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 ملخص
 ةاللغة العربيّ  المدرسّي علىكتاب التطوير معجم  .8102اديتييا فيرمانِ شهراني. 

فونوروغو السنة  8للصّف السابع بالمدرسة الثانويّة اإلسالمّية الحكومّية 
 . المشرف محّمد نصراهلل الماجستير8102-8102الدراسّية 

 ّية.الكلمة األساسّية : تطوير، معجم الكتاب المدرسي، اللغة العرب
 

اليْوَم ل إندونيسيا كانْت اللغُة العربّيُة ماّدًة دراسّيًة ْل ادلؤّسسِة التعليمّيِة الرمسّيِة 
حبصوِص ادلدرسِة الثانويِّة. ولكّن ىذا اجملال ال يزي  من ادلسكالِت ل تعليِم اللغِة العربّيِة من 

 اإلسالمّيِة احلكومّيِة فونونروغو.بعِضها "ادلفرداُت". كما يكوُن ل ادلدرسِة الثانويِّة 
ح  ال يعرفون معىن الكلمة ال ي ال تذكر مفرداهتا ل  صعوبةل الطالب كانت 

جدوال ادلفردات. إلّن ذلك جيب على الطالب أْن يبحثوا عن الوسائ  األحرى دلعرفتها  
كادلعجم. ولكن قد يكسُ  الطالُب على طلب ادلعىن دلعجم العام، بسبب ما جييب 
 للطالب أْن يعرفوا أصَ  الكلمِة قب  طلبو. سوى ذلك كثرٌي من الطالب ال ديلكون ادلعجَم.

فينبغي  فرداتِ ادل إستخدامِ  ىف صعوبةً ين ال يزالون الذ الطالبِ  تِ اجاحتيإ نم نظرا
أن يكون معجُم كتاِب الدراسِة وسائال لتعليمهم. بكونو مساعدة للطالب على عْرِف معىن 

ِم مواد الدراسِة، وإستعماِل ادلعجِم، حّّت ديلُك الطالُب محاسًة ل تعليِم اللغِة الكلمِة، و فه
من  الكتاب ادلدرسي معجمِ يبحَث حبثًا  عميًقا ل تصميم  العربّيِة. فلذلك يريُد الباحُث أن

 البحثة يغص الباحثُ  استخدمَ  .( لتعليم اللغِة العربّيِة R&Dخالل البحث و التطوير )
(، و التطوير Design)(، و التصميم analyze) ADDIE ةيغص لىع يّ ر التطوي

(Development( و التنفيذ ،)Implementation( و التقوًن ،)Evaluation كما ل ىذه .)
 الكتاب ادلدرسي عجمر ملتطوي الصورة.
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نظرا إىل ما جاء من ربلي  البيانات السابقة  فأخذ الباحث اخلالصة من ىذا 
توى قد كما يلي: أن ينظر نتائج البيانات ال ي تؤخذ من تقييم عامل احمللبحث العلمّي  ا

" مع نةعّية ادلعيار "جّيد"، ٕ٘.ٖحص  الباحث البيانات ل درجة ادلتواسط على قيمة "
ومن نتلئج البيانات ال ي تؤخذ من تقييم عامل وسائ  اإليضاح حص  الباحث البيانات ل 

نوعّية ادلعيار "جيد جّدا"، و من نتائج البيانات ال ي  " معٖ٘.ٖدرجة األعلى على قيمة "
تؤخذ من مشرف البحث العلمّي حص  الباحث البيانات ل درجة األعلى على قيمة 

" مع نوعّية ادلعيار "جّيد جّدا". وديكن أن ينظر نتائج البيانات ال ي تؤخذ من خالل ٙ.ٖ"
" مع نوعّية ٖٓ.ٖاألعلى بقيمة  " إجابات الطاّلب ل التجربة األوىل قد حص  على درجة

ادلعيار "موافق جّدا"، و قد حص  الباحث البيانات من ذبربة ادليدان الثاين على درجة 
" مع نوعّية ادلعيار "موافق جّدا"، و قد حص  البيانات أيضا من ذبربة ٔٗ.ٖاألعلى بقيمة "
ار "موافق جّدا". نظرا على " مع نوعّية ادلعيٖٙ.ٖعلى درجة األعلى بقيمة "  ادليدان الثالث

ذالك،كان معجم الكتاب ادلدرسي أن يقال صالحّية. و سيكون ىذا معجم الكتاب 
ّل ذالك من نتيجة لطاّلب على تعليم ادلفردات. و يدادلدرسي وسيلة لتشهي  مشكالت ا

تجربة على تعليم ادلفردات، بكون ارتفاع نتيجة التجربة ب  قب  استعمال ادلعجم و بعد ال
ويكون ىذا معجم الكتاب ادلدرسي  مقبول. Haمردود و  Hoمن أساس   استعمال ادلعجم

وسيلة لتشهي  تأليف البحث العلمّي، لكن حيتاج إىل ربس  اإلنتاج بادلفرتحات عن عامل 
احملتوى و وسائ  اإليضاح و مشرف البحث العلمّي من خالل إجابات الطاّلب بتجربة 

 ادليدان.
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 الباب األكؿ
 مقٌدمة
 

 البحث خلفية. ﴾أ﴿
ها في تعريػٍ  أٌما ُهم.عن أغراضً  ّٔا العربي  اليت يعبي  ىي اللكلماتي  ةي العربيٌ  اللغةي 

 ؿً قوٍ  من ذلكى  سندى . كأي اً  بلغةً  ؼي كلكٌنها قد تعرى  ،هي دى كحٍ  بالعربً  مقصورو غًن  الواسعي 
ـى  بً لن اً  . الكريً  يف القرأفً  العربٌيةً  باللغةً  ـي ستخدى الذم يي  األجساـً  أمساءً  على بيافً  أدا
 ألٌف مصادرى األٍحكاـً كلَّهم اإلسبلـً  دٍينً  اللغةي العربٌيةي أيضا بلغةً  ل ذلك، تعرىؼي سوى 
 ِ.)القراف الكري ك احلديث( تىبي ّٔاتك

ـي دى تستخٍ  األدابً مصادًر كلَّ ىا لغةن دٍكلٌيةن مع أٌف  رً تطويأٍصبحىٍت اللغةي العربٌيةي ب
اليٍوـى  (.PBB) يٍف إرٌباد الببلد (Spanyol) ها رٍبتى لغًة إٍسبانياقعً ٌؿ ذلك دبوٍ كيدى  ّٔا.

ها بادلاٌدًة الدراسٌيًة ستٍعًملي ساتي من خارًج اإلسبلـً اليت تى كانت ادلؤسَّ يف إندكنيسيا  
تعبػىري باللغًة العلمٌيًة، بىٍل  لغة ى العربٌيةى غًن زلدكدو بلغًة ديًن اإلسبلـً إلٌف ال الواجبًة.
ـً  إسنادنا  ّالكتيًب العلمٌيات باللغًة العربٌيًة. على إستخدا

حبصوًص  الرمسٌيةً  التعليمٌيةً  ةي ماٌدةن دراسٌيةن يٍف ادلؤٌسسةً كقد كانٍت اللغةي العربيٌ 
من  اللغًة العربٌيةً  ال يزيل من ادلسكبلًت يف تعليمً  ىذا آّاؿ كلكنٌ ادلدرسًة الثانويًٌة. 

". كما يكوفي بعضً   فونونركغو. احلكومٌيةً  اإلسبلمٌيةً  الثانويٌةً  يف ادلدرسةً  ها "ادلفرداتي

                                                                           
1
 .ٕ(، ُُٕٗمصطفى الغبليٌن، جامع الدركس العربٌية )بًنكت: دار الكتب العلمٌية،   

2
(، َُِْراجا غرافيندك فرسادا،  )جاكرتا: Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktvif زحلناف،  

ِ-ّ. 
  .َِٕنفس ادلرجع،  3
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د يف  كما قاؿ عبد الوىاب الراش. ادلهٌمةً  اللغةً  عناصرً  من أحدً  إٌف ادلفرداتً 
من  مؤلٌفةه  اللغةي "  Media Pembelajaran Bahasa Arab " ادلوضوعً  و ربتى كتابً 

 العناصرى  يفٌقوى كجيبي على الطبلب أف  ْ.كالقواعدً  ك الصوتً  اتً فردىا، ادلعناصرً 
من أساًس ذلك  .ادلفرداتً  ، كخاصةن على مسكلةً العربٌيةً  اللغةً  يف تعليمً  بقدرةو طٌيبةو 

أما كفاءةي ادلفرداًت  عند التحٌدًث بللغة العربٌية. ةً الكامل ادلفرداتً  ةً كفاءعلى   فيحتاجي 
 الشحًص من حيث الكبلـً اك الكتابًة. لغةً  ًة مٍقدارةه دلهارةً الكامل

ا على مشكبلت  ك ادلقابلةً  ادلراقبةً ب الباحثي  تقٌدمة قاـيف الدراسة ادل مؤٌسسن
اإلسبلمٌية احلكومٌية ادلدرسة الثانويٌة لغة العربٌية يف دلدٌرس الالطبلب ك لبعض  اللغة

راقب الباحث على كتاب الدراسة كيعريؼ فيها قليله من ادلفردات فونوركغو. 
الطبلب يف الباحث مع  ك قابل ٓالكلمة فيها. ادلعىن  وف كلَّ ادلستٍخدىمات فبل ربمل

على مشكبلت ( Rena Fauzan Naifa)رينا فوزنا نيفا  من بعضها الصٌف السابع
اليت ال تذكر  إٌف يف الطبلب صعوبةن حٌن ال يعرفوف معىن الكلمة اللغة، قالت

على الطبلب أٍف يبحثوا عن الوسائل يف جدكاؿ ادلفردات. إلٌف ذلك جيب مفرداهتا 
على طلب ادلعىن دلعجم العاـ، األحرل دلعرفتها كادلعجم. كلكن قد يكسلي الطبلبي 

سول ذلك كثًنه من  ل طلبو.قبللطبلب أٍف يعرفوا أصلى الكلمًة بسبب ما جييب 
كقاؿ أيضا مدٌرس اللغة العربٌية يف ذالك ادلدرسة   ٔالطبلب ال ديلكوف ادلعجمى.

، يوجوُّ كلُّ الطبلًب عن ادلسألة ادلفردات ،(Afif Ferdiansyah)عفيف فًنديانسو 
اللغة العربٌية من ىذه  على عرؼ بداء بعض الطبلبي  منها:كالذم يسببها كثًنه 

الثانويٌة. ألٌف الطبلب الذين يدخلوف تلك ادلدرسة غًن مقصورو من ادلدرسة  ادلدرسة
                                                                           

4
 .ُٓ(،ََِٗ، أكين مالنج فريس: مالنج) Media Pembelajaran Bahasa Arab ،مراشد عبد الوٌىاب  

5
 .   يف ملحق ىذا البحث O/01-XII/ 7102/10بلحظة ادل أنظر إىل نسخة  

6
 .يف ملحق ىذا البحث W/01-XII/ 7102/10 قابلةادل أنظر إىل نسخة  
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حٌّت  (.SD( كحدىا كلكن يكوف من ادلدرسة اإلبتدئٌية )MI) اإلبتدائٌية اإلسبلمٌية
                 ٕ.(SD)من ادلدرسة اإلبتدائٌية كوف صعوبةن للطبلب باحلصوص الطبلبي

 فرداتً ادل إستخداـً  ىف صعوبةن ين ال يزالوف الذ الطبلبً  تً اجاحتيإ نم نظرا
 للطبلب بكونو مساعدة كسائبل لتعليمهم. دراسةً ال كتابً   فينبغي أف يكوف معجمي 

، حٌّت ديلكي كإستعماًؿ ادلعجمً  ،فهًم مواد الدراسةً ك  ،على عٍرًؼ معىن الكلمةً 
 .تعليًم اللغًة العربٌيةً الطبلبي محاسةن يف 

حٌل مشكبلًت ادلفرداًت "  Menjadi Penerjemah كتاًبو  "كقاؿ إبن بيردة يف  
 مشكبلًت ادلفرداًت إستفادةي ادلعجمً  من حلٌ غالبنا أف يفعلىها بطريقو مضطرب جدِّا. 

ادلناسبى دلستول  شكل الكتاًب اك اإللكرتكنٌيًة. كينبغي أف حيتارى ادلعجمى سواءه كاف يف 
يريدي الباحثي أف يبحثى حبثنا  عميقنا يف  فلذلك ٖالصعوبًة ك ألنواع ادلواد كللنٌص.

( R&Dمنهجٌية البحث اإلصطبلحي من خبلؿ البحث ك التطوير )تصميم ادلعجًم 
 ةاللغة العربيٌ  سيٌ علىدر ادلكتاب التطوير معجم  "لتعليم اللغًة العربٌيًة ربت ادلوضوع 

فونوركغو السنة الدراسيٌة  ِ للصٌف السابع بادلدرسة الثانويٌة اإلسبلميٌة احلكوميٌة
َُِٕ-َُِٖ" 

 البحثسؤاؿ . ﴾ب﴿
  :فسؤاؿ البحث يف ىذا البحث ىو البحث، خلفية ىف ما ذكر على بناء

لتسهيل تعليم اللغة  كسيلةن  ةاللغة العربيٌ  سٌي علىدر ادلكتاب المعجم  كيف تصميم
فونوركغو السنة  ِ يف الصٌف السابع بادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية احلكومٌية  العربٌية

 .؟ َُِٖ-َُِٕالدراسٌية 

                                                                           
 .يف ملحق ىذا البحث W/01-XII/ 7102/10 قابلةادل أنظر إىل نسخة 7

 
 .ٔٔ(، ََِْ)يوغيكرتا: تيارا كاحانا يوغيا،   Menjadi Penerjemahبردة، ناب 8
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 البحث ىداؼ. ﴾ج﴿

 أراد الذم البحث هدؼالبحث ، ف سؤاؿ يف حثاالب ذكره ام على ءابن
 ما يلي: ك وإلي الوصوؿى  حثاالب

لتسهيل  كسيلةن  ةاللغة العربيٌ  سٌي علىدر ادلكتاب المعجم  دلعرفة تصميم على تطوير
 ِ السابع بادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية احلكومٌيةيف الصٌف  تعليم اللغة العربٌية

 .َُِٖ-َُِٕفونوركغو السنة الدراسٌية 
 

 د البحثفوائ. ﴾د﴿
من كجو النظرٌم ك  لؤلخر الفوائديرجو الباحث زيادة ىذا البحث من 

 كما يلى :ه  فوائد اماالعلمٌي. 

 نظريٌةالد فوائال. ُ
ادلدرسي معجم  من ىذا البحث مراجعا يف حاؿ تطويرً  يرجو الباحثي 

. إستفادةي األخرل لكي دةن يف تعليم اللغة العربٌيةاللغة العربٌية، ك مساع على
  يكوف ادلراجعي بزيادًة العلًم كالفهًم الواسًع عن معجم دراسة اللغة العربٌية.

 علمٌيةال الفوائد. ِ
 للمدٌرس أ. 

 حٌن يعلّْمي الطبلبى اللغةى العربٌيةى. ئبل لوكسا ادلعجمي  أف يكوف
 

 للطبلبب. 
لتسهيل تعليم اللغة العربٌية حٌّت ديلك الطبلبي  أف يكوف ادلعجمي كسيلةن 

 محاسةن يف تعليمها.
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 ج. للمدرسة
أف يكوف ادلعجمي الةن ك مراجعنا ليحٌل مشكبلت اللغًة يف إقامة تعليم اللغة 

 العربٌية كاملة.
 

 التطوير. اقرتاض ﴾ق﴿
يف حٌّت يتعٌلمها كثًنه من الناس غةن دكلٌيةن من خبلؿ العاـ كانت اللغة العربٌية ل

كلكن ال يزاؿ  تلك اللغة بطريقةو زلتلفةو  فك يتعٌلموا العاـ باحلصوص ببلد اندكنيسيا.
غًن اللغة السهلة. ألٌف اللغة العربٌية  ،للمتعٌلمٌن صعوبات ك مشكبلت اليت تواجهها

شكلة غًن اللغويٌة. أٌما ادلللمتعٌلمٌن قسماف مشكلة اللغويٌة ك  اليت تواجو ادلشكبلتك 
ادلفردات عٌلق يف نفس اللغة، منها الصرؼ ك اليت تت مشكلة اللغويٌة ىي مشكلة

تماعٌية كالقواعد كالكتابة. كأٌما ادلشكلة غًن اللغويٌة ىي مشكلة اليت تتعٌلق باإلج
 ٗالثقافٌية بٌن العرب مع األخر.

ما نعرؼ أٌف غرض تعليم اللغة العربٌية إتقافي مهارًة اللغًة كاملةن من حيث ك
كذلك العمل حيتاج على الكفاءة للمفردات الكبلـً كاإلستماًع كالقراءًة كالكتابًة. 

ألٌف فيها ادلعاين من كلمة  ادلعجم منها إستفادة . حٌل ادلفردات بطرؽو متنوٌعو  اجلٌيدة
عبد الغفور عطار يف كتاب توفيق الرمحن ربت ادلوضوع  كقاؿ َُاللغة العربٌية.

"Leksikologi Bahasa Arab ادلعجم كتاب يضٌم اكب عددو مفردات اللغة مقركنةن "

                                                                           

 
9
، رماجا ركسدا كاريا :باندكنج) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،أحيف ىًنماكاف  

َُِْ ،)ََُ. 

10
 .َِٕنفس ادلرجع،   
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أٌما على حركؼ  بسرحها كتفسًن معانيها على أف تكوف ادلواد مرتٌبةن ترتيبا خاصنا،
 ُُاذلجاء اك ادلوضوع.

اليت فيها ادلفردات  راجعكتاب ادلىو   عند أحيف ىًنماكاف ادلعجم
ك شرحه من ادلعىن ك كيفٌية اإلستعماؿ ٌما العاـ أك اخلاص. كيرافقو كادلصطلحات ا

 ُِالكلمة كادلرتادفات يف نفس اللغة اك يف اللغة األجنبٌية. صياغ
 

 . إحتواء التطوير﴾ك﴿
إحتواء التطوير يف ىذا البحث ك التطوير ىو كسائل اإلعبلـ يف تعليم اللغة 

بتحديد الكلمات اليت تستخدموف  العربٌية يعين معجم كتاب دراسة اللغة العربٌية
 فيها.

 
 . مواصفة النتائج﴾ز(﴿

النتائج ادلتقٌدمة يف ىذا البحث ىو معجم كتاب دراسة اللغة العربٌية لتسهيل 
 تعليمها، كادلواصفتو ىكذا: 

 ادلقٌدمة  .ُ
 .كلمة الشكر كالتقدير . أ

 .إرشادات إستخداـ ادلعجم . ب
 .ج. فهرس ادلعجم

 

                                                                           
(، َُِٓ، اجلامعة احلكومٌية ماالنج فريس :ماالنج) Leksikologi Bahasa Arab ،توفيق الرمحن  11

َُُ. 

12
، رماجا ركسدا كاريا :باندكنج) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،أحيف ىًنماكاف  

َُِْ ،)ِٖٓ. 
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 زلتول ادلعجم  .ِ
( من  اإلندكنيسيا -العربٌية كيكوف زلتول ادلعجم عبارةن أك مفردة اللغة )

 .لصٌف السابعيف كتاب دراسة الغغة العربٌية ل كٌل الكلمة ادلستخدىـ
 اإلختتاـ  .ّ

تعريف  على الباحث يستعملها الّت راجعدلا قائمة على اإلختتاـ حيتمل
 حكاية حياة الكاتب.كحيتمل فيو  .كتاب دراسة اللغة العربٌيةالكلمات يف  معىن 

 
 بحوث السابقةال. ﴾خ﴿

م حبثو الباحثوف، كما حبث دماف ك قد كاف البحث ك التطوير للمعجم الذ
يف تطوير ادلعجم. ىذا توضيح من ادلساكاة ك الفرؽ بٌن ىذا البحث ك  دكم موانيت

 ليحافظى ك ليأٌكدى أصالٌية البحث.  ،البحوث السابقة
 العلميٌ  البحثً  منهجٌيةً  معجمً  تطويري  ربت ادلوضوع " (Daman) حبث دماف .ُ

بسؤاؿ  ."َُِٕاجلامعة اإلسبلمٌية احلكومٌية فونوركغو ب العربٌية اللغة لقسم
"كيف تصميم لتطوير معجم منهجٌية البحث العلمٌي كسيلة لتسهيل البحث 

 نهجدببحث ال  ذلكيف (Damanك إستخدـ دماف ) العلمٌي".تأليف البحث 
، كحيصل حبثو معجما على منهجٌية البحث العلمٌي. (R&D) مر التطوي البحث

 نهجم حث الباحث ىيبأٌما مساكاة ذلك البحث مع البحث الذم سي
النتائج ادلصنوع تعين ادلعجم العربٌية. كأٌما فرقو ىو يف أىداؼ ك  البحث

 كادلستول الدراسٌية. كمكاف البحث البحث البحث ك موضوع
 

مجع التكسًن يف اللغة  معجمً  تطويري  ربت ادلوضوع "ت حسن اخلاسبة حبث .ِ
يف اللغة  مجع التكسًنمعجم  العربٌية سهبل ك عمليا". بسؤاؿ البحث "كيف
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 نهجبحث دبال ذلك يفحسن اخلاسبة  ت". ك إستخدمالعربٌية سهبل ك عمليا
. أٌما مجع التكسًن معجما على (، كحيصل حبثهاR&D) مر التطوي البحث

ك  البحث نهجم حث الباحث ىيبمساكاة ذلك البحث مع البحث الذم سي
النتائج ادلصنوع تعين ادلعجم العربٌية. كأٌما فرقو ىو يف أىداؼ البحث ك 

 .كمكاف البحث موضوع البحث
البحث ادلختلف على  الباحث حبث البحوث السابقة،بناء على تلك 

لصف السابع بادلدرسة الثانويٌة لتطوير معجم كتاب دراسة اللغة العربٌية األخر، كىو 
 .ادلوضوعي اللغة ئاثنعجم كيستخدـ الباحث ذلك ادلعجم دب احلكومٌية فونوركغو.

 
 . تعريف ادلصطلحات﴾ط﴿

تعريف ادلصطلحات ىي تعريف من مصطلحات اك متغًٌن مرتبط بالبحث 
 لتأكيد منو. كىذا تعريف ادلصطلحات من معجم كتاب دراسة اللغة العربٌية.

 .تعريف ادلعجم .ُ
فرع من فركع علم اللغة، ك يهتٌم بدراسة ادلفردات اللغويٌة ادلعجم ىو  

ازالة غموضها لغويٌا. كما يٌهتٌم بدراسة ادلفردات  من حيث توضيح معناىا ك
عٌٌن. كادلعجم الكامل ىو الذم يضٌم  كتبويبها كقفا إلنظمة زلتلفة ك ترتيب م

ك  ،ك طريقة نطقها ،ك اًتقاقها ،كٌل الكلمة يف اللغة مقركنةن بشرح معناىا
 ارشادات استعماذلا.
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  تعريف الكتاب ادلدرسي .ِ
يف ادلاٌدة اخلاصة.  األساسيٌ  ادلراجع كتابو  سٌي ىدر الكتاب ادل

الكتاب  ُّإرشاد التعليمها. كاللغة معادلتخصصٌن يف الرتبية  لً بى من قً كيؤٌلف 
كادلراجع ادلعياريٌة من ادلادة ادلعيٌنة. ك   استعمالوىو الكتاب ادلقٌرر  الٌدراسيٌ 

خصوصٌية منو ليكوف مصدر دلادة الدراسٌية، ك مراجع دلادة معٌينة تكتب 
 تزداد بإرشاد يف التعليم.بنظاريٌة البسيطة ك 

 

 تنظيم كتابة تقرير البحث .﴾م﴿

 كتابة ىذا البحث كرتٌبو على ما يلي:نظم الباحث  
 ك البحث سؤاؿ ك البحث خلفية على ربتولىي  مةدٌ قادل : الباب األٌكؿ

 مواصفة ك ريالتطو اض رت فا ك وائدالبحثفك  البحث داؼىأ
 بةاكتم  كتنظيل تاصطلحادل فيتعر  البحث لةاأص ك ئجاالنت

 .البحث رير قت
تعريف ادلعاجم ك معايًن ادلعجم ك أنواع فيو اإلطار النظرم كىو  : الباب الثاينٌ 

ادلعاجم كتنظيم تقرير كتابة ادلعاجم ك عناصر ادلعاجم ك كظيفة 
 ادلعاجم يف تعليم اللغة العربٌية ك ىيكاؿ التفكًن.

يبحث منهجٌية البحث من جنس البحث ك صيغة البحث ك  : الباب الثالث

                                                                           
( ُُٗٗ)دار اإلعتصاـ:  التعليميٌة لغًن الناطقٌن بالعربيٌةأسس إعداد الكتاب ناصر عبد ا الغايل،  13

ْْ. 
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ليل حطوة التطوير ك التجريبة ك أسلوب مجع البينات ك رب
 البينات. 

يبحث يف نتائج البحث التطويرٌم ك ربليل البينات من غرض  : الباب الرابع
 البينات اخلاصة يف نتائج البحث التطويرٌم.  

اإلحتتاـ فيها نتائج البحث من ىذا البحث ك اإل قرتاحات  : الباب اخلامس
 إلصبلح بعضها.
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 الباب الثاين

 النظارمٌ اإلطار 

 
 اإلطار النظارمٌ  ﴾أ﴿

 تعريف ادلعجم .ُ
يعرىؼ ادلعجم بتعريفو كثًنو منها ادلعجم كالقاموس كالفهرس كادلوصوعة 
كادلرسد. ككٌلها حيمل على ادلعىن الواحدة كىي كتاب حيتوم على كلمات مقركنة 
بشرح معناىا ك إستقاقها. على أف تكوف ادلواد مرتبة ترتيبا خاصا. إما على 

ؼ اذلجائٌي اك ادلوضوعٌي، حّت يفهم القارئ عن معىن ادلفردات اليت احلرك 
 أٌما تعريف ادلعجم عند اللغوٌيٌن، كما يلي: ُْيبحثها.

قاؿ عبد احلميد عبد ا اٌف ادلعجم كتاب حيتوم مفردات اللغة ك توضيح 
 ُٓمعانيها، اٌما بادلرتٌدفات اك بضٌد الكلمة اك من خبلؿ السياؽ اك باإلستقاؽ.

ند أحيف ىًنماكاف ادلعجم ىو كتاب ادلراجع اليت فيها ادلفردات ع
كادلصطلحات اٌما العاـ أك اخلاص. كيرافقو شرحه من ادلعىن ككيفٌية اإلستعماؿ، ك 

 ُٔصياغ الكلمة، كادلرتادفات يف نفس اللغة اك يف اللغة األجنبٌية.

                                                                           
14

(، َُِٓ، اجلامعة احلكومٌية ماالنج فريس :ماالنج) Leksikologi Bahasa Arab ،توفيق الرمحن  
َُِ. 

( ُُٗٗ)دار اإلعتصاـ:  أسس إعداد الكتاب التعليميٌة لغًن الناطقٌن بالعربيٌةناصر عبد ا الغايل،   15
ْْ. 

16
، رماجا ركسدا كاريا :باندكنج) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،أحيف ىًنماكاف  

َُِْ ،)ِٖٓ. 
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للغويٌة من ذلك ادلعجم فرع من فركع علم اللغة، ك يهتٌم بدراسة ادلفردات ا
حيث توضيح معناىا ك ازالة غموضها لغويٌا. كما يٌهتٌم بدراسة ادلفردات كتبويبها 
كقفا إلنظمة زلتلفة ك ترتيب معٌٌن. كادلعجم الكامل ىو الذم يضٌم كٌل الكلمة 

 يف اللغة مقركنةن بشرح معناىا ك اًتقاقها ك طريقة نطقها ك ارشادات استعماذلا. 
 

 معايًن ادلعجم .ِ
 Leksikologiشهاب الدين يف كتاب توفيق الرمحن ربت ادلوضوع "قاؿ 

Bahasa Arab :ـٌ أف يكوف على أربعة شرائط، كىي  " جيب للمعجم التا
 أف يكوف ادلعجم كامبلأ. 

يػيٍنًسب ادلعجمى الكاملى حٌن حٍيًمل فيو سٌتة أٍشياء. األٌكاؿ، الرمز 
(Simbol الذم يشرخ على كيفٌية تطبيق الكلمات فيو. الثاين، إٍسًتعماؿ )

التعريًف السهًل. الثالث، إستخداـ الكلمات األساسية مع تشكيل 
الكلمات األخرل منها. الرابع، إستخداـ ادلصطلحات ادلشهورات. اخلامس، 
إٍسًتخداـ ادلعلومات من ناحٌية العاصرة ك الثقافية كغًن ذلك. السادس، 

كلمة الشكر ك التقدير ادلناسبة بأغراض ادلعجم، ك عرض إرشادات عرض  
  إستخداـ ادلعجم. 

 ب. أف يكوف ادلعجم إجيازا
ادلقصود يف ىذا آّاؿ زبصيص البحث ك شرحو على األمر 
األساسٌي. فينبغي أف جييٍمىعى ادلعلومات ادلختلفات على سبيل التػَّرىاتيًب من 

 ساسٌي حٌّت الثانوٌم.ناحٌية العاـ حٌّت اخلاص ك األ
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 أف يكوف ادلعجم دٌقة.ج. 
دٌقة ادلعجم مناسب دبوضوعٌية الشرح فيو. كليحٌصلها ينبغي يف 

 ادلعجًم أٍف يكمّْلى بالصورة كالٌصور كالرسـو كاألمثلة.
  

 ف يكوف ادلعجم سهبل.أد. 
ينبغي للمعجم اجلٌيد عرض ادلعلومات ادلتعلقات بادلوضوع  

. ك  ييستخدـ ادلعلومات بطريق بسيط حّت يسهل القارءي على فهم ادلستٍخدىـً
 ُٕمعىن الكلمة فيو.

 
 أنواع ادلعجم .ّ

. أٌما  كما نقل أحيف ىًنماكاف على رأم "بعلبك" اٌف ادلعجم يقسَّم بريتىبو
 شرحها كما يلي:

 

 األٌكاؿ من ناحٌية ادلوضوع.
 أ. ادلعجم اللغوٌم.  

ادلصطلحات اللغويٌة مع شرح ادلعىن ادلعجم الذم حيمل فيو الكلمات ك 
-من ناحٌية اللغة. ادلثاؿ: "ادلنٌور" مؤٌلف بأمحد كرصا منٌور، ادلعجم "عربٌية

إندكنيسي" مؤٌلف دبحمود يونوس، "معجم ادلصطلحات اللغويٌة" مؤٌلف 
 ببعلبك.
 

  
                                                                           

17
(، َُِٓ، اجلامعة احلكومٌية ماالنج فريس :ماالنج) Leksikologi Bahasa Arab ،توفيق الرمحن  

َُٗ. 
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 ادلعجم ادلوسوعي. ب.
ادلعجم الذم ال يقصر على إستخداـ ادلصطلحات فقد، كلكن يكمّْلي 
فيو فكرة ادلسألة ك البياف الواسع. ادلثاؿ: "إينسكلوفدم اإلسبلـ" باللغة 

بديفارتيمٌن اكاما إندكنيسيا  مؤٌلف (Ensiklopedi Islam)اإلندكنيسٌي 
(Departemen Agama RI،) ٌي "إينسكلوفدم اإلسبلـ" باللغة اإلندكنيس
(Ensiklopedi Islam)  .مؤٌلف حبفيظ أنصار مع إحوانو   

 

 ادلعجم التارحيي.ج. 
ادلعجم الذم يبحث على تطوُّر اللغًة من الزماف القادـ حٌّت الآلف. 

 ادلثاؿ: "ادلقاييس" مؤٌلف بإبن فاريس، "ايط" مؤٌلف بفائر الزبد.
 

 الثاين من ناحٌية عدد اللغة ادلستعملىة.
 أحدم اللغة.أ. ادلعجم 

ادلعجم الذم يشرح معىن اللعة بنفس اللغة. ادلثاؿ: "ادلنجيد يف اللغة ك 
(، "لساف العرب" مؤٌلف Luwis Ma’lufاألعبلـ" مؤٌلف بلويس مألوؼ )

 بإبن ادلنصور.
 

 ب. ادلعجم ثنائي اللغة.
ادلعجم الذم يشرح معىن الكلمة ك ادلصطلحات بلغة األخرل. ادلثاؿ: 

اإلنزليسٌية" مؤٌلف -ف بأمحد كرصا منٌور، "قموس الرتبٌية العربٌية"ادلنٌور" مؤلٌ 
 (. As’ad M. al-Kalaalii) باحلويل، "الكبليل" مؤٌلف بأسعد ـ. الكبليل
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 ج. ادلعجم عديد اللغة.
 . ادلعجم الذم يشرح معىن الكلمة ك ادلصطلحات بلغتٌن ك أٍكثرى

 مؤٌلف بعبد ا إبن نوح." Kamus Indonesia-Arab-Inggris ادلثاؿ:"
 

 الثالث من ناحٌية ماٌدتو.
 أ. ادلعجم العاـ.

ادلعجم الذم يشرح كٌل معىن الكلمة يف اللغة. ادلثاؿ: "ادلنٌور" مؤٌلف 
إندكنيسي" مؤٌلف دبحمود -بأمحد كرصا منٌور، ادلعجم "عربٌية

 Luwisيونوس،"ادلنجيد يف اللغة ك األعبلـ" مؤٌلف بلويس مألوؼ )

Ma’luf.كغًن ذلك ،) 
 

 ب. ادلعجم اخلاص.
ادلعجم الذم حيمل على الكلمات يف ادلوضوع اصوص. ادلثاؿ: 

 "معجم غريب الفقو" مؤٌلف دبحٌمد فؤاد  عبد الباقي. 
 

 الرابع من ناحٌية تأليفو. 
 أ. ادلعجم اذلجائي.

ادلعجم الذم حيمل معىن الكلمات ك ادلصطلحات باذلجائٌية. ادلثاؿ: 
إندكنيسي" مؤٌلف دبحمود -نٌور" مؤٌلف بأمحد كرصا منٌور، ادلعجم "عربٌية"ادل

 Luwisيونوس، "ادلنجيد يف اللغة ك األعبلـ" مؤٌلف بلويس مألوؼ )

Ma’lufاإلنزليسٌية" مؤٌلف باحلويل.-(، "قموس الرتبٌية العربٌية 
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 ب. ادلعجم ادلوضوعي.
كيب ادلواضيع ادلعجم الذم حيمل معىن الكلمات ك ادلصطلحات برت 

مؤٌلف بإمسعيل رازم   "The Cultural Atlas Of Islamاصوصات. ادلثاؿ: "
 Ismail Raaji al-Faaruqi dan Louis Lamyaالفاركقي ك لويس دلٍيا الفاركقي )

al-Faaruqi).ُٖ 
 كثًن، كمنو: عند الدكتور إميل يعقوب أٌف ادلعجم 

 أ. معجم الكتاب.
مؤٌلفه لفهم ادلفردات اموالت على ىذا ادلعجم معجم زلصوصه 

الكتاب. أكثري الكتاب كتاب دراسٌي، ألٌف ذلك ادلعجم مؤٌلف ليساعد 
الطبلب ك ادلدٌرس على فهم مفردات الكتاب اك ادلادة الدراسٌية. ادلثاؿ: 

 "ادلعجم العربٌية بٌن يديك" لكتاب " العربٌية بٌن يديك".
 

 ب. ادلعجم الصٌورٌم. 
عجمي الصٌورى ًمن الشرح ادلوسوع لبياف معىن ادلفردات. فٌضلى ىذا ادل 

 فيستخدـ الصٌور فيو. 
 

 ج. ادلعجم الرقًمٌي.
ىذا ادلعجم بصيغة الوسائل اإلليكرتكيٌن، كاحلسوب ك اذلتيف ك غًن   
 فيػيٍنسىب ىذا ادلعجم دبعجم البسيط الفعلٌي.   ذلك.
 
 

 

                                                                           
18

، رماجا ركسدا كاريا :باندكنج) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،أحيف ىًنماكاف  
َُِْ ،)َِٔ-ِِٔ. 
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 ق. ادلعجم التحٌصوص. 
العلم ادلعٌٌنً، كعلم الًطٍيب، ك علم حيمل ىذا ادلعجم على أحد 

الزراعة، ك غًن ذلك. ادلثاؿ: "التذكرة" مؤٌلف ب داكد العنطاقي الضرير يف 
  ُٗمسألة النبات.

  
 تنظيم كتابة ادلعجم .ْ

على سبيل اإلمجاؿ تنظيم كتابة تقرير ادلعجم اليت استعملها على 
 .منودجىٌن. كمها معاجم ادلعىن ك معاجم األلفاظ

 ادلعىنمعاجم  . أ
كيراد ّٔا كتبه مؤلٌفة يف مجع الكلمة على حسب موضوعها اك 
معناىا. فمن إبتغى معننا من الكلمة فعليو أف يعرؼ موضوعىها. ىل ىي 
تتعٌلق باجلسم اك العمل اك ادلواصبلت اك غًنىا. من تلك كيفٌية تأليفها 

 تسٌمى معاجم ادلعىن بادلعجم ادلوضوعٌي.
 معاجم األلفاظ . ب

األلفاظ كتبه مؤلٌفة على غًن حسب معناىا اك ىذه معاجم 
موضوعها كلكنها مؤلَّفة على حسب حرؼ اذلجاء. منذ حضور معجم اللغة 
العربٌية األكىل "العٌن" الذم ألٌفو خليل إبن أمحد الفراحد، فيكوف ذلك زيادةن 
شديدةن على تطوير معاجم األلفاظ. إذا كاف الناس يريد عن معىن الشيء 

 رؼ حرؼ األٌكؿ منها.فعليو أف يع
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(، ُُٖٗ ،دار العلم للمليٌن :بًنكت) Al-Ma’ajim Al-Lughowiyah Al-Arabiyah ،إميل يعقوب  
ُٓ-َِ. 
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على األقٌل، يكوف نظاـ ترتيب ادلعجم مخسى نيظيمو يف تاريخ تطوير 
 معجم اللغة العربٌية اليت تستعمل لتصميم ادلعجم األلفاظٌية. منها: 

 (.Sistem Fonetik) النظاـ الصويت(. ُ
ىذا أٌكؿ صيغة تنظيم كتابة ادلعجم، ؾ"العٌن" الذم ألٌفو خليل 

الفراىيدم. كيستخدمو على نظاـ احلرؼ من سلارج احلركؼ. بن أمحد 
يبداء خليل باحلرؼ احللقٌي )ع،ح،ق،خ،غ،ا(، مٌث احلرؼ اللهوٌم 
)ؽ،ؾ(، مٌث احلرؼ الشجرٌم )ج،ش،ض(، مٌث احلرؼ األسلٌي 
)ص،س،ز(، مٌث احلرؼ النطعٌي )ط،د،ت(، مٌث احلرؼ اللثوٌم 

(، مٌث احلرؼ اذلوائٌي )ظ،ذ،ث(، مٌث احلرؼ الذلقٌي )ر،ؿ،ف،ؼ،ب،ـ
 )ك،ام(.

 (. Sistem Alfabetis Khusus) النظاـ األلفبائ اخلاص(. ِ
ىذا نظاـ تنظيم كتابة معجم األلفاظ، ك عرٌفو أبو بكر بن دريد 
دبعجمو "اجلمهرة". ادلقصود فيهنا طريقةي تنظيم كتابة ادلعجم برتتيب 

حٌّت حرؼ "م". اذلجائٌي فرىتَّبى كلَّ الكلماًت من حرؼ "أ،ب،ت،" 
ك قد رأل آّتمىعي ىذه الطريقة بطريقة سىٍهبلة ك مشهورىةو يف إستعماؿ 

 ادلعجم.
   

  (.Sistem Sajak/Sastrawi) النظاـ القفٌية(. ّ
تسٌمى "القفٌية" على سبب تنظيم كتابتو. كرتٌبو بدكف  ترتيب 
سلارج احلركؼ أك حرؼ اذلجائٌي كلكن على ترتيب احلرؼ األخًن من 

ٌل الكلمات كالسٍجًع ك السٍعًر. أٌكؿ ادلرء الذم عٌرفو يف العاَلًى إمسعيل ك
 بن زلٌمد اجلىٍوىرٌم دبعجمو "الصٌحة".
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 (.Sistem Alfabetis Umum(. النظاـ األلفبائ العاـ )ْ
ادلقصود فيهنا طريقةي تنظيم   ىذا نظاـ تنظيم كتابة معجم األلفاظ.

فرىتَّبى كلَّ الكلماًت من حرؼ كتابة ادلعجم برتتيب اذلجائٌي 
"أ،ب،ت،" حٌّت حرؼ "م". تكوف ىذه الطريقة مساكيٌة على طريقة 
نظاـ األلفبائي العاـ، ك الفرؽ بينهما يف مسألة أصوؿ الكلمة. أٌما العاـ 

". غاثيستعمل احلرؼى األكؿ من أيصوؿ الكلمة، ضلو: "غ" من "
ضلو: "ا" من كاخلاص يستعمل أخفَّ احلرؼ من أصوؿ الكلمة، 

 "غاث". 
 (.Sistem Artikulasi) النظاـ النطقي(. ٓ

ىذا النظاـ  نظاـ ترتيب ادلعجم باحلرؼ األٌكؿ من كٌل الكلمة 
ادلقٍولة. كال حيتاج على الناس أٍف يعرؼى أصوؿى الكلمة ادلقولة. ضلو: "ؾ" 

 َِمن "كتاب"، "ـ" من "مكتوب"، "ا" من "اكتب".
 

 عناصر ادلعجم.  .ٓ
قاؿ أحيف ىًنماكاف على نقل قوؿ "علي القاسًم" يف كتابو، جيب 
للمعجم العناصري ادلهٌمةي، إذا كاف كلّّ منها ديىٍبلءي فيو، فيينسىبي بادلعجم الكامًل. 

 كمضموف ادلعجم الكامل على ثبلثة األٍجزاء، منها: 
 ادلقٌدمة. . أ

 (. أغراض ادلعجمُ
 (. ادلصادرِ
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(، َُِٓ، اجلامعة احلكومٌية ماالنج فريس :ماالنج) Leksikologi Bahasa Arab ،توفيق الرمحن  
ُّٔ-َِٓ. 
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 (. خلفٌية تنظيم ادلعجمّ
 إرشادات إستخداـ ادلعجم (.ْ
 (. دليل قواعد اللغةٓ
 (. عدد مادة ادلعجمٔ
 (. معىن الرمز أك الصورةٕ
 (. تعليمات الرتمجةٖ
 (. فٍهرس ادلعجم.ٗ

 

 زلتول ادلعجم.  . ب
 (. اخلٌط ادلستخدمةُ
 (. منودج العمودِ
 (. ادلعلومات الصىٍوتٌيةّ
 (. ادلعلومات الصرفٌيةْ
 (. ادلعلومات النحويٌةٓ
 معلومات الداللة(. ٔ
 (. ادلثاؿ من إستخداـ الكلمةٕ
 (. الشواىد ك الصوَّرٖ
 (. معلومات إستقاؽ الكلمة. ٗ

 

 اإلختتاـ.  . ج
 (. مبلحقُ
 (. جدكاؿِ
 (. خرائطّ
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 (. الرمزْ
 (. تاريح ادلعجمٓ
يتػىٍرًجم.ٔ

 (. تاريح حياة ادل
 

 الٌدراسي الكتاب. ِ
 درس ىف التعليم مادة دلراجع مستخدـ ادلقٌرر كتاب ىو الٌدراسيٌ  الكتاب

الكتاب الدراسٌي ىو كتاب ادلراجع األساسٌي يف ادلاٌدة اخلاصة. كيؤٌلف  ُِ.معٌٌن 
الٌدراسٌي ىو الكتاب  ِِمن ًقبىًل ادلتخصصٌن يف الرتبية كاللغة مع إرشاد التعليمها.

كادلراجع ادلعياريٌة من ادلادة ادلعٌينة. ك خصوصٌية منو   استعمالوالكتاب ادلقٌرر 
تزداد ليكوف مصدر دلادة الدراسٌية، ك مراجع دلادة معٌينة تكتب بنظاريٌة البسيطة ك 

 بإرشاد يف التعليم. 
 

  ل التفكًن. ىيك﴾ِ﴿
كما نعرؼ اٌف اللغة العربٌية الكلمات يعب ّٔا العرب عن أغرضهم. فلذلك 
أساس إستعماؿ اللغة ليعب فكرة الناس بالنطق. يف ىذا العصر كاف  كثًن من الناس 
يتعٌلموف اللغة العربٌية. ك يتعٌلموا تلك اللغة بطريقةو زلتلفةو كلكن ال يزاؿ للمتعٌلمٌن 

ها، ألٌف اللغة العربٌية غًن اللغة السهلة. صعوبات ك مشكبلت اليت تواجه
كادلشكبلت اليت تواجو للمتعٌلمٌن قسماف مشكلة اللغويٌة ك ادلشكلة غًن اللغويٌة. 
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 .ّ-ِ(، ََِْ)مالنج: مشكات،  Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فوئد إيفيندل،   

( ُُٗٗ)دار اإلعتصاـ:  أسس إعداد الكتاب التعليميٌة لغًن الناطقٌن بالعربيٌةناصر عبد ا الغايل،  22
ْْ. 
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أٌما مشكلة اللغويٌة ىي مشكلة اليت تتعٌلق يف نفس اللغة، منها الصرؼ كادلفردات 
تعٌلق باإلجتماعٌية كالقواعد كالكتابة. كأٌما ادلشكلة غًن اللغويٌة ىي مشكلة اليت ت

الثقافٌية بٌن العرب مع األخر. حٌن يريد الناس ماىرنا يف اللغة العربٌية، جيب عليهم 
أف يستطيعوا كبلما كامبل باللغة العربٌية. ألٌف غرض تعليها األكىل يتكٌلم باللغة 

 العربٌية كاملة.
حيتاج على الناس أف ديلك ادلفردات الكثًنة. باخلصوص الطبلب يف 

دكنيسيا. حٌل ادلفردات بطرؽو متنٌوعة منها إستفادة ادلعجم ألٌف فيها ادلعاين من  إن
كلمة اللغة العربٌية. أٌما تطوير معجم العربٌية أقٌل إىتماما يف تطبيق التعليم ك التعٌلم. 
كىكذا أف تنظر من إحتياجات الطبلب على ادلفردات كلكن ادلفردات 

ة، ك أف ال يوجد ادلعجم الذم يبحث عن  ادلستخدمات زلدكدة يف كتاب الدراس
كتاب دراسة اللغة العربٌية إاٌل قليبل. بناء على ذلك يرجو الباحث أف جيمع كٌل 

 الكلمة يف كتاب دراسة اللغة العربٌية كسيلة لتسهيل الطبلبى يف تعليمها.
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 الباب الثالث
 البحث هجنم

 

 . نوع البحث﴾أ﴿
 قاؿ كقد (R&D) مر التطوي البحث نهجى بحث مالا ذ ىيف الباحثي ـ يىٍستخدً 
ر تطويال ضً ر لغ ييستعمىل مٌ ر التطوي البحث نهجى م أفٌ ( Borg And Gallبركغ ك غاؿ )

 يداينٌ م قه تطبي مٌ ر التطوي البحث نهجى م أفٌ  ؼرى كييع . ةالتعليميَّ  جئالنتا قتصدي أك
 اجلديدً  جئالنتا لتطويع كاف سواء ،ةالواقعيٌ ئة البي يفمة العا العلميٌ  البحثً  خلطواتً 

 ِّذم فيو مسألةه.الالقدي  جً ئالنتا أك
على الدكرات. ك تبداء احلطوات بدراسة النتائج  البحثكانت حطوات ىذا 

 البحث نهجي أٌما م .كبتطوير التائج كبتجربة النتائج يف ادليداف كبتحسٌن النتائج
 لئوساالك ة الدراسيٌ  وادادل ثلم ،ةالتعليميَّ  جئالنتار تطويقصد ل ييستعمىل مير التطو 

ّٔذا نوع البحث يستعمل الباحث إلستخداـ البحث  ِْة.التعليميٌ  كاإلدارةة التعليميٌ 
 العلمٌي.
 

 صيغة التطوير. ﴾ب﴿
 كاستخدـى عة. وٌ متن مٌ ر التطوي البحث ىذا يف تيستعمىل اليتر التطوية يغص
كتاب دراسة   عجمر ملتطوي ADDIE ةيغص لىع مٌ ر التطوي البحثة يغص الباحثي 

 ر من أنواع تصميم الدراسة النظامية.التطوية يغص ذهى كتكوفاللغة العربٌية. 
                                                                           

23
(، َُِّ)باندكنج: الفابيتا،   Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatin dan R&D، غييونوسو   

ِٕٗ. 

24
)باندكنج: الفابيتا،  Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan إيندانج مولياتينينجسيو،  

َُِّ ،)ُُٔ. 
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إحتيار ىذه الصيغة إعتمادا على أٌّنا مطوَّرة بشكل النظامي ك إعتمادا  كاف
على اإلطار النظارم من تصميم الدراسة. كىذه صيغة التطوير مرتبة حبطوات عامة 
لتحصيل النتائج اليت تتعٌلق دبصدر التعليم ادلناسب على إحتياج الطبلب ك 

(، analyze: التخليل )على مخس حطوات، منها ADDIEخصائصو. ك قسّْم صيغة  
(، Implementation(، ك التنفيذ )Development(، ك التطوير )Design)ك التصميم 
 ِٓ(. كما يف ىذه الصورة.Evaluationك التقوي )

 
 

 
 
 
 
 
 

 .ADDIEحطوات التطوير بصيغة  ُ.ّالصورة 
 

 حطوات التطوير. ﴾ج﴿
على مخس حطوات. كيلخص الباحث حطوات  ADDIEك قسّْم صيغة  

 البحث اإلجرائي التطويرم على ادلثل التايل:
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 .ُْ(، َُِْ، كرذلا علم  :يوغياكرتا) Model Penelitian Pengembangann ،إمادم تيكيو  

 

 التحليل

 التنفيد التقوي التصميم

 التطوير
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 (analyzeالتحليل ) .ُ
 اخلطوة ذهى ىف كحيتملبداء الباحث على ىذا البحث بتحليل احلجاة. 

 :يلى كماتو  لئاألس اامٌ  ما،سببة جاإ بلتو ئأسٍ  يوجبى  أفٍ 
 .رالتطوي ذا ىيف عجمادل وفمخيدحٌن  تعلمٌنادل صئخصاف كيأ.  

 .رتطويىل إ ربتاجي التي داتر فادل أك وادادل فكيب.
 (Design)التصميم  .ِ

 تصميم نٍ إعتادا على مثل ىذا: دل التصميم خطوة ىف الباحث كيفعل
ادلعجم؟، ما القدرة اليت تريد أف تصٌمم؟، كيف ادلوضوع أك ادلهارة اليت ديكن 
قدرهتا بشكل جيد؟، كيف ربديد ذبربة من الدركس اليت مٌت ربقيقها؟. ك يشًن 
السؤاؿ إىل أربعة عناصر مهٌمة يف حطة التعليم كىي ادلتعلمٌن كاألىداؼ 

 كاألسالب كالتقوي. 
 (Developmentالتطوير ) .ّ

ء على تصميم اإلنتاج السابق. جيًعل الباحث كٌل الشيء ادلتعٌلق بنا
بتصميم اإلنتاج كجودى عٌن اإلنتاج. بفعل ما يايل: حبث ك مجع كافة ادلراجع 
ادلطلوبة لتطوير ادلعجم، تصنيع الرسم البيانية كاجلدكاؿ، تصنيع الصور التوضيح 

 غًنىا.الكتابة، ك إعداد التخطيط، ك إعداد أدكات التقييم ك 
 (Implementationالتنفيذ ) .ْ

يكوف تطبيق تطوير ادلعجم أثرىا على تأليف البحث العلمي الذم 
 يشمل على فعالٌية، ك مهٌمتو، ك كفائة ادلعجم.

 (Evaluationالتقيم ) .ٓ
احلطوة األخر بتقييم ادلعحم. يتضٌمن التقييم إىل اإلختبار األساسي ك 
اإلختبار النهائي. كيتم اإلختبار األساسي جبمع البيانات يف كٌل مرحلة 
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استخدامها من اجل ربسٌن. ك اإلختبار النهائي اليت اجريت يف ّناية البنامج 
 ِٔلتحديد أثرىا على الدراسة. كذلك على نطاؽ كاسع.

 
 التجربة. ﴾د﴿

كتكوف التجربة على ثبلثة حطوات:  .فعالٌيتها لتحديد اإلنتاج اختبار يهدؼ
التجربة ادكدة على  األٌكاؿ التجربة على العاَل ليأٌكد ك لتحسٌن اإلنتاج. الثاين 

على األقل ثبلتوف حٌّت  الفرقة الصغًنة. الثالث التجربة ادليدانٌية على الفرقة الكبًنة
 ك يرتٌكبها على مخسة األجزاء، كىي:  ِٕ(.ََُ-َّمئة شحص )

 

 تصميم التجربة .ُ
كانت ىذه التجربة خطٌوةن اليت يستخدـ لتحديد فعالٌية اإلنتاج كىي 
معجم الكتاب ادلدرسٌي. أما فعالٌية اإلنتاج تعرؼ على ربليل التجربة يف ىذا 

( تصديق تصميم اإلنتاج عن عاَل اتول ك ُالبحث بعدد اخلطوات، كىي: )
الكتاب ادلدرسٌي ( مراجعة عن رأم العاَل يف زلتول معجم ِكسائل اإليضاح، )

( التجربة ّك مراجعة عن رأم العاَل يف تصميم اإلنتاج ك كسائل اإليضاح، )
 ( التجربة الثاين. ْاألكىل، )

، كما ِٖكانت خطٌوة التجربة يف ىذا البحث قد تفعل ّٔيكاؿ التجربة
 يايل:
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 .ّْ-ِْنفس ادلرجع،   
27

 .ُِّ،  Penelitian Pendidikanزين العارفٌن،  

28
 .َٖ(، َُِْ، كرذلا علم  :يوغياكرتا) Model Penelitian Pengembangann ،إمادم تيكيو  
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 ل خطوات التجربة.ىيك ِ.ّالصورة 

 

 موضوع التجربة .ِ
  كشرًح موضوع التجربة عن اإلنتاج التطويرٌم، كما يلي:

 تصديق تصميم اإلنتاج . أ
يكوف ىذا تصديق تصميم اإلنتاج ليعرؼ صبلحيٌتها من جانب 
اإلطار الٌنظارٌم. ك خيتار الباحث يف ىذا آّاؿ عادلٌن عاَل من اتول ك 

 خطوات أدكات البحث موضع التجربة

 (ّ،ِ،ُإستبانة ) التطوير األكىل
عاَل اتول ك كسائل 

 اإليضاح

 التطوير الثاين

 مرجعة عن العاَل

 مرجعة عن الطبلب

 

 سٌتة الطبلب (ْإستبانة )

 ربسٌن التطوير

 ربسٌن التطوير

 

 ربسٌن التطوير

 
 (ْإستبانة )

 

 لثالتطوير الثا

 

 التطوير الرابع: اإلنتاج ىو معجم الكتاب ادلدرسيٌ 

 سٌتة عشر طالبا

 

 مرجعة عن الطبلب
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عاَل من كسائل اإليضاح. أما علم اتول الذم يراجع زلتول معجم 
عاَل أما الكتاب ادلدرسٌي ىو األستاذ أمحد زبيدم الليسانس ادلاجستًن، ك 

 لذم يراجع عن كسائل اإليضاح ىو األستاذ عارؼ رمحن حكيم ادلاجستًن.ا
 

 تقييم تصميم اإلنتاجب. 
قٌسم الباحث ىذه تقييم تصميم اإلنتاج على ثبلثة أقساـ، كىي: 
التقييم الذم يوٌجو إىل عاَل اتول يعين زلتول ادلعجم ادلدرسٌي، ك التقييم 

التقييم الذم يوٌجو إىل مشرؼ  الذم يوٌجو إىل عاَل كسائل اإليضاح، ك
 البحث العلمٌي.

موضوع التقوي يف ىذه اخلطوة على أربعة عادلٌن، كىم: عادلي اتول، 
ك علم كسائل اإليضاح، ك مشرؼ البحث العلمٌي. أٌما العادلاف الذاف 

سانس يراجعاف ك جيرٌباف زلتول ادلعجم ادلدرسٌي مها: األستاذ أمحد زبيدم اللي
. ك أٌما العاَل الذم يراجع ك جيٌرب عفيف فًنديانشاه ك األستاذ ادلاجستًن،

عن جانب كسائل اإليضاح ىو األستاذ عارؼ رمحن حكيم ادلاجستًن. ك 
 .زلمد نصر ا ادلاجستًن أٌما مشرؼ البحث العلمٌي األستاذ

 
 ج. آّتمع

ىذا ادلوضوع ذبربة ادليداف األكىل، ك تستعمىل ىذه التجربة لكثًن من 
الطبلب يف الصٌف السابع بادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية احلكومٌية فونوركغو 

 كىي على سٌتة عشر شخصا.
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 د. العٌينة
ذبربة ادليداف الثاين، ك يستعمل الباحث ىذه حطوة  ىذا ادلوضوع

التجربة على سٌتة أشخاص الطبلب يف الصٌف السابع بادلدرسة الثانويٌة 
 فونوركغو.اإلسبلمٌية احلكومٌية 

 
 نوع البيانات .ِ

نوع البيانا اليت قد أيستيعمل يف ىذا البحث ىي بيانات كصفٌية كمٌية 
يعين يكٌمل الباحث البيانات الكمٌية بالبيانات الكيفٌية. اٌما البيانات الكٌمٌية 
تستعمل دلعرفة كوف اإلنتاج أم معجم كتاب دراسة اللغة العربٌية قد إستوىف 

نات قد توجد من اإلستبانة اليت تؤخد من مرجعة  رأم صبلحٌية. كىذه البيا
عاَل اتول ك كسائل اإليضاح ك مرجعة موضوع التجربة. أٌما البيانات الكيفٌية 
توجد من طريقة ادلقابلة ك طريقة ادلبلحظة كالوسائق كادلقرتحات عن عاَل 

 ِٗ.اتول ك كسائل اإليضاح ك موضوع التجربة حٌن ربليل البحث التطويرم
 

  أسلوب مجع البيانات .ّ
مجع البيانات أمر كاجب على الباحث يف البحث العلمي. بذلك حيصل 
الباحث عن ادلعلومات حوؿ مشكبلت الدراسة أك إلجابة أسئلتها أك لفحص 
فرضها. كجيب للباحث أف يقٌرر الطريقة ادلناسبة لبحثو. كأف يكوف العمل 

طرؽ رئيسٌية جلمع ادلعلومات بالطرؽ ك األسالب اتلفة. ىناؾ على مخس 
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(، كادلبلحظة Wawancara، كادلقابلة )(Tes) البلزمة. كىي: اإلختبار
(Observasi ك ،)( الوثائقDokumentsi( كاإلستبانة ،)Kuesioner.) 

على القسمٌن اإلختبار ك نقسم أسلوب مجع البيانات يباإلضافة ذلك 
 كما يايل:  . أٌما شرحهالباحث ّٔماستعمل اغًن اإلختبار. كي

 

 راإلختباأ. 
ر ىو ىي الطريقة على مجع البيانات بأدكات السؤاؿ اإلختبا

 كاإلجابة. ليحصل ادلعلومات.

  ب. غًن اإلختبار
 طريقة ادلقابلة(. ُ 

ىي الطريقة جلمع البيانات اليت ترجى منها  طريقة ادلقابلة
ادلواصلة ادلباشرة بٌن الباحث كادلخبًن. يف ىذا آّاؿ قابل الباحث 

 ادلنٌظمة ك غًن ادلنٌظمة على بعض الطبلب ك ادلدٌرس. طريقة ادلقابلةب
 (. تصديق العاَلِ

إستخدـ البحث تصديق العاَل يف مجع البيانات ليكوف اإلنتاج 
إستوىف الصبلحٌيةى من جانب اإلطار النظارم. ك حيتار  التطويرم قد

يف ىذه اخلطوة عاًلمىٌن الذين يصلحاف ك جيرٌباف من حيث اللغة مع 
 زلتول ادلعجم، ك كسائل اإليضاح.   

 (. طريقة ادلبلحظةّ
طريقة ادلبلحظة ىي تأٌمل ك كتابةه منٌظمةه على الظواىر 

باشرةن أك غًن مباشرةو. ك ادلبحوثة. كىذه الطريقة تصلح أف تعمل م
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يقـو الباحث دببلحظة ادلباشرة على الكتاب الدراسٌي ك عمل تعليم 
 اللغة العربٌية يف ادلدرسة الثانويٌة احلكومٌية فونوركغو. 

 (. طريقة الوثائقْ
طريقة الوثائق ىي الطريقة جلمع البيانات بكتاب البيانات 

رسالة صورة  ك يأحد الباحث بعض البيانات على َّادلوجودة.
 ادلدرسة.

إستخدـ الباخث الطريقة الوثيقٌية لنيل البيانات عن حالة 
 فونوركغو، كما يلي: ِادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية احلكومٌية  

تاريخ التأسيس ك ادلوقع اجلغرايٌف بادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية أ(. 
 فونوركغو. ِاحلكومٌية 

 ِالثانويٌة اإلسبلمٌية احلكومٌية  ب(.أحواؿ إدارة منظمة ادلدرسة 
 فونوركغو.

ادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية  ج(. أحواؿ ادلدٌرسٌن ك الطبلب يف
 فونوركغو.    ِاحلكومٌية 

 (. اإلستبيافٓ
ةن للحصوؿ على معلومات كبيانات يعتب اإلستبياف أداةن مبلئم

حقائق مرتبطة بواقع معٌٌن، كيقٌدـ اإلستبياف بشكل عدد من ك 
األسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد اإلفراد ادلعنيٌن دبوضوع 

                                                                           

)باندكنج: الفابيتا،  Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan إيندانج مولياتينينجسيو، 30 
َُِّ) ،ِْ-ِٔ. 
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ـى اإلستبياف يف ىذه الدراسة على أربع  ُّاإلستبياف. أيستٍخًد
اإلستبيانات، يعين اإلستبياف "أ" كاإلستبياف "ب" كاإلستبياف "ج" 

وؼ تعطي لعاَل اتول ك لعاَل الوسائل كاإلستبياف "د" اليت س
اإليضاح ك دلشرؼ البحث ك لطبلب فصل السابع بادلدرسة الثانويٌة 

 فونوركغو. ِاإلسبلمٌية احلكومٌية 
 أٌما مؤٌشر اإلستبياف "أ" الذم يوٌجو إىل عاَل اتول كما يايل:

 

 مؤٌشر اإلستبياف "أ"   ُ.ّاجلدكؿ 
 

جوانب  النمرة
مجلة  رقم البياف مؤٌشر  التقوي

 األسئلة

ُ 
صبلحية 
زلتول 
 ادلعجم

كصف 
 اإلصطبلحات

ُ،ٓ ِ 

كماؿ 
 ُ ِ اإلصطبلحات

عرض كماؿ 
 ِ ْ،ّ ادلعجم

تصميم  ِ
 ادلعجم

ظهور نٌص 
 ِ ٗ،ٕ ادلفردات

 ُ ٔتصميم جلدة 
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 ادلعجم
 ُ ٖ عرض الكتابة

ّ 
تركيب 
لغة 
 ادلعجم

إستخداـ 
 اللغة اجلٌيدة

َُ،ُُ،ُّ
،ُْ ْ 

ليس الكلمة 
 ُ ُِ دبعىن ادلراكب

 ُْ مجلة األسئلة
  

أٌما مؤٌشر اإلستبياف "ب" الذم يوٌجو إىل عاَل كسائل 
 اإليضاح كما يايل:

 

 مؤٌشر اإلستبياف "ب"   ِ.ّاجلدكؿ 

جوانب  النمرة
مجلة  رقم البياف مؤٌشر  التقوي

 األسئلة

تصميم  ُ
 ادلعجم

ظهور نٌص 
 ّ ْ،ّ،ِ ادلفردات

تصميم جلدة 
 ُ ُ ادلعجم

 ِ ٔ،ٓ عرض الكتابة

ِ 
تركيب 
لغة 
 ادلعجم

إستخداـ 
 اللغة اجلٌيدة

ٕ،ٖ،َُ،ُ
ُ ْ 

 ُ ٗليس الكلمة 
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 دبعىن ادلراكب

إستعماؿ  ّ
 ادلعجم

 ُ ُّ منفعة ادلعجم
مركنة 

إستعماؿ 
 ادلعجم

ُِ،ُْ،ُٓ
،ُٔ،ُٕ ٓ 

 ُٕ مجلة األسئلة
 

يوٌجو إىل مشرؼ البحث كما أٌما مؤٌشر اإلستبياف "ج" الذم 
 يايل:

 

 مؤٌشر اإلستبياف "ج"   ّ.ّاجلدكؿ 

جوانب  النمرة
مجلة  رقم البياف مؤٌشر  التقوي

 األسئلة

ُ 
صبلحية 
زلتول 
 ادلعجم

كصف 
 ِ ٓ،ُ اإلصطبلحات

كماؿ 
 ُ ِ اإلصطبلحات

عرض كماؿ 
 ِ ْ،ّ ادلعجم

ِ 
تركيب 
لغة 
 ادلعجم

إستخداـ 
 ْ َُ،ٗ،ٕ،ٔ اللغة اجلٌيدة

 ُ ٖليس الكلمة 
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 دبعىن ادلراكب

تصميم  ّ
 ادلعجم

ظهور نٌص 
 ّ ُْ،ُِ ادلفردات

تصميم جلدة 
 ُ ُُ ادلعجم

 ُ ُّ عرض الكتابة

إستعماؿ  ْ
 ادلعجم

 ُ ُٔ منفعة ادلعجم
مركنة 

إستعماؿ 
 ادلعجم

ُٓ،ُٕ،ُٖ
،ُٗ،َِ ٓ 

 َِ مجلة األسئلة
 

يوٌجو إىل طبلب فصل السابع  أٌما مؤٌشر اإلستبياف "د" الذم
 فونوركغوكما يايل: ِبادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية احلكومٌية 

 

 مؤٌشر اإلستبياف "د"   ْ.ّاجلدكؿ 

متغًٌن  متغًٌن 
 فرعيٌ 

رلموع  رقم البياف مؤٌشر 
 األسئلة

صبلحٌية ادلعجم 
ادلدرسيٌ 

تصميم ادلعجم 
ظهور نٌص  

 ِ ٖ،ٕ ادلفردات

تصميم جلدة 
 ُ ٔ ادلعجم
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،ُُ،َُ،ٗ عرض الكتابة
ُّ ْ 

صبلحٌية ادلعجم ادلدرسيٌ 
 

إستجابة على ادلعجم
 

مستول 
إستعماؿ 

 ادلعجم
ُ ُ 

 ُ ِ زبزينها بسهولة
 ّ ُٕ،ُٔ،ْ منفعة ادلعجم

سهولة اللغة ك 
 ُ ُِ ادلعجم

صبلحٌية ادلعجم ادلدرسيٌ 
 

إستعماؿ ادلعجم
 

كاف إستعماؿ 
ادلعجم سهولة 

اك على الفرديٌة 
 آّموعة

ّ ُ 

ظهور إرشادات 
غستخداـ 

 ادلعجم
ٓ ُ 

مركنة إستعماؿ 
 ِ ُٓ،ُْ ادلعجم

 ُٕ رلموع اإلسئلة
 

قٌسم الباحث ىذه اإلستبياف على أربعة أقساـ. ككاف 
اإلستبياناف مها اإلستبياف "أ" ك اإلستبياف "ب" يىسٌماف بأدكات 
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زلتول ادلعجم ك عاَل التقييم اليت يوٌجهاف إىل عاَل اتول يعين 
كسائل اإليضاح. أٌما اإلستبياف "ج" الذم يوٌجو إىل مشرؼ البحث 
العلمٌي دلعرفة إستجابة ادلشرؼ على تطوير ادلعجم ادلدرسٌي. ك أٌما 
اإلستبياف "د" الذم يوٌجو إىل طبلب فصل السابع بادلدرسة الثانويٌة 

لطبلب تطوير فونوركغو دلعرفة إستجابة ا ِاإلسبلمٌية احلكومٌية 
ادلعجم حٌن التجربة. كانت األسئلة يف ىذا اإلستبياف قد أعطي 

 على جانب شرط ادلعجم اجلٌيد كجانب شرط تطوير ىذا ادلعجم.
 

 ربليل البيانات  .ْ
يستخدىـ ربليل البيانات يف ىذا البحث ك التطوير على القسمٌن مها 

 ربليل الكيفٌي كربليل الكمٌي.
 أ. ربليل الكيفيٌ 

الباحث ربليلى الكيفٌي دلعاجلة البيانات من نتيجة رأم  يستعمل
العلماء من ادلواد ادلستول ك تصميم ادلعجم أك كسائل العبلـ. كيفعل 
الباحث ّٔذه التحليل على مجع البيانات من طريقة ادلقابلة ك تقييم العاَل. 
كتستعمل ىذه البيانات لتحسٌن النتائج أم ادلعجم. كيستخدـ الباخث 

( ك ىوبًنماف Milesربليل اليفٌي. كىي على طراز ميلس )أسلوب 
(Huberman.) 
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 (Model Interaktifطراز الفعاؿ )  لة بصيغةادلرح ّ.ّالصورة 
 Miles & Huberman 

 
 (Data Reduction)زبفيض البيانات (. ُ

قطة اساسٌية من زبفيض البيانات ىي تلخيص، ك انتجاب عن ن
 االنتباه عن البيانات ادلهٌمة ك موضوعها ك منوذجها. البيانات ك تركيز

 (Data Display)عرض البيانات (. ِ
بعد ّناية زبفيض البيانات فاخلطوة بعدىا عرض البيانات. اٌف 

طريقة الصورة كالبيانات ادلشملة على  كيفيٌ عرض البيانات ىف البحث ال
تغلب على  يٌ عرض البيانات ىف البحث النوعأٌما كما اشبو ذالك. 

، م ما كقعفهٍ على  عرض البياناتل ذلك ك ييسهٌ  كتابة الوصٌية.الطريقة 
 .مث يستطيع على تنظيم العمل األتٌية بأساس ما فيًهم

 

 رلتمع البيانات
 عرض البيانات

 زبفيض البيانات

 استنتاج البيانات
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 Conclution and Verification)استنتاج البيانات )(. ّ
أٌما  .اخلطوة بعد عرض البيانات ىي أخذ اإلستنباط كإلستبداالت

األدلة اجلديدة ك األرجح  تاذا اتك  ،بق يف احلكمياإلستنباط األكؿ َل 
. كلكن اذا كاف اإلستنباط األكؿ فيمكن تبديلها ىف مجع البيانات بعدىا

ميداف عن  الباحث بااألدلة الراجحة الصحيحة حينما رجع مؤكَّدا
بااإلستنباط الراجحة سمي ذلك البحث كمجع البيانات، ف

 ِّ.الصحيحة.
 

 ربليل الكمٌي ب. 
إستعماؿ الباحث ربليل البيانات من اإلستبياف. ربليل البيانات 
الكمٌية تكتيب من اإلستبياف كادلقاييس التقديرم باألحصاء الوصفي. 

نتائج ادلنتاج إستخدـ الباحث احلسابى على النتيجة ادلعٌدلة يف إعطاء 
  بالرموز التايل:

 

 T (Uji T)ربليل بالتجربة  (ُ
( ك Pretestالتجربة ادلستخدـ ىف ىذا البحث التجربة )

(Posttest بادلستجيبٌن ضلو )َّ  ك رمز مستخدـ الٌرمز العٌٌن الصغًن
 الذم توجد ارتباط بٌن عيٌنو. ك خطوهتا كما ياىل:
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 تعيٌن الفرضياتأ((. 
، (Posttest( ك )Pretestفبل توجد الفركؽ بٌن نتيجة ) ،Ha =1 اذا 

 .(Post test( ك )Pretestتوجد الفركؽ بٌن نتيجة )ف ،Ha ≠1 ك إذا 
 الٌرمز (. ب(

    √  7

 
  

  7

 
  

 
 

 ربليل دبعٌدؿ النتيجة (ِ
 )جدكؿ قيمة مقياس التنقيح النتاج(

 ادلعىن قيمة مقياس التنقيح
 حيتاج اىل التنقيحجٌيد جٌدا، ال  ََ.ْ – ِٓ.ّ<
 جٌيد، حيتاج اىل التنقيح ِٓ.ّ – َٓ.ِ<
 ناقص، ال يستطيع اف يستعمل َٓ.ِ – ٕٓ.ُ<

اف  ال يستطيع جٌدا، ناقص ٕٓ.ُ – ََ.ُ
 يستعمل

 

 ّّمثٌ جيعل ادلعٌدؿ منها برمز االتٌية: النتائجاعطى اخلبًن القيمة عن 

 = معٌدؿ
 قيمة كل البيانات

 مجلة البيانات
 

                                                                           
، (َُِِندكنج: ردياجا ركسداكريا: ا)بInstrumen Perangkat Pembelajaran ، سعدكف اكبى ّّ

ُْ.  
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 الباب الرابع
 نتائج البحث ك تطوير نشاطها

 
 . عرض البيانات العامة عن ادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية احلكومٌية فونوركغو﴾أ﴿

 الثانويٌة اإلسبلمٌية احلكومٌية فونوركغو تاريخ تأسيس ادلدرسة .ُ
ادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمية احلكومٌية فونوركغو ىي من إحدل ادلؤسسات 

الرمسٌية يف مرحلة ادلدرسة ادلتوسطة فونوركغو. كتؤسَّس على قدرة كزارة اإلسبلمٌية 
يف تاريخ  َُٖٗسنة  ِٕبرسالتها رقم  َُٖٗدين ببلد اإلندكنيسا، منذ السنة 

( ُمايو تلك السنة. كيكوف تبديل من رئيس ادلدرسة منذ قيامو. منهم: ) ُّ
( سوماردم ْ، )(Kustho( كوستو احلاج )ّ( عبد ا، )ِمسلم احلاج، )

( زلٌمد ٕ( سوتارتو كري احلاج، )ٔ( إماـ أشعرم ادلاجيستًن، )ٓالبشرم، )
 ( تاريب ادلاجستًن.ٖحارس ادلاجستًن، )

يكوف كٌل رئيسة ادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمية احلكومٌية فونوركغو زيادةن يف 
وا من ىذه ذات اجلودة على تعليم الطابع الدييٌن براعٌيتهم. مع مركر الوقت نرج

ادلدرسة أف تزيد خًنا من ناحٌية العلم ك دعوة اإلسبلـ على أساس اإلدياف ك 
 التقول. 

تبلـز ادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمية احلكومٌية فونوركغو اجلهود دائما لتحسٌن 
اجلودة. ك من بعض اجلهود ادلعموؿ إستخداـ مع تطوير الوسائل ك ادلرافق يف 

لعمل تستطيع ادلدرسة على زيادة  ك ربسٌن إستخداـ ىذه ادلدرسة. بكوف ذلك ا
الثانويٌة  التعليم كلَّ الطبلب، مع تكميل اإلمكانات اليت سبلكها طبلب ادلدرسة

 اإلسبلمية احلكومٌية فونوركغو.
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جيب على كل ادلقوّْـ أف تصٌمم إرٌبادىىم ك تؤٌكد على الرؤية ك رسالة 
فونوركغو، ليكوف التعليم مفٌرحا ك مقاصد  ِادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمية احلكومٌية 

 ّْالتعليم حقا.
 

 الرؤية ك األىداؼ للمدرسة .ِ
 (. الرؤية للمدرسة ُ

تشكيل شخصٌية ادلسلم اإلندكنيسٌي شخصٌيةن جٌيدةن اليت ذلا أخبلؽ الكردية، 
 كالفطنة، ك أكسع الفكر، بأساس اإلدياف ك التقول.

 ادلدرسة (. رسالةِ
 اإلسبلمٌية ك نتيجة الثقافة الوطنٌية يف احلياة  احلقيقٌية.أ(. إجعاؿ العملٌية 

يطٌور منهاج الدراسي يف درس  ادلاسباتك ك علـو الطبيعٌية، ك اللغة  ب(.
منهاج الدراسي  اإلصللزيٌة، مع أٍخد منهاج الدراسي الدكيل مراجعا لتطوير

 بأساس ذلك ادلنهاج.
أساس التكنولوجيات، ك  ج(. إقاـ التعليم بإنتفاع مصادر التعليم على

 (.TIKادلعلومات، ك اإلتصاالت)
د(. إقاـ التعليم على الطبلب نشاطا، ك مبتكرة، ك إبداعيا، كفعاال، ك 

 تعاكنيا، كمواصبل، ك ملهما.
 ق(. يثًبت نشاط رلتمع ادلدرسة منافسةن على كٌل الكفاءة.

عٌي، ك ك(. يثًبت رلتعمى ادلدرسة إىتماما على جوانب احلياة من إجتما
 شخصٌية، ك ثقايٌف.  
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ز(. يطٌور الفعاليات ك إبٍتكارات رلتمع ادلدرسة البارعات لينافس على البيئة 
 الوطيٌن حٌّت البيئة الدكيٌل. 

خ(. يرتبط الشركات بادلدرسة ك اجلامعة شريكا لتطوير ادلؤٌسسة، ك ادلؤشرة ك 
  ّٓمنهاج الدراسٌي ك التعليم على اإلتٌفاؽ.

 
 فونوركغو. ِاحلكومٌية  اإلسبلمٌية ة الثانويٌةأحواؿ ادلدرس .ّ

فونوركغو يف شارع كي أغيع  ِاحلكومٌية  اإلسبلمٌية ادلدرسة الثانويٌةتقع 
 فونوركغو باحلدكد اجلغرافٌية كما يلي: جافاف باباداف  ٕٗ مًناه، ستونو

 (. من اجلهة الشمالٌية : ربٌددت دبساكن آّتمعُ
 ربٌددت  دبساكن آّتمع(. من اجلهة اجلنوبٌية :  ِ
 (. من اجلهة الغربٌية : ربٌددت دبساكن آّتمعّ
 ّٔ(. من اجلهة الشرقٌية : ربٌددت بشارع نيكن غانديين.ْ

فونوركغو األف كما  ِأما أحواؿ ادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية احلكومٌية 
 يلي:

 فونوركغو. ِ(. أحواؿ الفصل يف ادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية احلكومٌية ُ
فونوركغو  ِيقٌسم نوع الفصل يف ادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية احلكومٌية 

إىل ثبلثة أنواع، كىي: الفصل العادٌم، الفصل ثنائٌي اللغة، الفصل الذكٌي ك 
 اخلاصٌي.  
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 فونوركغو. ِ(.أحواؿ الطبلب باادلدرسة الثانويٌة احلكومٌية اإلسبلمٌية ِ
السنة  فونوركغو ِيٌة احلكومٌية اإلسبلمٌية الثانو عدد طبلب ادلدرسة 

 .َُِٖ-َُِٕالدراسٌية 
 

 طبلب الفصل العادٌم. ( أ
 الفصل التاسع الفصل الثامن الفصل السابع

 ٖٕمذكر :  ٖٕمذكر :  ٕٔمذكر : 

 ِٖمؤنث :  ْٖمؤنث :  ٕٕمؤنث : 
 

 ب(. طبلب الفصل الثنائي اللغة.

 الفصل التاسع الفصل الثامن الفصل السابع
 ّٔمذكر :  ٔٓمذكر :  ْٖمذكر : 

 ّٗمؤنث :  َٔ: مؤنث َٗ: مؤنث
 

 ٌّٕي.اخلاصك  الذكيٌ ج(. طبلب الفصل 
ُ ِ 

 ْمذكر :  َُمذكر : 

 ُٗمؤنث :  َُمؤنث : 
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 فونوركغو. ِ(. أحواؿ ادلدٌرسٌن يف ادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية احلكومٌية ّ
مدٌرسا، أٌما ادلدٌرس الذم يكوف مدٌرس ىذه ادلدرسة كاحدا ك ستٌن 

يعٌلم اللغة العربٌية ثبلثة ادلدٌرسٌن، األستاذ عفيف فًنديانشاه، ك األستاذ أمحد 
 ّٖمغفور، ك األستاذة فوزيٌة الزىرل.

 
 . عرض البيانات اخلاصة عن نتائج البحث﴾ب﴿

البحث التطويرٌم أقٌل ضبطا من البحث التجريٌب ك أكثر خصوصٌية من  
حيث النتائج. ك يػيٍهدؼ للحصوؿ على اإلنتاج التعليمٌية يعين معجم الكتاب 
ادلٍدراسٌي كسيلةن لتسهيل مسئلة ادلفردات يف تعليم اللغة العربٌية على الصٌف السابع 

ونوركغو. أما تطوير ىذا نتائج البحث ف ِبادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية احلكومٌية 
كىي على مخسة اخلطٌوات، منها: التحليل، التصميم، التطوير،  ADDIEبصيغة 

 التنفيذ، التقوي. كما يلٍي:
 

 (Analysis)  التحليل .ُ
إبتدأ الباحث اخلطٌوات بتحليل احلاجة. ك حيتمل التحليل يف ىذه اخلطوة 

 على ربليلٌن، كأٌما التحليل كما يلي: 
 

 أ(. ربليل الكفاءة اليت تطلب عن الطبلب. 
حاصلة ادلقابلة مع بعض طبلب الفصل السابع ك أحد من ادلدٌرس 

 ُٓاللغة العربٌية بادلدرسة اإلسبلمٌية احلكومٌية فونوركغو يف تاريخ 
 عن مسئلة صعوبة اللغة العربٌية، كما يلي:   َُِٕديسسمبار 
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بٌية ماٌدةن صعوبةن عند الطبلب، قالت رينا فوزا نيفا: تكوف اللغة العر 
ألٌف الطبلب موجوب على عارؼ معىن الكلمة أكال حٌن فهم ماٌدة 
الٌدراسة، فيعمل مرٌتٌن عمبل عند فٍهمها. كذلك أساس جعل الطبلب  

جيب على الطبلب أٍف يبحثوا عن الوسائل كسبلنا باللغة العربٌية. ك 
بلبي على طلب ادلعىن تها كادلعجم. كلكن قد يكسلي الطعارفاألحرل دل

قبل طلبو. للطبلب أٍف يعارفوا أصلى الكلمًة دلعجم العاـ، بسبب ما جييب 
 ّٗ.سول ذلك كثًنه من الطبلب ال ديلكوف ادلعجمى 

قاؿ أديتييا غوتاما ريزالدم: على الطبلب الصعوبة يف فهم اللغ 
( SDالعربٌية خبصوص نفسٍي، أليٌن طالب متخرٌج من ادلدرسة اإلبتدائٌية )

اليت ال توجد ماٌدة اللغة العربٌية فيها. ك يبدأ الطبلب الذين خيرجوف من 
ذلك ادلدرسة على فهم اللغة العربٌية من ىذه ادلدرسة الثانويٌة اإلسبلمٌية 

 فونوركغو، كتكوف عليهم صعوبة. ِاحلكومٌية 
ادلفردات مسئلة رئيسٌية ألٌف فهم ماٌدة الدراسة حيتاج على عارفها. 

 َْلوف صعوبة يف ربديد ادلفردات حٌن يفهموف ماٌدة اللغة العربٌية.كال يزا
يوجوُّ كلُّ الطبلًب عن ادلسألة قاؿ أستاذ عفيف فًنديانشاه: ك 

اللغة  عارؼادلفردات، كالذم يسببها كثًنه منها:  يبداء بعض الطبلب على 
درسة العربٌية من ىذه ادلدرسة الثانويٌة. ألٌف الطبلب الذين يدخلوف تلك ادل

( كحدىا كلكن يكوف من MIغًن مقصورو من ادلدرسة اإلبتدائٌية اإلسبلمٌية )

                                                                           
39

 .يف ملحق ىذا البحث W/01-XII/ 7102/10 قابلةادل أنظر إىل نسخة  

40
 .يف ملحق ىذا البحث W/01-XII/ 7102/17 قابلةادل أنظر إىل نسخة  



47 
 

كوف صعوبةن للطبلب باحلصوص الطبلب يحٌّت  (.SDادلدرسة اإلبتدئٌية )
  ُْ.(SD) من ادلدرسة اإلبتدائٌية

      
 ب(. ربليل أحواؿ الطبلب

يكوف الباحث أف يلٌخص أحواؿ الطبلب عند تصميم البحث من 
 حاصلة ادلقابلة، كما يلي: 

(. يرل الطبلب أٌف اللغة العربٌية ماٌدة صعوبة، ألٌف الطبلب موجوب ُ
 لعارؼ معىن الكلمة قبل فهمها.

 (. كثًن من الطبلب الذين ال ديلكوف ادلعجم. ِ
 ِْ.عجم العاـطلب ادلعىن يف م بي علىيكسلي الطبلٌ (. ّ
(.ادلفردات مسئلة رئيسٌية، كال يزالوف صعوبة يف ربديد ادلفردات حٌن ْ

 ّْيفهموف ماٌدة اللغة العربٌية.
اللغة العربٌية من ىذه ادلدرسة  عارؼيبداء بعض الطبلب على (. ٓ

  ْْ.الثانويٌة
نظرا من مسئبلت الطبلب الذين ال يزالوف صعوبة عند ربديد 
ادلفردات يف فهم ماٌدة اللغة العربٌية، ك يقٌل كسائل عند الطبلب ليحٌل 
ادلفردات. كصعوبة إستعماؿ الوسائل، نرجو الباحث أف يسهل الطبلب 
بتطوير ادلعجم ادلخصوص على الكتاب ادلدرسٌي ادلستعمل. كيسهل 
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معىن الكلمة حٌن ال يدرم كال يفهم ادلاٌدة يف ذلك  الطبلب أف يعارؼ
 الكتاب ادلدرسٌي.    

 
 (Design)  التصميم .ِ

نتائج التصميم اليت إستعمل الباحث يف تصميم معجم الكتاب ادلدرسي  
 كما يلي:

 

 إعداد إطار ادلعجم.  . أ
ادلعجم ىو فرع من فركع علم اللغة، كيهتٌم بدراسة ادلفردات اللغويٌة 

توضيح معناىا كإزالة غموضها لغويا، كما يهتٌم بدراسة تصنيف من حيث 
ادلفردات ك تبويها كقفا ألنضمة ادلختلفة ك ترتيب معٌٌن، كقد يعارؼ 
ادلعجم بأنٌو كتاب حيتوم مفردات اللغة ك توضيح معانيها، أما بادلفردات أك 

 ْٓبضٌد أك من حبلؿ السياؽ أك باإلستقاؽ.
دلنتج أف يرٌتب ترتيبا على موضوعها يكوف عرض كتابة تقرير ىذا ا

يسٌمى بادلعجم ادلوضوعٌي ك مع حرفها يسمٌى بادلعجم اذلجائٌي. ألٌف 
ادلفردات البليت جيمعن مكتوبة دبوضوع ادلاٌدة يف كٌل الباب. ك ادلفردات 

 آّموعات يف كٌل الباب مكتوبة ترتيبا على احلرؼ اذلجائٌي.
 ب(. ترتيب زلتول ادلعجم.

ادلطوَّرةه يف ىذا البحث ىي معجم الكتاب ادلدرسٌي ليسهل النتائج 
 الطبلب على فهم ماٌدة اللغة العربٌية. أٌما مواصفتو ىكذا:
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 (. مقٌدمة.ُ
 غبلؼ ادلعجم. -
 صفحة الغبلؼ. -
 كلمة الشكر ك التقدير.  -
 إرشادات إستخداـ ادلعجم. -
 فهرس ادلعجم. -

 (. زلتول ادلعجم.ِ
 –يكوف زلتول ادلعجم عبارة أك مفردة اللغة )العربٌية 

أإلندكنيسييا( عن كٌل موضوع ماٌدة اللغة العربٌية بالكتاب ادلدرسٌي. 
منها  "التعريف بالنفس" يف الباب األٌكؿ، ك "التعريف بالعاملٌن يف 
ادلدرسة" يف الباب الثاين، ك "ادلرافق كأدكات ادلدرسة" يف الباب 

لواف يف الباب الرابع، ك "العنواف" يف الباب اخلامس، ك الثالث، ك األ
 "بييت" يف الباب السادس، ك من يومٌيات األسرة يف الباب السابع. 

 (. اإلحتتاـ.ّ
حيتمل اإلحتتاـ على أمرين: األٌكؿ قائمة ادلراجع اليت يستعملها 

حكية حياة الثاف الباحث على مجع مواد معجم الكتاب ادلدرسٌي. 
 الكاتب.

 ج(. إعداد تصميم أدكات مجع البيانات.
قد إستخدـ الباحث أكثر من طريقة أك أداة جلمع ادلعلومات حوؿ 
مشكلة الدراسة أك لئلجابة عن أسئلتها أك لفحص فرضياهتا. ك جيب 
على الباحث أف يقٌرر مسبقا الطريقة ادلناسبة لبحثو أك دراستو. كأف يكوف 
ملما باألدكات كاألساليب ادلختلفة جلمع ادلعلومات ألغراض البحث 
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كىناؾ أربعة طرؽ رئيسٌية ديكن للباحث يف العلـو ادلختلفة  العلمٌي.
(، ك interviewإستخدامها جلمع ادلعلومات البلزمة لبحثو، كىي: ادلقابلة )

(، ك اإلستبانة documents(، ك الوثائق )observationادلبلحظة )
(questionnaire كلكٌل طريقة من الطرؽ السابقة خصئصها ك شليزىا .)

   ْٔالسلبية. اإلجابية ك
     

 (Developmentم )ر التطوي .ّ
إعتمادا على خطة ادلنتج اليت فعلها الباحث يف خطوات التصميم، يفعل 

 الباحث خطوات التطوير يعين تطوير معجم الكتاب ادلدرسي، كىي كما يلي:
 أ(. فعل ما قبل الكتابة

 يف ىذا آّاؿ جيمع الباحث كٌل ادلواد اليت تستعمل يف تصميم معجم
  الكتاب ادلدرسي.

 

 تطوير تصميم مسٌودة ادلعجم.. ب(
قٌسم الباحث أجزاء من تطوير تصميم مسٌودة ادلعجم، أٌما شرح كٌل 

 منها كما يلي:

  

 (. اجلزء األكؿ.ُ
 –رٌكب الباحث ادلفردات من زلتول ادلعجم باللغة "العربٌية 

إندكنيسييا" كٌل ادلوضوع. ك ادلوضوع يف ىذا ادلعجم مسنىد على 
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ادلوضوع الذم حيملو الكتاب ادلدرسي. ك يكوف تركيب موضوع ىذا 
ادلعجم مشاكيا على موضوع مٌواد الكتاب ادلدرسي يف كٌل بابو. أٌما 

 تنظيم كتابتو كاجلدكؿ التايل:
 عرض موضوع زلتول ادلعجم  ُ.ْاجلدكؿ 

 الباب فحةالص ادلوضوع
 األكؿ ٗ-ُ التعريف بالنفس

 الثاين ِِ-َُ التعريف بالعاملٌن يف ادلدرسة
 الثالث ّْ-ِّ ادلرافق ك األدكات ادلدرسة

 الرابع َٓ-ّٓ األلواف
 اخلامس ٓٔ-ُٓ العنواف

 السادس ٖٕ-ٔٔ بييت
 السابع ََُ-ٕٗ من يومٌيات األسرة

     
 (. اجلزء الثاينِ

كتابة ادلعجم يف ىذا آّاؿ، ك قٌسم تلك طٌور الباحث تنظيم  
 الكتابة على ثبلثة أقساـ. منها: ادلقٌدمة، زلتول ادلعجم، اإلختتاـ.

ترتكب ادلقٌدمة على غبلؼ ادلعجم، صفحة الغبلؼ، كلمة 
الشكر ك التقدير، إرشادات إستخداـ ادلعجم، فهرس ادلعجم. 

 كعرضها كما يلي: 
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 عجمتنظيم كتابة ادل عرظ ِ.ْاجلدكؿ 
 الصورة ادلوضوع

 غبلؼ ادلعجم

 

صفحة 
 الغبلؼ

 

كلمة الشكر 
 ك التقدير
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إرشادات 
إستخداـ 

 ادلعجم

 

 فهرس ادلعجم

 
 

كما شرخ الباحث يف جزء األكؿ أٌف ىذا ادلعجم مقٌسم على 
ادلوضوعات ك كٌل ادلفردات فيها تكتب باحلرؼ اذلجائي. كمن إبتغى 

موضوع "التعريف بالنفس" مثاال، فعليو أف على عرؼ معىن الكلمة يف 
 يطلب يف ذلك ادلوضوع ك باحلرؼ األكؿ من الكلمة ادلطلوبة.

يرتٌكب زلتول ادلعجم على صفحة ادلوضوع، ك الصفحة األكىل 
يف كٌل ادلوضوع، ك زلتول معجم الكتاب ادلدرسي. أٌما عرضها كما 

 يلي:
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 عرض جزء زلتول ادلعجم ّ.ْاجلدكؿ 
 صورةال ادلوضوع

 صفحة ادلوضوع

 

الصفحة األكىل 
 يف كٌل ادلوضوع

 

زلتول معجم 
الكتاب 
 ادلدرسي
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ىذا اإلختتاـ قسم أخًن من معجم الكتاب ادلدرسي. يرتٌكب 
حكية حياة الكاتب.  اإلختتاـ على القسمٌن، كمها قائمة ادلراجع ك

 أٌما عرضها كما يلي:
 

 عرض جزء اإلختتاـ ْ.ْاجلدكؿ 
 الصورة ادلوضوع

 قائمة ادلراجع

 

 حكية حياة الكاتب

 
 

 ج(. تصديقات 
كوف ىذه التصديقات دلعرفة صبلحٌية أدكات التقييم ك اإلنتاج 
التطويرٌم. ىل تلك أدكات التقييم اليت توٌجو على مشرؼ البحث العلمٌي، 
كالطبلب ك عادلٌن الذين ديلكاف ادلعارفة يف زلتول ادلعجم ك الوسائل، 
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أـ ال. مٌث حيٌسن الباحث على أدكات التقييم ك اإلنتاج التطويرٌم.  صبلحٌية
أٌما تصديق أدكات التقييم توٌجو على مشرؼ البحث العلمي "األستاذ 
زلٌمد نصر ا ادلاجستًن"، ك تصديق اإلنتاج توٌجو على عادلٌن األستاذ 

اجستًن ادلاجستًن بعاَل اتول ك األستاذ عارؼ رمحن حكيم ادل أمحد زبيد
 بعاَل كسائل اإليضاخ. ك عرض كل منها كما يلي:

  

 (. تصديق أدكات التقييم. ُ
كٌجو الباحث  ىذه أدكات التقييم أكال على مشرؼ البحث 
العلمي كىو األستاذ زلٌمد نصر ا ادلاجستًن لتصديقها قبل أف 
يستخدـ الباحث تلك أدكات التقييم على العادلٌن )زلتول ك كسائل 

 ْٕاإليضاخ(، ك مشرؼ البحث العلمٌي، ك الطبلب، ك ادلدٌرس.
صٌدؽ األستاذ زلٌمد نصر ا كثًنا من أدكات التقييم، ك عرضها كما 

 يلي:
  

أ((. كاف بعض السؤاؿ يف أدكات التقييم كسؤاؿ التجربة ك سؤاؿ 
 اإلستبانة خطاء من حيث كتابتها أك غًنىا، ك ينبغي ربسينها.

 سؤاؿ أدكات التقييم مسندة على الدليل. ب((. ينبغي كل من
 

 (. تصديق اإلنتاج التطويرمٌ ِ
إستخداـ الباحث تصديق العاَل يف مجع البيانات ليكوف اإلنتاج 
التطويرم قد إستوىف الصبلحٌية من جانب اإلطار النظرٌم. خيتار 
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الباحث يف ىذه اخلطوة عادلٌن الذين يراجعاف ك جيرٌباف عن زلتول 
ادلدرسي ك كسائل اإليضاخ. ككانت تلك اخلطوة  معجم الكتاب

مراجىعا على ربسٌن اإلنتاج عند تطويره يعين "معجم الكتاب 
ادلدرسي. كما شرخ قبل ىذا الشرخ أٌف العاَل من زلتول ادلعجم 
ادلختار "األستاذ أمحد زبيد ادلاجستًن"، ك أٌف العاَل من كسائل 

ادلاجستًن". كأٌما عرض  اإليضاح ادلختار "األستاذ عارؼ رمحن حكيم
 تصديقها كما يلي:

 

 أ((. تصديقات من عاَل زلتول اإلنتاج التطويرم.
ينبغي تغيًن ادلوضوع من كلمة "معجم الكتاب الدراسي" إىل  
كلمة "معجم الكتاب ادلدرسٌي" ك تزيد كلمة "اإلسبلمٌية" بعد  

 ْٖكلمة "ادلدرسة الثانويٌة".
 

 قبل التحسٌن
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 بعد التحسٌن

 
 

 ربسٌن اإلنتاج ٓ.ْاجلدكؿ 
 

ينبغي أف يبٌٌن الباحث بيانا صرحيا على من الذم سيعمل 
  ْٗىذا معجم الكتاب ادلدرسي. يف كلمة الشكر ك التقدير.

 
 قبل التحسٌن

 
 بعد التحسٌن

 
 

 ربسٌن اإلنتاج ٔ.ْاجلدكؿ 
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ينبغي أف يوٌضح الباحث أساسا من كوف تكرار بعض 
 َٓاألكؿ على اآلخر.ادلفردات بٌن باب 

 قبل التحسٌن

 
 بعد التحسٌن

 
 

 ربسٌن اإلنتاج ٕ.ْاجلدكؿ 
 

 

ك عرضها   ُٓينبغي أف تغيًن الباحث خطاءن من الكتابات،
 كما يلي:
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 بعد التحسٌن قبل التحسٌن
Khuruf urufH 

Ganteng  Tampan  

Nomer  Nomor  

Jorok  Kotor  

Sekolahan  Sekolah  

 ربسٌن اإلنتاج ٖ.ْاجلدكؿ 
 

 بعد التحسٌن قبل التحسٌن
 التػىٍعرًٍيفي بًالنػٍَّفًسيٍ  التػىٍعرًٍيفي بًالنػىٍفًسيٍ 

ىٍدرىسىةً 
ىٍدرىسىةً  التػىٍعرًٍيفي كى األىدىكىاًت ادل

 التػىٍعرًٍيفي كىأىدىكىاًت ادل
 دىفػٍتػىري اخليضيٍورً  دىفػٍتػىري احليضيٍورً 

 ًإقػٍرىأٍ  ًإقػٍرىاءٍ 
 ًإٍمؤلىٍ  ًإٍمبلىءٍ 
 ضىًميػٍره  ضىًمًٍنو 
 ًإٍخًتيىاره  ًإٍخًتيىارٍ 
 تػىرًٍكٍيبه  تػىرًٍكٍيبي 
 جىوىابه  جىوَّابي 

 مجيٍلىةه  مجيٍلىةي 
بػيٍورىةه  بػٍُّورىةه  سى  سى

 صىًديٍػقيكى  صىًدٍيًقكى 
 عىاًصمىةه  عىاًصمىةي 

 قػىٍريىةه  قػىٍريىةي 
 ميؤىنَّثه  ميؤىنَّثي 
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 ميذىكَّره  ميذىكَّري 
 مينىاًسبه  ميٌناًسبي 
 أىٍجوًبىةه  أىٍجوًبىةي 
 تػىٍبًدٍيله  تػىٍبًدٍيلي 

 تىٍدرًيٍػبىاته  تىٍدرًيٍػبىاتي 
 جىاًنبى  جىاًنبي 
 طيبلَّبه  طيبلىبه 
 حىاًئطه  حىاًئطي 
 ًحوىاره  ًحوىاري 
 خىطّّ  خىطُّ 

 سىاعىةه  سىاعىةي 
 صىًحٍيحىةه  صىًحٍيحىةي 

 صىًغيػٍرىةه  صىًغيػٍرىةي 
 مىٍسًجده  مىٍسًجدي 

 ًمثىاؿه  ًمثىاؿي 
 أىٍربػىعىةه كى ًعٍشريٍكفى  أىٍربػىعىةى كى ًعٍشريٍكفى 
 ًتٍسعىةه كى ًعٍشريٍكفى  ًتٍسعىةى كى ًعٍشريٍكفى 

 أىٍربػىعىةه  أىٍربػىعىةي 
 ًتٍسعىةه  ًتٍسعىةي 

 أيّّ  أيُـّ 
 ًقٍرطىاسيكى  ًقٍرطىاًسكى 
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 تًًليػٍفيٍونيكى  تًًليػٍفيٍوًنكى 
 ًبطىاقىةه شىٍخًصيَّةه  ًبطىاقىةي شىٍخًصيَّةي 

 رىٍقمه  رىٍقمي 
 صىًدٍيقه  صىًدٍيقي 

 كىًلمىاته  كىًلمىاتي 
يتػىوىسّْطىةي اإًلٍسبلىًميَّةي 

مىٍدرىسىةي ادل
 احليكيًميَّةي 

مىٍدرىسىةه ميتػىوىسّْطىةه ًإٍسبلىًميَّةه 
 حيكيًميَّةه 

 

 ربسٌن اإلنتاج ٗ.ْاجلدكؿ 
 

 ب((. تصديقات من عاَل كسائل اإليضاح.
ادلفرتحات العامة اليت قدمها علم كسائل اإليضاح يعين "األستاذ 

 عرؼ رمحن حكيم ادلاجستًن" يف ربسٌن اإلنتاج التطويرم، كما يلي:
" عند كتابة اإلسم يف غبلؼ Spdينبغي أف يزيل الباحث درجة "

 ِٓادلعجم ك صفحة الغبلؼ.
 قبل التحسٌن
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 بعد التحسٌن

 
 قبل التحسٌن

 
 التحسٌنبعد 

 
 

 ربسٌن اإلنتاج َُ.ْاجلدكؿ 
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ينبغي ربسٌن ترتيب الفكرة على إعداد كلمة الشكر ك 
 ّٓالتقدير.
 

 قبل التحسٌن

 
 بعد التحسٌن

 
 

 ربسٌن اإلنتاج ُُ.ْاجلدكؿ 
 

 

ينبغي أف يقصر على كتابة توضيح معىن ادلفردات ادلتعٌلقات 
 ْٓبالعدد.
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 قبل التحسٌن

 
 بعد التحسٌن

 
 

 ربسٌن اإلنتاج ُِ.ْاجلدكؿ 
 

 

ك ادلرتحات األخرة أىٍمر ليكٌب الباحث على اخلركؼ عند كتابة 
 ٓٓادلعجم.
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 (Implementationالتنفيذ ) .ْ
قٌسم الباحث يف ىذا آّاؿ على حالتٌن: ذبربة على التعليم ك ذبربة على 

ادلفردات على اإلنتاج. أما التجربة على التعليم ليعرؼ زيادة اخلًن يف تعليم 
الطبٌلب. كأٌما التجربة على اإلنتاج خطوة أخًنة بتجربة ادلعجم.قياـ ىذه التجربة 
على اإلنتاج لتحصيل اإلفرتاح على اإلنتاج التطويرٌم. باإلضافة إىل تلك 

 الئلفرتاح تكوف معجم الكتاب ادلدرسي قد إستوىف صبلحٌية.
 

 ذبربة على التعليم. أ(.
يفعل الباحث ذبربتٌن: التجربة األكىل ك التجربة األخًنة، ك مها 
ليعرؼ زيادة اخلًن على التعليم. ىل ىناؾ زيادة اخلًن يف تعليم ادلفردات أـ 

 ال. 
  

 ب(.ذبربة على اإلنتاج. 
إستخدـ الباحث بتجربة اإلنتاج على ثبلثة التجربات: ذبربة ادليداف 

الثاين، ك ذبربة ادليداف الثالث. ككاف بعد إفعاؿ األكىل، ك ذبربة ادليداف 
التجربة يف كٌل اخلطوات أف يفعل الباحث ربسٌن اإلنتاج التطويرم إعتمادا 

 على اإلفرتاح الذم يتعٌلق بتطوير معجم الكتاب ادلدرسي.
 

 )ذبربة ادليداف األكىل(.
يفعل الباحث يف ىذه التجربة األكىل على ستة أشخاص من طبٌلب 

 َُفونوركغو يف تاريخ  ِ" بادلدرسة الثانويٌة احلكومٌية Gالسابع " الفصل
. يف ىذه التجربة يبٌٌن الباحث ادلعرفة العاٌمة على األقساـ من َُِٖأبريل 

زلتول معجم الكتاب ادلدرسٌي، ك كيفٌية إستعماؿ معجم الكتاب 
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 ( بإستعمل ذالكRespondenادلستجيب )   ادلدرسٌي. مث يأمر الباحث على
ادلعجم. كبعد ذالك يعطي الباحث اإلستبانة على كٌل ادلستجيب. ىذه 
اإلستبانة أف يعطي لتقييم ادلعجم ادلستعمل. ك كاف الباحث بعد إفعاؿ 
التجربة ربسينا على الئلنتاج التطويرٌم، إعتمادا باإلفرتاح الذم يوجد من 

 ادلستجيب يف ىذه التجربة.
يت قد أيستيخًدـ على ادلستتجيب كما بياف من نتائج اإلستبياف الأٌما ال

 ٔٓيلي:
 

 معايًن اإلحتيار:
 ْ : (SBجٌيد جٌدا )

 ّ : (Bجٌيد )
 ِ : (Kتقص )

 ُ : (SKنقص جٌدا )
 

 السؤاؿ الرقم
 ادلستجيب

(SB) (B) (K) (SK) 
   ْ ِ لبلىتماـ مثًن غبلؼ تصميم ُ
  ُ ّ ِ بوضوح النص قراءة ديكن ِ

 قراءة يشجع البدين ادلظهر ّ
   ْ ِ ادلتعلمٌن

  ُ ّ ِ احلركؼ كمظهر شكل يتطابق ْ
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 القاموس مظهر مع

ٓ 
 تخطيطال ترتيبيكوف  

 ككيفية كادلعاين للمصطلحات
 كفقا قراءة

ِ ْ   

  ُ ْ ُ الكتابة كضع دقة ٔ

 كفقا اللغة استخداـيكوف  ٕ
   ّ ّ للقواعد

  ُ ْ ُ الصحيحة البنية اجلملعلى  ٖ

 إىل يؤدم ال اللغة استخداـ ٗ
  ُ ّ ِ ادلعىن مضاعفة

يكوف فهم اللغة ادلستخدمة  َُ
  ُ ْ ُ شهلة

 ادلستخدمة اللغة تناسب ُُ
   ُ ٓ الطبلب تطور مستول

   ْ ِ لبلىتماـ مثًن التقدديي العرض ُِ
   ْ ِ للتعلم كسيلة دبثابة ُّ
   ّ ّ محلو يسهل ُْ

 يف استخدامها ديكن ُٓ
  ُ ُ ْ كاألفراد آّموعات

 معىن عن البحث كيفية ُٔ
  ُ ْ ُ موضوعيا كلمةال
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ُٕ 
 ككضع العبلمات تسهل

 صفحة كل يف الكلمات
 الكلمة معىن عن البحث

ْ ِ   

×ٓٓ ْ×ّٗ قيمة ادلعايًن( ×)مستجيب 
ّ ٖ×ِ  

  ُٔ ُٓٔ ُٔٓ اجلملة الفرديٌة
 ّّٕ اجلملة اإلمجالٌية

 األكىلاحلساب على ذبربة ادليداف  ُّ.ْجدكؿ 
 

 )ذبربة ادليداف الثاين(.
بعد ربسٌن اإلنتاج التطويرم يعين معجم الكتاب ادلدرسٌي إعتمادا 
على اإلفرتاح من التجربة األكىل، يستمٌر الباحث على ذبربة ادليداف الثاين. 
يفعل ذبربة ادلعجم أيضا يف تصنيف البحث العلمٌي على بعض طبٌلب 

 ُِفونوركغو يف تاريخ  ِويٌة احلكومٌية " بادلدرسة الثانGالفصل السابع "
.ك حيتار موضوع التجربة يف ىذه احلطوة على سٌتة عشر َُِٖأبريل 
 طبلٌبا.

يف ىذه ذبربة ادليداف الثاين يعطي الباحث الكلمات على الطبٌلب ك 
يأمرىم ليبحث تلك الكلمات ك ليطلبها على معجم الكتاب ادلدرسٌي 
باادلشاكرة يف آّموعة. كبعد ذالك يعطي الباحث اإلستبانة على كٌل 
ادلستجيب. ىذه اإلستبانة أف يعطي لتقييم ادلعجم ادلستعمل. ك كاف 
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عد إفعاؿ التجربة ربسينا على الئلنتاج التطويرٌم، إعتمادا الباحث ب
 باإلفرتاح الذم يوجد من ادلستجيب يف ىذه التجربة.

أٌما البياف من نتائج اإلستبياف اليت قد أيستيخًدـ على ادلستتجيب كما 
 ٕٓ: يلي

 
 معايًن اإلحتيار:

 ْ : (SBجٌيد جٌدا )
 ّ : (Bجٌيد )

 ِ : (Kتقص )
 ُ : (SKنقص جٌدا )

 

 السؤاؿ الرقم
 ادلستجيب

(SB) (B) (K) (SK) 
   ٖ ٖ لبلىتماـ مثًن غبلؼ تصميم ُ
  ُ ٔ ٗ بوضوح النص قراءة ديكن ِ

 قراءة يشجع البدين ادلظهر ّ
 ادلتعلمٌن

ٖ ٖ   

 احلركؼ كمظهر شكل يتطابق ْ
  ُ ْ ُُ القاموس مظهر مع

   ٕ ٗ تخطيطال ترتيبيكوف   ٓ
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 ككيفية كادلعاين للمصطلحات
 كفقا قراءة

  ُ ُُ ْ الكتابة كضع دقة ٔ

 كفقا اللغة استخداـيكوف  ٕ
   َُ ٔ للقواعد

  ُ ُِ ّ الصحيحة البنية اجلملعلى  ٖ

 إىل يؤدم ال اللغة استخداـ ٗ
  ِ ُُ ّ ادلعىن مضاعفة

يكوف فهم اللغة ادلستخدمة  َُ
  ُ ٗ ٔ شهلة

 ادلستخدمة اللغة تناسب ُُ
   ِ ُْ الطبلب تطور مستول

   ٗ ٕ لبلىتماـ مثًن التقدديي العرض ُِ
  ُ ُِ ّ للتعلم كسيلة دبثابة ُّ
   ٕ ٗ محلو يسهل ُْ

 يف استخدامها ديكن ُٓ
 كاألفراد آّموعات

ٖ ٕ ُ  

ُٔ 
 معىن عن البحث كيفية

 موضوعيا كلمةال
 

ٓ َُ ُ  

   ٔ َُ ككضع العبلمات تسهل ُٕ



72 
 

 صفحة كل يف الكلمات
 الكلمة معىن عن البحث

×ُِّ قيمة ادلعايًن( ×)مستجيب 
ْ 

ُّٗ
×ّ 

َُ×
ِ  

  َِ ُْٕ ِْٗ اجلملة الفرديٌة
 ِٗٗ اجلملة اإلمجالٌية

 احلساب على ذبربة ادليداف الثاين ُْ.ْجدكؿ 
 

 )ذبربة ادليداف الثالث(.
 ألكىل ك الثايٌن،ا من التجربة بعد كوف ادلعجم قد إستوىف صبلحٌية

يستمٌر الباحث على التجربة األخًنة يعين ذبربة ادليداف الثالث. ك يفعل 
" بادلدرسة الثانويٌة Gالتجربة على ثبلثوف طبلٌبا من الفصل السابع"

 .َُِٖأبريل  ُٗفونوركغو يف تاريخ  ِاحلكومٌية 
يف ىذه ذبربة ادليداف الثالث إستعمل موضوع التجربة على الفرديٌة 

يت يستعملها بادلشاكرة. يعطي الباحث الكلمات على كعلى آّموعة ال
الطبٌلب ك يأمرىم ليبحث تلك الكلمات ك ليطلبها على معجم الكتاب 
ادلدرسٌي. الفرؽ ىذه التجربة مع ذبربة ادليداف الثاين إلتزاـ كٌل الفرد من 
الطبٌلب ليعمل على أمر الباحث. كبعد ذالك يعطي الباحث اإلستبانة 

يب. ىذه اإلستبانة أف يعطي لتقييم ادلعجم ادلستعمل. ك  على كٌل ادلستج
كاف الباحث بعد إفعاؿ التجربة ربسينا على الئلنتاج التطويرٌم، إعتمادا 

 باإلفرتاح الذم يوجد من ادلستجيب يف ىذه التجربة.
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أٌما البياف من نتائج اإلستبياف اليت قد أيستيخًدـ على ادلستتجيب كما 
 ٖٓ: يلي

  
 اإلحتيار:معايًن  

 ْ : (SBجٌيد جٌدا )
 ّ : (Bجٌيد )

 ِ : (Kتقص )
 ُ : (SKنقص جٌدا )

 
 احلساب على ذبربة ادليداف الثالث ُٓ.ْجدكؿ 

 السؤاؿ الرقم
 ادلستجيب

(SB) (B) (K) (SK) 
   ُٔ ُْ لبلىتماـ مثًن غبلؼ تصميم ُ
  ُ ُّ ُٔ بوضوح النص قراءة ديكن ِ

 قراءة يشجع البدين ادلظهر ّ
   ُٔ ُْ ادلتعلمٌن

 احلركؼ كمظهر شكل يتطابق ْ
  ُ ُِ ُٕ القاموس مظهر مع

 تخطيطال ترتيبيكوف   ٓ
   ُٕ ُّ ككيفية كادلعاين للمصطلحات
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 كفقا قراءة
  ُ َِ ٗ الكتابة كضع دقة ٔ

 كفقا اللغة استخداـيكوف  ٕ
  ُ ُِ ٖ للقواعد

  ِ َِ ٖ الصحيحة البنية اجلملعلى  ٖ

 إىل يؤدم ال اللغة استخداـ ٗ
  ّ ِّ ْ ادلعىن مضاعفة

يكوف فهم اللغة ادلستخدمة  َُ
 شهلة

ُِ ُٕ ُ  

 ادلستخدمة اللغة تناسب ُُ
 الطبلب تطور مستول

َِ َُ   

   ُٖ ُِ لبلىتماـ مثًن التقدديي العرض ُِ
  ُ ِٔ ّ للتعلم كسيلة دبثابة ُّ
   ُِ ُٖ محلو يسهل ُْ

 يف استخدامها ديكن ُٓ
  ُ ُٔ ُّ كاألفراد آّموعات

 معىن عن البحث كيفية ُٔ
  ُ ِِ ٕ موضوعيا كلمةال

ُٕ 
 ككضع العبلمات تسهل

 صفحة كل يف الكلمات
 الكلمة معىن عن البحث

ُّ ُٕ   
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×َُِ قيمة ادلعايًن( ×)مستجيب 
ْ 

ِٗٔ
×ّ 

ُّ×
ِ  

  ِٔ ٖٖٖ َْٖ اجلملة الفرديٌة
 ُُٖٕ اجلملة اإلمجالٌية

    
  (Evaluationالتقوي ) .ٓ

على خطوات التقوي.  ADDIEكانت خطوات التطوير األخًنة بصغة 
يفعل الباحث خطوات التقوي بتحليل البيانات اليت خيصل من نتائج البحث ك 
من تعليم ادلفردات. أٌما ربليل البيانات اليت يف ىذه اخلطوة تنقٌسم على ثبلثة 
حاالت: األكؿ ربليل صبلحٌية على اإلنتاج من ااضر الذم ديلك مهارة على 

حث العلمٌي. الثاين ربليل عمل اإلنتاج التطويرٌم قدر علمو ك من مشرؼ الب
من اإلستبانة اليت توجٌو حٌن ذبربة ادليداف األكىل حٌّت األخًنة. الثالث ربليل من 

 نتائج التجربة على تعليم ادلفردات.
كانت نتائج البيانات من تصنيف اإلنتاج اليت تؤخد من مرجعة ااضر 

د أستعمل دلعرفة صبلحٌية ادلعجم اليت ك مشرؼ البحث العلمي باإلستبانة ق
تنظر من جانب صبلحٌية اتول، ك صبلحٌية الٌلغويٌة، ك صبلحٌية كتابة 
اتول. أٌما نتائج اإلستبانة اليت تؤخد من مرجعة الطبٌلب قد أستعمل دلعرفة 
إستجابة الطبٌلب على اإلنتاج التطويرٌم كسيلة يف تصنيف البحث العلمٌي. كأٌما 

البيانات اليت تؤخد من التجربة على تعليم ادلفردات دلعرفة زيادة اخلًن على  نتائج
التعليم. ىل ىناؾ زيادة اخلًن أـ ال بكوف اإلنتاج التطويرٌم يعين معجم الكتاب 

 ادلدرسٌي.



76 
 

حيصل الباحث البيانات يف ىذه اخلطوات البيانات الكٌمي، مٌث حيٌللل  
ة اليت تناؿ. فتبٌدؿ كوف طبقة صحيحة من كٌل جٌهة التقدير ك نتيجة األخًن 

 اإلنتاج التطويرٌم بشكل كيفٌي. 
 

 أ(. ربليل صبلحٌية اإلنتاج التطويرم من ااضر العاَل كادلشرؼ.
  

 )ربليل البيانات من تقييم عاَل اتول(.
احتار الباحث عادلٌن الذين يراجعاف ك جيرٌباف على زلتول معجم 

األستاذ أمحد زبيدم ادلاجستًن ك األستاذ عفيف الكتاب ادلدرسٌي، مها 
فًنديانشو. كىناؾ حصل الباحث البيانات يف درجة ادلتواسط على قيمة 

 ٗٓ مع التفاصيل كما يلي: ".ِٓ.ّ"
 

 ِ : مجلة ادلستجيب
 ُْ : مجلة السؤاؿ

 ُٗ : قيمة
 ِٓ.ّ( = ُ×ُْ) ÷ ُٗ : متوسط القيمة

 
 

دبعيار "جٌيد" حٌن ننظر على  األخًنة القيمة ك تنسب تلك 
 جدكؿ ادلعايًن، األيت: 
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 ادلعيار النتيجة
 جٌيد جٌدا ََ.ْ – ِٓ.ّ<
 جٌيد  ِٓ.ّ – َٓ.ِ<
 مقبوؿ َٓ.ِ – ٕٓ.ُ<

 مردكد ٕٓ.ُ – ََ.ُ
 ادلعايًن ُٔ.ْاجلدكؿ 

 

لذالك إعتمادا على ربليل البيانات اليت يراجع ك جيٌرب عادلاف 
ادلدرسي، فيكوف اإلنتاج التطويرم قد حيصل درجة زلتول معجم الكتاب 
" مع نوعية ادلعايًن "جٌيد"كيكوف اإلنتاج ِٓ.ّادلتواسط على قيمة "

التطويرٌم أف يقاؿ صبلحٌية، لكن حيتاج إىل ربسٌن اإلنتاج بادلفرتحات عن 
 العادلٌن دبحتول ادلعجم. أٌما ادلفرتحات العاٌمة اليت قٌدمها عادلاف، كما يلي:

. ينبغي على الباحث أف يهتٌم ك حيفظ من كتابة ادلفردات ك معنها عن ((ُ
 األخطاء.

((. ينبغي كوف كتابة ادلفردات ك معنها مهتمم على قواعد اللغة ِ
 َٔالصحيحة من لغة العربٌية ك إندكنيسيا.

 

 )ربليل البيانات من تقييم عاَل كسائل اإليضاح(.
ٌرب اإلنتاج التطويرم احتار الباحث عاَل كحده الذم يراجع ك جي

عرؼ رمحن حكيم ادلاجستًن.  من جانب كسائل اإليضاح، ىو األستاذ
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مع  ".ّٓ.ّكىناؾ حصل الباحث البيانات يف درجة األعلى على قيمة "
 ُٔ التفاصيل كما يلي:

 

 ُ : مجلة ادلستجيب
 ُٕ : مجلة السؤاؿ

 ٕٓ : قيمة
 ّٓ.ّ( = ُ×ُٕ) ÷ ٕٓ : متوسط القيمة

 
دبعيار "جٌيد جٌدا" حٌن ننظر على األخًنة القيمة  ك تنسب تلك
 جدكؿ ادلعايًن، األيت:
 ادلعيار النتيجة

 جٌيد جٌدا ََ.ْ – ِٓ.ّ<
 جٌيد  ِٓ.ّ – َٓ.ِ<
 مقبوؿ َٓ.ِ – ٕٓ.ُ<

 مردكد ٕٓ.ُ – ََ.ُ
 ادلعايًن ُٕ.ْاجلدكؿ 

 

 لذالك إعتمادا على ربليل البيانات اليت يراجع ك جيٌرب األستاذ
عرؼ رمحن حكيم ادلاجستًن زلتول من جانب كسائل اإليضاح، فيكوف 

" مع نوعية ّٓ.ّاإلنتاج التطويرم قد حيصل درجة األعلى على قيمة "
ادلعايًن "جٌيد جٌدا" كيكوف اإلنتاج التطويرٌم أف يقاؿ صبلحٌية، لكن حيتاج 
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فرتحات إىل ربسٌن اإلنتاج بادلفرتحات عن العادلٌن دبحتول ادلعجم. أٌما ادل
 العاٌمة اليت قٌدمها عادلاف، كما يلي:

((. ينبغي على الباحث أف يكٌب على اخلركؼ يف كتابة زلتول معجم ُ
 ِٔالكتاب ادلدرسٌي.

  

 )ربليل البيانات من تقييم مشرؼ البحث العلمٌي(.
قد توجو أيضا ىذا التقييم على مشرؼ البحث العلمٌي، األستاذ 

كىو يراجع ك جيٌرب اإلنتاج التطويرٌم. كىناؾ زلٌمد نصر ا ادلاجستًن. 
مع التفاصيل   ".ٔ.ّحصل الباحث البيانات يف درجة األعلى على قيمة "

 ّٔ كما يلي:
 ُ : مجلة ادلستجيب

 َِ : مجلة السؤاؿ
 ِٕ : قيمة

 ٔ.ّ( = ُ×َِ) ÷ ِٕ : متوسط القيمة
 

دبعيار "جٌيد جٌدا" حٌن ننظر على  األخًنة القيمة تلكك تنسب  
 جدكؿ ادلعايًن، األيت: 

 

 ادلعيار النتيجة
 جٌيد جٌدا ََ.ْ – ِٓ.ّ<
 جٌيد  ِٓ.ّ – َٓ.ِ<
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 مقبوؿ َٓ.ِ – ٕٓ.ُ<
 مردكد ٕٓ.ُ – ََ.ُ

 ادلعايًن ُٖ.ْاجلدكؿ 
 

لذالك إعتمادا على ربليل البيانات اليت يراجع ك جيٌرب األستاذ 
ادلاجستًن زلتول من اإلنتاج التطويرٌم يعين معجم الكتاب زلٌمد نصر ا 

ادلدرسٌي، فيكوف اإلنتاج التطويرم قد حيصل درجة األعلى على قيمة 
" مع نوعية ادلعايًن "جٌيد جٌدا" كيكوف اإلنتاج التطويرٌم أف يقاؿ ٔ.ّ"

 صبلحٌية.
النتيجة األخًنة من تلك احلطوات، ك إعتمادا على جانب زلتول 

، ك تركيب اللغويٌة، ك تصميم ادلعجم، ك إستعماؿ ادلعجم كاف ادلعجم
 اإلنتاج التطويرٌم أنيقاؿ صبلحٌية.

 
 ربليل البيانات من مرجعة الطبٌلب.  ( ب

جربة على اإلنتاج التطويرٌم، ك ىي: تمن ال حصل الباحث البيانات
ككاف ذبربة ادليداف األكىل، ك ذبربة ادليداف الثاين، ك ذبربة ادليداف الثالث. 

بعد إفعاؿ التجربة يف كٌل اخلطوات أف يفعل الباحث ربسٌن اإلنتاج 
التطويرم إعتمادا على اإلفرتاح الذم يتعٌلق بتطوير معجم الكتاب 

 ادلدرسي.
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 )ذبربة ادليداف األكىل(
يفعل الباحث ربليل البيانات يف ىذا آّاؿ من التجربة على ستة 

". كمن ذلك حصل الباحث البيانات يف درجة Gالطبلب بالفصل السابع "
   ْٔ مع التفاصيل كما يلي:" َّ.ّاألعلى على قيمة "

 

 ٔ : مجلة ادلستجيب
 ُٕ : مجلة السؤاؿ

 ّّٕ : قيمة
 َّ.ّ( = ٔ×ُٕ) ÷ ّّٕ : متوسط القيمة

 
تنسب تلك القيمة األخًنة دبعيار "موافق جٌدا" حٌن ننظر على 

 جدكؿ ادلعيار، األيت. 
 

 

 ادلعيار النتيجة
 موافق جٌدا ََ.ْ – ِٓ.ّ<
 موافق  ِٓ.ّ – َٓ.ِ<
 مقبوؿ َٓ.ِ – ٕٓ.ُ<

 مردكد ٕٓ.ُ – ََ.ُ
 ادلعايًن ُٗ.ْاجلدكؿ 
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 )ذبربة ادليداف الثاين(
يفعل الباحث ربليل البيانات يف ىذا آّاؿ من التجربة على ستة 

". كمن ذلك حصل الباحث البيانات يف Gعشر طبلبا بالفصل السابع "
  ٓٔ مع التفاصيل كما يلي:" ُْ.ّدرجة األعلى على قيمة "

 

 ُٔ : مجلة ادلستجيب
 ُٕ : مجلة السؤاؿ

 ِٗٗ : قيمة
 ُْ.ّ( = ُٔ×ُٕ) ÷ ِٗٗ : متوسط القيمة

 

تنسب تلك القيمة األخًنة دبعيار "موافق جٌدا" حٌن ننظر على 
 جدكؿ ادلعيار، األيت. 

 

 ادلعيار النتيجة
 موافق جٌدا ََ.ْ – ِٓ.ّ<
 موافق  ِٓ.ّ – َٓ.ِ<
 مقبوؿ َٓ.ِ – ٕٓ.ُ<

 مردكد ٕٓ.ُ – ََ.ُ
 ادلعايًن ُٗ.ْاجلدكؿ 
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 )ذبربة ادليداف الثالث(
ىذه التجربة ذبربة أخًنة على اإلنتاج التطويرم، كيفعل الباحث 

ثبلثٌن طبلبا بالفصل السابع ربليل البيانات يف ىذا آّاؿ من التجربة على 
"G دلعرفة حالة اإلنتاج، بأٌف األنتاج التطويرم قد إستوىف صبلحٌية "

التطبيقو. كمن ذلك حصل الباحث البيانات يف درجة األعلى على قيمة 
 ٔٔ " مع التفاصيل كما يلي:"ّٔ.ّ"

 

 َّ : مجلة ادلستجيب
 ُٕ : مجلة السؤاؿ

 ُُٖٕ : قيمة
 ّٔ.ّ( = َّ×ُٕ) ÷ ُُٖٕ : متوسط القيمة

 

تنسب تلك القيمة األخًنة دبعيار "موافق جٌدا" حٌن ننظر على  
 جدكؿ ادلعيار، األيت.

 
 

 ادلعيار النتيجة
 موافق جٌدا ََ.ْ – ِٓ.ّ<
 موافق  ِٓ.ّ – َٓ.ِ<
 مقبوؿ َٓ.ِ – ٕٓ.ُ<

 مردكد ٕٓ.ُ – ََ.ُ
 ادلعايًن َِ.ْاجلدكؿ 
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إذا نرل من تلك حطوات التجربة، بأٌف كبل من التجربة ربصل 
على درجة األعلى بنوعٌية ادلعيار " موافق جٌدا" فيكوف اإلنتاج التطويرم 

 يعين معجم الكتاب ادلدرسي قد إستوىف صبلحٌية من حيث التطبيق. 
" Gالسابع " أٌما ادلفرتحات العاٌمة تليت قٌدمها طبٌلب الفصل

 فونوركغو، كما يايل: ِويٌة احلكومٌي بادلدرسة الثان
 ((. تكوف األخطاء من كتابة زلتول ادلعجم.ُ
 ((. ينبغي أف جيمع الباحث كٌل الكلمات يف الكتاب ادلدرسي.ِ
((. ينبغي أف يزيد الباحث ادلفردات من خارج ادلواد يف الكتاب ّ

 ادلدرسٌي.
 ادلعجم.((. ينبغي أف يكٌب الباحث على اخلركؼ يف كتابة ْ

 
 ج(. ربليل البيانات من التجربة على التعليم. 

نتائج البيانات اليت تؤخد من التجربة على تعليم ادلفردات دلعرفة 
زيادة اخلًن على التعليم. ىل ىناؾ زيادة اخلًن أـ ال بكوف اإلنتاج التطويرٌم 
يعين معجم الكتاب ادلدرسٌي. يف ىذا آّاؿ يفعل الباحث على ذبربتٌن، 

ك التجربة األخًنة. كمن أساس تلك التجربة يعرؼ منها   لتجربة األكىلا
اإلنتاج التطويرٌم يعين معجم الكتاب  زيادة اخلًن يف تعليم ادلفردات بكوف

 ٕٔ مع التفاصيل كما يلي: مقبوؿ. Haمردكد ك  Hoادلدرسٌي. ألٌف 
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 7 D Y7 Y0 الرقم اإلسم 
ُٔ -ْ  ََُ ٗٔ Aditya Gautama R ُ 
ََْ -َِ  ٗٔ ٕٔ Aldifa Dwi S ِ 
ُْْ -ُِ  ِٗ َٖ Alfi Mu'awanatul U ّ 
ََْ -َِ  ََُ َٖ Alifah Ilyana ْ 
ُْْ -ُِ  ََُ ٖٖ Alvina Abe Stella ٓ 
ْٔ -ٖ  ََُ ِٗ Ameylia Triwanda C ٔ 
ُٔ -ْ  ٗٔ ِٗ Andre Alvian S ٕ 
ْٔ -ٖ  ٖٖ َٖ Aris Dwi Verdiansah ٖ 
ٕٓٔ -ِْ  ِٕ ْٖ Azkia Nihayyatul ٗ 
ُْْ -ُِ  ْٖ ِٕ Bagas Aji Saputro َُ 
ْٔ -ٖ  َٖ ِٕ Dany Alriyan S ُُ 
ْٕٖ -ِٖ  ٕٔ ْٖ Dhea Noer Afriza ُِ 
ْٔ -ٖ  َٖ ِٕ Eka Wisnu H ُّ 
ُْْ -ُِ  ََُ ٖٖ Elvina Ade Stella ُْ 
ِٓٔ -ُٔ  ََُ ْٖ Faiza Azzahra S ُٓ 
ِٓٔ -ُٔ  ٗٔ َٖ Famela Predina ُٔ 
ْٔ -ٖ  ِٗ ْٖ Haidar Asrofi ُٕ 
ْٕٖ -ِٖ  ْٖ ٓٔ Ilyas Wibisono ُٖ 
ُْْ -ُِ  ََُ ٖٖ Mirza Farhana ُٗ 
ْٔ -ٖ  ٗٔ ٖٖ Naufal Annora I َِ 
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ِٓٔ -ُٔ  ٗٔ َٖ Noviana Rustanti ُِ 
ِٓٔ -ُٔ  ِٗ ٕٔ Putri Alya Aura R ِِ 
ََْ -َِ  ََُ َٖ Putri Alyaa Afifah ِّ 
ِٓٔ -ُٔ  ََُ ْٖ Rena Fauzan Naifa ِْ 
ُٔ -ْ  ِٗ ٖٖ Reyfaldo Arfito ِٓ 
ُْْ -ُِ  ٖٖ ٕٔ Reza Alvina Sherly ِٔ 
ْٔ -ٖ  َٖ ِٕ Rico Aldy Pamungka ِٕ 
ِٓٔ -ُٔ  ٗٔ َٖ Rosyid Eka Ramadan ِٖ 
ََْ -َِ  ََُ َٖ Septiana Eka Irawati ِٗ 
ِٓٔ -ُٔ  ََُ ْٖ Tazkiya Nur Hamidah َّ 
ِٓٔ -ُٔ  ِٗ ٕٔ Wina Dwi Rahmawa ُّ 
ِٓٔ -ُٔ  ٗٔ َٖ Yusuf Rizalul Fikri ِّ 
ْٔ -ٖ  ٗٔ ٖٖ Zafira Aqlilla Silva ّّ 
ْٔ -ٖ  َٖ ِٕ Zahara Oktaviani ّْ 
ُْْ -ُِ  ٗٔ ْٖ Aurie Dzakkiya M ّٓ 
َٕٖٔ -ِْٕ  اجلملة 

 
 tَاحلساب ليحصل القيمة  ُِ.ْ اجلدكؿ
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 الٌرمز (ُ

 يت تناكؿ احلساب:من اجلدكؿ اآل
  

     √  7

 
- 

  

 
 7 

     √2181

01
- 

-427

01
 7 

 SDD=1307811402 

 

D          = Y1-Y2 

ΣDD           =  Deviation Standart  ِك  ُمن الفرؽ بٌن نتائج  

    ΣD  = ِك  ُالفرؽ بٌن نتائج    
 

      
   

√ -0

 

SEMD = Standar Error من Mean of Difference 

 

 SEMD = 
1307811402 

1380111081 
 

 SEMD = 03110012 

 

    
  

    

       
  

 
 

 MD = Mean of Difference  
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 00 4812040

0 110012
   

  
     07 801100 
     07 801 

 
 db = n-0= 34=1-35  

 
= to%، ٓففى درجة ادلغزل  ".t( جبدكؿ القيمة "dbمٌث رجع )

  مقبوؿ. Haمردكد ك  Ho، ك  to > ttفلذلك   َّ،ِ= ttك 8َُِّٖ
 to  >ttفلذلك   ِٕ،ِ= ttك   ِٗٗ.ّ= to%، ُك ىف درجة ادلغزل 

 مقبوؿ. Haمردكد ك  Ho، ك 
 

( أنٌاإلنتاج التطويرم ُلذالك، كاف الباحث أف حيصل نتيجة كما يلي: )
(، التصميم Analysisيعين التحليل ) ADDIEقد كافق حبطوات التطوير على صيغة 

(Design( التطوير ،)Development( التنفيذ ،)Impelementation التقوي ،)
(Evaluation( .)ِ أٌف إصطبلح يف ) ىذادلعجم مرجع على الكلمات آّموعات

( أٌف اإلنتاج التطويرم يناسب معايًن الصبلحٌية ك ديلك ّيف الكتاب ادلدرسي. )
 مستول التطبيق العملٌي.
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 اخلامس الباب
 اإلختتاـ

 
 .اخلبلصة﴾. أ﴿

 البحث ىذا الباحث يلٌخص السابقة، البيانات ربليل من جاء ما على إعتمادا
 :يلي كما العلميٌ 

 قد ك. العلميٌ  البحث ىذا من التطويرم اإلنتاج ادلدرسي الكتاب معجم كاف
 ،(Analysis) التحليل يعين ADDIE  صيغة على التطوير خبطوات تطويره حصل

 التقوي ،(Impelementation) التنفيذ ،(Development) التطوير ،(Design) التصميم
(Evaluation). احلتول عاَل تقييم من تؤخذ اليت البيانات نتائج ينظر أف ديكن كىناؾ 

 ادلعيار نةعٌية مع" ِٓ.ّ" قيمة على ادلتواسط درجة يف البيانات الباحث حصل قد
 الباحث حصل اإليضاح كسائل عاَل تقييم من تؤخذ اليت البيانات نتلئج كمن ،"جٌيد"

 من ك ،"جٌدا جيد" ادلعيار نوعٌية مع" ّٓ.ّ" قيمة على األعلى درجة يف البيانات
 يف البيانات الباحث حصل العلميٌ  البحث مشرؼ من تؤخذ اليت البيانات نتائج
 نتائج ينظر أف كديكن". جٌدا جٌيد" ادلعيار نوعٌية مع" ٔ.ّ" قيمة على األعلى درجة

 على حصل قد األكىل التجربة يف الطبٌلب إجابات خبلؿ من تؤخذ اليت البيانات
 الباحث حصل قد ك ،"جٌدا موافق" ادلعيار نوعٌية مع" َّ.ّ"  بقيمة األعلى درجة

 ادلعيار نوعٌية مع" ُْ.ّ" بقيمة األعلى درجة على الثاين ادليداف ذبربة من البيانات
 األعلى درجة على  الثالث ادليداف ذبربة من أيضا البيانات حصل قد ك ،"جٌدا موافق"

 الكتاب معجم ذالك،كاف على نظرا". جٌدا موافق" ادلعيار نوعٌية مع" ّٔ.ّ" بقيمة
 لتشهيل كسيلة ادلدرسي الكتاب معجم ىذا سيكوف ك. صبلحٌية يقاؿ أف ادلدرسي

 تعليم على التجربة نتيجة من ذالك يدىؿٌ  ك. ادلفردات تعليم على الطبٌلب مشكبلت
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بكوف ارتفاع نتيجة التجربة بٌن قبل استعماؿ ادلعجم كبعد استعماؿ  ادلفردات،
 .مقبوؿ Ha ك مردكد Ho  أساس من ادلعجم،

 
  اإلقرتاحات﴾. ب﴿

 التاسع، ك السامن الفصل على ادلدرسي الكتاب معجم ىذا يطورٌ  أف ينبغي
 ادلعجم ىذا جيوز ال ك. ادلفردات تعليم على الطبٌلبى  سٌهل قد ادلعجم ىذا ألفٌ 

 األخر الباحث كوف أين عسى األتى يـو يف فلذلك فقد، السبع الفصل يف مقصور
 ذالك سول. التاسع ك السامن الفصل يف ادلدرسي الكتاب معجم يطٌور ك ديٌرس الذم
 الكتاب معجم ىذا ليكوف اإلنزليزيٌة اللغة كمثل ادلعجم ىذا يف اللغة زيادة ينبغي

 .         كامبل ادلدرسيٌ 



 
 

Menjadi Penerjemah  

Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik

، Instrumen Perangkat Pembelajaran

Kamus Indonesia Arab 

 Leksikologi Bahasa Arab 

 Media Pembelajaran Bahasa Arab 

Penelitian Pendidikan  ، 



 
 

 Buku Siswa Bahasa Arab . 

 Kamus Bisri Indonesia Arab, Arab Indonesia 

 Model Penelitian Pengembangann 

 

 Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktvif 

 Model Penelitian: Pendidikan Dan Pengembangan

 ،Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatin dan R&D  

،  Metode Penelitian & Pengembangan (Research dan Development

 Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan



 
 

Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap

Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap

 Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 

Kamus Arab-Indonesia 



 ر الباحثإقرا
 

 شهراين اديتييا فريمان : االسم
 411412112 : رقم دفرتالقيد

 يةالتعليمكلية الرتبية والعلوم  : الكلية
 قسم اللغة العربسة : القسم

 
أقر بأن هذا البحث العلمي الذى حضرته لتوفري شرط لنيل درجة سرجانا يف تعليم 
اللغة العربية بكلية علوم الرتبية والتعليم باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو حتت 

للصف  السابع بالمدرسة  ةاللغة العربي   المدرسي علىكتاب التطوير معجم  :ادلوضوع
  2102 -2102فونوروغو السنة الدراسي ة  2الثانوي ة اإلسالمي ة الحكومي ة 

وكتبته بنفسي وما زّورته من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد استقباال 
أنه من تأليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك، ولن تكون 
ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية علوم الرتبية والتعليم باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 فونوروجو . 
 وقد حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك. هذا،

 
 4112  يليو  10, فونوروغو

 ادلقرّ 

 اديتيا فريمان شهراين
 411412112رقم دفرت القيد: 



 ترجمة الحياة
 

ماكاتان. و ، فارانج، كراجانبقرية   6991 أبريل 32، راينشه ولد أديتيا فريمان
ادلدرسة  راين منشه أديتيا فريمان "سونارسيو". خرّجو السّيدة ىو إبن من السّيد "ترميو"

م ، مّث إستمّر دراستو على  3009بسنة كراجان، فارانج، ماكاتان  6اإلبتدائّية احلكومّية 
ادلدرسة الثانويّة اإلسالمّية دار اذلدى ماياك توناتان فونونروغو، حّّت ادلدرسة العالّية 

راين طالٌب من ادلعهد دار اذلدى شه أديتيا فريمان اإلسالمّية يف ىناك أيضا. سوى ذالك، أّما
على  ماياك توناتان فونونروغو ويدرس علم الدين فيها. بعد اخلروج من ادلدرسة العالّية إستمرّ 

بويّة قسم اللغة العربّيو حّت ىف كلية الرتبية و العلوم الرت  عة اإلسالمّية احلكومّية فونوروغواجلام
 ن.اآل

رجال ناجحا يف الدونيا و األخرة. و اراده ان يكون  رجال كون و املو ان ي
 للدين و الوطن، امني يا رّب العادلني.  صاحلا نافعا

 
 

 3062 يونييو 2فونوروغو، 
 الباحث

 
 

 راينشه أديتيا فريمان
 360465001رقم دفرت القيد: 

 




