا مخس أنواع، يعين

 )Benda Asli( الكائنات األصلية .١
حية، وغالبا يكون أفضل  باستخدام كائنات حقيقية أو كائنات

التدريس، وعرض كائنات حقيقية عن حجم والصوت واإلمياءات ووزن اجلسم 
                                                             
43Daryanto, Media Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 2010), hal.29 
44Oemar Hamalik , Media Pendidikan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 36  



٣٣ 

 

 
 

والدروس يكون أسهل للفهم والذكر إذا تعلمت من خالل . ورائحة والفوائد
ولذلك، ينبغي على املعلم استخدام الكائن األصلي . عالقته بكائنات حقيقية

كائن احلقيقي هو كائن يف احلاالت ال. أوال قبل استخدام الدعائم األخرى
  ٤٥.احلقيقية والكاملة

هناك العديد من الطرق اليت ميكن . الكائن احلقيقي له فوائدة فريدة
عندما املهارات اخلاصة املطلوبة الستخدام . للطالب أن تشجع مبشاركة الكائن

س الكائنات احلقيقية املختارة للتدري. الكائنات احلقيقية فتكون تظاهرة هامة
  :أنواع  الكائنات احلقيقية منها. ينبغي أن يكون التمييز على أهداف استخدامها

 )Unmodified Real Thing(الكائنات احلقيقية املعدلة   ) أ
هو الكائن احلقيقي كما هو دون تغيري باستثناء نقله فقط من موقعه 

هذه الكائنات لديها بعض اخلصائص واليت ميكن استخدامها  ٤٦.األصلي
 ويعيش ويف احلجم العادي وميكن أن يعرف بامسها احلقيقية، مثل الدجاج

حقيقة ال ميكن دائما أن تعرض الكائنات احلقيقية كلما وحيثما هو . يعيش
ومع ذلك قد تكون الكائنة احلقيقية كبري جدا ومعقدة والثقيلة . مطلوب
ولذلك فإن مصغرة ميكن استخدامها . أو خطرة جدا لالستخدام ومكلفة

شكل غري املعدلة تكون سهولة نيلها يف البيئة . لتوضيح وتشريح ظاهرة كائن
 .مثال متحف

 )Modified Real Things(الكائنات احلقيقية غري املعدلة    ) ب
اختيار أنواع وسائل الكائنات احلقيقية املعدلة عادًة تقوم على النظر 

 أماكن العمل والعوامل االقتصادية، وتتم أو تقدم يف شكل صغري أو قد يف
نوع الكائنات احلقيقية غري املعدلة . يكون املوسع لدعم التعلم الواضح

. )Diorama( والديوراما )Miniature(جعلت صغريا عادًة تسمى مبصغرة 
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هذه  ٤٧.مصغرة هي تبسيط منوذج الواقع لكن ال أظهرت نشاط أو عملية
املصغرة قادرة على توضيح للطالب تفاصيال من كائن أن يكون موضوعا 
للمناقشة يف ثالثة أبعاد مثال تبني األماكن اهلامة اليت ينبغي أن يكون 

شكل آخر من الكائنات احلقيقية . مفهوما عندما حجاج بيت اهللا احلرام
  ).Cutaway(املعدلة هي كوتاواي 

ملعدات امليكانيكية مثل اآلالت مع عادة هذه الكائنات يدل على ا
القطع اليت مت إنشاؤها لدراسة من األجزاء اخلفية الذي حترك أو ثابتة، 

Cutaways )املستخدمة يف جمالة البيولوجيا وعلم التشريح من ) أجزاء وقطع
الكائنات احلقيقية ميكن شراؤها الشركات املتخصصة يف إنتاج املواد 

عملية إنشاء النماذج والنماذج . ا املعلم أو الطالبالتعليمية، أو اليت أدىل 
أو أي شكل آخر معدلة واثنني من املزايا وهي يتعلم الطالب عند التخطيط 

. واختاذ الكائنة احلقيقية املعدلة، ويتعلمون من دراسة الكائنة احلقيقية املعدلة
ي أداة جمموعة من الكائنة وأنشطة التجميع واملعاجلة والعرض أو التوضيح ه

مدرس املهرة هو يفكر اهتمام الطالب يف مجع املواد وتعليقها . التعليم قيمة
 ٤٨.بغرض التعلم

  النموذج .٢
النموذج هو شيء أن يتم بقياس األبعاد الثالثة، وذلك لتشبه الكائن 

 ٤٩.األصلي لتشريح األشياء اليت ال ميكن التوضيح عليها من العناصر احلقيقية
تكون كائنات يف النموذج األصلي كبرية جدا عادًة مثال األرض، أو صغرية جدا  
كما البعوض أو الكائنة اليت ال ميكن نقلها مثل مبىن، أو شيء معقدة مثل 

التعلم من خالل منوذج يف . عادة الوسائل التمثيلية تسمى بنموذج. احملرك
  .خالل الوسائل احلقيقية موضوع معني ال ميكن من خالل اخلربة املباشرة أو من
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  :وكائنات من منوذج ثالثي األبعاد هي
اخلريطة الناشئة من منوذج جسديا هي لتوضيح العايل : اخلريطة الناشئة  ) أ

 ٥٠.واملنخفض من األرض
الدمية اليت تعد واحدة من طراز املقارنة هي الكائن متثيل من شكل : دمية   ) ب

 .ميةكوسيلة التعليم للعب الد. اإلنسان أو احليوان
العامل . هي الكائن التمثيلي من شكل األرض املصغرة): منوذج املقارنة(العامل ) ج

ميكن أن توفر معلومات عن سطح األرض بشكل عام وبشكل خاص على 
  .األرض والبيئة ومستجمعات املياه والسماء
 ٥١:وميكن تصنيف النماذج إىل عدة فئات

الصلبة يظهر على السطح اخلارجي عادًة منوذج ): منوذج متني(منوذج امليثاق   ) أ
بدال من كائن وعادة التخلص من جزء اخللط بني األفكار الرئيسية من 

مثال البنادق واملدافع والفؤوس واحلجارة والرماح واحلراب . األلوان والتكوين
 .والسيوف

يظهر منوذج املقطع العرضي أن تكون الكائنات : العرضي  املقطع  منوذج   ) ب
أحيانا يسمى . فع جزء من سطحه لتحديد تكوين الداخلاليت بدت، إذا رُ 

طب األسنان، والعني : مثال Crossection بنماذج األشعة السينية أو منوذج
  .والرأس وقسم الكلى وغريها

يتكون هذا النموذج من أجزاء كائن كامل، أو ): تراكم منوذج(منوذج مشروع   ) ج
ج ميكن إزالة وتثبيت مرة هذا النموذ . على األقل جزءا هاما من هذا الكائن

 تشريح اإلنسان واحليوان، مثل القلب، اجلمجمة والدماغ، اخل: مثال. أخرى
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هو متثيل من الكائن الذي يظهر السطح اخلارجي للكائن : منوذج العمل) د
اآلالت املوسيقية ومثل الكمان : مثال. احلقيقي وله جزء من الكائن احلقيقي

 والبوق والفلوت والبيانو واخل
منوذج األسافني مثال أسافني عميقة داخل طبقة األرض األرض، وطبقة من ) ه

 .أشجار، وهلم جرا/ اخلشب 
منوذج لتقليل أو زيادة مثال معبد مصغرة، ومناذج من الذرات واجلزيئات ) و

 .واخلاليا، وهلم جرا
 .منوذج املقارنة  مثال تستخدم يف صنع خريطة اإلغاثة) ز
 .مثال منوذج من خمتلف الفواكه تقريبا نفس حجم األصليمنوذج غري سليمة ) ح
 .منوذج احلقلي أو السوقي ويصف منوذج الوضع البيئي) ط

 )Moc-Up(كائنات وهمية بسيطة  .٣
ومهية املتابعة هو نسخة مبسطة من الكائن األصلي، واليت تتم فقط 

هي متثيل ) ومهية متابعة(أداة ومهية بسيطة  ٥٢).ليس متاما(مطلوب جزء مهم 
الكائن احلقيقي الذي كان عمدا أجزاء مهمة املطلوبة، ويتم بسيطة بقدر 

. عموما األجزاء يف ومهية متابعة ميكن نقلها. اإلمكان من السهل جدا للتعلم
لذلك ميكن أن . وكانت احلركة باإلضافة إىل شرح وفعالة جدا للتعلم الالنتباه

أمثلة من النموذج هي ساعة من الورق املقوى مسيكة إبرة . إىل فهم أفضليؤدي 
 .ميكن نقل لتعليم األطفال القراءة الوقت

 )Pop up( المنبثق .٤
قال تيلور وبلوميل . وإحدى من والسائل الثالثية هي الكتاب املنبثق

)Taylor Dan Bluemel(  الكتاب املنبثق هو الكتاب الذي حيتوي على جزء
متحرك أو لديه عنصر ثالثي األبعاد ويوفر التصور املهتام من القصة، من وجهة 
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من النظرية املذكورة ميكن أن . الصورة اليت ميكن أن تتحرك عند فتح الصفحة
يعرف أن وسائل الكتاب املنبثق هيالوسائل على شكل الكتاب الذي لديه 

يف الكتاب املنبثق، تقدم املواد يف شكل الصورة . من ثالثية األبعاد واحلركةعنصر 
املهتامة ألن هناك جزءا إذا فتح ميكن أن تتحرك، تتغري أو تعطى االنطباع أنه 

 ٥٣.نشأ
استنادا إىل التعريفاملذكور، وسائل الكتاب املنبثق لديه مزايا منهاأنه ميكن 

يت هلا أبعاد وميكن أن تتحرك عند الفتح لتصوير القصة أفضل، عرض الصورة ال
 .وميكن أن جيذب الطالب الستخدام وسائل الكتاب املنبثق

  ٥٤:عند سابودا هناك بعض األنواع من األساليب املنبثق منها ما يلي
اي شكل العرض يتكون من قطع املنبثق : )Transformations(التحوالت  .١

 مرتبة رأسية
 عرض يستخدم عنصر املستدير يف صنعهاي شكل ال: )Volvelles(فولفيلس  .٢
اي عرضيتكون من سلسلة الورق مكدسة معا حىت : )Peepshow(بيبشو  .٣

 خلق الوهم من العمق واملنظور
هي عالمة تبويب لورق االنزالق أو شكل : )Pull-tabs(عالمات التبويب  .٤

 مرسومة ودفعت إلظهار احلركة الصورة اجلديدة
الشريط أو الزر الذي عند : )Carousel(كروسيلتدعم هذه التقنية باحلبل  .٥

 .الفتح ويلفف مرة أخرى يف شكل كائن معقد
املربع واالسطوانة أو مربع واسطوانة : )Box and cylinder(املربع واالسطوانة 

هواملكعب أو االسطوانة يتحرك صعودا من منتصف الصفحة عند فتح 
  .الصفحة
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عملية التعلم من الطالب  املزايا يف استخدام وسائل الكتاب املنبثق يف
توفري التصور أكثر جذبة من القصة حيث ال يشعروا الطالب ) أ: منها ما يلي

 )In Door(ميكن استخدامها يف الفصل ) بامللل وميكن مشاركة التعلم جيدا، ب
أسلوب التعلم سوف يكون أكثر تنوعا ) ، ج)Out Door(أو خارج الفصل 

الطالب أكثر ) واملعلم ال ينفد من الطاقة، دحيث ال يشعر الطالب بامللل 
القيام بأنشطة التعلم، ألنه ليس بسماع فقط من وصف املعلم ولكن أيضا 

  .بأنشطة أخرى
العيوب يف استخدام وسائل الكتاب املنبثق يف عملية التعلم للطالب ما 

التكاليف ) طلب الدقة، ج) وقت العمل مييل إىل فرتة طويلة، ب) أ: يلي
خربة حمدودة يف صنع وسائل التعلم ) جة أكثر تكلفة من الكتاب العام، داملخرو 

 . املذكورة
 )Specimen(البضائع النموذجية  .٥

بدال من الكائنات احلقيقية إال منوذج ميكن أن تستخدم أيضا البضائع 
موعة من الكائنات املماثلة اليت  النموذجية هي من نوع أو جزء من نفس ا

مثال مدرس حيمل غصن من أوراق الشاي أو حبوب النب  ٥٥.ستكون مثال
ويكون . أحدهم من منتجات املزارع وجيب أن تكون عالقة باملواد الدراسة

). عينة(تصنيف الكائنات إىل قسمني مها الكائنات والكائنة النموذجية 
ومع أن . الكائنات هي كل الكائن اليت ال تزال يف حالتها األصلية والطبيعية

 ٥٦.هي كائنات حقيقية أو جزء من الكائنات احلقيقية املستخدمة مثال العينة
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  (Diorama)الديوراما .٦
هو منظر ثالثي األبعاد لعرض احلالة . الديوراما هو الدعائم املمتعة جدا

لذلك . كائنات صغرية منها فزاعة واألشجار واملنازل واآلخر  ٥٧.يف شكل صغري
ون مصنوعة الديوراما مثال قرية صيد واليت ميكن أن تك. يبدو وكأنه مصغر

ثالثي األبعاد الصغري ) املنظر(الديوراما هو رأي . األمساك والبيئة املدرسية واآلخر
 ٥٨.لعرض أو توضيح حالة أو ظاهرة تبني النشاط

  خصائص وسائل ثالثة أبعاد. ج
وقد نوقش التصنيف أو األنواع يف الفرع السابق يشرح خصائص كل وسائل 

وميكن أن ينظر خصائص وسائل . بعضها البعض وفقا ألهداف التجميعخمتلف عن 
وبشكل عام خصائص . من قدرته على زيادة حتفيز احلواس اليت ميلكها التالميذ

  ٥٩:الوسائل ثالثة أبعاد هي كما يلى
 .ميكن أن ينقل رسالة مماثلها إىل مجيع التالميذ يف نفس الوقت .١
 .التسليم يف اإلشراف املعلمني .٢
 . سهلالتوفري .٣
 ميكن التغلب على الوقت واحلواس .٤
 )التتحرك(خيدم الكائنات بصمت  .٥
 أكثر تكلفة من الرسومات االعالمية .٦
موعات أو األفراد .٧  ميكن استخدامه للتعليم يف ا
 يستطيع أن يتقدمه نظرية وممارسة باملتكاملة .٨

مبعرفة خصائص وسائل ثالثة أبعاد ميكننا أن جيعله دليال يف تعليم وتعلم 
  . يث يكون عملية التعليم الفعالةح
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   شروط وسائل ثالثة أبعاد الفعالة. د
الفعالة  األبعادجنب علينا أن نعرف كيف شروط وسائل بصرية ثالثة 

لنستطيع أن نستخدم الوسائل ثالثة األبعاد الفعالة واجليد اليت تناسب بالتالميذ  
  ٦٠:هي

بصرية ثالثية األبعاد كبرية  مثاليا وسائل. أن تكون منظورا جلميع من يدرس معا .١
وإذا كان من غري املمكن على األقل ألجزاء مهمة ميكن أن . ومنظورة واضحة

 ينظرها وضوحا للجميع، وبعد ذلك كل الكائنات تدرسها جمموعة أو فردية
لذلك . عطاء الفرصة للطالب لدراسة وسائل بصرية ثالثية األبعاد املستخدمة .٢

عينة قياسه ثالثية األبعاد فإنه حيفز الطالب على أكثر الكائن األصلي منوذج أو 
هذا هو دعوة . ألنه عندما ينظر إليها من زوايا خمتلف فيبدو خمتلفا. معرفة عميقا

وهكذا يصبح . ينبغي أن تكون فرصة للطالب لدراسته. . الطالب لدراسه وملسه
 .املزيد من اخلربة احلقيقية اليت تذكرت أكثر من قبل لطالب

خدام الدعائم إضافية للحصول فائدة على أقصى استخدام الكائنات است .٣
 احلقيقية والنموذج والعينات مع ويكون اندماج بوسائل أخرى

وينبغي أن تكون خمفيا . يظهر وسائل بصرية ثالثية األبعاد يف وقت احلاجة فقد .٤
إذا كان عرض وسائل بصرية ثالثية األبعاد . أوال إذا مل تكن يف وقت العرض

  .ستمرا فسوف يقلل من أمهية الطالب على الوسائل عندما يف احلاجةم

  أهداف وسائل ثالثة أبعاد . ه
ليس األشياء يف هذا الدنيا الذي مل يكون عندها أهداف خمصوصة، كذلك 

، ثالثة أبعاد كثري بوسائل ثالثة أبعاد، هناك عدة أهداف التعلم باستخدام وسائل
 ٦١:وهي
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 .الصعوبات اليت تنشأ عند دراسة الكائنات اليت تكون كبرية جداالتغلب على . ١
 .دراسة الكائنات اليت أصبحت التاريخ يف املاضي. ٢
دراسة الكائنات اليت ميكن الوصول إليها بسهولة ولكن ال توفر معلومات كافية . ٣

 .مثال العني البشرية واألذن البشرية(
 .دراسة بناء املنشآت جمردة. ٤
  )مثل عملية التداول الكواكب(عملية الكائنات الواسعة  إلظهار. ٥

استنادا إىل أهداف ثالثة أبعاد املذكورة فاهلدف عن وسائل ثالثة أبعاد على 
يساعد على حتقيق الواقع الذي يكون مرئيا العموم يعين أن يستطيع التالميذ أن 

   .ملموسا

  مميزات ثالثة أبعاد وسلبياته . و
كل شيء هناك مميزات وسلبيات ومن مميزات . الدنيا كاملما فيه شيئ يف 

 ٦٢ :وسائل بصرية ثالثة األبعاد هي 
 .بدا الطالب لرؤية الكائن احلقيقي بوسائل بصرية ثالثية األبعاد. ١
 .زيادة االهتمام الطالب على التفكري والتحقيق. ٢
 .مماثلة األصليةسيجري التعلم متاما ألن الطالب يتعلم مباشرة باستخدام مواد . ٣
 .كان الطالب فهم الطبيعة والشكل واحلركة من حرك الكائن جيدا. ٤
 .توفري اخلربات املناسبة من احلالة احلقيقية للكائن أو املادة. ٥
  .توفري املزيد من الفرص للطالب للتفاعل بني بعضها البعض. ٦

 :وأما سلبيات وسائل بصرية ثالثية األبعاد هي 
 .صنيع غالية وحتتاج الوقت الكثريأن تكلفة الت. ١
 .حتتاج إىل مهارة التصنيع. ٢
 .يكون الطالب ال يفهمها إذا كان شكلها ال ميثل الواقع. ٣
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 .أداة لتصنيعها. ٤
يف كتاب داريانتو  )Moedjiono(ييونو   ويف الوقت نفسه، وفقا

)Daryanto( ٦٣:أن وسائل بسيطة ثالثية األبعاد لديها املزايا هي قال 
 .توفري اخلربة املباشرة. ١
 .عرض الواقع وجتنب اإلطناب. ٢
 .ميكن أن تظهر كائن كاملة من البناء والطريقة اليت تعمل به. ٣
 .ميكن إظهار هيكل تنظيمي وضوحا. ٤
 .ويدل على خطوة العملية وضوحا. ٥

 :والسلبيات هي
 .ال ميكن أن تصل إىل عدد كبري من اهلدف. ١
  .التخزين واسعة وحمافظة معقدةمنطقة  حتتج إيل  .٢

  تعليم اللغة العربية لألطفال: المبحث الرابع
 مفهوم تعليم اللغة العربية لألطفال  . أ

وأما اللغة هي لفظ  ٦٤.التعليم هو عملية املعاملة بني املدرس والتالميذ
اللغة العربية هي الكلمات اليت يعربها العربية عن . يعربها كل قوم عن مقاصدهم

ومن هنا نعرف أن تعليم اللغة العربية لألطفال هي إيصال املعلومات  ٦٥.أغراضهم
  . واملعرفة اللغوية من املعلم إىل املتعلم أو اكتساب اللغة يف غري بيئتها

معناه تزوديهم باملهارات اللغوية اليت جتعلهم قادرين على فهم طبيعة اللغة 
ا والقواعد اليت تضبطها، والنظام الذي حيكم ظواهرها، و  اخلصائص اليت تتميز

ا، أصواتا ومفردات وتراكيب ومفاهيم    ٦٦.مكونا
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 عوامل أساسية في االستعداد اللغوي عن األطفال   . ب
وميكن أن توجز . هناك عوامل ذات تأثري قوي يف االستعداد اللغوي لطفل

  ٦٧:تلك العوامل فيما يأيت
 االسرة والبيئة .١

ا ينمي  أن أسرة األطفال وبيئته، وتلعبان دورا مهما يف درجة السرعة اليت 
فاألطفال الذي له عالقات قريبة . الوضوح اللغوي عند األطفال ويزيده ويسريه

وارتباطات مع الكبار أكثر من هذا الذي تقتصر عالقاته على األخوة واألخوات 
فقط، من احملتمل أن ينمي هذا األطفال حصيلة لغوية واسعة ويبدو لديه وضوح 

 ٦٨. عن نفسهأكثر يف التعبري
واألطفال الذي يتحدث اليه أبواه دائما وبكمية كبرية، ستنمو لديه درجة 

بينما األطفال الذي يقضي سنوات ما قبل املدرسة يف . الوضوح اللغوي مبكرا
يتم وحرمان أو يف عالقات حمدودة مع األخرين، من احملتمل أن يكون متأخرا يف 

ارتباطا قريبا وثيقا، دون ارتباط  ويرتبط كل منهما باألخر،. منوه اللغوي
باألخرين، وحيتك أقل احتكاك ممكن مع األخرين، غالبا ما يكون أبطأ يف منوه 

وهكذا تبدو أمهية األسرة والبيئة يف استعداد األطفال للنمو . اللغوي أيضا
  .اللغوي

 اخلربات الفنية الواسعة .٢
ا يفكر إنه لكي يكتسب الطفال حصيلة لغوية، وحيصل أفكارا جديد ة 

ويتكلم، فإن أطفال ما قبل مرحلة الدراسة يف حاجة إىل أن تقدم له خربات غنية  
فاألطفال الذي يلعب منفردا، أو مع طالب منزله فقط، تكون . كثرية متعددة

 . فرصة حمدودة الكتساب أفكار ومفاهم جديدة
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 األمن واالطمئنان .٣
فاألطفال . ية أو األسريةوليست كل العادات اللغوية، نتائج للعوامل البيئ

خيتلفون يف الظروف ودرجة األمن واالطمئنان اليت معها ميكن أن يتعلموا، وينموا 
م اللغوية فبعض األطفال يتعلمون الكالم بسرعة يف سن مبكرة، . مهارا

 .وينقدمون بسرعة يف املهارات اللغوية
 عدم النضج العقلى .٤

. ديهم استعداد لغويهناك عوامل أخرى جتعل بعض األطفال، ليس ل
فعدم النضج العقلي، ميكن أن يكون مسؤال عن هذا التخلف، وعن هذا النقص 

ومعىن عدم نضج لغويا، أن األطفال ال يكون قد منا إىل درجة . يف االستعداد
وهذا ال يعىن أن الطالب . الفهم التام ملعىن الكلمات، وكيفية وضعها يف مجل

ولكن . سب معاىن الكلمات وتركيب اجلملاملتأخر يف نضجه العقلي لن يكت
ومن اجلائز أن يكون بطيئا يف تعلمه أثناء . املعىن أنه يكتسب ذلك يف بطء

ومن احملتمل  هلذا الطالب أن يستجيب يف منوه اللغوي، ملثريات . خرباته املدرسية
 .من اخلربات اجليدة يف السنوات األوىل من حياته الدراسية

 الفروق اجلنسية .٥
أن . ألحباث على أن البنات يتميزن على البنني يف القدرة اللغويةتدل ا

شهرا، بينما تبدأ الطفلة املتوسطة   ١٥-٧الطفل املتوسط يبدأ التكلم يف سن 
شهرا وأسفرت أحباث على أن نسبة االستجابات  ١٤- ٨كالمها يف سن 

عند % ٣٨شهرا، وتبلغ حواىل  ١٨يف سن % ١٤املفهومة عند الذكور تبلغ 
  .ناث يف نفس السناال



٤٥ 

 

 
 

ومن املالحظ يف هذه العوامل أن اإلناث أكثر تفوقا من الذكور بالنسبة 
هذه العوامل ال خترج عما سبق  ٦٩.للحصول اللغوي بل ويف معظم التطور اللغوي

 .االشارة إليه من قبل، واليت تؤثر يف اكتساب ومنو اللغة منذ الطفولة

  المنهج الدراسي لروضة األطفال. ج
تم عملية التعليم املكثفة برغبة األطفال من  املبادئ العامة يف التعليم هي 

إن روضة . من حيث العاطفة ومنوهم العقلى وحالة البيئة االجتماعية والثقافة
والسنة الدراسة يف . االطفال نوع من نوع املؤسسات الرتبوية الرمسية لصغار الطفل

وأما القاعدة ملنهج روضة  ٧٠.يةمستوى روضة االطفال تشمل عدة برنامج تعلم
) ٢(ممارسة تطوير عملية الدراسة، ) ١: (االطفال فتحتوى على جمالني وتطورين

  ٧١.وتطوير الكفاءة األساسية

  طبيعة األطفال لروضة األطفال. د
إن طبيعة االطفال يف تعليم اللغة األجنبية وخاصة يف تعليم اللغة العربية 

أن االطفال هلم عامل .  املرحلة املتوسطة والعاليةخيتلف كثريا عن طبيعة الطالب يف
  ٧٢.خاص يتمتعون به ويرتاحون فيه

إن االطفال يف هذا السن يعجبهم الدرس ميت كان الدرس جذابا هلم، 
وخاصة عند الدرس يقدم بأنواع اللعبة والوسائل اجلذابة واحلالة اهلادئة فهذا مطلوب 

. جع ليخرج من فمه ولو كلمة واحدةيف تعليم االطفال، فاالطفال البد أن يش
ولذلك املدرس الذي يقوم بتعليم اللغة العربية لالطفال عليه أن يسعى بكل جهد 

 .يف إجياد بيئة مناسبة يرتاح ويفرح فيما الطالب
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  الفصل الثالث

  منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه  . أ
ألجل اإلكتشاف على أهداف البحث تستخدم الباحثة منهج البحث 

وهو طريقة البحث املستخدم للحصول على إنتاج معني وجتربة . )R&D(والتطوير 
إن منهج البحث والتطوير يف مفهومه البسيط منهج منظم يهدف لكشف  ٧٣.فعالة

تعيينها  منتجه أو منوذج أو منهج أو إسرتاتيجية أو طريقة أو خطوة معينة مع
   ٧٤.وإصالحها وتطويرها وإنتاجها وجتريب فعاليتها لتكون جديدة وفعالة ومفيدة

وخاصة هلذا البحث عملية تطوير املعجم اللغة العربية لروضة األطفال يف 
وجيري هذا البحث على مرحلتني مها  .تعليم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد

ملعرفة فعالية (، واملرحلة التجريبية )ة العربيةإعداد معجم اللغ(املرحلة التصميمية 
  ). استخدام املعجم اللغة العربية

 إجراءات البحث والتطوير  . ب
إحتاجت الباحثة استعدادات كاملة واخلطوات الدقيقة لتطوير اإلنتاج، حىت 

البحث والتطوير الىت تستخدمة الباحثة وشكل إجراءات . يكون اإلنتاج إنتاجا فعاال
 Borg“وهو يكيف بنظرية بروغ وغول  Sugionoهو خطوات الذي قام به سوغيانا 

and Gall” ٧٥.ألنه يتضمن خطوات تفصيلية بوضوح وبدون تعّقد   
هذا شكل فيها خطوات دقيقة يف  ألنإختارت الباحثة هذا شكل البحث 

إجراءات اإلنتاج، لذلك شعرت الباحثة سهولة لتطوير اإلنتاج وهذا الشكل أمكانة 
  ٧٦:املوجودة فيه، وميكن نظرها يف الصورة التاليةمبناسبة احلاجة واملشكالت اإلنتاج 
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  :كامال فيما يلي  شرحاعن إجراءات البحث والتطوير السابقة ستشرح الباحثة 

 حتليل املشكلة .١
بوسيلة املقابلة مع يف هذا اخلطوات جتمع الباحثة من حصيلة مالحظة 

معلمة اللغة العربية ومدير املدرسة والتالميذ واإلستبانة إىل معلمة اللغة العربية 
واملشكالت يف حبث العلمي هي البحث . ووجدت الباحثة املشكالت

ونظرت الباحثة أن املشكالت التالميذ يف روضة األطفال خري أمة . التمهيدي
 .ة العربيةيستطيع أن حيلها بإعداد معجم اللغ

 مجع البيانات .٢
استمارت الباحثة هذه اإلجراءات بعد أن تنال الباحثة البيانات من 

واإلستبانة واالختبار جلمع البيانات من  حتليل املشكالت باملالحظة واملقابلة
معلم ومدير املدرسة يف تعليم اللغة العربية وكذلك من ناحية التالميذ يف مكان 

 .البحث
  
 

اإلحتياجات حتليل 
 واملشكلتها

 تصديق املنتج جتصميم املنت البياناتمجع 

 جتربة فعالية املنتج إصالح جتربة املنتج إصالح املنتج

 اإلنتاج النهائي إصالح املنتج
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 تصميم املنتج .٣
عد ما وجدت الباحثة املعلومات من مكان البحث ومعرفة ما هو ب

املشكالت املوجودة يف امليدان، وما هو احتياجات التالميذ يف تعليم اللغة العربية 
مت الباحثة معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد يف  فصمّ

سرتاتيجية والطريقة مث إختارت الباحثة اإل. روضة األطفال خري أمة ماالنج
تم خبطواته، . املناسبة لسهولتهم يف فهم املفردات ويف إعداد معجم علينا أن 
حتليل املنهج، تعيني موضوع، تصميم  ٧٧:واخلطوات يف تصميم املعجم هي

  .هيكل، مجع املراجع، تناسب باستفادته
 تصديق املنتج .٤

اهلدف منه هو  االجراء التايل هو تصديق املنتج ويسم أيضا بتعديل، أما
وميكن أن يؤدى . ملعرفة صالحية استخدام املعجم اللغة العربية لروضة األطفال

واخلبري يف جمال إنتاج املعجم، مث طلبت . هذا التصديق بإحضار بعض العربية
 . الباحثة منهم التصديق والتقومي وإعطاء االقرتاحات والتعليقات

 إصالح املنتج .٥
ة بتصحيح املنتج اخلطة التصميم عن ويف هذه اخلطوة تقوم الباحث

م  .األخطاء والنقصان املوجودة حسب التصديق أو التحكيم من اخلرباء وارشادا
 جتربة املنتج .٦

بتحكيم هلذه املنتج هي  األوىلأو يسمى بتجريبة  صالحيةجتريبة املنتج 
ية، جودة استخدام هذا اإلنتاج، مث تقوم الباحثة بتجربتها إىل معلمة اللغة العرب

ملعرفة آرائها عن املعجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد قبل جتريبه إىل 
 .  التالميذ يف روضة األطفال خري أمة ماالنج
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 إصالح املنتج .٧
كانت . والتعديل هو التحسني. هذا اإلجراء يسمى أيضا بالتعديل

األخطاء الباحثة تقوم بتصحيح و تعديل اإلنتاج، مبعىن إعطاء التحسني  عن 
م  .والنقائص املوجودة حسب التحكيم من معلم اللغة العربية وارشادا

 جتربة فعالية .٨
وتقوم الباحثة بتطبيق . جتربة فعالية أو يسمى بتجربة اإلنتاج الثانية

التعليمية يف عملية تعليم اللغة العربية اليت قامت الباحثة بنفسها ملعرفة مدى 
 .فعالية هذا املعجم

 املنتجإصالح  .٩
مادام يوجد األخطاء والنقائص املوجودة يف هذا اإلنتاج حسب التحكيم 
والتحليل والتقومي من التجربة يف الفصل ب روضة األطفال خري أمة ماالنج، فإنه 

 .      حيتاج إىل التعديل أو التحسني، حىت حصلت الباحثة إنتاجا إىل أحسن اإلنتاج
  اإلنتاج النهائي. ۱۰

رية هي إنتاج النهائي من إعداد املعجم اللغة العربية واخلطوات األخ
وترجو أن تكون معجم اللغة العربية لروضة األطفال صاحلة . لروضة األطفال

  .لالستخدام يف عملية تعليم وتعلم اللغة العربية
  مجتمع البحث وعينته. ج

وعينة  ٧٨.الباحثة بالدراسة تتناوهلمجمتمع البحث هو جمموعة األفراد الذين  
موعة فيه تمع اخلصائص ا  هذا يف البحث جمتمع إن ٧٩.البحث هي جزء من ا

 ثالثة من اليت تتكون التالميذ يف روضة األطفال خري أمة ماالنج مجيع هو البحث
 فهم عينته وأما. تلميذا ٧٠ عددها ٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي  العام يف فصول

 .تلميذا ٢٣بعدد  يتكون الذي ب الفصل يف الذين التالميذ
                                                             

 ٢٠: ، ص)م١٩٩٥ة، جامعة أفراقيا العاملي: أفراقيا( منهج البحث العلمى وطرق كتابة الرسالة العلميةعبد الرمحن امحد عثمان، ٧٨
 ١١٠: ، ص)م١٩٩٧دار أسامة للنشر والتوزيع، : الرياض( مفهومه وأدواته وأساليبه: البحث العلميذوقان عبيدات وآخرون،  ٧٩



٥٠ 

 

 
 

  متغيرات البحث. د
يف هذا  ٨٠.املتغريات هي كل األشياء اليت تصري حمسوسة يف مشاهدة البحث

املتغري . البحث متغريان من هذا املوضوع تتكون قسمني املتغري املستقل واملتغري التابع
هو املتغري الذي يؤثر إىل املتغري التابع، لذلك  )Independent Variabel(املستقل 

هو املتغري نوع  )Dependent Variabel(التابع  واملتغري ٨١.يسمى أيضا املتغري املؤثر
يف هذا البحث املتغري املستقل هو و  ٨٢.الفعل أو السلوك الناتج عن املتغري املستقل

أما املتغري التابع هو . معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد
  .وبعد التجريبة التجريبة قبل التالميذ لدي التعليم نتيجة

  تجربة اإلنتاج . ه
تقصد بتجربة اإلنتاج هنا هي جلمع املعلومات املستخدمة ألساس تثبت 

  :الدرجة الفعالية ونتيجة اإلنتاج وهذه التجربة حتتوي على
 ختطيط التجريبة .١

اإلعداد، فتقوم الباحثة بالبحث التجرييب ملعرفة مدى وبعد إمتام اإلنتاج 
  .فعالية املعجم اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية بروضة األطفال خري أمة

املرحلة األوىل هي تقدم . ثالثة مراحللتجربة هذا املعجم تقوم الباحثة ب
 حلة الثانية هياإلنتاج إىل خبري حمتوى املعجم وتصميم املواد التعليمية، وأما املر 

  .هي التجربة امليدانية الثالثة املرحلةجتربة فردية، وأما 
  :وبيان عن ثالثة مراحل السابقة يعين

التوجيهات واإلقرتاحات من خبري حمتوى املعجم جتعلها الباحثة أساسا   ) أ
والتوجيهات واإلقرتاحات . إلصالح وتصحيح لغة املعجم لروضة األطفال

تعليمية جتعلها الباحثة أساسا إلصالح وتصحيح من خبري تصميم املواد ال
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من . تصميم املعجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد
ا ا وبيا  .تناسب املوضوعات يف تعليم اللغة العربية بروضة األطفال بصور

موعة الصغرية   ) ب املعلومات والتصحيحات اليت . التجربة الفردية أو جتربة ا
يها الباحثة من التجربة الفردية جتعلها الباحثة لتصحيح األخطاء حصلت عل

 .الطبعية املوجودة يف املعجم اللغة العربية لروضة األطفال
التجربة امليدانية، قامت الباحثة بتجربة امليدانية يف الفصل ب يف روضة    ) ج

وأما املعلومات أو اإلقرتاحات اليت حصلت عليها . األطفال خري أمة ماالنج
لباحثة من التجربة امليدانية جتعلها الباحثة أساسا ملعرفة فعالية وتناسب ا

 .   املعجم اللغة العربية لروضة األطفال باملتعلمني
 فاعل التجريبة .٢

كان فاعل التجربة األوىل يف هذا البحث هو اخلرباء يف جمال حمتوى 
فال خري أمة املعجم وتصميم املواد التعليمية والثاين التالميذ يف روضة األط

  . ماالنج من فصل ب
  ومصادرها وأساليب جمعهاالبيانات . و

 البيانات .١
. ومعلومات من تصديقات اخلرباء واملستخدمني جتمع الباحثة البيانات

  :وقسمت الباحثة البيانات يف هذا البحث على قسمني، ومها فيما يلي
واإلقرتاحات من التعليقات : البيانات الكيفية، فتشتمل هذه البيانات على  ) أ

اخلرباء  منها خبري حمتوى املعجم وتصميم املواد التعليمية، وحاصلة املقابلة 
م اليت  مع التالميذ ومعلمة اللغة العربية والبيانات عن عملية التعليم والتعّل
تشتمل على طرق التعليم فيها ووسائله والكتاب املستخدام ومشكالت فيه 

 .ليم اللغة العربية باستخدام املعجم ثالثة أبعادوآراء التالميذ واملعلمة عن تع
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البيانات الكمية، تشتمل : البيانات الكمية، فتشتمل هذه البيانات على   ) ب
البيانات اليت توجد من خالل اإلستبيان كصالحية املعجم وجذابته : على

بوسيلة تقييمهم على شكل األسئلة، ويوجه هذا اإلستبانة إىل املعلمة اللغة 
ا بعد تنفيذ املعجم اللغة العربية ونتائج  .العربية ونتائج آراء املعلمة وتعليقا

 .   التالميذ احملصولة عليهم عند االختبار القبلي واالختبار البعدي
 مصادر البيانات  .٢

وقبل الشروع، فعّني . مصادر البيانات هي الفرد من البيانات احملصولة
البيانات املتناول حىت حتصل  مصادر البيانات األساسية هي الفاعل من أّي 

   ٨٣.الباحثة مصادر البيانات األساسية يف البحث
لعرض البيانات يف هذا البحث حتتاج الباحثة إىل مصادر البيانات 

ذا البحث هي التالميذ واملعلمة . لتحقيقيها وأما مصادر البيانات اليت تأيت 
 .  واخلرباء

 أساليب مجع البيانات .٣
األساليب اآلتية للحصول على البيانات اليت حتتاج إليها تستخدم الباحثة 

  :الباحثة
 املالحظة  ) أ

هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلربته ومعلوماته 
على أن يتبع الباحث يف ذلك منهجا معينا جيعل البحث من مالحظاته 

ة وسيلة وتعترب املالحظة املباشر  ٨٤.أساسا ملعرفة أو فهم دقيق لظاهرة معينة
هامة من وسائل مجع البيانات، وهناك معلومات متكن للباحثة أن حتصل 

   ٨٥.عليها بالفحص املباشر
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وتستخدم املالحظة لفهم الظواهر وأمناط السلوك واتصال الفرقة 
طبيعيا والبحث يف السلوك الفردية وعملية وقوع احلوادث اليت تستطيع 

ا يف املوافق الواقعية أو املوضع    ٨٦.يةمالحظا
ذه املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق  وتقوم الباحثة 
نشاطات التالميذ يف عملية التعليم والتعلم، وتقام هذه املالحظة من خالل 
عملية التعليم والتعلم ملعرفة حاجة التالميذ يف املدة الدراسية وكفاءة التالميذ 

  .من ناحية املفردات العربية
 املقابلة   ) ب

دف حمادث هي ة موجهة باملقابلة وبني شخص أو أشخاص آخرين 
الوصول إىل حقيقة أو موقف معني تسعى الباحثة لتعرفها من أجل حتقيق 

  ٨٧.أهداف الدورة
واملقابلة هي أداة هامة للحصول على املعلومات من خالل  

وتستخدم املقابلة يف هذا البحث جلمع البيانات يف  ٨٨.مصادرها البشرية
ة املبدائية أو يف مرحلة حتليل احتياجات اإلنتاج اإلعداد، مرحلة الدراس

  .وجتري املقابلة مع التالميذ ومعلمة اللغة العربية
 االستبانة  ) ج

ا البيانات واملعلومات وهي عبارة  هي إحدي الوسائل اليت جتمع 
عن حوار كتايب يف شكل جدول من األسئلة يرسل بالربيد أو اليد أو ينشر 

أو إحدي األساليب أو أداة . يف الصحف أو وسائل اإلعالم األخرى
للحصول على املعلومات والبيانات واحلقائق املربطة بواقع معني، وتقدم 
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عدد األسئلة تطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد املعينني بشكل 
  ٨٩.مبوضوع اإلستبانة

ومنوذج . وقامت الباحثة بتوزيع االستبانة مباشرة إىل العينة املذكورة
لقياس  هي أسلوب. Skala Likertهذه االستبانة يعين مقايس ليكرت 

ويف هذا املقياس أن . السلوكيات والتفضيالت مستعمل يف االختبار النفسية
الطلبة اليلزم الختيار األسئلة السلبية، ولكن أيضا اختيار األسئلة 

  ٩٠.اإلجيابية
تستخدم الباحثة االستبانة يف هذا البحث للحصول على البيانات 

ا  .وفعاليته يف التطبيق وجذابتهعن صالحية اإلنتاج  وآراء املعلمة وتعليقا
  .بعد تنفيذ املعجم

 االختبار  ) د
) أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم(هو جمموعة من املثريات 

أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكها ما، واالختبار يعطي درجة ما 
يكون االختبار يف هذا البحث  ٩١.أو قيمة ما أو رثبة ما للمفحوص

االختبار القبلي هو . ختبار القبلي واالختبار البعدياختبارين، مها اال
االختبار الذي يعطى قبل الربنامج الدراسي، وأما االختبار البعدي هو 

  ٩٢.االختبار الذي بعده
وتستخدم الباحثة االختبار للكشف عن قدرات التالميذ وقياس 

تعليم وتستخدم االختبار القبلي ملعرفة كفاءة الطلبة يف . مستواهم التحصيلي
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واالختبار البعدي ملعرفة كفاءة . اللغة العربية قبل إدخال املتغري التجرييب
  .  الطلبة بعد إجراء التجربة

ووضحت الباحثة البيانات ومصادرها وأساليب مجعها يف اجلدول البيانية 
  :التالية

  ۱.۳: جدول 
  البيانات الكيفية

البياناتأساليب جمع  مصادر البيانات البيانات الرقم  
مشاركة التالميذ وتفاعلهم على  ١

  املعجم اللغة العربية
 املالحظة التالميذ

املعلومات أو البيانات عن آراء عملية  ٢
م اليت تشتمل على طرق  التعليم والتعّل

  التعليم فيها ووسائله ومشكالت فيه

 املعلمة
 التالميذ

 املقابلة

احتياجات التالميذ إىل معجم اللغة  ٣
  العربية اجلذبة

 التالميذ
 

 املقابلة

 
۲.۳: جدول   

 البيانات الكمية
  أساليب جمع البيانات  مصادر البيانات  البيانات  الرقم
 االستبانة اخلرباء  تصديق حمتوى معجم اللغة العربية   ١
م بعد تنفيذ  ٢ آراء املعلمة وتعليقا

  .املعجم اللغة العربية
 االستبانة املعلمة

 االختبار الطلبة  الطلبة احملصولة من االختبارنتائج  ٣
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 أدوات البحث   . ز
  :أربعة أدوات جلمع البيانات، وهي ما يلي الباحثةتستخدم 

  دليل املالحظة. ۱
وتقوم الباحثة يف عملية املالحظة . هي أداة من أدوات مجع البيانات

مبوضوع باستخدام آلة التصوير، وتسجل وتكتب الباحثة كل الظواهر املتعلقة 
تستخدم الباحثة هذه األداة ملالحظة  ٩٣.البحث أو الكتابة عن الظواهر املنظورة

م يف الفصل  . عملية التعليم والتعّل
 دليل املقابلة. ۲

تقوم الباحثة باملقابلة مع مدير املدرسة ومعلمة اللغة العربية والتالميذ 
م وعلى طرق التعلي م فيها ووسائله جلمع البيانات عن عملية التعليم والتعّل

  . ومشكالت فيه
 دليل االستبانة. ۳

االستبانة يعين جمموعة من أسئلة االستبانة و توزّع الباحثة أوراق االستبانة 
وتصحح هذه بنود االستبانة إىل املشرف قبل استخدامها جلمع . على املعلمة

املعلومات والبيانات واحلقائق املرتبطة بإعداد معجم اللغة العربية على أساس 
 .املعجم اللغة العربية الئق ةملعرف الباحثة االستبانة وتقوم. ثالثة أبعاد

 أسئلة االختبار. ٤
االختبار يف هذا البحث هو اإلختبار القبلي واالختبار البعدي، وذلك 
للوقوف على مدى فعالية معجم اللغة العربية والكشف فهمهم وكفائتهم عن 

  .املفردات بعد استخدامهم معجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد
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  يل البياناتأسلوب تحل. ح
حتليل البيانات هو دور مهم يف البحث العلمي، بالتحليل تكون البيانات 

ألن البيانات املطلوبة هي الكيفية والكمية فتحتاج الباحثة إىل . ذو معاين كبرية
) ١(أما خطوات حتليل البيانات يعين . حتليل البيانات الكيفية والكمية أيضا

وتستخدم  ٩٤.حصول على النتائج) ٣(البيانات تصنيف ) ٢(تنظيم البيانات 
 أن الذي تريد حتليل يعين (Descriptive Analysis)الباحثة التحليل الوصفي 

 من ونتائج واملقابلة املالحظة بكيفية منوذج إعداد املعجم اللغة العربية حتصل
ات وحتليل اإلحصائي الوصفي باملعدلة املائوية لتحليل البيان .حتليل اإلحتياجات

  . يف هذا البحث
 حتليل البيانات من االستبانة .١

حتلل الباحثة بيانات االستبانة من املعلمة من املشكالت املوجدة والتعليم 
اللغة العربية عن اإلنتاج أي املعجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس 

بوا هذه بعد أن جير . ثالثة أبعاد يف روضة األطفاخلري أمة ماالنج وتصديق اخلرباء
  .الوسيلة التعليمية يف تعليم اللغة العربية

وتعتمد الباحثة لتحليل االستبانة من اخلرباء يف تصميم املادة التعليمية 
وحمتوى معجم عن إعداد معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة 

 استخدمته الذي الصدق ومعيار. أبعاد يف روضة األطفال خري أمة ماالنج
  ٩٥:يلي مما احثةالب
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       ۳.۳: جدول 
  المواصفات نتيجة اإلستبانة ومعيار الصدق من تصديق الخبراء 

  البيان  معيار النتائج   الفئات المئوية  درجات التقويم
  ميكن استخدام اإلنتاج مباشرة  جيد جدا  %١٠٠-%٨٠  ٤
  ميكن استخدام اإلنتاج بالتصحيح  جيد  %٧٩-%٦٠  ٣
  ميكن استخدامه يف التعليمال   ناقص  %٥٩-%٤٠  ٢
  يصلح كله أو يبدل  ناقص جدا  %٣٩- %٠  ١

  
وتستخدم الباحثة لتحليل االستبانة عن إعداد معجم اللغة العربية على 
أساس ثالثة أبعاد يف تعليم اللغة العربية لروضة األطفال يف روضة األطفال خري 

  ٩٦:أمة ماالنج الرموز اآلتية
  

푃 = ∑
∑  x 100%  

  
  :البيان

P      :املعدل أو مئوية قيمة لكل رقم 
Xi    :عدد إجابات كل بنود السؤال  
X      :عدد أفراد العينة  
  
  
  

 
                                                             
96Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 
hal. 131. 



٥٩ 

 

 
 

 حتليل البيانات من االختبار القبلي والبعدي .٢
وحتلل الباحثة  من االختبار القبلي واالختبار البعدي لتأكد من ثبات 

وفيما يلي شكل الرمز  ).t(الوسيلة التعليمية، وتقوم الباحثة باالختبار التائي 
   ٩٧):t(املستخدم الختبار التائي 

  
t = 

∑
 ( )

  

  :البيان
t      :معادلة تاء احلساب  
d      :تفاوت النتيجة بني اخلتبار القبلي والبعدي  

Md     :   قيمـــة الوســـط أو احلاصـــلة املتوســـط مـــن تفـــوت النتـــائج
 بني االختبارين 

 푥푑     : مبعادلة (االحنراف لكل نتيجةd-Md (  
∑푥푑

ّع من قيمة االحنراف:      2  عدد مرب
N       :نات ّ   عدد أفراد العي

  
وتستخدم الباحثة تقدير الدرجة إىل نتيجة مقررة على أساس تقدير 
الدرجة املعيارية كما ذكر يف كتاب الدليل الدراسي املقرر وتعرض يف اجلدول 

  ٩٨:اآليت
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  ٤.۳: جدول
  نتائج التالميذ معيار

 النسبة المئوية مدى الدرجات المستوى الرقم

 %١٠٠-%٩٥ ١٠٠ – ٩٥ ممتاز ١

 %٩٤-%٩٠ ٩٤ – ٩٠ جيد جدا ٢

 %٨٩-%٨٠ ٨٩ – ٨٠ جيد ٣

 %٧٩-%٧٠ ٧٩ – ٧٠ مقبول ٤

 %٦٩- %٠ ٦٩ - ٠ ضعيف ٥
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  الفصل الرابع

  نتائج البحث وتحليلها ومناقشتها 

ستعرض الباحثة نتائج البحث يف هذا الفصل عن إمتام إعداد معجم اللغة العربية   
لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد وحتليلها ومناقشتها ومواصفات معجم اللغة 
العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد وفعالية استخدام هذا معجم املعّد يف 

للتالميذ روضة األطفال الصف ب بروضة األطفال خري تسهيل فهم املادة اللغة العربية 
  .  أمة ماالنج، فلذلك ستعرض الباحثة بيانات البحث وحتليلها ومنقاقشتها

 نتئج البحث وتحليلها: المبحث األول
 إعداد معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد  . أ

لعربية لروضة األطفال وقد قامت الباحثة باخلطوات يف إعداد معجم اللغة ا
حتليل  ٩٩:على أساس ثالثة أبعاد اليت قدمها بور وغول يف كتاب سوغيونو يعين

ا، مجع املعلومات، تصميم اإلنتاج، تصديق املنتج، اصالح  إحتياجات ومشكال
وفيما . املنتج، جتربة املنتج، إصالح املتج، جتربة فعالية، إصالح املنتج، اإلنتاج النهائي

ا الباحثة يف إعداد معجم اللغة العربية لروضة األطفال يلى اخلطو  ات اليت قامت 
 : على أساس ثالثة أبعاد

 الدراسة التمهيدية .١
قامت الباحثة بالدراسة التمهيدية قبل أن تشرع الباحثة يف إعداد معجم 
اللغة العربية للحصول على معلومات عن أحوال التالميذ واملعلمني يف روضة 

. خري أمة ماالنج وكذلك املعلومات حول أنشطة تعليم وتعلم اللغة العربية األطفال
. وهذه املعلومات كلها مطلوبة لبناء خطة الوسائل التعليمية اليت ستعّدها الباحثة
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من البيانات . جبمع املعلومات يف هذه العملية بطريقة املالحظة واملقابلة واإلستبانة
  :ية تعليم اللغة العربية ونشاطات التالميذ، هياليت حتصل عليها الباحثة عن عمل

 مشاركة التالميذ وتفاعلهم في تعليم اللغة العربية  ) أ
كتاب التعليمي هي من أدوات التعليم لتسهيل عملية التعليم والتعلم والزم 

والحظت الباحثة عملية التعليم والتعلم . أن تكون مطابقة مبستويات التالميذ
األطفال خري أمة ماالنج وجدت الباحثة أن تعليم اللغة اللغة العربية يف روضة 

ولكن أن بعض التالميذ هلم . العربية بالغناء، هم حيبون تعليم اللغة العربية بالغناء
رغبة كثرية يف تعليم اللغة العربية، هم يستمعون ويهتمون ما قالت املعلمة 

م به املعلمة من إجابة األسئلة املطروحة وأعمال الواجبات  ويعلمون مبا أمر
وبعض التالميذ يسئمون تعليم اللغة العربية بالغناء، ألن . املنزيلية اليت قدمت هلم

وأحيانا يكون التالميذ ناعسني يف التعليم السيما . اكثر من الدراسة يعين بالغناء
   ١٠٠.من التالميذ الذين حيفظون املفردات املعلومة هم يشتغلون بالتكلم واللعب

يذ مل يهتمون كثريا ويرغبون باللغة العربية ويصعبون يف حفظ كانت التالم
بعضهم لن يفهموا مادة . فتحدثوا مع زمالئهم وتكاسلوا يف التعليم ١٠١املفرات،

من أجل ذلك، رأت الباحثة . اللغة العربية كافة ويشعرون امللل عند عملية التعليم
كن جيدا بصعوبة فهم أن مشاركة التالميذ والتفاعل بني معلمة والتالميذ مل ي

  . مادة اللغة العربية املوجودة وال تزيد دوافع التالميذ يف التعلم بتلك الصعوبة
 عملية تعليم اللغة العربية    ) ب

ومن الدراسة التمهيدية قبل إعداد معجم اللغة العربية لروضة األطفال وهي 
وحتتوي على مجع املعلومات عن عملية التعليم والتعلم يف تعليم اللغة العربية، 

                                                             
  )، يف الساعة الثامنة صباحا٢٠١٧مايو ١٤: يوم األربعاء(نتيجة املالحظة يف روضة األطفال خري أمة ماالنج ١٠٠
، يف ٢٠١٧مايو ١٤: يوم األربعاء( نتيجة املقابلة مع التالميذ فصل ب وهي طريق فرزاة اهللا، النساة التانوين، أرائل ابرار غناجنار١٠١

  )الساعة الثامنة صباحا



٦٣ 

 

 
 

وفيما يلي . املواد التعليبمية املستخدمة وطرق تعليمعها ووسائلها ومشكالت فيها
  : نتائج تلك املعلومات

 منهج المستخدم في تعليم اللغة العربية )١
أن املناهج من روضة األطفال خري أمة خطة بإختالط منهج الرتبية 

هي إحدى الدروس وأن اللغة العربية . الوطنية ويركز يف قيمة األسالمية
وأهداف يف تعليم اللغة العربية يف روضة األطفال هي لتعرف . األساس

 ١٠٢.التالميذ عن اللغة العربية حقيقا، شفهيا كان أم حتريريا
 المواد التعليمية المستخدمة في تعليم اللغة العربية )٢

كان يف روضة األطفال خري أمة عدم املواد التعليمية املعني واخلاص 
لغة العربية، املواد التعليمية املستخدمة هي على شكل الورق العمل لتعليم ال

وكانت . للمعلمة فحسب وأّلفه جمموعة األساتيذة يف هذه روضة األطفال
عملية التعليم والتعلم اللغة العربية جيري بدون الكتاب أو املواد التعليمية عند 

لم املعلمة العربية ويف عملية التعليم والتعلم اللغة العربية يع. التالميذ
  ١٠٣.بالغناء

  طريقة التدريس في تعليم اللغة العربية )٣
كانت الطريقة اليت استخدمتها املعلمني يعين طريقة مسعية شفهية وال 

فيشرح املعلمة باللغة اإلندونيسية وأحيانا باللغة . تستخدم طريقة املتنوعة
يذ ماذا يشرح املعلمة يشرح املعلمة املفردات بالغناء مث يكرروا التالم. العربية

إذا مل حيفظون التالميذ كررت . حيت حيفظوا مجيع التالميذ عن موضوع واحد
   ١٠٤.املعلمة هذه املوضوع حيت أسبعني أو ثالثة أسبوع على األكثر
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  وسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية )٤
كانت الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف روضة 

والتستخدم املعلمة شيئا من . طفال خري أمة هي بالسبورة والقلم فحسباأل
الوسيلة يف تعليم اللغة العربية، إمنا تستخدم املعلمة حركة أعضاء اجلسم 

تكون وسائل التعليمية اجلذابة يف التعليم اللغة العربية لرتقية محاسة . فحسب
م   ١٠٥.التالميذ ورغبا

سائل التعليمية أشد حمتاجا يف من أجل ذلك، رأت الباحثة أن الو 
كما قال . عملية التعليم والتعلم اللغة العربية يف روضة األطفال خري أمة

م  أستاذة فطيمة الزهر كاملعلمة اللغة العربية يف روضة األطفال خري أمة أ
يرجوا أن يعدوا الوسائل التعليمية اجلذابة لتعلم اللغة العربية املناسبة 

ذ ولكن التفكرون شيئا من الوسائل اجلذابة لروضة باحتياجات التالمي
  ١٠٦.األطفال

استنادا من البيانات املذكورة، كان روضة األطفال حيتاج إىل الوسائل 
اجلذابة واملمتعة لتعليم اللغة العربية يف روضة األطفال للتالميذ الذي ميكن هلم 

عملية التعليم وإن املعجم مهمة يف . أن يقرؤوه وينظروا كتابته مثل معجم
والتعلم اللغة األجنبية خاصة اللغة العربية ولرتقية كفاءة التالميذ ورغبتهم 
ومحاستهم، ألن ال تعتمد التالميذ على إلقاء املفردات من املعلمة فحسب 

  .دون الوسائل يداعم عملية التعليم اللغة العربية يف روضة األطفال
  تعليم اللغة العربية المشكلة التي تواجه المعلمة والتالميذ في )٥

يتعلم التالميذ للغة العربية أربعة لقائات ألسبوع ولكل اللقاء مخس 
واملشكالت اليت تواجهها املعلمة يف عملية التعليم . عشرة دقيقة على األكثر

أن التالميذ يشعرون بامللل ألن أحيانا يف املوضوع الواحد حيتاج إىل وقت 
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وع حىت ذلك الوقت وال تستخدم املعلمة أسبوعني وكررت املعلمة هذا املوض
وهذه املادة اللغة . الطريقة املتنوعة حيت صعبوا التالميذ يف حفظ املفردات

العربية يتعلموا التالميذ بعد الراحة وكذلك عدم الكتاب اخلاص ووسائل 
   ١٠٧.اجلّذابة، ولكن يريد املعلمة لرتقية كفاءة التالميذ يف تعليم اللغة العربية

والعدد من . رون التالميذ أن يكتبوا الكتابة العربية ويقرؤهاوال يقد
التالميذ الحيبون حفظ املفردات الكثرية ويشعرون التالميذ أن يتعلموا اللغة 

وبعضهم التالميذ الذين حيفظوا القرآن الكثري . العربية ممل ومتعبة وغري جذابة
م الحيبون إذا  ويفصحون يف قراءة القرآن حيفظون املفردات بشرعة ولكن ه

 ١٠٨.كررت املعلمة موضوع واحد حيت أسبوعني
 تحليل احتياجات التالميذ إلى معجم اللغة العربية المعدّ   ) ج

وقبل أن تقوم الباحثة بإعداد املعجم اللغة العربية لروضة األطفال، 
م يف تعليم  وزعت الباحثة االستبانة جلمع البيانت وملعرفة رغبتة التالميذ وكفاء

م إىل معجم اللغة العربية املعّد اجلذاباللغة الع ولذا وزعت . ربية واحتياجا
الباحثة االستبانة للمعمني اللغة العربية يف روضة األطفال خري أمة ماالنج يف 

وكان عدد املعلمة اللغة . حلصول على املعلومات ٢٠١٧يوليو  ٣يوم اإلثنني 
  :يف جدول التايل فحصلت الباحثة املعلومات كما. العربية أربعة معلمة

  
  
  
  
  
 

                                                             
   ).يف الساعة العاشرة ٢٠١٧يو يون ١٩يوم اإلثنني (نتيجة املقابلة مع معلمة اللغة العربية وهي أستاذة فطيمة الزهر ١٠٧
   ).يف الساعة العاشرة ٢٠١٧يونيو  ١٦يوم اجلمعة (نتيجة املقابلة مع معلمة اللغة العربية وهي أستاذة نور ليال ١٠٨
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  ۱.٤: جدول
  نتائج االستبانة لتحليل االحتياجات قبل تصميم المعجم المعدّ 

مجموعة   األسئلة  الرقم
  البيانات

  الدرجة
٤  ٣  ٢  ١  

الطريقة اليت استخدمتها املعلة يف   ١
  ٢  ٢  -  -  ٤  تعليم اللغة العربية متنوعة 

التستخدم املعلمة وسائل التعليمية   ٢
  -  ٣  ١  -  ٤  اجلّذابة

٣  
كتاب التعليم املوجد ويستخدم 
اآلن قد كفى يف تدعيم عملية 

  التعليم 
١  -  ٣  ٤  -  

٤  
املادة اليت علمتها املعلمة اليقبل 

  -  ٤  -  -  ٤  كامال للتالميذ

اليتحامس مجيع التالميذ يف   ٥
  ٢  ٢  -  -  ٤  عملية التعليم

ليس هناك الكتاب الداعم يف   ٦
  ٤  -  -  -  ٤  العربيةتعليم اللغة 

حتتاج املعلمة الكتاب اجلذاب   ٧
  ٣  ١  -  -  ٤  للتالميذ روضة األطفال

يدافع املعلم بوجود تطوير الكتاب   ٨
  ٤  -  -  -  ٤  اخلاص لتعليم اللغة العربية
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  :البيان
  غري موافق جدا=  ١
 غري موافق=  ٢
 موافق=  ٣
  موافق جدا=  ٤

العربية يف روصة األطفال من النتائج االستبانة لدى املعلمني اللغة 
  :فحسبت الباحثة على ذلك

  ۲.٤: جوول
  تحليل نتائج االستبانة قبل تصميم المعجم المعّد 

  األسئلة  الرقم
النسبة   األجوبة

  ١  ٢  ٣  ٤  المئوية

الطريقة اليت استخدمتها املعلة يف   ١
  %٣٧،٥  ٢  ٤  -  -  تعليم اللغة العربية متنوعة 

 التستخدم املعلمة وسائل  ٢
  %٦٨،٧٢  -  ٢  ٩  -  التعليمية اجلّذابة

٣  
كتاب التعليم املوجد ويستخدم 
اآلن قد كفى يف تدعيم عملية 

  التعليم 
-  ٣٧،٥  ٣  -  ٣%  

املادة اليت علمتها املعلمة اليقبل   ٤
  %٧٥  -  -  ١٢  -  كامال للتالميذ

٥  
اليتحامس مجيع التالميذ يف 

  %٨٧،٥  -  -  ٦  ٨  عملية التعليم

  %١٠٠  -  -  -  ١٦ليس هناك الكتاب الداعم يف   ٦
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  تعليم اللغة العربية

حتتاج املعلمة الكتاب اجلذاب   ٧
  %٩٣،٧٥  -  -  ٣  ١٢  للتالميذ روضة األطفال

يدافع املعلم بوجود تطوير الكتاب   ٨
  %١٠٠  -  -  -  ١٦  اخلاص لتعليم اللغة العربية

  
العربية،  اللغة تعليم يف التالميذ احتياجات تتضح السابق، اجلدول من
  : يلي ما منها كل وتفصيل

من املعلمة قلن أن الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية % ٣٧،٥ )١
 .متنوعة

 .من املعلمة قلن أن التستخدم وسائل التعليمية اجلّذابة% ٦٨،٧٢ )٢
من املعلمة قلن أن كتاب التعليمي املوجد ويستخدم اآلن قد  % ٣٧،٥ )٣

 .التعليمكفى يف تدعيم عملية 
 .من املعلمة قلن أن املادة اليت علمتها املعلمة اليقبل كامال للتالميذ% ٧٥ )٤
 .من املعلمة قلن أن اليتحامس مجيع التالميذ يف عملية التعليم% ٨٧،٥ )٥
من املعلمة قلن أن ليس هناك الكتاب الداعم يف تعليم اللغة % ١٠٠ )٦

 .العربية
ّذاب للتالميذ روضة من املعلمة قلن أن حتتاج الكتاب اجل% ٩٣،٧٥ )٧

 .األطفال
من املعلمة قلن أن يدافع بوجود تطوير الكتاب اخلاص لتعليم اللغة % ١٠٠ )٨

 .العربية
من النتائج السابق عرفت الباحثة أن معلمة تعليم اللغة العربية حتتاج إىل  

وترى . كتاب خاص واجلّذاب الذي يداعم تعليم اللغة العربية لروضة األطفال
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عجم ثالثة أبعاد هي أكثر مناسب إلحتياجات التالميذ يف روضة الباحثة أن م
 .  األطفال وليساعد املعلمة يف تنفيذ عملية التعليم اللغة العربية اجلذابة واملمتعة

 جمع المعلومات .٢
بعد أن قامت الباحثة يف الدراسة التمهيدية بطريقة املالحظة واملقابلة 

ونتيجة منها بأن املنهج املستخدم . البحثومطالعة املعلومات املوجودة يف ميدان 
يف تعليم اللغة العربية هو املناهج من روضة األطفال خري أمة خطة بإختالط منهج 

وتعليم اللغة العربية يف روضة األطفال خري . الرتبية الوطنية ويركز يف قيمة اإلسالمية
وأما . األكثر أمة ماالنج أربعة لقاءت ألسبوع ولكل اللقاء مخس عشرة دقيقة على

املادة التعليمية اليت علمتها املعلمة يتكون من مخسة املوضوعات يف دور واحد، 
وكل املوضوع مخسة مفردات وهذه املفردات تعلم املعلمة ملدة ثالثة أسابع على 

  .األكثار
إضافة على تلك املعلومات املوجودة حالت الباحثة بإعداد معجم اللغة 

ويتم اختيار املعجم اللغة العربية . لى أساس ثالثة أبعادالعربية لروضة األطفال ع
على أساس ثالثة أبعاد واملناسب باحتياجات التالميذ يف روضة األطفال والرغبتهم 

عّددت الباحثة املعجم . ومحاستهم ويسهل املعلمة لتنفيذ املادة اللغة العربية املمتعة
 .ماالنج املناسب باملنهج املوجد يف روضة األطفال خري أمة

 تصميم المنتج .٣
صممت الباحثة معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد 

هيا "هذا املعجم يسمي ب. بعد أن حصلت البيانات واملعلومات كما ذكر أعاله
تكتب هذا املعجم باللغة ". )Belajar Bahasa Arab Yuk(نتعلم اللغة العربية 

  .العربية
 قامت الباحثة يف تصميم املعجم هو تعيني العناصر فاخلطوة األوىل اليت

  .املستخدمة وهي غالف املعجم وحمتويات املعجم وحمتوى املعجم
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 الغالف املعجم  . أ
 دليل استخداد املعجم للمعلمة  . ب
 احملتويات  . ج
  حمتوى املعجم. د

ذا فعينت الباحثة قائمة املعايري ملعجم اللغة العربية على أساس ثالثة  مث 
إلدخاله على معجم اللغة العربية، وهذه كلها تقصد لدفع التالميذ واملعلمة أبعاد 

 .يف التعلم حيت اليشعرون بالصعوبة
 تصديق المنتج .٤

بعد أن صممت الباحثة معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس 
ثالثة أبعاد، فأعرضت الباحثة تلك املعجم إىل اخلبريين ملعرفة أرائهما وتصديقهما 

اخلبري . ن املعجم املعّد وللحصول على االقرتاحات واملداخالت بإعطاء االستبانةع
األول هو حماضر جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، الدكتور عبد 
الوهاب رشيدي كخبري حمتوى املعجم ولغته، واخلبري الثاين هو حماضر جبامعة موالنا 

أما . ة، الدكتور توفيق الرمحن كخبري تصميم املادةمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومي
ما بان اخلربات الطويلة للتعليم يف جماال ما جيرّ ما أل   .حجة اختيار

  تصديق خبير محتوى المعجم اللغة الربية  ) أ
قدمت الباحثة معجم اللغة العربية املعّد إىل الدكتور عبد الوهاب رشيدي 

وهذا نتيجة االستبانة . توى املعجم ولغتهبتصديق املادة التعليمية وفق معيار حم
  :من خبري حمتوى املعجم ولغته
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  ۳.٤: جدول
 المتخصص في محتوى معجم ولغته الخبير من التصديق نتائج

  :يلي كما األرقام كل من واملعىن
  ناقص جدا: ١  ناقص: ٢  جيد: ٣    جيد جدا: ٤

  ٤  ٣  ٢  ١  البنود  العناصر للتحكيم

المقطع األول من 
  المعجم

جدول احملتويات وفقا  .١
    √      بإدخال املعجم

جدول احملتويات مرتبة  .٢
بشكل واضح وفقا 

  ملوضوعات
    √    

  محتوى المعجم

استخدام أو تصنيف  .٣
املفردات تتألف على 

  أساس املوضوعات 
    √    

    √      الئق املفردات باملعىن  .٤
املفردات املقدمات  .٥

    √      يناسب باملوضوع

باملفردات املعجم جمهز  .٦
    √      اجلديدة

يناسب املعجم بأهداف  .٧
التعليم يف روضة 

  األطفال
    √    

يناسب املعجم بأساس  .٨
  √        ثالثة أبعاد
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  معايير المعجم

    √      اكتمال حمتويات املعجم .٩
  √        االجياز املعجم .١٠
  √        الدقة وصف املعجم .١١
سهل البيان يف  .١٢

  √        عرض البيانات

إكمال املعجم  .١٣
  √        بالصور

  أنواع المعجم

تركيب املعجم يقدم  .١٤
  √        على أساس املوضوعات 

من ناحية املواد من  .١٥
    √      املعجم اخلاص

استخدام املفردات  .١٦  
    √      مناسب باملوضوع

معىن املفردات  .١٧
    √      مناسب باملوضوع

نوع املعجم تسهيل  .١٨
    √      يف حبث املفردات

  
اللغة العربية املعد على واضح من اجلدول السابق، أن نتيجة معجم 

" جيد جدا"حسب تصديق خبري يف جمال حمتوى معجم اللغة العربية بالتقدير 
من حيث يناسب املعجم بأساس ثالثة أبعاد، االجياز املعجم، الدقة وصف 
املعجم، سهل البيان يف عرض البيانات، إكمال املعجم بالصور، تركيب املعجم 

  .يقدم على أساس املوضوعات
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من حيث جدول احملتويات وفقا بإدخال املعجم، " جيد"التقدير أما ب
جدول احملتويات مرتبة بشكل واضح وفقا ملوضوعات، استخدام أو تصنيف 
املفردات تتألف على أساس املوضوعات، الئق املفردات باملعىن، املفردات 
املقدمات يناسب باملوضوع، املعجم جمهز باملفردات اجلديدة، يناسب املعجم 

أهداف التعليم يف روضة األطفال، اكتمال حمتويات املعجم، من ناحية املواد ب
من املعجم اخلاص، استخدام املفردات مناسب باملوضوع، معىن املفردات 

  .مناسب باملوضوع، نوع املعجم تسهيل يف حبث املفردات
  :وأما التعليقات من خبري حمتوى املعجم اللغة العربية

  ورة حول التالميذ يف الغالف البد للباحثة ضاعت الص )١
مث ملعرفة نسبة املئوية من نتائج االستبانة خلبري حمتوى املعجم اللغة العربية 

  :فحسبت الباحثة على ذلك

푃 = ∑
∑

 x 100%  

٦۰
۷۲ x 100%  =  

٨٣،٩ = %  
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  : التايل باملعيار الرمزمث تعيني تقدير النتيجة من هذا 
  ٤.٤: جدول

  معيار لنتائج االستبانه من تصديق الخبراء 
  معيار النتائج  الفئات المئوية  درجات التقويم

  جيد جدا  %١٠٠-%٨٠  ٤
  جيد  %٧٩-%٦٠  ٣
  ناقص  %٥٩-%٤٠  ٢
  ناقص جدا  %٣٩- %٠  ١

  
من النتيجة السابقة، يتوضح لنا أن الباحثة حصلت على الدرجة من 

على " ٦٠"إلقامة املعجم املعّد بتقدير جمال حمتوى معجم ولغته خبري األول يف 
 ".جيد جدا"، وتدل على مستوى %٨٣،٣٣تقدير املائة 

وبعد نظرية إىل معيار درجة بيانه، حنلله على دليل تفسري البيانات من 
  ١٠٩:النتيجة التصديق والتثبيت كما قرره وزير الشؤون الدينية بأربعة املعايري وهي

  
  ٥.٤: جدول

  المعد معايير تصديق المعجم
  البيان  معيار النتائج  الفئات المئوية

  ميكن استخدام اإلنتاج مباشرة  جيد جدا  %١٠٠-%٨٠
  ميكن استخدام اإلنتاج بالتصحيح  جيد  %٧٩-%٦٠
  ال ميكن استخدامه يف التعليم  ناقص  %٥٩-%٤٠
  يصلح كله أو يبدل  ناقص جدا  %٣٩- %٠

                                                             
109 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran......, hal. 41 



٧٥ 

 

 
 

من ذلك اجلدول واضح بأن نالت الباحثة نتيجة تصميم املواد التعليمية 
على تقدير املائة " ٦٠"من خبري تصميم املواد التعليمية على درجة 

ميكن استخدام ، والبيان بأن "جيد جدا"، وتدل على مستوى %٨٣،٣٣
 .اإلنتاج مباشرة

 تصديق الخبير تصميم المواد التعليمية   ) ب
الدكتور توفيق الرمحن بتصديق  إىلاللغة العربية املعّد  معجمقامت الباحثة 

وهذا نتيجة االستبانة من خبري تصميم . املادة التعليمية وفق معيار تصميم املادة
  : املادة

  ٦.٤: جدول

  نتائج اإلستبانة من الخبير التصميم المواد التعليمية

  :واملعىن من كل األرقام يعين

  ناقص جدا :١  ناقص: ٢  جيد: ٣  جيد جدا: ٤

  ٤  ٣  ٢  ١  البنود  العناصر للتحكيم

  تصميم المعجم

تصميم املعجم جيذب  .١
  √        رغبة التالميذ

كتابة املعجم واضح  .٢
  √        وسهولة يف القراءة

  √        جّذب الغالف .٣

  بياني المعجم

واضح (استخدام اخلط  .٤
  √        ومناسب

  √        ختطيط وترتيب خّطي .٥
  √      تصويرة ورسوم ختطيطية  .٦
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  والصورة
    √      تركيبات األلوان .٧

  وجوه المعجم

املفردات تناسب  .٨
  √        بالصور

اخلرائط والصور ذات  .٩
    √      معىن 

  √        مستقيم .١٠
  √        جاذبية العرض .١١

  جسد المعجم

صفحات كاملة وفقا  .١٢
  √        جلدول احملتويات

حجم املعجم  .١٣
مناسب وسهل ملستوى 

  التالميذ
      √  

  √        سهولة يف الفهم .١٤
  √        جاذبية العرض .١٥
    √      دقة حجم اخلط .١٦
    √      دقة جنس اخلط .١٧
    √      املضبوط واضح .١٨
جودة أحجام املعجم  .١٩

ة ّ   قوي
      √  

املعجم سهل يف  .٢٠
    √      فتحه
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واضح من اجلدول السابق، أن نتيجة تصميم املعجم اللغة العربية املعد 
" جيد جدا"التعليمية بالتقدير  املوادعلى حسب تصديق خبري يف جمال تصميم 

من حيث تصميم املعجم جيذب رغبة التالميذ، كتابة املعجم واضح وسهولة يف 
واضح ومناسب، ختطيط وترتيب (القراءة، جّذب الغالف، استخدام اخلط 

خّطي، تصويرة ورسوم ختطيطية والصورة، املفردات تناسب بالصور، مستقيم، 
ا جلدول احملتويات، حجم املعجم مناسب جاذبية العرض، صفحات كاملة وفق

وسهل ملستوى التالميذ، سهولة يف الفهم، جاذبية العرض، جودة أحجام 
ة ّ   .املعجم قوي

من حيث تركيبات األلوان، اخلرائط والصور ذات " جيد"وأما بالتقدير 
معىن، دقة حجم اخلط، دقة جنس اخلط، املضبوط واضح، املعجم سهل يف 

  .فتحه
بة املئوية من نتائج االستبانة خلبري حمتوى املعجم اللغة العربية مث ملعرفة نس

  :فحسبت الباحثة على ذلك

푃 = ∑
∑

 x 100%  

۷٤
۸۰ x 100%  =  

٩٢،٥ =  %  
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  : التايل باملعيارمث تعيني تقدير النتيجة من هذا الرمز 
  ٧.٤: جدول

  مقايس درجة المعيارية
  النتائجمعيار   الفئات المئوية  درجات التقويم

  جيد جدا  %١٠٠-%٨٠  ٤
  جيد  %٧٩-%٦٠  ٣
  ناقص  %٥٩-%٤٠  ٢
  ناقص جدا  %٣٩- %٠  ١

  
حصلت على الدرجة من  الباحثةمن النتيجة السابقة، يتوضح لنا أن 

" ٧٤"خبري األول يف جمال تصميم املواد التعليمية إلقامة املعجم املعد بتقدير 
  ".جيد جدا"، وتدل على مستوى %٩٢،٥على تقدير املائة 

دليل تفسري البيانات من  علىوبعد نظرية إىل معيار درجة بيانه، حنلله 
  ١١٠:الدينية بأربعة املعايري وهيالنتيجة التصديق والتثبيت كما قرره وزير الشؤون 

  
  ٨.٤: جدول

  معايير تصديق المعجم المعد
  البيان  معيار النتائج  الفئات المئوية

  ميكن استخدام اإلنتاج مباشرة  جيد جدا  %١٠٠-%٨٠
  ميكن استخدام اإلنتاج بالتصحيح  جيد  %٧٩-%٦٠
  ال ميكن استخدامه يف التعليم  ناقص  %٥٩-%٤٠
  كله أو يبدليصلح    ناقص جدا  %٣٩- %٠

                                                             
110 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran....., hal. 41 
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نتيجة تصميم املواد التعليمية  الباحثةمن ذلك اجلدول واضح بأن نالت 
، %٩٢،٥على تقدير املائة " ٧٤"من خبري تصميم املواد التعليمية على درجة 

  .ميكن استخدام اإلنتاج مباشرة، والبيان بأن "جيد جدا"وتدل على مستوى 
  :يلي كما األول اخلبري من املداخالت وهناك

 املعجم استخدام دليل تزيد أن للباحثة البد )١
 البد للباحثة أن حيجم بالبالستيك  )٢
 البد للباحثة أن حتسن كتابة يف حمتويات البحث )٣

 املعجم حىت صار املوجودة كمداخالت املعجم الباحثة صححت فلذلك
 .قبل من أحسن املعد

 إصالح المنتج .٥
على أساس ثالثة أبعاد إىل بعد أن قدمت الباحثة معجم اللغة العربية املعّد 

ما فاخلطوة . اخلبريين، حصلت الباحثة البيانات من اقرتاحات اخلبريين وتعليقا
التالية تعين التحسينات، وتكون بتحسني املعجم اللغة العربية املعّد عن األخطاء 

  .والنقاص املوجودة حسب التصديق من اخلبريين
 تجربة المنتج .٦

املعّدة، معجم اللغة العربية على أساس ثالثة  بعد أن حسنت الباحثة املادة
أبعاد فاعرضت الباحثة ذلك املعجم إىل معلمة اللغة العربية يف تلك املدرسة ملعرفة 
رؤيته عن املعجم قبل تطبيقه إىل التالميذ روضة األطفال الفصل ب بروضة 

ية بروضة وهذه نتيجة االستبانة من املعلمة اللغة العرب. األطفال خري أمة ماالنج
  .األطفال خري أمة ماالنج

  
 
 



٨٠ 

 

 
 

  ٩.٤: جدول
  االستبانة من معلمة اللغة العربية بعد التجربة

  ٤  ٣  ٢  ١  البيان  الرقم
    √      تصميم هذا املعجم جذاب لروضة األطفال  ١

هذا املعجم يدافع محاسة التالميذ يف تعلم   ٢
  √        اللغة العربية

ذا  ٣     √      املعجم املعلمة تقدم املفردات املفروحة 
    √      ذا املعجم ستكون الطريقة متنوعة  ٤
  √        املادة يف هذا املعجم مناسبة بإحتياج التالميذ  ٥
  √        يساعد هذا املعجم املعلمة لتنفيذ املادة  ٦
م  ٧       √    هذا املعجم يساعد التالميذ للتعلم بذا
  √        يساعد هذا املعجم التالميذ لفهم املادة  ٨

  
جيد "من اجلدول السابق، أن املعلمة اللغة العربية أعطت تقدير واضح 

  :هي" جدا
 هذا املعجم يدافع محاسة التالميذ يف تعلم اللغة العربية .١
 املادة يف هذا املعجم مناسبة بإحتياج التالميذ .٢
 يساعد هذا املعجم املعلمة لتنفيذ املادة .٣
 يساعد هذا املعجم التالميذ لفهم املادة .٤

  :هي" جيد"املعلمة اللغة العربية بالتقدير ونتيجة أعطت 
 تصميم هذا املعجم جذاب لروضة األطفال .١
ذا املعجم .٢  املعلمة تقدم املفردات املفروحة 
 ذا املعجم ستكون الطريقة متنوعة .٣
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  :هي" ناقص"ونتيجة أعطت املعلمة اللغة العربية بالتقدير 
م .١  هذا املعجم يساعد التالميذ للتعلم بذا

 
  :نتيجة البيانات من استبانة معلمة اللغة العربية كما يليأما 

  ١٠.٤ :جدول
  نتيجة البيانات من استبانة معلمة اللغة العربية

  مجموعة الدرجة  التكرار  التقدير
  ١٦  ٤  جيد جدا

  ٩  ٣  جيد
  ٢  ١  ناقص

  -  -  ناقص جدا
  ٢٧  ٨  مجموعة

  
푃 = ∑

∑
 x 100%  

=
٢٧
۳۲ x 100%  

٨٤،٣٧٠ = %  
 

، عرفت الباحثة أن النتيجة من استبانة معلمة احملصولةمن النتيجة االستبانة 
  ".جيد جدا"اللغة العربية هي يف معدل 

فتفسري هذا التقدير هو أن هذا املعجم املعّد ميكن استخدامها مباشرة يف 
لكن . تعليم اللغة العربية إىل تالميذ الفصل ب بروضة األطفال خري أمة ماالنج

  .الباحثة أن حتسنه كما طلبتها املعلمة قبل تطبيقها إىل التالميذجتب 
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 إصالح المنتج .٧
بتجربة اإلنتاج فوجدت عّدة املدخالت واإلقرتاحات  الباحثةوبعد أن قامت 

من املعلمة اللغة العربية فقامت الباحثة بالتعديل أو التحسني املعجم املعّد قبل أن 
 . بة امليدانيةجترى الباحثة جتريبة الفردية وجتر 

 تجربة المنتج .٨
وقامت الباخثة جتربة اإلنتاج الثانية بعد ما عدلت الباحثة بعض من 

 .مكونات معجم اللغة العربية لروضة األطفال
 عرض البيانات من التجربة الفردية وتحليلها  ) أ

موعة امليدانية، فجربت الباحثة  قبل أن جترب الباحثة املعجم املعّد إىل ا
وقامت . التالميذ لتجربة احملدودة ٧أخذت الباحثة . جمموعة احملّدةاملعجم إىل 

موعة احملدودة وحصلت الباحثة النتيجة التالميذ يف  الباحثة باملعجم املعّد على ا
  :هذه التجربة احملدودة كما يلي

  
  ١۱.٤: جدول

  نتائج عن مجموعة المحدودة
  التقدير  النتيجة  اإلسم  الرقم
  جيد جدا  ٨  نور جاهينىت عائشة ديوى رمضان  ١
  جيد جدا  ٩  حممد غفرا الغازي  ٢
  جيد جدا  ٩  زفرا أمحد نوغراها  ٣
د  ٧  أمرا فوتري أشري  ٤ ّ   جي
د  ٧  أزكي صفوى منرا أمحد  ٥ ّ   جي
  مقبول  ٦  فييب نور عززة  ٦
  جيد جدا  ٨  حنية صفية  ٧
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    ٥٤  المجموعة
د  ٧،٧١  معدل الدرجة ّ   جي

  
السابقة، حسب معيار املستخدمة به يف هذا البحث بالنسبة نتيجة املعدلة 

وهذا يدل على أن قبول املستجيب إىل هذا % ٧،٧١فحصلت الباحثة النتيجة 
مبعىن أن هذا املعجم ميكن استخدامه لتعليم اللغة العربية يف " جيّد"املعجم املعّد 

 .الفصل ب يف املرحلة روضة األطفال
 ة وتحليلهاعرض البيانات من التجربة الميداني   ) ب

بعد أن قامت الباحثة جتربة الفردية مث قامت الباحث بتجربة امليدانية يف 
بالتالميذ الفصل ب بروضة األطفال خري أمة، فجربت  ٢٠١٧شهر أكتوبري 

وبعد أن قامت الباحثة بتجربة املعجم املعّد، ومقابلة . الباحثة املعجم املعدّ 
اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد  الباحثة التالميذ ملعرفة آرائهم عن معجم

وهذه نتيجة املقابلة مع التالميذ الفصل ب بروضة األطفال خري أمة . املعدّ 
  .ماالنج

  ۱۲.٤: جدول
  نتيجة المقابلة مع التالميذ الفصل ب بعد تجربة

  نتيجة المقابلة  العناصر  الرقم

املعجم اللغة العربية على   ١
  أساس ثالثة أبعاد  

التالميذ ينظرون إىل هذا املعجم كل 
بفرح، عن رأيهم أن هذا املعجم جذاب 
من ناحية اصورة واللون والغالف 

 املستخدم

استخدام املعجم يف تعليم   ٢
  اللغة العربية

صار تعليم اللغة العربية ممتعا 
م اليغنون  باستخدامهذا املعجم، أل
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فحسب عند تعلم اللغة الربية، وإمنا 
ا ميكنهم أن  ينظروا إىل املفردات اليت ذكر

ها األشياء  ا اليت تشا املعلمة مع صور
األصلية وكتابتها العربية من املفردات اليت 
مسعوها، وميكنهم أيضا أن يلعبوا وهم 
يتعلمون باستخدام هذا املعجم، ألن 
املعلمة تستخدم الطرائق املتنوعة يف 

ذا املعجم  .توصيل املادة 

ميذ باستخدام كفاءة التال  ٣
  هذا املعجم

بالتعليم املمتع ومحاستهم لتعليم اللغة 
العربية باستخدام املعجم على أساس 
ثالثة أبعاد فيسهل على الدارس حفظ 
م اليصربون للنظر إىل  املفردات أل
الصفحات التالية من املعجم على أساس 
ثالثة أبعاد وبدءوا يتعودون النظر وقرأ  

  .كتابة العربية
  

إىل النتائج املقابلة مع التالميذ الفصل ب يف روضة األطفال خري أمة  نظرا
ماالنج، فحصلت الباحثة أن هذا املعجم ترقي محاسة التالميذ ويشتمل على أن 

وهذا يدل على أن  . التالميذ حيبون تعليم اللغة العربية باستخدام هذا املعجم
ة األطفال خري امة ميكن استخدام املعجم ثالثة أبعاد يف الفصل ث بروض

  .ماالنج
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 إصالح المنتج .٩
يف هذه اخلطوة قامت الباحثة بإصالح اإلنتاج النهائي بعد قامت الباحثة 

مث أصلحت . جتربة امليدانية، فوجدت الباحثة بعض األخطاء من ناحية التصميم
الباحثة األخطاء من التصميم حيت يكون املعجم صحيحا وممتازا يف تعليم اللغة 

  .ة لروضة األطفالالعربي
 اإلنتاج النهائي .١٠

أعدت الباحثة املعجم اللغة العربية لروضة األطفال بأساس ثالثة أبعاد 
حسب نتائج إجراءات البحث ومقابلة مع التالميذ واملعلمة ونتائج االستبانة من 

 . املعلمة وتصحيح اخلبريين
 

 مواصفات معجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد   . ب
بعد قامت الباحثة املقابلة مع معلمة اللغة العربية والتالميذ واملالحظة يف 
روضة األطفال خري أمة ماالنج وإطالع الكتاب الدراسة يف جمال تعليم اللغة العربية 
واملعاجم العربية لروضة األطفال عددت الباحثة معجم اللغة العربية على أساس 

مبعىن أن  .  روضة األطفال خري أمة ماالنجثالثة أبعاد لروضة األطفال الصف ب يف
  . كتابة هذا املعجم رتبتها الباحثة مناسبة باألنشطات على أساس ثالثة أبعاد

وبعد ألفت الباحثة املعجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد وتصحيح 
األخطاء املوجودة حسب التحكيم من اخلرباء وإرشاداته، فنالت الباحثة مواصفات 

  :جم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد كما يلياملع
 غالف المعجم  .١

صممت الباحثة غالف املعجم املعّد باأللوان املتنوعة وتعرض يف الغالف 
املعجم الصورة تدل على املوضوعات يف املعجم والصورة اليت تناسب بكفاءة 

هيا نتعلم اللغة العربية "التالميذ املرجوة وفيه اسم املأّلفة وموضوع املعجم 
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)Belajar Bahasa Arab Yuk( ."جم أخضر فهو من إن لون غالف هذا املع
فإن املعىن من هذه األلوان نظرا . اللون األساسي ومن األلوان اآلخر هو أصفر

من ناحية فلسفة يعىن تعطى محاسة عظيمة وسرورا وسعادة وجتعل اهلدوء عند 
  .من يراه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دليل إستخدام المعجم للمعلم .٢
استخدام املعجم للمعلة يعين طريقة  يف هذا القسم صممت الباحثة دليل

كتبتها . تعليم املعجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد على شكل العام
  .الباحثة لتنظيم تدرج عملية التعليم وحتصيل كفاءة التالميذ املرجوة

  
 
  
  
  
 

 غالف المعجم: ١الصورة 

 دليل استخدام المعجم: ٢الصورة 
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  المحتويات .٣
فيه بيان عن . ستظهر احملتويات بعد عرض دليل استخدام املعجم للمعلم

مضمون املعجم وترتيب املوضوعات لكل موضوع اليت تبدأ من األعضاء اجلسم 
تكتب احملتويات بالكتابة امللونة لكي جتذب التالميذ يف نظرها . حىت الفواكه

ذا املعجم ثالثة أبعاد. وقرائتها   .وحتتوي على املوضوعات يتعلق 
  
  

   

٤  
  
  
  
  محتوى المعجم .٤

يتم اختيار املوضوعات يف إعداد معجم اللغة العربية حسب احتياجات 
حيتوي هذا املعجم على مخس موضوعات  . التالميذ ويناسب بنظرية ثالثة أبعاد

. كما املكتوبة يف حمتويات هي أعضاء اجلسم والبيئة واملالبس واحليوان والفواكه
وتصمم حمتوى هذا املعجم مناسبا بأساس . ولكل موضوعات عشر مفردات

  .ثالثة أبعاد
شكل توجيه املفردات يعين باستخدام الصور ثالثة أبعاد بعرض معناها 
باللغة العربية، والصورة تأكيدا على معىن املفردات هدفا لتسهيل التالميذ يف 

كما . ويتم اختيار الصور مطابقة باملوضوع لكل وحدة. فهم معىن املفردات
  . ائص من ثالثة أبعاد هي تقدم الصور مثل كائن األصلىاخلص

  

 المحتويات: ٣الصورة 



٨٨ 

 

 
 

 أعضاء اجلسم  )أ 
وحتتوى املفردات يف أعضاء اجلسم منها رأس، شعر، عني، أنف، أذن، 

، سّن، لسان، يّد، رجل   . فمّ
  
  

١١١  
  
  
  
  
  

 البيئة   )ب 
املسجد، وحتتوى املفردات يف البيئة منها الصديق، األستاذ، البيت، 

  .املدرسة، التلميذ، احلديقة، الدكان، اإلدارة، املستشفى
  
 

  
  
  
  

١١٢ 

                                                             
111Suparyo, Gambar Anggota Tubuh, diakses dari  https://daunbuah.com/gambar -anggota-tubuh, 
pada tanggal 15 september 2017 pukul 21.15 
112Diakses dari https://pixabay.com/id/photos/lingkungan%20hidup pada tanggal 15 september 
2017 pukul 21.30 

 الموضوع األول: ٤الصورة 

 الموضوع الثاني: ٥الصورة 

https://daunbuah.com/gambar
https://pixabay.com/id/photos/lingkungan%20hidup
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 املالبس  )ج 
وحتتوى املفردات يف املالبس منها فستان، محار، سروال، جورب، 

  .قلنسوة، حذاء، لباس، إزار، نعل
  
 

١١٣ 
  
  
  
  
 

 احليوان  )د 
املفردات يف احليوان منها بقرة، فرس، كلب، ارنب، بّط، غنم، وحتتوى 

  .قّط، دجاجة، طري، حنل
  
 

  

  

  

  ١١٤ 

                                                             
113Diakses dari https://pixabay.com/id/photos/pakaian pada tanggal 15 september 2017 pukul 
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 الفواكه  )ه 
وحتتوى املفردات يف الفواكه منها بطيح، عنب، تفاح، طماطم، برتقال، 

  .جوافة، أنانس، موز، منجا، متر
  
 

١١٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فعالية استخدام معجم اللغة العربية . ج
 عرض البيانات من االختبار القبلي وتحليلها .١

ذه التجربة لتالميذ الصف ب بروضة األطفال خري أمة  قامت الباحثة 
بدأت الباحثة التجربة باالختبار القبلي الذي . تلميذا ٢٣ماالنج، وعددهم 

ا الباحثة قبل تطبيق املعجم املعّد يف أكتوبري  ١٢يوم اإلثنني يف التاريخ  عقد
وبعد أن قامت الباحثة هذا الختبار فوجدت الباحثة نتيجتهم كما يف . ٢٠١٧

  :اجلدول التايل
                                                             
115Diakses dari https://pixabay.com/id/photos/buah%20buahan pada tanggal 15 september 2017 
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  ۱۳.٤: جدول
  نتائج االختبار القبلي

  التقدير  النتيجة  اإلسم  الرقم
  جيد   ٧٠  طريق فرزاة اهللا  ١
  ضعيف  ٥٠  النساة التانوين  ٢
  مقبول  ٦٠  أرائل ابرار غناجنار  ٣
  مقبول  ٦٠  تزكيا أزهر فوتري محاوا  ٤
  جيد   ٧٠  موتيا حامدة  ٥
  جيد   ٧٠  حممد اياس الذكي  ٦
  مقبول  ٦٠  فحري رشيد األتسري  ٧
  ضعيف  ٥٠  زبدا زفريو علي لغار  ٨
  ضعيف  ٥٠  رازيتا أمر قوين  ٩
  مقبول  ٦٠  لتيفة قمرية رمضان  ١٠
  مقبول  ٦٠  شفي أوليا ذكر  ١١
د  ٧٠  سكىرزك عيش رضي   ١٢ ّ   جي
  مقبول  ٦٠  كينزي حممد زين  ١٣
  ضعيف  ٥٠  الزيرا سيب اهللا فوتري فييب   ١٤
  جيد  ٧٠  حممد يزيد طالب  ١٥
  ضعيف  ٥٠  أيوندا  ١٦
  جيد   ٧٠  عائشة ديوى رمضان نور جاهينىت  ١٧
  ضعيف  ٥٠  حممد غفرا الغازي  ١٨
  مقبول  ٦٠  زفرا أمحد نوغراها  ١٩
  جيد   ٧٠  أمرا فوتري أشري  ٢٠
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  جيد جدا  ٨٠  أزكي صفوى منرا أمحد  ٢١
  مقبول  ٦٠  فييب نور عززة  ٢٢
  ضعيف  ٥٠  حنية صفية  ٢٣

    ١٤٠٠  المجموعة
  مقبول  ٦٠،٨٦  معدل الدرجة

  
  ۱٤.٤: جدول

  القبلي االختبار لنتائج مئوية نسبة
  النسبة المؤوية  التقدير  عدد التالميذ  الرقم
  -  ممتاز  -  ١
  % ٤،٣٤  جيد جدا  ١  ٢
  % ٣٠،٤٣  جيد  ٧  ٣
  % ٣٤،٧٨  مقبول  ٨  ٤
  % ٣٠،٤٣  ضعيف  ٧  ٥

  
كما البيانات يف جدول السابق، أن نتائج االختبار القبلي للتالميذ الفصل 

بتقدير جيد %  ٣٠،٤٣بتقدير جيد جدا و%  ٤،٣٤ب يف تعليم اللغة العربية 
  . بتقدير ضعيف، وال أحد بتقدير ممتاز%  ٣٠،٤٣بتقدير مقبول و%  ٣٤،٧٨و

، حسب معيار املستخدم ٦٠،٨٦واملعرف من نتيجة املعدلة السابقة يعين 
، "مقبول"به يف هذا البحث أن قدرة التالميذ يف تعليم اللغة العربية على التقدير 

  .مبعىن بعض من التالميذ الفصل ب مل ينجحوا يف تعليم اللغة العربية



٩٣ 

 

 
 

باحثة بتجربة وبعد حتليل النتائجة من حيث االختبار القبلي، تعرض ال
املعجم املعّد لرتقية كفائتهم يف مادة اللغة العربية، مث تقوم الباحثة باالختبار 

 . البعدي
 عرض البيانات من االختبار البعدي وتحليلها .٢

قد طبقت الباحثة معجم اللغة العربية املعّد بأساس ثالثة أبعاد للتالميذ 
الباحثة هذا التطبيق بتقدمي مث متت . الفصل ب موضوعني، هو احليوان والفواكه

االختبار البعدي ملعرفة كفاءة التالميذ يف مادة اللغة العربية باستخدام معجم اللغة 
  .العربية على أساس ثالثة أبعاد الذي عددته الباحثة
وحصلت . ٢٠١٧أكتوبري  ٢٤قامت الباحثة يف يوم الثالثاء يف التاريخ 

  :الباحثة نتيجتهم كما يف اجلدول التايل
  

  ۱٥.٤: جدول
  نتيجة االختابر البعدي

  التقدير  النتيجة  اإلسم  الرقم
  جيد جدا  ٩٠  طريق فرزاة اهللا  ١
  جيد جدا  ٨٠  النساة التانوين  ٢
  جيد جدا  ٨٠  أرائل ابرار غناجنار  ٣
  ممتاز  ١٠٠  تزكيا أزهر فوتري محاوا  ٤
  جيد جدا  ٩٠  موتيا حامدة  ٥
د  ٧٠  حممد اياس الذكي  ٦ ّ   جي
  جيد جدا  ٨٠  رشيد األتسريفحري   ٧
  جيد جدا  ٨٠  زبدا زفريو علي لغار  ٨
د  ٧٠  رازيتا أمر قوين  ٩ ّ   جي
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  جيد جدا  ٩٠  لتيفة قمرية رمضان  ١٠
د  ٧٠  شفي أوليا ذكر  ١١ ّ   جي
  مقبول  ٦٠  رزك عيش رضي سكى  ١٢
د  ٧٠  كينزي حممد زين  ١٣ ّ   جي
  جيد جدا  ٨٠  الزيرا سيب اهللا فوتري فييب  ١٤
د  ٧٠  طالبحممد يزيد   ١٥ ّ   جي
  جيد جدا  ٨٠  أيوندا ليستاري  ١٦

  جيد جدا  ٨٠  عائشة ديوى رمضان نور جاهينىت  ١٧

د  ٧٠  حممد غفرا الغازي  ١٨ ّ   جي

  مقبول  ٦٠  زفرا أمحد نوغراها  ١٩

  جيد جدا  ٨٠  أمرا فوتري أشري  ٢٠

  مقبول  ٦٠  أزكي صفوى منرا أمحد  ٢١

د جدا  ٨٠  فييب نور عززة  ٢٢ ّ   جي

د  ٧٠  حنية صفية  ٢٣ ّ   جي

    ١٧٦٠  المجموعة

  جيد جدا  ٧٦،٥٢  معدل الدرجة
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  ۱٦.٤: جدول
  البعدي االختبار لنتائج مئوية نسبة

  النسبة المؤوية  التقدير  عدد التالميذ  الرقم
  % ٤،٣٤  ممتاز  ١  ١
  % ٥٢،١٧  جيد جدا  ١٢  ٢
  % ٣٠،٤٣  جيد  ٧  ٣
  % ١٣،٠٤  مقبول  ٣  ٤
  -  ضعيف  -  ٥

  
كما البيانات يف جدول السابق، أن نتائج االختبار البعدي للتالميذ الفصل 

بتقدير جيد جدا %  ٥٢،١٧بتقدير ممتاز و%  ٤،٣٤ب يف تعليم اللغة العربية 
د و%  ٣٠،٤٣و ّ   . بتقدير مقبول، وال أحد بتقدير ضعيف%  ١٣،٠٤بتقدير جي

ار املستخدم ، حسب معي٧٦،٥٢واملعرف من نتيجة املعدلة السابقة يعين 
جيد "به يف هذا البحث أن قدرة التالميذ يف تعليم اللغة العربية على التقدير 

، مبعىن بعض من التالميذ الفصل ب ينجحوا يف تعليم اللغة العربية "جدا
 .باستخدام معجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد

 البيانات من االختبار القبلي والبعدي وتحليلها .٣
ت الباحثة البيانات من االختبار القبلي واالختبار البعدي بعد أن حصل

ملعرفة فعالية املعجم اللغة العربية  tفحللت الباحثة تلك النتائج باستخدام اختبار 
  :كما يف اجلدول التايل  tوحصلت الباحثة نتيجة االختبار . املعدّ 
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  ۱۷.٤: جدول
  نتائج االختبار القبلي والبعدي

 )N(التالميذ أسماء   الرقم
X  Y  

D= x-y D2  اختبار البعدي  اختبار القبلي  
  ٤٠٠  -٢٠  ٩٠  ٧٠  طريق فرزاة اهللا  ١
  ٩٠٠  -٣٠  ٨٠  ٥٠  النساة التانوين  ٢
  ٤٠٠  -٢٠  ٨٠  ٦٠  أرائل ابرار غناجنار  ٣
  ٤٠٠  -٢٠  ١٠٠  ٨٠  تزكيا أزهر فوتري محاوا  ٤
  ٤٠٠  -٢٠  ٩٠  ٧٠  موتيا حامدة  ٥
  ٠  ٠  ٧٠  ٧٠  حممد اياس الذكي  ٦
  ٤٠٠  -٢٠  ٨٠  ٦٠  فحري رشيد األتسري  ٧
  ٩٠٠  -٣٠  ٨٠  ٥٠  زبدا زفريو علي لغار  ٨
  ٤٠٠  -٢٠  ٧٠  ٥٠  رازيتا أمر قوين  ٩
  ٩٠٠  -٣٠  ٩٠  ٦٠  لتيفة قمرية رمضان  ١٠
  ١٠٠  -١٠  ٧٠  ٦٠  شفي أوليا ذكر  ١١
  ١٠٠  ١٠  ٦٠  ٧٠  رزك عيش رضي سكى  ١٢
  ١٠٠  -١٠  ٧٠  ٦٠  كينزي حممد زين  ١٣
  ٩٠٠  -٣٠  ٨٠  ٥٠  سيب اهللا فوتري فييب الزيرا  ١٤
  ٠  ٠  ٧٠  ٧٠  حممد يزيد طالب  ١٥
  ٩٠٠  -٣٠  ٨٠  ٥٠  أيوندا ليستاري  ١٦
  ١٠٠  -١٠  ٨٠  ٧٠  عائشة ديوى رمضان جاهينىت  ١٧
  ٤٠٠  -٢٠  ٧٠  ٥٠  حممد غفرا الغازي  ١٨
  ٠  ٠  ٦٠  ٦٠  زفرا أمحد نوغراها  ١٩
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  ١٠٠  -١٠  ٨٠  ٧٠  أمرا فوتري أشري  ٢٠
  ٤٠٠  -٢٠  ٨٠  ٦٠  منرا أمحدأزكي صفوى   ٢١
  ١٠٠  -١٠  ٨٠  ٦٠  فييب نور عززة  ٢٢
  ٤٠٠  -٢٠  ٧٠  ٥٠  حنية صفية  ٢٣

  ٨٧٠٠  ٣٩٠  ١٧٦٠  ١٤٠٠  )∑(المجموعة 
  ٣٧٨،٢٦  ١٦،٩٥  ٧٦،٥٢  ٦٠،٨٦  معدل الدرجة

  
من اجلدول السابق اتضحت أن هناك ارتفاع القيمة لدي التالميذ بني 

ذلك املعجم اللغة العربية على أساس ثالثة االختبارين، ومن ذلك الدليل رأينا أن 
  .أبعاد له أثر لرتقية كفاءة تالميذ الفصل ب يف مادة اللغة العربية

وملعرفة درجة الفرق بني االختبار القبلي والبعدي، حللت الباحثة تلك 
  .النتائج باستخدام الرمز اإلحصائي كما ورد يف فصل الثالث
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t = 8,34  

ملا كانت فرضية البحث اليت قدمتها الباحثة هي أن معجم اللغة العربية اليت 
أمة فعالة لرتقية كفاءة التالميذ يف مادة اللغة أعدته الباحثة بروضة األطفال خري 

  :العربية، فاصبح املعيار لتصديق ذلك الفرض هو
إذا كانت نتيجة التائي احلسايب أكرب من نتيجة التائي يف اجلدول فالفرض   ) أ

مقبول، وهذا يعين أن معجم اللغة العربية الذي أعدته الباحثة فعالة لرتقية  
 .ة العربيةكفاءة التالميذ يف مادة اللغ

إذا كانت نتيجة التائي احلسايب أصغر من نتيجة التائي يف اجلدول فالفرض    ) ب
مردود، وهذا يعين أن معجم اللغة العربية الذي أعدته الباحثة غري فعالة لرتقية  

 .كفاءة التالميذ يف مادة اللغة العربية
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  :اآلتيةقبل أن ختترب الباحثة فرضية البحث بذلك املعيار، عرضت البيانت 
 ).df= N-1( ٢٢درجة احلرية احملصولة من معادلة هي   ) أ

لدرجة احلرية % ٠،٠٥درجة التوزيع يف تاء اجلدول على مستوى التصديق    ) ب
 .٢،٠٧٤هي  ٢٢احملصولة 

لدرجة احلرية % ٠،٠١درجة التوزيع يف تاء اجلدول على مستوى التصديق ) ج
  .٢،٨١٩هي  ٢٢احملصولة 

  ٨،٣٤تائي احلسايب هي الدرجة احملصولة من ال) د
  
  

  
أكرب ) ٨،٣٤(حصلت الباحثة من العرض السابق أن نتيجة التائي احلسايب 

% ٠،٠١و) ٢،٠٧٤% (٠،٠٥من نتيجة التائي يف اجلدول على مستوى 
وأيدت هذه النتيجة أن معجم اللغة . هذا يدل على أن الفرض مقبول). ٢،٨١٩(

أعدته الباحثة فعالة لرتقية كفاءة التالميذ بروضة األطفال خري أمة يف العربية الذي 
  .مادة اللغة العربية

  
  مناقشة نتائج البحث: المبحث الثاني

يف هذا املبحث تقوم الباحثة مبناقشة البيانات اليت حصلت عليها مادام البحث 
من التجربة امليدانية اليت  من نتيجة االستبانة عن آراء اخلربين واملعلمة والتالميذ والنتائج

عملية إعداد : وهي تكون من ثالث مكونات. عرضتها الباحثة يف املبحث السابق
معجم اللغة العربية لرةضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد ومواصات معجم اللغة 
العربية املعّد على أساس ثالثة أبعاد وفعالية استخدام معجم اللغة العربية لروضة 

  .لى أساس ثالثة أبعاداألطفال ع

٢،٨١٩>  ٨،٣٤<  ٢،٠٧٤ 
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مناقشة إعداد المعجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد في روضة األطفال   . أ
 خير أمة ماالنج

 مناقشة الدراسة التمهيدية .١
 مشاركة التالميذ وتفاعلهم في تعليم اللغة العربية  ) أ

يف إطار املنطلق رأت الباحثة أن مشاركة التالميذ وتفاعلهم ناقصا 
وإن التالميذ يف هذه روضة األطفال من متعدد . فردات اجليدةلصعوبة فهم امل

م خمتلفة يف الكفاء اللغوية   . اخللفيات خبصائص التالميذ املتنوعة وكانت كفاء
وأما تعليم اللغة العربية يف مستوى روضة األطفال جييب أن يكون 

عبئا بالطريقة ووسائل اجلذابة والكتاب املناسب حيت التكون اللغة العربية 
ألن يهدف تعليم اللغة العربية يف روضة األطفال إىل حتقيق  ١١٦.وصعوبة عليهم

  . القدرات اللغوية عند التالميذ حبيث يتمكن من ممارستها
ومن أجل ذلك، رأت الباحثة أن مشاركة التالميذ والتفاعل بني املعلمني 

جليدة بسبب والتالميذ مل يكن جيدا بصعوبة كفاءة التالميذ يف فهم املفردات ا
عدم الوسائل والكتاب خاص املصاحبة عندهم حىت ال تزيد دوافع التالميذ يف 

 .التعليم بتلك الصعوبة
 عملية تعليم والتعلم في تعليم اللغة العربية   ) ب

ومن الدراسة التمهيدية قبل إعداد معجم اللغة العربية لروضة األطفال 
وحتتوي . هي مجع املعلومات عن عملية التعليم والتعلم يف تعليم اللغة العربية

على املواد التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية وطرائق تعليمها ووسائله 
  . ومشكالت فيها

أوال، كفاءة التالميذ يف روضة : وجدت الباحثة بعض املشكالت، منها
. األطفال خري أمة ناقصا ألن عدم رغبة التالميذ الكبرية يف تعليم اللغة العربية

                                                             
116Hasan maimunah, pendidikan anak usia dini (surabaya: diva press, 2009), hal. 15. 
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ثانيا، عدد التالميذ يشعرون املالل والكسالن عند عملية التعليم اللغة العربية 
وأكثرهم أجابوا بأن يف احلقيقة  وسألت الباحثة عن هذا أحوال إىل بعض التالميذ

هم حيبون تعليم اللغة العربية بالغناء ولكن هناك املعلمة مل يستخدم الطريقة 
املتنوعة يف عملية التعليم اللغة العربية وعدم الكتاب اخلاص ووسائل التعليمية 

لذا وجود الوسائل . املستخدمة اجلذابة وحمتاجة لدفعهم يف تعليم اللغة العربية
ذابة والطرق املتنوعة من األشياء املهمة واحملتاجة لدى التالميذ يف هذه املرحلة اجل

  . الدراسية
بناء على املشكالت املوجودات بذلت الباحثة جهدها حلل هذه 

فتطالع الباحثة طريقة تعليم ووسائل املتعلقة بالنظريات التعليمة يف . املشكالت
وكذلك تقوم الباحثة على . التروضة األطفال وما إىل ذلك حلل هذه املشك

ا حلل هذه املشكالت إن العملية التعليمية كرحلة . املناقشة مع معلميها وأصحا
فمن الواجب استعداد كل األشياء اليت هلا . طويلة لوصول إىل القصد املعني

االرتباط بالعملية التعليمية، كأهداف التعليمية، وختطيط التدريس، وطرائق 
  . ب التعليمي، والوسائل التقوميية، وأساليب التقومي وما أشبح ذلكالتدريس، والكتا

وبعد مطالعة النظرية استيقنت الباحثة بأن معجم اللغة العربية على أساس 
فاملشكلة األوىل، كفاءة التالميذ يف . ثالثة أبعاد قادر على حل هذه املشكالت

برية يف تعليم اللغة روضة األطفال خري أمة ناقصا ألن عدم رغبة التالميذ الك
وقال أزهار أرشاد أن وظائف من وسائل التعلينية مثل معجم هو لرتقية . العربية

 ١١٧.رغبة التالميذ يف التعلم وتوجه فكرة التالميذ إىل الرتكيز على حمتوى الدرس
وكلما زادت األجهزة احلسية املشاركة يف عملية التعلم كلما كان التالميذ يفهموا 

وهذا مطابقا حلل املشكلة األوىل اليت كفاءة التالميذ  ١١٨.دمتها املعلمةاملادة اليت ق
  .ناقصا يف مادة اللغة العربية لعدم رغبة التالميذ الكبرية
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فاملشكلة الثانية، عدد التالميذ يشعرون املالل والكسالن عند عملية 
التعليم  التعليم اللغة العربية ألن املعلمة مل يستخدم الطريقة املتنوعة يف عملية

. اللغة العربية وعدم الكتاب اخلاص ووسائل التعليمية املستخدمة اجلذابة
واملعجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد هو كتاب خاص أو الوسائل 

وفيه الصورة من . اجلذابة حيث يستخدم األلوان يف كل صفحة يف املوضوع
باستخدام . األصلياملفردات يف املوضوعات، وشكل هذه الصورة مثل كائن 

ثالثة أبعد ميكن أن يدافع خربة مباشرة للتالميذ يعين شيء أقرب يف ذهنهم 
م لكونكريت شيء جمردة،  وأن تزيد فضول التالميذ عن املادة و ويساعد

وهذا مطابقا حلل  ١١٩.ولرتقية نشاطة املعلمة أن يزيد طرق التدرس املتنوعة
التالميذ والطريقة التدريس املتنوعة املشكلة الثانية اليت حتتاج إىل محاسة 

 .والوسائل اجلذابة
 تحليل االحتياجات) ج

وقبل أن تقوم الباحثة بإعداد معجم اللغة العربية لروضة األطفال، قامت 
م إىل  الباحثة املقابلة مع التالميذ جلمع البيانات وملعرفة رغبة التالميذ وإحتياجا

م حيتاجوا إىل التعليم اللغة العربية املمتعة وه.  وسائل التعليمية املعّد اجلذابة
مث وزعت الباحثة االستبانة إىل معلمات اللغة العربية ملعرفة هذا . ووسائل اجلذبة

عن حاجة املعلمة  ٧احلال، كانت نتيجة بنود األسئلة يف االستبانة للنمرة 
دلت النتيجة على %. ٩٣،٧٥الكتاب اجلذاب للتالميذ روضة األطفال هي 

  .املعلمة والتالميذ حيتاجوا إىل كتاب أو الوسائل اجلذابةأن 
بناء على املقابلة ونتائج االستبانة، عرفت الباحثة أن التالميذ قالوا أن 
املعلمة اليستخدم الوسائل التعليمية اجلذابة، ويقولوا املعلمني ما عندهم كتاب 

ضة األطفال خري أمة وأكثر التالميذ يف رو . اخلاص واجلذاب لتعليم اللغة العربية
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مالنج حيتجون الوسائل التعليمية اجلذابة يف تعليم اللغة العربية احتياجا كبريا 
م يشعرون بامللل والتعب وال . لتسهلهم يف تعلم وكثري التالميذ يقولون أ

رغبتهم فيه، ولذلك حيتجون الوسائل التعليمية اجلذابة املتعلقة بأنشطتهم لرتقية 
  . محاستهم

. الباحثة أن تعّد معجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعادفتمكن 
ا توفري التصور أكثر جذبة من القصة حيث ال يشعروا الطالب بامللل  ويقصد 

    ١٢٠.وميكن مشاركة التعلم جيدا يف تعلم اللغة
رأت الباحثة أن هذا أساس ثالثة أبعاد مطابق ومناسب يف نفسية 

وهذا . علم التالميذ من احلقيق إىل املستخلصالتالميذ روضة األطفال وهو يت
دف تعليم اللغة العربية يف هذه روضة األطفال يعىن ملمارسة التالميذ  مطابق 

  .عن اللغة العربية حقيقيا، شفحيا كان أم حتريريا
 مناقشة جمع البيانات .٢

يف هذه اخلطوة مجعت الباحثة املعلومات، واملراجع املتعلقة ببحثها يعىن 
معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد يف روضة إعداد 

ومجعت الباحثة الكتاب بالبحث والتطوير، والكتاب . األطفال خري أمة ماالنج
املتعلقة بنظرية التعليم والتعلم يف روضة األطفال، والنظرية املتعلقة بثالثة أبعاد، وما 

  . إىل ذلك من الكتاب املتعلقة ببحثها
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 مناقشة تصميم المنتج .٣
  ١٢١:يف تصميم املنتاج استخدمت الباحثة اخلطوات كما يلى

 عينت الباحثة نظام املعجم  ) أ
قبل تأليف املعجم اللغة العربية لروضة األطفال، عينت الباحثة نظام 

 .املعجم يعىن بنظام املوضوع أو أعد املعجم على حسب املوضوعات
 مجع املفردات يف الكتاب الدراسية واملعجم   ) ب

مجعت الباحثة املفردات املوجودة وغري املوجودة من الكتاب الدراسي 
اليت تستخدم املعلمة يف روضة األطفال خري أمة وهي مثل كتاب األورق 

أما غري موجودة . ومألفه كل األساتذة يف روضة األطفال خري أمة ماالنج
فردات من معايري املوجودة ملفردات روضة األطفال أساس الباحثة اختيار امل

-Mengenal Kosakata Untuk  Anak“يف كتاب تعليم اللغة العربية يعين 

Anak”  ة ماترام، مألفه يستخدم هذا الكتاب يف روضة األطفال هداية الّل
) إندونيسي-عيب(وكذلك من املعجم يعىن املعجم املنور . أبة عمر إبراهيم

 .نور وحممد فريزمألفه أمحد م
 اختيار املفردات للمعجم  ) ج

بعد أن مجعت الباحثة املفردات من الكتاب الدراسة واملعجم، 
فاختارت الباحثة املفردات املوجودة وغري املوجودة من الكتاب الدراسي اليت 
تستخدم املعلمة يف روضة األطفال خري أمة وهي مثل كتاب األورق ومألفه  

أما غري موجودة أساس . فال خري أمة ماالنجكل األساتذة يف روضة األط
الباحثة اختيار املفردات من معايري املوجودة ملفردات روضة األطفال يف  

 ”Mengenal Kosakata Untuk  Anak-Anak“كتاب تعليم اللغة العربية يعين 
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ه ماترام، مألفه أيب عمر  يستخدم هذا الكتاب يف روضة األطفال هداية الّل
  . إبراهيم

ات الباحثة املفردات اليت حتتاج إىل أن تدرسها واملوضوع حول واخرت 
مث اختارت . حيت يعرف التالميذ هذه املفردات بطريقة الطبيعي. التالميذ

الباحثة املفردات يف هذا املعجم استنادا على أن األلفاظ مشهور وسهل يف 
" عنب"لفظ : حفظه وعدد قليل من الكلمات وسهولة يف النطقها، مثال

 ١٢٢).إندونيسي-عريب( اللغة العربية يتخذ يف املعجم املنور يف
  إعطاء الصور واملعان اليت تناسب باستخدام املفردات) د

ا باللغة العربية،  مث يف اخلطوة األخري إعطاءت الباحثة الصور واملعا
 Popوصممت الباحثة املعجم اللغة العربية بأساس ثالثة أبعاد على شكل 

Up   .   

 تصديق المنتجمناقشة  .٤
وقدمت الباحثة استبانة تصديق اخلرباء يف تصميم املواد التعليمي إىل 

، وقام الدكتور ٢٠١٧نوفيمبري  ٢٣الدكتور توفيق الرمحن احلاج يف التاريخ 
بالتصديق مبا قررت الباحثة البنود يف االستبانة وأعطى الدكتور توفيق الرمحن احلاج 

مث يلحق املقرتحات ، "يد جداج"، وتدل على مستوى %٩٢،٥نتيجة 
أن ملعجم اللغة العربية املعّد "واملعىن تلك النتيجة يف كتاب سعد أكرب . والتوصيات

وقامت الباحثة استبانة تصديق اخلرباء يف حمتوى  ١٢٣.ميكن استخدامه مباشرة
، وأعطى ٢٠١٧نوفيمبري  ٢٤املعجم إىل الدكتور عبد الوهاب رشيدي يف التاريخ 

، "جيد جدا"، وتدل على مستوى %٨٣،٣الوهاب رشيدي نتيجة  الدكتور عبد
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أن ملعجم اللغة العربية املعّد ميكن " تلك النتيجة يف كتاب سعد أكرب واملعىن
    ١٢٤".استخدامه مباشرة

 مناقشة تعديل المنتج .٥
تقوم الباحثة اصالح التصميم حسب ما ارشدها الدكتور توفيق الرمحن 

 م املواد التعليمية يعىن البد للباحثة أن تزيد دليلاحلاج بصفته اخلبري يف تصمي
إن كل : املعجم هذا املداخالت مناسبة بانظرية اليت قال جميد يف كتابه استخدام

وتشمل مادة . املادة يستخدمها املدرس ملساعدته يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم
كفاية املطلوبة، ، ال)للتالميذ أو للمدرس(واحذة على األقال من دليل التعليم 

وكذلك الدكتور عبد الوهاب رشيدي بصفته اخلبري حمتوى املعجم  ١٢٥.املعلومات
  .  اللغة العربية يف هذا املنتج

 مناقشة تجربة المنتج .٦
بعد اصالح التصميم من اخلرباء، قامت الباحثة بالتجريبة فاعرضت 

وكانت نتيجة . الباحثة ذلك املعجم إىل معلمة اللغة العربية باالستبانة ملعرفة آرائهم
أن هذا املعجم املعّد ميكن استخدامها مبعىن % ٨٤،٣٧٠من هذه التجربة هي 

 .مباشرة
 مناقشة تعديل المنتج .٧

إىل هذا اخلطوة بعد تنفيذ جتريبة اإلنتاج قامت الباحثة مث استمرار الباحثة 
اإلقرتاحات واملدخالت من املعلمة اللغة العربية بإصالح اإلنتاج تأسيسا على 

  .جتعلها الباحثة لتصحيح األخطاء من املعجم املعدّ 
 مناقشة تجربة المنتج .٨

يف هذا . بعد أن مت الباحثة بإصالح اإلنتاج، قامت الباحثة جتريبة املنتج
قبل أن جترب . قامت الباحثة بتجربتني يعين جتريبة الفرضية وجتريبة امليدانية اخلطواة
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الباحثة إىل جتربة امليدانية قامت الباحثة التجربة إىل جمموعة الفرضية لتصحيح 
حيت ميكن استخدام هذا املنتاج صحيحا عندما يستخدمه يف . املعجم املعدّ 

جربت الباحثة هذا املعجم اللغة العربية املعّد إىل  وبعد هذا. جمموعة امليدانية
جمموعة امليدانية مث قامت الباحثة املقابلة إىل التالميذ لكي تعرف الباحثة عيوبا من 

  . املعجم اللغة العربية املعدّ 
 مناقشة تعديل المنتج .٩

فقامت بإصالح  التقومياتعند التجربة الفعالية وجدت الباحثة عّدة 
إلنتاج النهائي للمعجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة اإلنتاج قبل ا

 . أبعاد يف روضة األطفال خري أمة ماالنج
 مناقشة اإلنتاج النهائي .١٠

وهذه احلصيل األخري يعين التصحيح األخري بعد كل مراحيل اليت قدمت 
 .ثالثة أبعادونتيجة منها هي معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس . الباحثة

 مناقشة موصفات المعجم اللغة العربية على أساس ثالثة أبعاد   . ب
قدمت الباحثة موصفات معجم اللغة العربية املعّد اليت حتتوي على الغالف 

 SK. Widi"يف الغالف كتبت الباحثة إسم مؤلف املعجم . وحمتويات وحمتوى املعجم

Adhamiati " لعربية هيا نتعلم اللغة ا"وإسم هذا املعجم)Belajar Bahasa ArabYuk(" 
ووضعت الباحثة . وبينت الباحثة حمتوى املعجم بصورة عامة على شكل ثالثة أبعاد

أما األلوان املستخدمة لغالف هذا املعجم املعّد أكثرها . صورة يتعلق باملوضوعات
الصفر هو أول لون يعرف به : "أخضر وفيه أصفر ألن كما قال إيريك جنسني

ألخضر ارتباط باإلجهاد، واالهتمام، واالجابات، ولكن أعطى لون األصفر ل. العقل
 ١٢٦.وممتاز لالستخدام يف الفصل. احلفر جلميع اإلجساس بالتفاؤل، والرجاء، والتوازن

واألخضر من ناحية فلسفة هو لون يعىن تعطى محاسة عظيمة وسرورا وسعادة وجتعل 
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ن األخضر واألصفار لغالف هذا فاختارت الباحثة اللو  ١٢٧.اهلدوء عند من يراه
  .املعجم املعّد حتفيزا الهتمام وتفائل ومحاسة التالميذ يف التعلم

أما يف احملتويات واحملتوى املعجم كتبت الباحثة بالكتابة امللونة كي جتذب 
ويف حمتوى وضعت الباحثة الصور امللونة املتعلقة باملفردات . التالميذ يف نظرها وقرائتها

وهذه املوصفات مناسبة . لصور بثالثة أبعاد لتحفيز رغبة التالميذوشكل هذه ا
) سنة ٦-٥عمر (أن التالميذ يف مستوى روضة األطفال : بالنظرية اليت شرحها يامني

الصورة "وذكر العبارة املأثورة  ١٢٨.جيب أن تفهمهم بأمثلة ملموسة ومظاهرة حية
عا من مهارات قشرة املخ ، هو أن الصورة توظف نطاقا واس"تساوي آالف الكلمات

. وهي اللون، والشكل، واخلط، والبعد، وامللمس، واإليقاع البصري، وخاصة اخليال
لذلك، فإن الصورة متون عادة أكثر إحياء من الكلمات، وأكثر دقة وقدرة على حفز 
نطاق واسع من التدعيات، وبالتايل فهي تعمل على دعم التفكري اإلبداعي 

    ١٢٩.والذاكرة
معجم اللغة العربية الذي أعدت الباحثة على أساس ثالثة أبعاد التصبح إن 

بدال من الكتاب األورق الذى قد يستخدم املعلمة، بل هو يساعد املعلمة يف تنفيذ 
عملية تعليم اللغة العربية للفصل ب يف روضة األطفال خري أمة ماالنج أو تصبح 

ليم اللغة العربية لروضة األطفال ألن هذا معجم اللغة العربية املعّد مصدرا ثانيا يف تع
م يف  املعجم تكتب بصورة واللون ميكن تالميذ يف الفصل ب زيادة محاستهم ورغبا

  .تعلم اللغة العربية
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مناقشة فعالية استخدام معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة . ج
  أبعاد

 نتائج مبقارنة الباحثة قامت املعدّ  ملعجم اللغة العربية فعالية مدى ملعرفة مث
التالميذ الفصل ب يف روضة األكفال خري  لدى البعدي واالختبار االختبار القبلي

  :التايل أيضا املعيار الباحثة استخدمت ولتصديقها. tبالرمز  أمة
 يعين مقبول، وهذا فالفروض اجلدول t درجة من أكرب حساب t درجة كانت إذا .١

لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد يف روضة األطفال  العربيةاملعجم اللغة  أن
 .خري أمة فعال

 متساويني فالفروض أو اجلدول t درجة من أصغر حساب t درجة كانت إذا .٢
لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد  املعجم اللغة العربية أن يعين وهذا مرفوض،

 .فعال غري يف روضة األطفال خري أمة
 عند مستوى اجلدول t درجة إما ٨،٣٤يعين  حساب t درجة أن الباحثة ونالت

). ٢،٨١٩(يعين % ٠،٠١الداللة  مستوى وعند ،)٢،٠٧٤(يعين % ٠،٠٥ الداللة
 t يف املوجودة قيمة من أكرب )T-hitung( احلساب t قيمة أن النتيجة دلت هذه

لروضة األطفال على  املعجم اللغة العربية أن أخرى بكلمة أو(T-tabel) اجلدول 
  ١٣٠.أساس ثالثة أبعاد يف روضة األطفال خري أمة فعال
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  الفصل الخامس

  الخاتمة

اية هذا  بعد عن نالت الباحثة البيانات الكفاية هلذا البحث، تأيت الباحثة يف 
البحث يعين يف هذا الفصل يتكون من أمور وهي ملخص نتائج البحث والتوصيات 

  :فالفرصة األوىل من هذا الفصل كما شرحتها الباحثة التايل. واالقرتاحات واالختتام

 ملخص نتائج البحث  . أ
إعتمادا على البيانات اليت حصلتها الباحثة مث قامت بتحليلها، ها هي نتائج 

 :البحث ميكن أن تلخصها كما يلى
متت الباحثة إعداد معجم اللغة العربية لروضة األطفال على أساس ثالثة أبعاد  .١

قامت الباحثة ) أ: بتطبيق يف روضة األطفال خري أمة ماالنج باخلطوات التالية
بالدراسة التمهيدية للحصول على املعلومات عن أحوال التالميذ واملعلمني يف 

م اللغة العربية روضة األطفال خري أمة ماالنج واملعلومات حو  ل أنشطة تعليم وتعّل
إعداد معجم ثالثة أبعاد والربامج اآلخر احملتاجة لعملية إعداد معجم املعّد، ) ب
قدمت الباحثة املعجم اللغة العربية املعّد إىل خبريين يعين خبري تصميم املواد ) ج

د صلحت الباحثة معجم املعّ ) د. التعليمية وخبري حمتوى معجم اللغة العربية
قدم الباحثة معجم املعّد إىل معلمة اللغة ) متعلقة باملدخالت من خربين، ه

حصيلة ) ز. جربت الباحثة معجم ثالثة أبعاد إىل التالميذ فصل ب) العربية، و
االنتاج النهائي، وهذه احلصيل األخري يعين التصحيح األخري بعد كل مراحيل 

غة العربية لروضة األطفال حدفا ونتيجة منها هي معجم الل. اليت قدمت الباحثة
 (Hardلرتقية كفاءة التالميذ يف مادة اللغة العربية على شكل الكتاب الورقي 

Copy(  بورقةA3 امللون. 
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أوال، يكون املعجم . وهلذا املعجم املعّد مواصفات اليت ختتلف باملعجم اآلخر .٢
ثانيا، يتكون . جذاب بالصور امللونة وتزيد محاستهم يف تعلم اللغة العربية

شخصيات املعجم على أساس ثالثة أبعاد واملفردات وله الصور من املفردات 
 .   العربيةمثل الكائن األصلي يقصد لسهولة الفهم على مفردات 

 عليها حصلت البعدي اليت القبلي واالختبار بناء على مقارنة بني نتائج االختبار .٣
التالميذ  قدرة ترقية يف التالميذ، وعرفت الباحثة أن معجم ثالثة أبعاد له فعالية

م يعين  )T-hitung( حساب t ودل عليه نتيجة .العربية اللغة تعلم عند ورغبا
 الداللة عند مستوى (T-tabel) اجلدول  t يف املوجودة قيمة من أكرب ٨،٣٤
  ). ٢،٨١٩(يعين % ٠،٠١الداللة  مستوى وعند ،)٢،٠٧٤(يعين % ٠،٠٥

 التوصيات واإلقتراحات   . ب
بعد أن تقوم الباحثة البحث التطويري من إعداد معجم اللغة العربية لروضة 

تفعة لرتقية تعليم اللغة األطفال على أساس ثالثة أبعاد أخذت الباحثة التوصيات املن
  :العربية كما يلي

إن املعجم اللغة العربية املعّد لروضة األطفال مقتصرة يف الكمية، مع أن الوظيفة  .١
من ذلك املعجم مهمة ملساعدة التالميذ على فهم املادة اللغة العربية وللمعلمة 

 .يساعد على تنفيذ املادة بالطريقة املتنوعة
عربية أن يستعملوا الوسيلة التعليمية املناسبة باملواد الدراسية ينبغي للمدرسي اللغة ال .٢

 .حيت اليشعر التالميذ بامللل يف عملية التعلم ويركزون يف مساع املواد الدراسية
ينبغي للمدرسي اللغة العربية أن يوجدوا البيئة الفنية يف عملية تعليم اللغة العربية  .٣

أبعاد، حيت ميكن للتالميذ أن يذاكروا  مثل معجم اللغة العربية على أساس ثالثة
 .دروس اللغة العربية بالطريقة الفنية واملكان املناسب به
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االقرتاحات اليت تتصل  الباحثةبعض تقدم البحث، هذا يف جاء ما على بناء
  :باملعجم وتطبيقها يف تعليم اللغة العربية وهي كما يلي

هذا اإلنتاج التعليمي إما من ناحية ينبغي للباحثني بعد هذه الباحثة أن يكملوا  .١
 .العرض أو األساس أو التصميم يف هذا املعجم

هذا املعجم تتكون من مخس موضوعات فحسب وهي أعضاء اجلسم، البيئة،  .٢
املالبس، احليوان، الفواكه وال حيتوي على سائر املوضوعات من الدراسات لروضة 

أو الشاملة لدروس تالميذ يف األطفال، فهذا املعجم ليس من املعجم املتكاملة 
  .روضة األطفال
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  المالحق
   



 
 

 
 

  تخطيط تعليم اللغة العربية

  ماالنجفي روضة األطفال خير أمة 

  ب:     المجموعة

  احليوانات:     الموضوع

  تعريف احليوانات:   الموضوع الفرعي

  دقيقة ١٥ x ٤:       الوقت

  

 الكفاءة األساسية  . أ
 أن يقدر التالميذ تفريق احليوانات وذكرها

 المكونات   . ب
  أن يقدر ذكر أمساء احليوانات .١
 من الكلمات العربية ٤-٣أن يكرر ما قد ذكرت املعلمة  .٢
 احليواناتأن يضم  .٣
 أن يقلد الكتابة عن املفردات العربية من احليوانات .٤

  أهداف التعليم بعد عملية التعليم. ج
 يستطيع التالميذ أن يضم احليوانات .١
 من الكلمات العربية ٤- ٣يستطيع أن يكرر ما قد ذكرت املعلمة  .٢
 يستطيع أن يقدر ذكر أمساء احليوانات .٣
 عربية من احليواناتيستطيع أن يقلد الكتابة عن املفردات ال .٤

  
  
  
  



 
 

 
 

  المادة األساسية. د
  احليوانات 

  إستراتيجية التعليم. ه
  طريقة احملاضرة والسؤال واجلواب ومظاهرة

  إجراءات التعليم. و
  األنشطة  االجراءات  الوقت

  دقيقة ١٥

  االفتتاح

ويدعوا ) حمل جلوس التالميذ(رتبت املعلمة جمموعة الفصل  -
 إىل اهللا مجاعة

 التالميذ لكي يسمعوا املادة املدروسةتدفع  -
كررت املعلمة املادة السابقة بالغناء وتزيد املادة عن  -

  احليوانات

  األنشطة األساسية

 من املفردات ٤- ٣أن يكرر التالميذ ما قد ذكرت املعلمة  -
 يكتب التالميذ املفردات العربية عن احليوانات -
 أبعادتقدم املعلمة صورة احليوانات باملعجم ثالثة  -
تطلب املعلمة إىل التالميذ لذكر املفردات من الصورة  -

 املذكورة
تطلب املعلمة إىل التالميذ ليتقدم أمام الفصل لتقدمي صورة  -

 احليوانات 
تعط املعلمة اجلائزة للتالميذ الذي يشاجع نفسه لتقدمي  -

  أمام الفصل 

  االختتام
 التعليمتعط املعلمة الدوافع إىل التالميذ لكي حيامسوا يف  -
 تغين املعلمة الغناء عن احليوانات -
  ختتتم املعلمة الدرس باحلمدلة -

  
  



 
 

 
 

  مصادر التعليم. ز
  معجم ثالثة أبعاد

  التقويم. ح
 فعال التالميذ يف الفصل .١
 انضباط التالميذ يف الفصل .٢
 التكلم الفصيح .٣
 تكثري املفردات .٤
 االستجابة اجليدة .٥

  
  

  ٢٠١٧ماالنج    نفمبري 
  الباحثة

  
    

  أضحاميةك ويدي .س

   



 
 

 
 

  تخطيط تعليم اللغة العربية

  في روضة األطفال خير أمة ماالنج

  ب:     المجموعة

  فواكهال:     الموضوع

  فواكهتعريف ال:   الموضوع الفرعي

  دقيقة ١٥ x ٤:       الوقت

  

 الكفاءة األساسية  . أ
 وذكرها فواكهأن يقدر التالميذ تفريق ال

 المكونات   . ب
  فواكهأن يقدر ذكر أمساء ال .١
 من الكلمات العربية ٤-٣قد ذكرت املعلمة  أن يكرر ما .٢
 فواكهأن يضم ال .٣
 فواكهأن يقلد الكتابة عن املفردات العربية من ال .٤

  أهداف التعليم بعد عملية التعليم. ج
 فواكهيستطيع التالميذ أن يضم ال .١
 من الكلمات العربية ٤- ٣يستطيع أن يكرر ما قد ذكرت املعلمة  .٢
 فواكهيستطيع أن يقدر ذكر أمساء ال .٣
 فواكهيستطيع أن يقلد الكتابة عن املفردات العربية من ال .٤

  
  
  
  



 
 

 
 

  المادة األساسية. د
   فواكهال

  إستراتيجية التعليم. ه
  طريقة احملاضرة والسؤال واجلواب ومظاهرة

  إجراءات التعليم. و
  األنشطة  االجراءات  الوقت

  دقيقة ١٥

  االفتتاح

ويدعوا ) التالميذحمل جلوس (رتبت املعلمة جمموعة الفصل  -
 إىل اهللا مجاعة

 تدفع التالميذ لكي يسمعوا املادة املدروسة -
  فواكهكررت املعلمة املادة السابقة بالغناء وتزيد املادة عن ال -

  األنشطة األساسية

 من املفردات ٤- ٣أن يكرر التالميذ ما قد ذكرت املعلمة  -
 فواكهيكتب التالميذ املفردات العربية عن ال -
 باملعجم ثالثة أبعاد فواكهاملعلمة صورة التقدم  -
 تطلب املعلمة إىل التالميذ لذكر املفردات من الصورة املذكورة -
تطلب املعلمة إىل التالميذ ليتقدم أمام الفصل لتقدمي صورة  -

 فواكهال
تعط املعلمة اجلائزة للتالميذ الذي يشاجع نفسه لتقدمي أمام   -

  الفصل 

  االختتام
 افع إىل التالميذ لكي حيامسوا يف التعليمتعط املعلمة الدو  -
 فواكهتغين املعلمة الغناء عن ال -
  ختتتم املعلمة الدرس باحلمدلة -

  
  
  
  



 
 

 
 

  مصادر التعليم. ز
  معجم ثالثة أبعاد

  التقويم. ح
 فعال التالميذ يف الفصل .١
 انضباط التالميذ يف الفصل .٢
 التكلم الفصيح .٣
 تكثري املفردات .٤
 االستجابة اجليدة .٥

  
  

  ٢٠١٧نفمبري ماالنج    
  الباحثة

  
    

  ك ويدي أضحامية.س
  
  

 

 

 

 

  



 
 

 
 

  دليل المالحظة 

  روضة األطفال خير أمة ماالنجفي 

  :التاريخ / اليوم
تم الباحثة األشياء اآلتية عند عملية املالحظة   :ويف هذا البحث، 

 عملية تعليم اللغة العربية .١
 مشاركة التالميذ عند عملية تعليم  .٢
م  رغبة .٣  عند عملية تعليمالتالميذ ومحاسا
 كفاءة التالميذ عن املادة املدروسة  .٤
 صعوبة التالميذ عن املادة املدروسة .٥
  نشاطة التالميذ عند عملية تعليم .٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  



 
 

 
 

  دليل المقابلة 

  )استخدام معجم اللغة العربية المعدّ قبل (

  اللغة العربية في روضة األطفال خير أمة ماالنجمع معّلمة 
    

   :    إسم
  :التاريخ / اليوم 

  
مة عند عملية تعليم ا .١  ؟للغة العربيةأي الطرائق الذي تستخدمه املعّل
مة عند عملية تعليم .٢  ؟للغة العربيةا أي املواد املدروسة اليت تستخدمها املعّل
مة عند عملية تعليم ا أي .٣  ؟للغة العربيةالوسائل التعليمية اليت تستخدمها املعّل
 ؟للغة العربيةتعليم ا املعلمة بعملية ميكيف تقو  .٤
 يف تعليم اللغة العربية؟ ميذكيف رغبة التال .٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

 



 
 

 
 

  دليل المقابلة 

  )ستخدام معجم اللغة العربية المعدّ ا بعد(

  اللغة العربية في روضة األطفال خير أمة ماالنجمع معّلمة 
    

   :    إسم
  :التاريخ / اليوم 

  
يف روضة األطفال خري أمة  باستخدام معجم ثالثة أبعادما رأيك عن تعليم اللغة العربية  .١

 ؟ماالنج
 هل حيبون التالميذ تعليم اللغة العربية باستخدام معجم املعّد؟ .٢
يف روضة األطفال خري أمة كيف كفاءة التالميذ بعد استخدام معجم ثالثة أبعاد  .٣

 ؟ماالنج
لألطفال ملستوى روضة ثة أبعاد معجم ثال هل يناسب تعليم اللغة العربية باستخدام .٤

 األطفال؟
 ؟  باستخدام معجم املعدّ  ما صعوبة التالميذ عند تعليم اللغة العربية .٥
هل عندكم اإلقرتاحات عن تعليم اللغة العربية لروضة األطفال باستخدام معجم ثالثة  .٦

    أبعاد؟ 
 

  

  

  



 
 

 
 

  دليل المقابلة

  )استخدام معجم اللغة العربية المعدّ قبل (

  روضة األطفال خير أمة ماالنجالتالميذ في مع 
    

   :    إسم
  :التاريخ / اليوم 

  
 كيف عملية تعليم اللغة العربية بالغناء؟ .١
 هل حيبون تعليم اللغة العربية بالغناء؟ .٢
 ما الوسائل اليت تستخدم املعلمة عند عملية التعليم اللغة العربية؟ .٣
 أي الطرية املستخدمة يف عملية التعليم اللغة العربية؟ .٤
  حيتاجون إىل الوسائل التعليمية اجلذابة؟هل  .٥

   



 
 

 
 

  دليل المقابلة 

  )ستخدام معجم اللغة العربية المعدّ ا بعد(

  اللغة العربية في روضة األطفال خير أمة ماالنج التالميذمع 
   :    إسم

  :التاريخ / اليوم 
  
 ؟املعجم ثالثة أبعادهل حيبون تعليم اللغة العربية ب .١
  املعجم املعّد؟هل يستطيعوا أن يستخدم هذا  .٢
 املعّد ممتعة؟معجم استخدام هل تعليم اللغة العربية ب .٣
 هل حيبون الصور يف هذا املعجم املعّد؟ .٤
  هل يفهمون املفردات جيدا باستخدام معجم املعّد؟ .٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

SOAL PRE TES  

Untuk Siswa Raudhatul Athfal Khairu Ummah Malang 

 
 
 
 

A. Gambarlah garis dari setiap kata ke gambar binatang yang sesuai! 
 

  

  إَِزارٌ 
 

اٌس  َ ب ِ  ل
 

 نـَْعٌل 
 

الٌ  وَ  ِسرْ
 

ةٌ   قـََلنُْسوَّ
 

B.  Tebalkan garis putus-putus pada gambar di bawah ini dan baca tulisan apakah 
itu? 
 

     

 بط فرس ط بقرة ل

Nama  : 

Kelas  : 



 
 

 
 

SOAL POST TES 

Untuk Siswa Raudhatul Athfal Khairu Ummah Malang 

 
 
 
 

A. Gambarlah garis dari setiap kata ke gambar binatang yang sesuai! 
 

  

ٌب  َن   َأرْ
 

رٌ   َطيـْ
 

ةٌ  رَ قِ َ  ب
 

 قِطٌّ 
اَجةٌ    َدجَّ

 
B.  Tebalkan garis putus-putus pada gambar di bawah ini dan baca tulisan apakah 

itu? 
 

     

 موز منجا أنانس بطيح برتقال

Nama  : 

Kelas  : 



 
 

 
 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI DESAIN PEMBELAJARAN 
UNTUK KAMUS BAHASA ARAB TK BERBENTUK 3 DIMENSI DI RA KHOIRU 

UMMAH, MALANG. 
 

Kepada Yth : Dr. H. Taufiq Rochman, M.A 

Ahli Desain Pembelajaran Bahasa Arab 

Dalam rangka penulisan tesis untuk menyelesaikan studi Program Magister pada 

Program Studi Pembelajaran Bahasa Arab Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 

Ibrahim Malang, saya menyusun kamus bahasa Arab untuk TK dengan berlandaskan 3D di 

RA Khoiru Ummah, Malang. 

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak untuk memberikan 

penilaian dan tanggapan yang berkaitan dengan Desain Pembelajaran kamus bahasa Arab 

untuk TK ini, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan dalam angket  ini serta 

menuliskan komentar maupun saran. 

Adapun skala penilaian yang digunakan adalah: 

SKALA PENILAIAN (TANGGAPAN) 

4 3 2 1 

Sangat sesuai Sesuai Kurang sesuai Tidak sesuai 

Sangat jelas Jelas  Kurang jelas Tidak Jelas 

Sangat menarik Menarik Kurang menarik Tidak menarik 

Sangat mudah Mudah  Kurang mudah Tidak mudah 

Sangat tepat Tepat  Kurang tepat Tidak tepat 

 

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

untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas Kamus Bahasa 

Arab untuk TK yang saya susn ini. 

Atas perhatian dan bantuan Bapak saya mengucapkan terima kasih. 

 

       Malang,        November 2017 

       Peneliti, 

 

 

       SK. Widi Adhamiati 

       NIM: 15721022 



 
 

 
 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI DESAIN PEMBELAJARAN 
UNTUK KAMUS BAHASA ARAB TK BERBENTUK 3 DIMENSI DI RA KHOIRU 

UMMAH, MALANG. 
 

A. DESAIN KAMUS 

 

1. Desain kamus menarik minat siswa  

2. Tulisan dalam kamus jelas dan mudah dibaca  

3. Cover menarik  

4. Bila pilihan alternatif yang dipilih 1 atau 2, maka saran/ komentar tentang 

komponen desin kamus adalah: 

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

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

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

 

B. KEGRAFISAN 

1. Penggunaan font (jelas dan ukuran sesuai)  

2. Tata letak  

3. Ilustrasi, grafis, gambar  

4. Kombinasi warna  

5. Bila pilihan alternatif yang dipilih 1 atau 2, maka saran/ komentar tentang 

komponen kegrafisan adalah: 

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

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

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

 

C. PERWAJAHAN 

1. Kosakata sesuai dengan gambar  

2. Grafik dan gambar bermakna  

3. Konsisten   

4. Kemenarikan tampilan  

5. Bila pilihan alternatif yang dipilih 1 atau 2, maka saran/ komentar tentang 

komponen perwajahan adalah: 

4 3 2 1 



 
 

 
 

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

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

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

 

D. FISIK 

1. Halaman lengkap sesuai daftar isi  

2. Ukuran kamus sesuai dan mudah untuk siswa  

3. Kemudahan dipahami  

4. Kemenarikan tampilan  

5. Ketepatan ukuran huruf  

6. Ketepatan jenis huruf  

7. Cetakan jelas  

8. Kualitas jilid kuat  

9. Kamus mudah dibuka  

10. Bila pilihan alternatif yang dipilih 1 atau 2, maka saran/ komentar tentang 

komponen fisik adalah: 

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

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

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

 

 

       Malang,        November 2017 

       Ahli Desain Pembelajaran 

 

 

 

       Dr. H. Taufiq Rochman, M.A 

 

 



 
 

 
 

   



 
 

 
 

   



 
 

 
 

   



 
 

 
 

استبانة التقويم والـمداخالت من قبل الخبير الـمتخصص في محتوى معجم اللغة العربية لروضة 
  .روضة األطفال خير أمة ماالنجاألطفال على أساس ثالثة أبعاد في 
  

  عبد الوهاب رشيد. فضيلة د
 صص يف جمال حمتوى معجم اللغة العربيةخبري متخ

  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

والصالة والسالم على أفصح من نطق بلسان . احلمد هللا الذي أنزل القرآن عربيا لقوم يعقلون
حممد صلى اهللا  عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن جاهد يف إحياء لغته إىل يوم  عربية مبني سيدنا

  .الدين
أما بعد، ففي إمتام الدراسة لنيل درجة املاجستري يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا 

ألطفال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حتاول الباحثة أن تعد معجم اللغة العربية لروضة ا
لذلك ترجو الباحثة من مساحة األستاذ  .على أساس ثالثة أبعاد يف روضة األطفال خري أمة ماالنج

لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات القيمة واالقرتاحات البناءة هلذا املعجم املعدة ليكون على صورته 
 :وفيما يلي درجة التقومي. املرجوه

  
  درجة التقويم

١  ٢  ٣  ٤  
  ناقص جدا  ناقص  جيد  جيد جدا

تقدم الباحثة أوفر شكرها وتقديرها لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات القيمة واالقرتاحات البناءة   
  .يف املساعدة على إمتام هذه البحث

  ٢٠١٧ماالنج،    نوفيمبري               
 الباحثة،              
  
  )١٥٧٢١٠٢٢(ك ويدي أضحامية .س            



 
 

 
 

الخبير الـمتخصص في معجم اللغة العربية لروضة األطفال  استبانة التقويم والـمداخالت من قبل
  .على أساس ثالثة أبعاد المعدة في روضة األطفال خير أمة ماالنج

  
 المقطع األول من المعجم  . أ

  جدول احملتويات وفقا بإدخال املعجم .١ 
  جدول احملتويات مرتبة بشكل واضح وفقا ملوضوعات .٢ 

 : هي ألهداف التعليم اخلاصة، فاالقرتاحات واملدخالت ٢أو  ١إذا كانت اإلجابة  يف رقم  .٣
......................................................................................
......................................................................................

................................................................................ 
 المعجممحتوى   . ب

إستخدام أو تصنيف املفردات تتألف على أساس  .١ 
  املوضوعات

  الئق املفردات باملعىن .٢ 
  املفردات املقدمات يناسب باملوضوع .٣ 
  املعجم جمهز باملفردات اجلديدة .٤ 
  أهداف التعليم اخلاصة ب يناسب املعجم .٥ 
  يناسب املعجم بأساس ثالثة أبعاد .٦ 

 : هي ألهداف التعليم اخلاصة، فاالقرتاحات واملدخالت ٢أو  ١إذا كانت اإلجابة  يف رقم  .٧
......................................................................................
......................................................................................

................................................................................ 
 معايير المعجم  . ج

  اكتمال حمتويات املعجم .١ 
  االجياز املعجم .٢ 

١ ٢ ٣ ٤ 



 
 

 
 

 الدقة وصف املعجم .٣ 
  سهول البيان يف عرض البيانات .٤ 
  إكمال املعجم بالصور .٥ 

 : هي حملتوى التعليم، فاالقرتاحات واملدخالت ٢أو  ١إذا كانت اإلجابة  يف رقم  .٦
......................................................................................
......................................................................................

................................................................................ 
 واع المعجمأن  . د

  تركيب املعجم يقدم على أساس املوضوعات  .١ 
  من ناحية املواد من املعجم اخلاص .٢ 
  استخدام املفردات مناسب باملوضوع .٣ 
  معىن املفردات مناسب باملوضوع .٤ 
  نوع املعجم تسهيل يف حبث املفردات .٥ 

 : هي للحوار والنص، فاالقرتاحات واملدخالت ٢أو  ١إذا كانت اإلجابة  يف رقم  .٦
......................................................................................
......................................................................................

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

  ٢٠١٧ماالنج،                     
  صص في مجال محتوى معجم اللغة العربيةخبير متخ          

  
  

    عبد الوهاب رشيد. د
   



 
 

 
 

   



 
 

 
 

   



 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 الصور عند البحث

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  الصورة يف أثناء السؤال واجلواب باأللعاب  عند عملية تعليمالصورة 

  القبليالصورة يف أثناء اختبار   بالغناء عند عملية تعليمالصورة 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

     

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

  

  الصورة يف أثناء املناقشة   عند عملية تعليمالصورة 

  الصورة عند االختبار البعدي  الصورة يف للقاء األخري



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  
  غالف المعجم



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  
  الموضوع األول

 أعضاء الجسم



 
 

 
 

  
  الموضوع الثاني

 البيئة



 
 

 
 

  
  الموضوع الثالث

 المالبس



 
 

 
 

  

  الموضوع الرابع

 الحيوان



 
 

 
 

  

  الموضوع الخامس

 الفواكه



 
 

 
 

  سيرة ذاتية

 
  أضحامية ويدي ك.س:        االسم

   ١٩٩١ يونيو ٢٣ماترام ، :     تاريخ الوالدة

  عثمان :     اسم األب

  رومسية:     اسم األم

   لومبوك ماترام، بارو، كاراع:    العنوان

   Widyadhamiaty@gmail.com:  االلكرتونية الربيد

  ٠٨٧٨٦٤٠٧٧٧٧٤:       رقم اإلتصال

  :          رواية التعليم 

  ماترام ٣٠احلكومية درسة اإلبتدائية ى شهادة التعليم االبتدائي يف محصل عل .١

  جاوى الشرقية الفتح شهادة التعليم املتوسطي يف مدرسة املتوسطة اإلسالميةحصل على  .٢

  مدرسة الثانوية اإلسالمية الفتح جاوى الشرقيةيف حصل على شهادة التعليم الثانوية   .٣

 جبامعة اللغة العربيةتعليم يف كلية الرتبية لقسم  )S1( لبكالوريوسحصل على شهادة ا .٤

  ماترام اإلسالمية احلكومية
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