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 الملخص

: فعالية استخدام القاموس شاملة على قدرة احملادثة لدى الطالبات يف  ادلوضوع
 0062/0063مسارانج ىف سنة الدراسة معهد اجلامعة واىل سوجنو 

 : فيك فؤادية اإلسم
 6606001011:  رقم الطالبة

كشف ىذا البحث عن استخدام القاموس شاملة على قدرة احملادثة لدى 
الطالبات يف معهد اجلامعة واىل سوجنو مسارانج. ادلسألة اليت قدمتها الباحثة يف ىذا 

عالية لقدرة احملادثة لدى الطالبات يف معهد البحث ىي ىل يف استخدام القاموس شاملة ف
 ؟ 0063/  0062اجلامعة واىل سوجنو مسارانج ىف سنة الدراسة 

يهدف ىذا البحث دلعرفة قدر فعالية استخدام القاموس شاملة على قدرة احملادثة 
 .0063/  0062لدى الطالبات يف معهد اجلامعة واىل سوجنو مسارانج ىف سنة الدراسة 

الذي ينفذ يف ادلعهد واىل سوجنو  (eksperimen)حبث جترييب  ىذا البحث
مسارانج. السكان الذين يسُتخدمون يف ىذا البحث ىن الطالبات يف ادلعهد واىل سوجنو 

. تقنية أخذ العينات ادلستخدمة ىي تقنية 0062/0063مسارنج يف سنة الدراسة 
التجريبية ىي اجملموعة اليت  اجملموعة(. teknik random samplingالعينات العشوائية )

الضابطة ىي اجملموعة اليت ال تستخدم القاموس اجملموعة تستخدم القاموس شاملة. و 
شاملة. وحتصل على نتائج االختبار حيث حتليلها يف مرحلة النهائية ، وىي اختبار 

إختبار فرق و  (Uji Homogenitas)إختبار التجانس  و (Uji Normalitas)اإلستواء 
 .(Uji Perbedaan Rata-rata)توسط ادل

مع  -t. استنادا إىل حساب اختبار -tيستخدم اختبار فرضية البحث اختبار 
<   حساب . ألن  6،111=  جدول <  0،261=  حساب حيصل على   %5مستوى داللة 

 و



. 

مقبولة. حىت ميكن استنتاج أّن متوسط قيمة احملادثة  (  )حىت الفرضية ادلقدمة   جدول 
للمجموعة باستخدام القاموس شاملة أحسن من قيمة احملادثة للمجموعة الذي ال 

 تستخدم القاموس شاملة.
. 
 

 
  

 ز
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 الشعار
 

                        

                  

 
5. karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 

8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.1 
 

 
  

                                                             
1 Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Kudus: 

Menara Kudus, 2006), hal 596 
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 اإلهداء

 أىدي ىذا البحث العلمي إىل :

حممد عبد ادلناف شاعر و امي أسوة حسنة , الذان يربياين و  أيبوالدي 
 يشجعاين و يرمحاين طول حيايت ,جزامها اهلل أحسن اجلزاء. 

 
  

 ط
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 الشكر و التقديركلمة 

احلمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار مقدار األقدار مصرف األمور مكور الليل 
على النهار تبصرة ألوىل القلوب و األبصار الذي أيقظ من خلقو من أصطفاه فأدخلو يف 
محلة األجيار و وفق من اجتباه من عبيده فجعلو من ادلقربني األبرار و بصر من أحبو 

ىذه الدار فاجتهدوا يف مرضاتو و التأىيب لدار القرار واجتناب ما يسخطو و فزدىم يف 
احلذر من عذاب النار و أخذوا أنفسهم باجلد يف طاعتو و مالزمة ذكره بالعشي و 
اإلبكار و عند تغاير األحوال و مجيع أناء الليل و النهار فاستنارت قلوهبم بلوامع األنوار 

 عمو و أسألو ادلزيد من فضلو و كرمو.أمحده أبلغ احلمد على مجيع ن

و أشهد أن الإلو إال اهلل العظيم الواحد الصمد العزيز الكرًن و أشهد أن حممدا 
عبده و رسولو و صفية و حبيبو و خليلو أفضل ادلخلوقني و أكرم السابقني و الالحقني 

 بعدصلوات اهلل و سالمو عليو و سائر األنبياء و أل و سائر الصاحلني . أما 

ال يسعين يف ىذا ادلقام إال أن أقدم الشكر جبزيل الشكر و العرفان مع ألف 
 سرور إىل :

فضيلة السيد الدكتور احلاج رىارجو ادلاجستري كعميد كلية علوم الًتبية و  .6
 .نجالتدريس جبامعة وايل ساعا اإلسالمية احلكومية مسارا

كرئيس قسم تعليم اللغة العربية فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري   .0
الذي قد أتاحين النصائح و التسهيالت و اإلرشادات طوال إجناز ىذا البحث 

 و نائبو السيدة تؤيت قرة العني ادلاجسًت.

 ي
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شريّف الكرميني الليث عاشقني ادلاجستري و الدكتور حمفو  دلصاحب السعادة  .6
العلمي العريب من أرشداين يف تنظيم ىذا البحث  انصديق ادلاجستري, الذ

اإلبتداء حىت اإلنتهاء , شكرا جزيال على األوقات و التوجهات و اإلرشادات. 
أطال اهلل عمرمها و بارك فيو و أدام نفعو و نفعنا هبما و بعلومهما يف الدارين . 

 أمني.
أصدقائي و زمالئي يف قسم تعليم اللغة العربية و خاصة إىل مجيع أصحايب  .6

تعليم اللغة العربية ب الذين يصاحبون يف طلب العلم   األحباء من فصل قسم
جبامعة وايل ساعا اإلسالمية احلكومية مساراع. سهل اهلل أمورىم و إياي و بارك 

 فيهم و إياي و بلغهم و إياي إىل مقاصدنا.
 معلميت العزيزة احلبيبة أمنا أوىف عبد اهلل عمر احلافظة  .2
 العريب , فكرة و وقتا و نقدا .  من ساعدوين يف تنظيم ىذا البحث العلمي .1

جزاىم اهلل أحسن اجلزاء، عسى اهلل أن يعطينا علما نافعا وحكمة و أن يهدينا 
 إىل صراط ادلستقيم

  

 ك
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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث .أ 
ها القاموس. ورمبا ميكن ان منو الدعم  إىل أدوات ةحيتاج تعّلم اللغة األجنبي

الصعوبات اليت حتدث يف تعليم اللغة العربية يف ادلشاكل اللغوية مبساعدة  على حيلّ 
 1القاموس.

Kamus قارن بـميكن أن ي العربية، قاموس، يصدر منdictionary  يف
. يسمى ocean عند ىانس وير لغويا مبعٌت dictionary و االجنلزية. إن القاموس

 القاموس ىو كتاب2ادلصطلحات على نطاق واسع. وأبذلك ألنو جيمع ادلفردات 
 خاصة من الًتتيب أو ادلفردات أو ادلصطلحات، سواء عامةحيتوي على قائمة 

خر  أو األ باللغة ستخدام والنطق والتكوين و مرادفاالو  اسري ادلعٌتدجبدي مع تفاأل
 3ة يف القاموس.اللغة ادلستخدم

يأخذ  القاموس لو دور مهم يف حفظ اللغة. من القاموس، انو كثري من الناس
معرفة القضايا ادلهمة حول اللغة يف التعبري  ىا بصحيح ، معاويستخدم الكلمات ومعن

ن مجيع التخصصات يف العلوم . ولذلك فإعلومعن األفكار بانتظام ، ويف تطوير ال
 4عن القاموس. بعيدة ليس مقًتبة

                                                             
1
Busro, M. M. (2016). Sejarah Perkamusan Bahasa Arab di Indonesia. 

El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 4(2), 129-158. 
2
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya,2014) hal 257 
3
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab... hal 258 

4
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab... hal 268 
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بني الناس أمرا شائعا ،  الطتصر احلديث أصبحت ىذه العالقة واالخيف الع
من األمور الواجبات  ت األمة. لذلك فهم اللغة االجنبيةكن اعتبارىا كحاجاميحىت 
 اخًتاق الساحة العادلية. لوسيلة

لغات االتصال الدويل اليت ذلا تأثري يف بناء ديناميات  اللغة العربية ىي إحدي
اليت تنمي ادلهارات الشفوية والكتابية للفهم  اّدةاجملتمع العادلي. واللغة العربية ىي ادل

لدين وادلعرفة العامة واالجتماعية وكشف ادلعلومات واألفكار وادلشاعر وتطوير قدرة ا
ادلنفصل.  مام ادلتكامل والنظاوىناك نظامان يف تدريس اللغة ، ومها النظ والثقافية.

ة ، مثل النحو ىو درس اللغة يف عدة مواد الدراسوالنظام ادلنفصل يف تدريس اللغة 
ترب النظام والصرف و ادلطالعة و اإلنشاء واإلستماع واحملادثة واإلمالء. ويف حني يع

ادلتكامل اللغة كواحدة كاملة ومرتبطة ومتصلة ببعضها على البعض ، وليست كجزء 
 5واحدة فقط ىي اللغة العربية.ال ةماّدة الدراس لذلك يف ىذا النظام كانتمنفصل. 
 احلروف كتابة و (fonologi) األصوات علمّلف عناصر اللغة من تتأ

(ortografi)  والصرف و النحو وادلفردات. يف حني أن ادلهارة اللغوية ىي القدرة
الكتايب و التقديري أو اإلنتاجي مبا  ي أوالشفو  على استخدام اللغة كوسيلة االتصال

 6ستماع.يف ذلك من مهارات القراءة والكتابة و الكالم واال
 أنواع القدرات اليت يراد اللغوية ، تعترب احملادثة من إحد  كإحد  ادلهارات

مهارات الكالم )احملادثة( ىي  7فيها اللغة العربية. ثةيمن وصوذلا يف تعليم اللغة احلد
القدرة على التعبري عن األصوات أو الكلمات للتعبري عن األفكار واآلراء والرغبات أو 

                                                             
5 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Misykat, 2005) hal 105-106 
6
Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab... hal 

108-109  
7
Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab... hal 149 
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 تصالشخص االخر. بشكل عام هتدف احملادثة ليستطيع الطالب باإللادلشاعر ل
الرسائل إىل اآلخرين بطريقة  ن ينقلواأميكنهم  .ىااللغة اليت تعّلمو ب االشفوي جيد

 8مقبولة اجتماعًيا.
ادلتحدث بنشاط  جنبية ستكون سهال إن يكونم الكالم باللغة األعملية تعلّ 
، لذلك نتعلم ا نتعلم القراءة عن طريق القراءةويقال أيضا أنن .تصاليف جهود اإل

 األضعاف والعيوب يف نظام الطريق القدمية إحد  9الكالم عن طريق الكالم.
من  يليكون القل، حىت فنقص التدريب الشفهي مبكثّ  لتدريس اللغة يف إندونيسيا

اللغة العربية ىي لغة  .ن يستطيعوا التعبري عن أفكارىم ومشاعرىم شفهياً أ الطالب
بع فإن الطالب اإلندونيسيني يواجهون أجنبية للطالب اإلندونيسيني ، وبالطّ 

 .ادلشكالت يف تعّلم اللغة العربية سواء كانت مشكالت لغوية أو غري لغوية
عاىد اليت جيب على الطالبات ادل  حدإ معهد وايل سوجنو مسارانج ىو

اللغة  يومية واإلتصالية. بوجوب استخداماإلجنليزية كلغة -خدام اللغة العربيةالست
،  ادلهارات اللغوية األربععميكن مجيع الطالبات من إتقان  اإلجنليزية ، يرجى-العربية

 نها. منها احملادثة. بطريق اخلطابة وتطوير احملادثة باستخدام ادلفردات اليت فهم
اإلىتمام على  تدريب الكالم حتتاج إىل احلصول  مناذج احملادثة كإحد 

اإلىتمام  يف اليت تثري اخلاص يف تعليم اللغة العربية. أنشطة التحدث ىي االنشطة
قاسية. وىذا  بيئةز مشاركة الطالبات ، وأصبحت حتفي ، وليستالعكش وكذلك

 10اجلملة. ادلفردات وأمناط حيدث ألن لدي الطالبات قّلة

                                                             
8
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، كثري من الطالبات يف "معهد وايل سوجنو" اليت جيدن الصعوبات  يف احلقيقة
ادلفردات وأمناط اجلملة. إهنن يشعرن ان حيتجن  أنشطة احملادثة ، بسبب لديهن قّلة يف
 احملادثة كأداة نقل الرسالة إىل اآلخرين. دات يف أنشطة كثري من ادلفر   إىل

قاموس الذي يساعد يف تسهيل  نجفالطالبات حتت واستنادا إىل ىذه ادلشكلة
قاموس الالقواميس ادلستخدمة ىو   حدإ و أنشطة احملادثة يف معهد وايل سوجنو.
. يهدف ىذا نظيف و برىان يوسف حبييبال رشاملة. ىذا القاموس كتبو زلمد فخ

ىتمامات الطالب وادلعلمني إلتقان مهارات اللغة إىل تلبية احتياجات و ا القاموس
ىذا القاموس ال حيتوي على ادلفردات فقط، ولكن خاصة يف مهارات الكالم.  العربية

ذلك ، اىل  و إضافة .بني األشخاص ىناك أمناط اجلملة ادلختلفة ادلطلوبة للتواصل
ص اخلطبة و رئيس اجللسة. ولذلك  ا على عدة أمثلة نحيتوي ىذا القاموس أيض

شاملة على  تشعر الباحثة باحلاجة إىل إجراء حبث بعنوان "فعالية استخدام القاموس
قدرة احملادثة لد  الطالبات يف معهد اجلامعة واىل سوجنو مسارانج ىف سنة الدراسة 

2018/2019" 
 

 تحديد المسألة .ب 
 ىي: حثة حتديد ادلسألةالسابقة ، تأخذ البا استنادا إىل خلفية البحث

شاملة فعالية لقدرة احملادثة لد  الطالبات يف معهد  ىل يف استخدام القاموس
 ؟ 2019/  2018اجلامعة واىل سوجنو مسارانج ىف سنة الدراسة 
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 أهداف البحث و فوائدها .ج 
 أىداف البحث .أ 

يف كتابة  استنادا إىل ادلشاكل ادلذكورة السابقة ، فإن اذلدف الذي يراد حتقيقو
احملادثة  على قدرة شاملة ام القاموسىذا البحث أن يعرف قدر فعالية استخد

/  2018 لد  الطالبات يف معهد اجلامعة واىل سوجنو مسارانج ىف سنة الدراسة
2019 

 فوائد البحث .ب 
 نتائج ىذا البحث ذلا فوائد عديدة ، وىي:

 النظرية:  الفائدة .1
خلدمة يف العلم والتعليم ، ومتكن استخدامها  متكن أن تعطى نتائج البحث ا

 كادلرجع واالعتبار للبحث وتثبت احلقيقة النظرية من رأي أىل الًتبية.
 :الطبيقية فائدة .2

 :للباحثة ( أ
من ادلتوقع أن تكون نتائج البحث مصدر إذلام للباحثني احملتملني 

بالنسبة إىل ، خاصة شارةادلهتمني بإجراء األحباث يف رلال التعليم واإل
الباحثني يف ادلستقبل الذين سيدرسون القضايا ذات الصلة بادلشكالت 

 ادلوجودة يف ىذا البحث.
 للمعهد: ( ب

ميكن أن يكون ىذا البحث مفيدا كمدخل دلعّلم ادلعهد واىل سوجنو  (1
 مسارانج لتحسني قدرة الطالبات على مهارة احملادثة.

مشكلة فعالية استخدام إعطاء مسامهة الفكر والتحسني يف  (2
 على قدرة احملادثة لد  الطالبات يف ادلستقبل. شاملة القاموس
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لطالبات يف ادلعهد إلضافة إىل جتربة التعلم وتوسيع ادلعرفة يف تعليم  (3
 اللغة الربية، خاصة يف احملادثة.

 
 



 
 

7 

 ب الثانيالبا
 يالهيكل النظر 

 القاموس وقدرة المحادثة .أ 
 الفعالية .أ 

 تعريف الفعالية .1
 أو النتيجة لأهنا تؤثر وربص   دبعٍت" الفع  " كلمة منخوذة مأ ةالي  فع   لفظ

 إصلاز مستوى بُت بادلقارنة ارتباطا الفعالية ترتبط ، E. Mulyasa قالت 1.ادلنفعة
اليت  النتائج و احلقيقية النتائجبُت  قارنةادل أو ، ةمسبق اخلطات ادلرتبة مع اذلدف
 شاملة القاموس باستخدام ميالتعل صلاح هيف البحث ىذايف  فعاليةالأما  2.هازبط ط
 . مسارنج سوصلو واىل اجلامعة معهد ىف الطالبات لدى احملادثة قدرة على

 و التعلم ةعملي   تنفيذ بعد حصلت اليت فيدةادل نتيجةال ىي التعليم فعالية إن
تيجة االختبار ديكن طرق كثَتة إحداىن باإلختبار. فن  التعليم فعالية ةعرف، دل مالتعلي

و الطريقة الواحدة  3.أن تستخدمها لتقييم اجلوانب ادلختلفة عن عملية التدريس
لنعرف ىل طريقة التعليم  وىذا تبار.يف ىذا البحث ىي بطريقة االخ لتقييم الفعالية

نستخدمها فعالية أم ال، وذلك من خالل مقارنة النتيجة النهائية لقدرة احملادثة  اليت
لية ىذا البحث تعرف عندما تكون الدى الطالبات يف معهد وايل سوصلو. و فع

جملموعة التجريبية أفضل من النتيجة النتيجة ادلتوسطة لقدرة احملادثة لدى الطالبات ا
 .لضابطةادلتوسطة لدى الطالبات يف اجملموعة ا
                                                             

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesi, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. 3, hal 284 
2 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja 

Rosda, 2007) hal 82 
3 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, 

(Jakarta: Kencana, 2010) hal 20 
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 الفعالية معايَت .2
 4 : دبا يف ذلك َتالحظة فعالية الربنامج من ادلعاي، ديكن م وفقا دلعاسرة

 :  ادلهمة أو الوظيفةمن حيث  (أ 
ويقال إن ادلؤسسات فعالة إذا كانت تقوم بواجباهتا أو وظائفها ، وكذلك برنامج 

تنفيذ ادلهام والوظائف بشكل جيد وتعلم الطالب بشكل   التعلم فعال إذا كان
 .جيد

 : ربنامجالطة أو من حيث اخل  (ب 
ادلقصود خبطة أو برنامج ىنا ىو خطة التعليم الربنارلية ، إذا كان كل خطط ديكن 

 .تنفيذىا، فهي يقال إن اخلطط أو الربامج فعالة
 : األىداف أو الظروف ادلثالية من حيث (ج 

إذا أىداف الربنامج ديكن ، برنامج النشاط فعال من حيث النتائجيقال أن 
 .ربقيقو

 
 القاموس  .ب 

 القاموس تعريف .1
 تساوي اليت العربية اللغة يف القاموس كلمة من مأخوذة Kamus كلمة

 يف ادلعجم و القاموس كلمة تعترب و. االصلليزية اللغة يف Dictionary كلمة
 و. حرفيا Ocean دبعٌت وير ىانز عند مها و 5.فتُتمًتاد كعبارتُت احلاضر الوقت
. شامل واسع بنطاق صطالحاتاإل وأ الكلمات على حيتوي القواميس ألن ذلك

                                                             
4
 Erwandy Eka Januardi Wijaya dan Dien Novita, “Pengaruh 

Efektivitas Sistem Informasi Administrasi PT. LG Electonics Indonesia 

Cabang Palembang Terhadap Kinerja Karyawan” hal 3 
5
 Moch. Syarif Hidayatullah, Cakrawala Linguistik Arab, (Tangerang 

Selatan: Alkitabah, 2012) hal 86  
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 نأ اللغوية ادلصطلحات معجم يف يبعلبك و الصناعة و اللغة علم يف القامسي قال
 يف واحد تعريف فلهما مًتادفتُت لكوهنما و. ادلعجم يرادف القاموس لفظ

 تويحي الذي ادلرجع ىو القاموس  اللغة علم معجم يف اخلويل قال. صطالحاإل
 و ادلًتادفات و التعريفات مع ادلعينة العلمية صطالحاتاإل وأ اللغة كلمات على

 .تشكيلها و استخدامها طريقة و التفسَتات و خرىاال غةلال يف شلاثالهتا
 حيتوي الذي الكتاب ىو القاموس نأ القامسي وضحأ التعريف بنفس و

 كان سواء هبا مايتعلق و معانيها بيان مع األجبدية بطريقة الكلمات اختيار على
  .أخرى بلغة او اللغة بتلك

 حيتوي الذي الكتاب ىو القاموس نأ نلخص التعاريف سلتلف من و
 تفسَت مع األجبدية بطريقة اخلاصة او العامة االصطالحات و ادلفردات قائمة على

 بلغة ادلًتادفات و ادلماثالت و التشكيل و النطق و االستخدام طريقة و ادلعاين
 6.القاموس لكذ بلغة او أخرى

 ر القاموستاريخ تطو   .2
 اليت الطباعة ثقافة أو الكتابة ثقافة عن عبارة البداية يف القاموس كان

. العريب القاموس ظهور بدأ بذلك و االمم لغات من لغة على حفاظا ظهرت
 الذين البادية أىل عند الكلمات عن بالبحث العريب القاموس تأليف ابتدأ

 استنبط قد و. االصلية العربية اللغة لىع احلصول جلأ من الصحراء يف يعيشون
 االحاديث مثل سلتلفة مصادر من ستكتب اليت الكلمات تأليف يف العلماء
 بداية يف وأ اجلاىلية يف ظهرت اليت االشعار و صحتها على يضمن اليت النبوية
 للعلماء الرسائل و الكتب و البادية ىلأ عند ادلوجودة اللغات و االسالم انتشار
 . انواعها دبختلف العربية القواميس ظهور يكون هبذا و. مُتادلتقد

                                                             
6
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 لكن و.  فقط العربية ادلفردات مجع على التقف بعدىا اليت التطوراتو 
 لغة لفهم اآللة نشاءإ حاولوا فقد أجناسهم سلتلف على الناس بُت التواصل حلاجة

 من بداية جناساأل دبختلف القاموس تطور قد و.  األجنبية اللغة وأ اآلخرين
 على حيتوي الذي القاموس ىلإ لغتُت أو واحدة لغة على حيتوي الذي القاموس
 7 .ادلختلفة اللغات

 القرن يف كتب الذي التأليف يف منهجا يعترب الذي القواميس ولأ
.  الزمان ذلك يف لغوي عامل أعظم يعترب الذي امحد بن للخليل العُت ىو الثامن

 و الثنائية الكلمات جذور من سللطا العريب القاموس بناء يعيد نأ حاول فقد
 لدى العقلي ادلنهج على ادلبنية األجبدية اساس على اخلماسية و الرباعية و الثالثية

 النطق منطقة على األجبدية تراتيبو تأسست ذلك اىل باإلضافة و. ادلصنف
 العرب لسان و للجوىري الصحاح ىي ذلك بعد ألفت اليت القواميس و. الصوتية

 . بيديللز  العروس تاج و ديابا زللفَتو  القاموس و ورمنظ البن
 هامرتبت تكون و صوذلاأ حسب على الكلمات ألفت القواميس تلك يف

 بالنحو جا الفر  خلصها اليت الطريقة نقدم ان ديكن ذلك مثال. األجبدي بالًتتيب
 :  التايل

  ادلختلفة الكلمات معاين شرح (أ 
 صحيحة بطريقة الكلمة هتجئة (ب 
 صحيح بشكل النطق (ج 
  الكلمات اصول حبث (د 
 استعملت قد اليت الكلمة و تستعمل اليت الكلمة بُت التفريق (ه 
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  متضادىا و الكلمات من تصدر اليت األخطاء معرفة (و 
 صحيحة بطريقة الكلمات باستخدام ادلثال دفع إىل (ز 
 8.ادلوسوعية ادلعلومات دفع إىل (ح 

 
  أنواع القاموس .3

الصياغة  من موافقا لقدرتو س ادلستخدم من قبل اجملتمع سلتلفالقامو 
من احد  فوائد القاموس يف تطوير اللغة يكون واالستخدام ادلقصود. إن مقدار

ب اليت َكَتبوىا ، حيت القواميس اليت الكت اىتمامات اللغويُت يف زلادثاهتم و
 9ها.يقومون بتصنيف

 م القواميس لعدة فئات وىي:عند بعلبك تقس
 من حيث ادلوضوعات (أ 

ادلعجم اللوغوي ىو قاموس حيتوي على كلمات أو مصطلحات لغوية  (1
محد ورسون منور والكاليل مثلو قاموس ادلنور أل و مع شرح لغوي ،

 د يونس.و اإلندونيسية حملم-الكاليل وقاموس العربيةسعد زلمد أل
ىو قاموس ال يقدم ادلصطلحات فقط ولكنو يأيت يل و ادلعجم ادلوص (2

أيًضا دبفهوم وتفسَت عريضُت ، مثلو العربية ادليسرة من قبل مؤسسة 
محد الشرباشي ، وادلوسوعة اإلسالمية لقسم ألالعربية ، وأملق ودت 
ن م ةنيسيا باللغة اإلندونيسية وادلوسوعة اإلسالميالشؤون الدينية يف إندو 

 يف اللغة اإلندونيسية.  قبل عبد احلفيظ أنصري واألصدقائو
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ىا من وقت وتطور  أصل اللغة ادلعجم التارخيي، وىو قاموس الذي يطارد (3
 اديبالبن فارس و احمليط لفَتوز ا، مثلو قاموس مقايس اللغة  اىل وقت

 10ة من قبل النمسوي و كردير.ستدركة على العربيادلو 
 من حيث عدد اللغات ادلستخدمة (ب 

، وىو قاموس يشرح معٌت كلمة أو مصطلح يف لغة  اد اللغةأحمعجم  (1
س لغة واحدة فقط بتلك اللغة. وبعبارة أخرى ، يستخدم ىذا القامو 

لغة واألعالم من قبل لويس مثلو قاموس ادلنجد يف ال عٌت ويف تفسَت ادل
 Oxford Advancedور ، معلوف و لسان العرب البن مانظ

Learner’s Dictionary if Cyrrent English من قبل A.S 

  ىورنيب.
، وىو قاموس يشرح معٌت الكلمات أو ادلصطلحات  ثنائي اللغةمعجم  (2

وفر ما يعادل الكلمات أو بلغات أخرى. أو القاموس الذي ي
قاموس ادلنور ألمحد ورسون منور و مثلو   ادلصطلحات بلغة أخرى.

سعد زلمد ليزية من اخلويل والكاليل ألاالصل-قاموس الًتبية العربية
 الكاليل.

، ىو قاموس يشرح معٌت الكلمات أو ادلصطلحات  يد اللغةعدمعجم  (3
اإلصلليزية من قبل عبد -ربيةالع-بلغتُت أو أكثر. مثلو قاموس إندونيسية

اهلل بن نوح وعمر بكري و ادلعجم الفلسفي )بالعربية واإلصلليزية 
 11والفرنسية واألدلانية والالتينية( للكاتب عبد ادلنعم احلفٍت.
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 من حيث ادلواد (ج 
س حيتوي على مجيع أنواع الكلمات يف اللغة. ادلعجم العام ، ىو قامو  (1

مثلو قاموس ادلنور ألمحد ورسون منور و قاموس ادلنجد يف اللغة واألعالم 
 د يونس.و اإلندونيسية حملم-من قبل لويس معلوف و قاموس العربية

ادلعجم اخلاص ، ىو قاموس حيتوي على كلمات أو مصطلحات يف رلال  (2
 االصلليزية من اخلويل و-بية العربيةقاموس الًت مثلو   معُت فقط.

Dictionary of Modern Linguistics  من قبل سامي اياد حنا و
 12.اصدقائو

 من حيث الًتتيب (د 
ادلعجم الفابعي ، وىو قاموس حيتوي على كلمات أو مصطلحات  (1

 A. بشكل عام يًتتب القاموس أجبديا يف شرح ادلعٌت من دبعناىا أجبديا
أو من األلف إىل الياء. مثلو ادلنور ألمحد ورسون منور و قاموس  Z إىل

-ادلنجد يف اللغة واألعالم من قبل لويس معلوف و قاموس العربية
ليزية من اخلويل االصل-د يونس و قاموس الًتبية العربيةو اإلندونيسية حملم

 Oxford Advancedسعد زلمد الكاليل و والكاليل أل
Learner’s Dictionary if Cyrrent English من قبل A.S 

 ىورنيب.
ت أو لكلماقاموس حيتوي على تفسَتات ا عي ، ىوو ادلعجم ادلوض (2

 The Cultural Atlas ع معينة. مثلوادلصطلحات القائمة على مواض
of Islam دلياء الفاروقي  و لويس من قبل إمساعيل راجي الفاروقي
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 Atlasب الذي ترجم إىل اللغة اإلندونيسية من قبل إلياس حسن
Budaya Islam.13 

 
 تكوين القاموس .4

حيتوي كل قاموس بشكل عام على ثالثة أجزاء على األقل ، وىي اجلبهة 
 . واحملتويات والزوائد

 اجلبهة (أ 
القاموس الكبَت( دائًما على قسم السيما حيتوي القاموس ادلثايل )

ختصارات أو و قائمة اإل  ستخداماإلقدمة و كيفية ادلأمامي حيتوي على 
ادلصطلحات يف القاموس ادلطابق و بعض العالمات اللغوية ادلستخدمة من قبل 

مُت عند استخدام ان تساعد ادلستخد فُت و التفسَتات األخرى اليت تظنادلؤل
  القاموس لكامل االستفادة.

 ىي كيفية استخدام القاموس أكثرَ بالحظ من اجلبهة ، واليت ينبغي أن ت
  14خاصة يف استخدامو. ألن كاتب القاموس لو طريقة

 احملتويات (ب 
 أو ت أو مصطلحات ذات معانى كلماعل ربتوي زلتويات كل قاموس
حسب نوع القاموس. إذا كان القاموس عاًما  معادالت بلغات أخرى مرتبة أجبدية

،  ا، فالكلمات أو ادلصطلحات ليست زلدودة. ولكن إذا كان القاموس خاص
اليت ربتوي عليها  الكلمات أو ادلصطلحات و احملتويات على حقل معُتفإن 

   تتوافق مع حقل معُت.
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يعتمد الًتتيب األجبدي يف القاموس ادلستخدم بواسطة قاموس اللغة 
غة القاموس. إذا كان القاموس على األجبدية اليت تنطبق على ل ةعينادلالواحدة 

 15:ىو، فإن الًتتيب األجبدي ىو األجبدية العربية من اليمُت إىل اليسار ،  عربيا
 

 –ض  –ص  –ش  –س  –ز  –ر  –ذ  –د  –خ –ح  –ج -ث -ت  -ب  -ا
ي –ه  -و –ن  –م  –ل  –ك  –ق  –ف  –غ  –ع  -ظ  –ط   

 
إذا كان القاموس ىو اإلصلليزية أو اإلندونيسية ، فإن الًتتيب األجبدي 

 :، ىي تينية من اليسار إىل اليمُتىو الال
 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-
W-X-Y-Z 

 
قواميس ثنائية اللغة أو متعددة األجبدي الذي تستخدمو  الًتتيب يعتمد

اللغات على األجبدية اليت تنطبق على اللغة األساسية. على ادلثال ، إذا كان 
يسية ، فإن الًتتيب اإلندون-اإلصلليزية-اإلندونيسية أو العربية-القاموس العربية

األجبدي ادلستخدم ىو العربية ألن لغتو األساسية ىي العربية. إذا كان القاموس 
اإلصلليزية، فإن الًتتيب األجبدي -العربية-العربية أو اإلندونيسية-اإلندونيسية

ادلستخدم ىو الالتينية ألن اللغة األساسية ىي اللغة اإلندونيسية باستخدام 
 16ة. األجبدية الالتيني
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 التكميلية (ج 
ولكن مناسبة حلاجات  بسواء لتكميلية لكل قاموس ليستاألجزاء ا

 ديكن أن ادلثل ىنا بعض القواميس العظيمة: .مؤلف القاموس وإرادتو
 برسومات مرتبطة دبعٌت زلتوياتو. يكمل قاموس ادلنور (1
م دبرفقات األحداث التارخيية يف العامل كمل قاموس ادلنجد يف اللغة واألعالي (2

 ، ، ومؤشر القاموس ، وقائمة الناجحُت يف العامل، وتاريخ األدب العريب 
 وخريطة العامل.

و  I-XVIيكمل قاموس "ادلصطلحة العربية" دبصطلحات العربية  (3
 بيبليوغرافيا.

، ( بادلكتبات ادلرجعيةKBBIالكبَت ) كمل القاموس اإلندونيسيي (4
بارات األجنبية، واألدب ، والكلمات والعوالكلمات والعبارات اإلقليمية

، اإلقليمي يف اإلندونيسيا، والقوائم السكانية، ورموز العلوم اخلاصة
 والدعاوى وادلقاييس.

بقائمة من األفعال الشاذة و االختصارات العامة  Oxfordيكمل قاموس  (5
األمساء  طلحات الًتقيم و مقارنة احلجم و أمساء الدول يف العامل وو مص

وبعض أعمال  العامة يف العبارات اإلصلليزية و القواعد لعامل والشعبية يف ا
 17قادة العامل.

 
 يةم اللغة العربييف تعل ووظيفتوالقاموس  منزلة .5

جملتمع ل للكتابة ادلنتجة وادلطلوبة من ابشكل عام ، القاموس عبارة عن عم
، استجابة للحاجة ادللحة للحصول على معلومات عن الكلمة. أىدافو ىي تربوية ، 
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،  ة اليت ديتلك القارئ واجملتمع كلياألن القاموس ديأل الفجوات ادلوجودة بُت ادلعرف
ق بالعلوم. وبالتايل ، القاموس ىو أداة تعليمية دائمة سواء كانت متعلقة باللغة أو تتعل

 اللغة مازال القاموس مرجع، فضال عن الكتاب ادلطلوب للطالب والكبار. يصبح 
 . حيتاجو الطالب من مجيع األعمار

لى الكائن الًتبوي يف ادلعجم ، فتكون لو إذا أعطى الشخص قيوًدا دقيقة ع
، أو جهل القارئ ،  فراغ ادلعلومات ل إمالءل اللغوي، من خالاصتهيل االتس واجبة

والذي ديكن ترمجتو من خالل توفَت ما يعادل رسالة رلتمع اللغة األجنبية )لغة 
ة ، ديكنو ادلصدر( عن طريق ترمجة لغة أم القارئ )اللغة ادلستهدفة(. مع نقل اللغ

 ادلتحدثُت بللغة األجنبية. التواصل بُت
تطوير  تطور االتصال الكتايب. القاموس ىوقاموس دائًما باليرتبط وجود 

، ألنو حيلل أشكال اللغة يف وحدات رسومية سلتلفة  اللغوي عن طريق الشفوي النسخ
يفسر وجود القاموس وجود اللغة الوطنية ويستخدم يف   والًتتيب األجبدي للوحدات.

 تمع كلياتطوير التدريس لتنمية اجملل االجتماعي. كما يرتبط باصالشكل العام لالت
دلتقدمة ، كما موعة معينة. القاموس الذي ىو عالمة على الثقافة اواليت مل يكن جمل

 18كعنصر ثقايف آخر.  ا ، متكامالثقافي اصبح كائني
ور فعال يف بناء ل الدويل اليت ذلا داصة العربية ىي واحدة من لغات االتاللغ

ديناميكيات اجملتمع العادلي. لكن بصرف النظر عن كل ذلك ، ىناك جانب آخر 
نشأ ىذا اجلانب من حقيقة أن ييستخدم اللغة العربية كضرورة ، أي اجلانب اإلذلي. 

    القرآن والسنة تظهر باللغة العربية.
 ،دلسلمُتالذي أكثره من ا ندونيسيالنظر على ناحية ملة اجملتمع ىف اإل

يف إطار احلياة الدولية ، ولكن أيضا كلغة جيب  لو كلغة أخري تليس فاللغة العربية
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يف ىذا السياق ، حيتوي القاموس العريب على   تدريسها من خالل منوذج الوحي.
 وظيفتُت ىامتُت:

 .كمصدر للمعرفة ، وخاصة اللغوية اليت تساعد على إتقان اللغات األجنبية (1
 مساعدة يف فهم تعاليم اإلسالم.كوسيلة لل (2

 باللغة العربية ةدثاالعربية ىو ليستطيع الطالب يف احمل اذلدف من تعليم اللغة
ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. ىذه ادلهارات  الم ومهارة االستماع، أي يف مهارة الك

كر أن األربعة ال ديكن فصلها عن جوانب استخدام ادلفردات. لذلك ، ال ديكننا أن نن
ىذه ادلهارة ال ديكن فصلها عن جوانب استخدام ادلفردات الكافية. إتقان ادلفردات 

 19ادلنطوقة أو ادلكتوبة. ربديد جودة الطالب ىف اللغة ، من ديكن الكافية
اللغة العربية ، فإن القاموس  بالنظر إىل الكثَت من دور ادلفردات يف تعليم

مع مجيع أنواع اجلوانب. ىو عبارة عن إرشادات حيث الكلمات أو ادلصطلحات 
 :أن القاموس يف سياق تعلم اللغة األجنبية يعمل على النحو التايل وبالتايل

 دليل مهم يوجو الطلبة إىل االستخدام الكلمات أو ادلصطلحات صحيحا. (1
ألن جيب أن تكون عملية ذبميع   ة األجنبية ادلستفادة ،احلفاظ على صحة اللغ (2

 القاموس من خالل التحديد الدقيق والتوحيد القياسي.
 اإلشراف على الطلبة ليكونوا علماء يف استخدام اللغة األجنبية ادلستفادة. (3

اجلمل. على  يف حُت إتقان ادلفردات ىو أحد من الشروط يف إتقان
غة. يف ىذه احلالة ، يساعد القاموس بشكل صحيح يف الل مستوى أوسع ىو إتقان

 20مساعدة عملية تعليم اللغة العربية.
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 نصائح الستخدام قاموس اللغة العربية ال .6
 ادلميزوأحيانا يصبح استخدام قاموس اللغة العربية قيودا. ىذا ألن التغَت 

لذلك ال ديكن ان يبحث عن   .للكلمات )ادلورفولوجية( يف اللغة العربية فريد من نوعو
 ة صعوبات كبَتة ، وىذاكل كلمة عبثا. حىت ال جيد الطالب أو ادلستخدمون أي

 :بعض النصائح البسيطة اليت ديكن أن تساعدىم
 ادلعرفة افة، ألنو ديكن إضليت تناسب انضباط العلم ادلقروءاحبث عن القواميس ا (1

وفقا للمصطلحات ادلستخدمة بشكل شائع يف  ةحثاللكلمة الب هاتوسيعو 
 القاموس.

اقرأ بعناية اجلزء األمامي من القاموس لتسهيل استخدامو والعثور على الكلمة اليت  (2
موس ، وخاصة القاموس العريب ، قاالتبحث عنها. ألنو كما توضيحو ، فإن كل 

 . ئماتعليمات استخدامو دا تبحث
ادلاضي ، ديكن أن  هابعناية. إذا كان شكل هاحبثإىل شكل الكلمة اليت مت  مااإلىتم (3

فإن اخلطوة األوىل اليت   يبحث مباشرة. ولكن إذا كان الشكل ليس يف ادلاضي ،
جيب ازباذىا ىي إعادة الكلمة إىل صيغة ادلاضي. مثالو ، جيب إرجاع كلمة 

سجل كل الكلمات الرئيسية يف سي ، أي درس. ياًل يف شكلها األسا"ادلدرسة" أو 
إتقان علم   القاموس بًتتيب أجبدي وعادة طباعتها باخلط العريض أو ادللون.

 الصرف سيساعد كثَتاً يف البحث عن الكلمة العربية.
مع شكل  و طابق  ن سريًعا جًدا يف اختيار ادلعٌت. قارن أواًل بالفهم احلايلال تك (4

ص العلم لو مصطلح خاص وليس نفسو مثل زبصص العام الذي يقرأ. كل زبص
كثَتة. وبالتايل ، فإن القاموس الذي ال اينعادلآخر ، وكلمة واحدة عادة سبلك 

جيمع حقواًل خاصة سيساعد يف ادلعٌت كثَتا، ىذا القاموس أكثر ربديًدا يف تفسَت  
 كلمات أو مصطلحات وفًقا للحقل.
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 اجلملة سيكون قادرًا على توضيح الفهم ادلنشود. ألن مثال أنظر اىل مثال اجلملة (5
يساًرا( يف كل صفحة -للعثور على كلمة ، انتبو إىل الكلمة يف الزاوية العليا )دييًنا

 21من صفحات القاموس.
 

 ملةاش القاموس .ج 
 needربليل االحتياجات )يكتب ىذا الكتاب على أساس 

assesmentsمتعلموا اللغة  حيث حيتاج. يف احلاضر معلميهاو  يةالعرباللغة  ( دلتعلمي
إىل مراجع شاملة ديكن أن تليب احتياجاهتم ومصاحلهم إلتقان  معلموىاالعربية و 

من ادلتوقع أن  ل يف سلتلف احلاالت والظروف.اصتادلهارات العربية خاصة يف اال
ىذا الكتاب يف تلبية تلك االحتياجات وادلصاحل ، خاصة يف رلال مهارات  يساعدىم
 22التحدث.

ىف اللغة العربية علما تأليف ىذا القاموس من خالل قلق الكاتب باعتباره مت
يف حُت أن ادلفردات . جدا ةاللغة العربية قليل متعلموا ، حيث ادلفردات اليت يعلمها

جدا يف تطوير مهارات اللغة العربية ، سواء يف مهارة اإلستماع و الكالم و  ةمهم
لذلك أخذ الكاتب ادلبادرة لتجميع قاموس حيتوي على أربعة جوانب  القراءة والكتابة.

 وىي:، 
 ادلفردات (1

ادلفردات ىي جانب أساسي وجوىرى لتطوير ادلهارات العربية. يف 
ات. سواء  ادلفردات دبوضوعية لتسهيل البحث يف الكلم تىذا القاموس ، عرض
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أن يطور ادلتعلمون مفرداهتم. يف مهارة  كانت كلمة اإلمسية أو الفعلية. الرجاء
انت ادلفردات زلدودة للغاية. الكالم ، كيف ديكن للمتعلم أن يتكلم إذا ك

القراءة واإلستماع و الكتابة. وتشمل ادلفردات يف ىذا القاموس  وينطبق يف قدرة
 . األمساء واألفعال ادلقدمة حسب ادلوضوع

 احملادثة و أساليبها (2
ان ادلتعلم ادلفردات تقمنط احملادثة وأساليبها ألن بعد إيعطي الكاتب 

احملادثة يف ىذا القاموس حسب ادلوضوع  تلية. عرضرىا ىف احملادثة العمطو  مث 
على األساليب تكملها أمثلة تطبيقية ، وليس استناًدا إىل ادلكان ، حبيث ديكن 

 23تطبيقها يف سلتلف ادلواقف واألحوال.
 . رئيس اجللسة و الكلمات و اخلطابة (3

ن ادلتعلم احملادثة بشكل عام ، يهدف ىذا القسم لتطوير اتقبعد إ
مهارات ااحملادثة يف ادلنتديات الرمسية والقادر على أن يصبح ضابطًا يف العديد 

 من الفعاليات العربية.
 ل واحلجاجالعربية للعما (4

اللغات ، ربتوي اللغة العربية على رلموعة متنوعة من  كما ىف غالب
غة العربية تسمى "الفصحى" اللغات القياسية وغَت القياسية. اللغة القياسية بالل

كون لدى ادلتعلمُت ومن ادلتوقع أن ت تسمى اللغة غَت القياسية "العامية". ، و
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حتياجات االجتماعية ، خاصة عندىم مهارات اللغوية غَت القياسية لدعم اال
  24الفرصة لزيارة البلدان العربية.

انب األساسية اليت من اجلو  ىحد تطوير مهارة الكالم ،ادلفردات إيف
بتطوير أمناط  اليت تتبو ع إن إتقان ادلفردات جيب على متعلمي اللغة إتقاهنا.

أن بعد  احملادثة و األمثلة على ىذه ادلمارسة مفيدة يف تطوير تلك القدرة.
لديهم  دثة يف أنشطتهم اليومية ، فيجب أن تكونمن تطبيق احملا يستطيعوا

شطة الرمسية، مثلها رئيس اجللسة و الكلمات و نمهارات اللغة العربية يف األ
، اللغة العامية ديكن أن تكون مهارة إضافية بالنسبة تشعر كافية أن بعد. اخلطابة

 25ذلم.
 :زايا و ىيلديو ادل شاملة قاموسال اىذ
يقدم الكاتب ادلفردات أوال اليت تستخدم يف احلياة اليومية كثَتة و  (1

سهل ىذه الكيفية على أي شخص ست. ذبميعها وفقا جملاالت كل منها
 ا وحفظها.هتالذي يتعلم اللغة العربية يف البحث عن ادلفردات وتذكر 

أبسط وأسهل م ىذا القاموس درسا عن تركيب اللغة العربية بطريقة يقد   (2
 .للمتعلم ادلبتدئ هم ، خاصاللف

ترتيب األمثلة على احلوارات . العربية الفصحية ىناك أمثلة للحوار يف (3
لطالب الذين يدرسون اللغة وضة وفقا للمواضيع اليت حيتاجها اادلعر 

 العربية.

                                                             
24 Hasil wawancara dengan penulis Kamus Syamila, Muhammad 

Fahrun Nadhif pada hari Kamis, 7 Juni 2018 jam 16.30 di kantor PPB Uin 

Walisongo Semarang 
25 Muhammad Fahrun Nadhif dan Burhan Yususf Habibi, Syamila 

Panduan Bahasa Arab Komprehensif... hal xviii 
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بأمثلة عن  هارات العربية يف ادلنهاج الرمسيتوفَت الزاد للمتعلمُت لتطبيق م (4
 ئيس اجللسة و الكلمات و اخلطابة اللغة العربية دبوضوع سلتلفر 

 مهارة اللغة العامية  لدعم االحتياجات االجتماعية. إعطاء (5
 ، وىي: شاملةخصائص قاموس 

 من حيث ادلوضوعات .أ 
ىذا القاموس تشمل الكلمات أو  قاموس اللغة ، ألن شاملةيتضم ن قاموس 

 اللغوية.ادلصطلحات 
 عدد اللغات ادلستخدمة من حيث .ب 

يف فئة القاموس الثنائي اللغات. ألن ىذا القاموس  شاملةتضم ن قاموس 
يشرح معٌت الكلمات أو ادلصطلحات باللغة األخرى. ديكن أن يقال أيًضا  
كقاموس الذي يعطي مرادف الكلمات أو ادلصطلحات يف اللغة إىل اللغة 

إلندونيسية والعربية. اللغة األخرى. ويستخدم ىذا القاموس لغتُت ، مها ا
 اإلندونيسية كاللغة الرئيسية واللغة العربية كاللغة ادلعادلة. 

 من حيث ادلواد .ج 
شاملة يف فئة القاموس اخلاص. ألنو يف ىذا القاموس حيتوي القاموس تضم ن 

 على الكلمات يف الًتبية. 
 من حيث الًتتيب .د 

ن ىذا القاموس حيتوي على يف فئة القاموس ادلوضوعي. أل شاملةقاموس 
شرح الكلمات أو ادلصطلحات مناسبا على ادلوضوع ادلعُت. ىذا القاموس 
جيمع الكلمات أو ادلصطلحات مناسبا على ادلوضوعات ادلعينة اليت قسم إىل 

 مخسة أجزاء. وىي:
 األسم (1
 الفعل (2
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  احملادثة و أساليبها (3
 رئيس اجللسة و الكلمات واخلطابة (4
 ربية للُعم ال واحلجاجالع (5

 موضوع معُت. الكلمات ذبميعها يف باب علىوحيتوي كل 
 من حيث التكوين .ه 

 . احملتويات جزأين ، ومها اجلبهة وحيتوي ىذا القاموس 
 اجلبهة (1

يوجد يف جبهة ىذا القاموس ادلقدمة اليت تتضم ن ادلقدمة و كلمة 
 الكتاب وجدول احملتويات.وملف الشكر ، 

 توياتاحمل (2
ربتوي زلتويات ىذا القاموس على الكلمات اإلندونيسية أو  (3

ادلصطلحاهتا مع مرادفات باللغة العربية واليت ترتيبها موضوعا وذبميعها 
 يف اجملاالت ادلعينة. وترتيب ىذا القاموس ليس أجبديًا.

 
 القاموس كوسيلة التعلم .د 

ربدث  اتو.طوال حيىف التعلم ىو عملية معقدة ربدث يف كل شخص 
لذلك ، ديكن أن حيدث التعلم يف  عملية التعلم بسبب التفاعل بُت الشخص وبيئتو.

من عالمة على أن الشخص قد تعلمت ىو تغيَت يف سلوك . أي وقت ويف أي مكان
  الشخص الذي قد يكون نامجا عن تغيَت يف مستوى معرفتو أو مهارتو أو موقفو.

متزايد جهود التجديد يف االستفادة  تطوير العلوم والتكنولوجيا يشجع يف
من نتائج التكنولوجيا يف عملية التعلم. واحد منهم ىو استخدام أنواع سلتلفة من 
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 مع لكلمة من الالتينية وىي صيغة اجلتأيت (media) كلمة وسيلة 26.وسائل التعلم
(medium)  أو رسول  ةىي الوسيط  أو مقدمة. الوسيلة ةوسيط حريفاليت ىي

 27ادلرسل إىل مستلم الرسالة.
أن الوسيلة عندما يفهم يف اخلطوط   Gerlach dan Ely (1971) يقول

العريضة ىو اإلنسان ، ادلادية ، أو األحداث اليت ذبعل الطالب يستطيعون ان ينالوا 
ة و بيئات ادلدرس والكتبادلدرسُت وهبذا ادلعٌت ، فإن  ادلعرفة أو ادلهارات أو ادلواقف.

م الوسائل يف عملية التعليم دييل إىل ىي وسائل. وبشكل أكثر ربديًدا ، فإن مفهو 
كأدوات رسم أو صور فوتوغرافية أو إلكًتونية اللتقاط ومعاجلة وإعادة تكوين   اتعريفه

 28ادلعلومات البصرية أو الشفهية.
 ةم ىي أداة أو طريقة وتقنيات ُتستخدم كوسيطييف حُت أن وسيلة التعل

ادلعلم  بُتل والتفاعل اصتتصاالت بُت ادلعلم والطالب لتكون أكثر فعالية االاال
   والطالب يف عملية التعليم يف ادلدرسة.

وظيفة وسيلة التعلم  يف البداية، ضلن نعرف وسيلة التعليم فقط كأداة يف 
يح لتوض أنشطة التعليم اليت توفر ذبربة بصرية لألطفال لتشجيع التحفيز على التعلم ،

يف الوقت احلاضر  لتكون أبسط وأسهل يف الفهم. هاوتبسيط ادلعقدة واجملردة ادلفاىيم
 بتطور التكنولوجيا وادلعرفة ، مث وظيفة وسيلة التعلم   على النحو التايل:

 .ادلساعدة يف تسهيل تعلم الطالب وكذلك تسهيل  للمعلمُت .1
 تقدمي ذبربة حقيقية. .2

                                                             
26 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta:PT. Raja Grafido 

Persada, 2003) hal 3 
27

 Arif S. Sadiman dkk, Media Pendidikan Pengertian, 

Pengembangan, dan Pemanfaatannya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1996) hal 6 
28 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran... hal 3 
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 ر.يسحب انتباه الطالب أكث .3
 ديكن تنشيط مجيع حواس الطالب. .4
 مزيد من االىتمام والرغبة من الطالب يف التعلم. .5
 29ر عامل النظرية مع الواقعية.استحضا إمكان .6

ة ، ألن إتقان اللغة القاموس ىو وسيلة طباعة مطلوبة دلتعلم اللغة األجنبي
ديلك أن . ولذلك جيب على متعلم اللغة من غَت معرفة الفردات مستحل األجنبية

يساعد الطالب القاموس يف اللغة العربية الذي  ادلقصود يف ىذا احلال 30القاموس.
 على إتقان اللغة العربية خاصًة يف رلال احملادثة.

 
 قدرة احملادثة .ه 

 احملادثة تعريف .1
ادثة ىي من احمل 31.زلادثة –حيادث  –مصدر من حادث فأما احملادثة لغة 

أجزاء مهارة الكالم ىي أىم ادلهارة اللغوية. ألن ادلتعلمُت يعتربون أن الكالم أساس 
، حيث نطق األصوات العربية بشكل صحيح الكالم ىو 32لتعلم الغة األجنبية.

 33.نطقت حروف من كل الكلمة زبرج من ادلخارجها ادلناسبة و أقرىا اللغويون
                                                             

29
 Fatah Syukur NC, Teknologi Pendidikan, (Semarang: RaSAIL, 

2005) hal 125-127 
30

 Besse Wahida, (2017), KAMUS BAHASA ARAB SEBAGAI 

SUMBER BELAJAR (KAJIAN TERHADAP PENGGUNAAN KAMUS 

CETAK DAN KAMUS DIGITAL),  At-Turats: Jurnal Pemikiran 

Pendidikan Islam, 2(1), 66 
20

 22ص.  )9191 مسارانج : سومرب كلواركا، ( ،يفية، أمثلة التصر زلمد معصوم ابن علي 

32
 Abdul Wahab Rasyidi dan Mamlu’atun Ni’mah, Memahami Konsep 

Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012) hal 88 
33

 Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar 

Bahasa Arab, (Padang: Akademia Permata, 2012) hal 34 
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 القدرة على تكوين كلمات جيدة وواضحة ذلا تأثَت كبَت يف حياة اإلنسان ،
 لتعبَت عن أفكاره أو تلبية احتياجاتو. من ا

من أىداف تعليم اللغة.   التحدث بللغة األجنبية ىو مهارة أساسية اليت ىي
 34خرين.اآل تحدث ىو وسيلة للتواصل بُتكما أن ال

ىي القدرة على الكشف عن  اوان ، فإن مهارة الكالموفقا ألسيف ىَتم
ات ، أو مشاعر إىل شريك األصوات أو الكلمات للتعبَت عن األفكار واآلراء والرغب

اليت و أن تنظر  ستمعي أن ث ىو نظام عالمات ديكنتحددبعٌت أوسع ، الاحملادثة. 
غ األفكار من أجل و بلىدفو  و جلسم اإلنسان. العضليةتستخدم العضالت واألنسجة 

يف ىذه األثناء ، وفًقا ذلنري جونتور تاريغان ، فإن التحدث عبارة  تلبية احتياجاتو.
وعة من العوامل البدنية، وعلم النفس ، وعلم األعصاب ، وعلم الداللة ، عن رلم

مهية للسيطرة األ األداة البشريةكواللغويات على نطاق واسع. حيت ديكن اعتباره  
 االجتماعية. 

دون  وباتصالىي القدرة على التحدث باستمرار  يف حُت مهارة الكالم
 يغة رلاورة باستخدام الصوت ادلناسب.انتظار توقف طويلة أو تكرار ادلفردات يف ص

هي: أهنا ادلناقشة احلرة التلقائية اليت ذبرى بُت فردين حول فاحملادثة أما 
 35موضوع معُت.

قد سبكنوا من ربقيق اذلدف الرئيسي من للطالب ادلاىرون هبذه القدرة ، ف
ونو. تعل م ىذه ادلهارة اآلخرين وفهم ما يريد درة على التواصل بُتتعليم احملادثة أي الق

                                                             
34

 M Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi dan Media, (Malang: UIN MALANG PRES, 2008) 

hal 42  

مصر: جامعة (، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو و اساليبورشيدي أمحد طعيمة،   24
 169ص.  )1989ادلنصورة،
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على التمييز بُت األصوات  هتمدر لطالب  يف صوت اللغة العربية ، وقن ااتقبعد أن إ
العريب من خالل ادلختلفة ، وبعبارة أخرى ، فإن الطالب على دراية بأصوات الصوت 

 مهارات االستماع. 
اء يف سيستمر الطالب يف استخدام مهارات التحدث يف كل مكان ، سو 

 اذلدفق بيئة اللغة. إتقان ىذه ادلهارة سيحقتشكل الفصل أو خارج الفصل. حيت ت
 36اللغة العربية. ل مباشرة على ناطقياصتة على االدر القالعام لتعليم اللغة ، أي 

 احملادثة أىدف .2
ل اصىو أن الطالب قادرون على االت بشكل عام ، ىدف مهارات الكالم

مهارات بشكل شفهي بصحيح و معقول. مث، وفقا ألبو بكر ، فإن األىدف من 
 كما يلي:  ىي الكالم

 احملادثة مع اللغة الفصيحة.الطالب على  تعويد (أ 
جبمل صحيحة  مومشاعرى مالطالب بتكوين اجلمل اليت تنشأ من قلبه تعويد (ب 

 وواضحة.
 و اكتثارا يف، ها بلغة مجيلة، مث ترتيبالختيار الكلمات واجلمل الطالب تعويد (ج 

 37استخدام الكلمة يف مكاهنا.
 حُت، أىداف عملية التحدث يف  كتاب ادلهارة اللغوية ىي : يف

التمكُت من التعبَت عن األفكار و ادلعاشر و أدارة الشؤون اخلاصة والعامة  (أ 
 بسهولة ويسر وبثقفة.

 ألداء اللغوي وإتقان الصياغة والنطق.إجادة ا (ب 

                                                             
36

 Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar 

Bahasa Arab... hal 35 
37

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Jogjakarta: DIVA Press, 2012) hal 98-100 
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 السيطرة على عملية التفكَت وتنظيمها زلتوى وشكال ومضمونا واسلوبا. (ج 
 استعادة ادلعلومات وابقاؤىا حية من خالل التحدث هبا. (د 
 التحدث يساعد على أن يتبوأ ادلرء مكانة اجتماعية الئقة. (ه 
 مع االخرين. إشباع الرغبة والنزعة الذاتية للحوار (و 
 تدريب احملادثة على ادلواجهة والتغلب على اخلجل والشعور بالنقص. (ز 
 38تزويد الطالب أو ادلتحدث أيا كان بفنون اإللقاء ادلناسب. (ح 

 حدث:عناصر الت .3
الكالم الشفهي( عملية سهلة بل ال بد ذلا من عناصر ليست عملية التحدث )

 ربقق وفق خطوات معروفة.
 أوذلا : وجود دافع الكالم. 

 ثانيا : التفكَت.
 ثالثا : اجلمل والعبارات اليت من شأهنا نقل األفكار.

 39.رابعا : األداء الصويت
 قدرة احملادثةقياس  .4

رسالة أو معٌت العلى نقل الرسالة أو عدم نقل  احملادثةيعتمد قياس قدرة 
ادلتحدث إىل ادلستمع. ومع ذلك ، فإنو ال يعٍت ذباىل عناصر اللغة ، ألن معٌت اللغة 
ىو رلرد ذبريدي وال ديكن قياسو بشكل ملموس. بدال من ذلك ، ديكن قياس 

إن أعراض اللغة  اليت تصف ادلعٌت من خالل أنواع اختبارات احملادثة. األعراض
 إليها ىنا ىي:  ادلقصود

                                                             
 919 (، ص1417، )درمك: دار االندلس للنشر والتوزيع، ادلهارات اللغوية زلمد صاحل،  28

 911(، ص 1417االندلس للنشر والتوزيع، ، )درمك: دار ادلهارات اللغوية زلمد صاحل،  29
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 .النطق ، ومدى معرفة الطالب بكلمة أو مجلة واحدة (أ 
 .القواعد اللغوية ، ومدى احتفاظ الطالب بقواعد النحو يف التحدث (ب 
 .ن قبل الطالب يف التحدثادلملوكة وادلستخدمة م ار ادلفرداتادلفردات ، ومقد (ج 
  40اللغة.فهم ، كيف يتم استخدام مستوى فهم الطالب التصال  (د 

 
 بُت القاموس و احملادثةعالقة  .و 

هيل االتصال اللغوي، من خالل إمالء فراغ تس القاموس لو واجبة
توفَت ما يعادل رسالة  ، أو جهل القارئ ، والذي ديكن ترمجتو من خالل ادلعلومات

رلتمع اللغة األجنبية )لغة ادلصدر( عن طريق ترمجة لغة أم القارئ )اللغة ادلستهدفة(. 
 ادلتحدثُت بللغة األجنبية. ة ، ديكنو التواصل بُتمع نقل اللغ

 ةدثاالعربية ىو ليستطيع الطالب يف احمل اذلدف من تعليم اللغةيف حُت 
ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.  الم ومهارة االستماعالك ، أي يف مهارة باللغة العربية

ىذه ادلهارات األربعة ال ديكن فصلها عن جوانب استخدام ادلفردات. لذلك ، ال 
ديكننا أن ننكر أن ىذه ادلهارة ال ديكن فصلها عن جوانب استخدام ادلفردات 

ادلنطوقة أو  للغة ، منربديد جودة الطالب ىف ا ديكن الكافية. إتقان ادلفردات الكافية
 41ادلكتوبة.

بالنظر إىل الكثَت من دور ادلفردات يف تعليم اللغة العربية ، فإن القاموس 
مع مجيع أنواع اجلوانب. ىو عبارة عن إرشادات حيث الكلمات أو ادلصطلحات 

 :يف سياق تعلم اللغة األجنبية يعمل على النحو التايلأن القاموس  وبالتايل

                                                             
40

http://lapanruku-bahasaarab.blogspot.com/2011/12/mengukur-

kemampuan-bicara.html?m=1  (diakses pada tanggal 10 September 2018, 

pada jam 10 WIB) 

41
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab... hal 269 

http://lapanruku-bahasaarab.blogspot.com/2011/12/mengukur-kemampuan-bicara.html?m=1
http://lapanruku-bahasaarab.blogspot.com/2011/12/mengukur-kemampuan-bicara.html?m=1
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 دليل مهم يوجو الطلبة إىل االستخدام الكلمات أو ادلصطلحات صحيحا. (1
ألن جيب أن تكون عملية ذبميع   احلفاظ على صحة اللغة األجنبية ادلستفادة ، (2

 القاموس من خالل التحديد الدقيق والتوحيد القياسي.
 لطلبة ليكونوا علماء يف استخدام اللغة األجنبية ادلستفادة.اإلشراف على ا (3

اجلمل. على  يف حُت إتقان ادلفردات ىو أحد من الشروط يف إتقان
اللغة. يف ىذه احلالة ، يساعد القاموس بشكل صحيح يف  مستوى أوسع ىو إتقان

كما قال ادلؤلف القاموس   42حاصة يف احملادثة. مساعدة عملية تعليم اللغة العربية.
كيف ديكن للمتعلم أن يتكلم إذا كانت ادلفردات  " شاملة، زلمد فخر النظيف

حىت ديكن الطالب من البحث عن ادلفردات ادلطلوبة يف القاموس " زلدودة للغاية.
 43لتسهيل االتصال. خاصة يف األنشطة احملادثة.

 
 الدراسة السابقة .ب 

 Efektivitas“  عنوانلصحيفة كتبها إيليانا وشابرين  بأوال ، ا
Penggunaan Mobile Dictionary sebagai Media Pembelajaran 
Berbasis Mobile Learning terhadap Pembelajaran Mata Kuliah 
Membaca bagi Mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 

Universitas Kristen Indonesia Tahun 2017.”  ، يف ىذا الصحيفة
 Mobile ديكن أن يعمل كوسيلة Mobile Dictionary أظهرت النتائج أن

Learning .نتائج إىل استنادا بسبب ادليزات اليت تساعد الطالبات يف تعليم القراءة 

                                                             
42
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 مادة يف التعليم كوسيلة Mobile Dictionary استخدام فعالية فإن ، االستبيان
 44.اجيد القراءة

 Efektivitas Kamus“ عنوانب األزمنة بديعة كتبو الذي البحث ، ثانيا
Gamal Sebagai Peningkat Daya Ingat Dalam Mempelajari 
Bahasa Malangan Pada Mahasiswa Luar Suku Jawa di Malang 

Tahun 2013.” يف ىذا البحث، يستنتج أن النتائج من االختبار Mann 
Withney U االختبار البعدي تبلغ  أمهية من قيمةال تحصل اجملموعتُت يف

و  االختبار القبلي أمهية من النتيجة على اختالفات . فيعلم أن ىناك0،023
 تعليم يف الذاكرة ربسُت يف فعالية Kamus Gamal أن يعٍت ىذا .االختبار البعدي
  45اللغة ادلاالصلان.

 Kamus“ زلمد صفوان زوري عزيزي بالعنوان كتبو الذي البحث ثالثا، 
Bahasa Arab Online sebagai Sumber Pembelajaran Bahasa Arab 

Tahun 2016” أي اإلنًتنت و على الثالثة العربية القواميس يف ادلعٌت دقة يناقش 
 لتعليم مصدًرا لتكون اإلنًتنت على الثالثة العربية اللغة قواميس األكثر ادلناسب من

 46.العربية اللغة

                                                             
44 Elyana dan Chaprin, “Efektivitas Penggunaan Mobile Dictionary 

sebagai Media Pembelajaran Berbasis Mobile Learning terhadap 

Pembelajaran Mata Kuliah Membaca bagi Mahasiswa S1 Pendidikan 

Bahasa Mandarin Universitas Kristen Indonesia Tahun 2017”  Jurnal 10.2 

(2017) 204-225. 
45 Badi’atul Azminah, “Efektivitas Kamus Gamal Sebagai Peningkat 

Daya Ingat Dalam Mempelajari Bahasa Malangan Pada Mahasiswa Luar 

Suku Jawa di Malang Tahun 2013”, Skripsi (Malang: Universitas Negri 

Malang, 2013) 
46 Moh. Sofwan Zauri Azizi, “Kamus Bahasa Arab Online sebagai 

Sumber Pembelajaran Bahasa Arab Tahun 2016”, Skripsi (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga, 2016) 
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 مشابو الدراسة ىذه يف ىجر أ الذي البحث موضوع ،ةمن البحوث ادلذكور 
و  زلمد صفوان زوري عزيزي ،  ألزمنةا بديعة إيليانا وشابرين ، جرى اليت للبحوث

 على بحث على استخدام القاموس. يف الصحيفة كتبها إيليانا وشابرين  لًتكيزىي ال
 كتبو الذي البحث. القراءة دلادة التعليم كوسيلة Mobile Dictionary استخدام

. نادلاالصلا اللغة تعليم يف لذاكرة كزيادة  Kamus Gamal على لًتكيز األزمنة بديعة
 على العربية على القاموس لًتكيز كتبو زلمد صفوان زوري عزيزي الذي البحث

كوسيلة   شاملةم و يف ىذا البحث، يبحث استخدام ادلعج .التعليم كمصدر االنًتنت
  مع قدرة احملادثة.  التعليم و عالقتو

 
  صياغة الفرضية .ج 

ة مؤقتة الفرضية ىي إجاب. يف البحث ، فإن صياغة الفرضية مهمة جدا
اليت ما زالت حباجة إىل االختبار  شكل مجلة األسئلة الذي حيق ق يفتحديد ادلسألة، ل

 47حقيقتها.  يف
القاموس خدام است يف عنوان فعالية احثةبت الضية اليت قدمأما صياغة الفر 

احملادثة لدى الطالبات يف معهد جامعة واىل سوصلو مسارانج ىف سنة  على قدرة شاملة
 فهي: 2018/2019الدراسة 

Ha  فعالية لقدرة احملادثة لدى الطالبات يف  شاملةالقاموس : استخدام
 2018/2019معهد اجلامعة واىل سوصلو مسارانج ىف سنة الدراسة 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016) hal 96  
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 الباب الثالث
 البحث مناهج

 اع البحث و شكلهأنو  .أ 
 أنواع البحث .أ 

لسوجييونو، البحث  ستخدم طريقة البحث التجرييب. وقفايف ىذ البحث، ت
التجرييب ىو طريقة البحث اليت تستخدم لتبحث أثر ادلعاملة ادلعينة على األخرين ىف 

 1و طبقة ضابطة . (treatment)احلالة السيطرة. ولذلك ىف البحث التجرييب معاملة 
   

 شكل البحث  .ب 
ىو  posttest-Only Control Designيستخدم ىذ البحث بشكل 

يضع فاعل البحث إىل رلموعتني، تنقسم إىل فئات من اجملموعة التجريبية واجملموعة 
 هو كما يلى:فبشكل عشوائي. أما شكل التجرييب  انًت و خت .الضابطة

R X O1 
R  O2 

Gambar 3.1 posttest-Only Control Design 

 ادلعلومات:
R  :)عشوائي )كل رلموعات من  اختيار عشوائي 
X  :معاملة 

O1  :تأثري إعطاء ادلعاملة 

O2  :تأثري عدم إعطاء ادلعاملة 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D... hal 107 
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جم الشاملة. اجملموعة الثانية مل معتعامل اجملموعة األوىل مع استخدام 
األوىل تسمى اجملموعة التجريبية وتسمى اجملموعة الثانية اجملموعة  اجملموعةتعامل. 
 2الضابطة.

 
 مكان البحث و وقته .ج 

 مكان البحث .1
 عهد واىل سووجو اماران..ادلنفذ ىذا البحث يف ي
 وقت البحث .2

ىف سنة الدراسة  2118 أكتوبرحىت  ينفذ وقت البحث بشهر سبتمرب
2118/2119. 

 
 عينته  والبحث سكان  .د 

 السكان .1
السكان ىو منطقة تعميم تتكون من مفعوالت / موضوعات ذلا صفات 

 3.استخالص استنتاجاهتا ص معينة وضعها الكاتب لدراستها ووخصائ
عهد واىل سووجو يف ادلطالبات ال الذين اسُتخدموا يف ىذه البحث السكان

 468 ىلإ اليت بلغت 2118/2119يف سنة الدراسة امارن. 
 
 

                                                             
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D... hal 112 
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D... hal 117 
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 العينة .2
تار ليجعل ادلثا  ، تقنية أخذ العينات ادلستخدمة ان الذي خيُ جزء من السك

ىدفها أخذ عينة و ( teknik random samplingىي تقنية العينات العشوائية )
من أفراد السكان ادلأخوذين عشوائيًا لبعض االعتبارات حىت ال تأخذ عينات كبرية أو 

 عدد العينة ادلستخدمة يف ىذا البحث حيسب على أساس الصيغة 4بعيدة.
Nomogram Harry King 

5 

                                                             
4
 Suharsini Arikanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: PT. Rieke Cipta, 2002) hal 117 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D... hal 129 
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شخًصا ، وكان مستوى الثقة  468كان عدد السكان يف ىذه الدراسة 
. 1.875ىو  : 91. ومضاعف مستوى الثقة :11أو كان معد  اخلطأ  :91
بكيفية يرسم خط من  Nomogram Harry Kingسب عدد العينة باستخدام حي

، مث  12وسوف جيد النقطة ،  :11، مرورًا مبستوى اخلطأ 468السكان ادلساوي 
 49تقريًبا إىل  49،14=  1،875   468   1،12احلساب ليأخذ العينة ىو 

 األشخاص.
امارن. واليت  عينة البحث ادلستخدمة ىي الطالبات يف معهد واىل سوحنو

اجملموعة التجريبية و اجملموعة شخصا من كل  26و شخصا.  52تصل إىل 
 الضابطة. طريقة أخذ العينات ادلستخدمة ىي تقنية العينات العشوائية. 

 
 متغيرات البحوث و مؤشراتها .ه 

 ادلتغريات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي كما يلي:
 متغري ادلستقل .1

و يف ىذا  6 يثثر و يسبب أن يهل متغري ادلقيد.متغري ادلستقل ىو متغري
 البحث متغري ادلستقل ىو استخدام معجم الشاملة.

 متغري ادلقيد .2
و يف ىذا  7متغري ادلقيد ىو متغري متأثر و تبعو من متغري ادلستقل.

البحث متغري ادلقيد ىو قدرة مهارة احملادثة لدى الطالبات يف معهد اجلامعة واىل 
 2118سووجو اماران. ىف سنة الدراسة 
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7
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 مثشرات xمتغريات 
 س كآلة لالتصا القامو  .1 الشاملة القاموس

 القاموس كإرشادة ادلفردات .2
 وفقا ذلدف القاموس الًتبوي .3
 مصدر علم اللغوي .4
 توافق تكوين القاموس .5

 
 مثشرات xمتغريات 

 النطق .1 زلادثة
 القواعد .2
 ادلفردات .3
 فهم ادلعٌت .4

 
 تقنيات جمع البيانات .و 

 ىي كما يلي: نفذ الباحثةت إن تقنيات مجع البيانات اليتيف ىذه البحث ، ف
 التوثيق .1

يف ىذه التقنية ، ديكن للباحثة احلصو  على معلومات من مصادر سلتلفة 
، حيث يقيم اجمليبون أو موجودة على ادلستجيبني أو ادلكانمكتوبة أو توثيق 

ذه تقنية البحث لبحث البيانات العامة اليت تستخدم ى 8يفعلون بأنشطة يومية.
ىي تاريخ إنشاء ادلعهد و ىيكل التنظيم و بيانات الطالبات و وسائل البنية 

 التحتية وصورة نشاط التعلم.

                                                             
8
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan... hal 81 
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 اإلختبار .2
االختبار ىو أداة أو إجراء يستخدم دلعرفة أو قياس شيء ما يف احلالة 

ىذا االختبار القيام بو عن طريق الشفوي ، أي  9.اعد احملدودةبالطريقة والقو 
القيام بو للطالبات  لقياس الطالبات يف معهد اجلامعة واىل سووجو. ىذا االختبار

 . الاليت يستخمن معجم الشاملة واليت ال يستخدمنها
 قابلةادل .3

ادلقابلة ىي عملية احلصو  على ادلعلومات ذلدف البحث عن طريق السثا  
، مع أو بدون استخدام  11واجلواب أثناء وجها لوجو بني ادلقابالت واجمليبني

 11ادلبادئ التوجيهية ادلقابلة.
 

 تقنية تحليل البيانات .ز 
األنشطة يف حتليل  تقنية حتليل البيانات ىي النشاط بعد مجع البيانات.

و عرض بيانات البيانات ىي مجع البيانات استناًدا إىل متغريات مجيع ادلستجيبني ، 
فعل و فعل احلسابية لإلجابة على صياغة ادلشكالت ، و ،  ةثو بحادلتغريات ادل

 12احلسابية إلختبار الفرضية.
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 (Uji Normalitas)إختبار اإلستواء  .1
ستواء دلعرفة بيانات قدرة زلادثة الطالبات توز  العادة يفعل إختبار اإل

أم ال. أما دلعرفة توزيع البيانات اليت مت احلصو  عليها فاستعمل الكاتب إختبار 
 فرضية تستخدم لإلستواء: .Kolmograv-Smirnovاإلستواء باختبار 

H0 توزيع البيانات عادة : 

H1 ها عادةفي : البيانات ال توزيع 
فاستخدام  Kolmogorov-Smirnov الختبار اإلستواء باستخدامدلواصلة ا

 الصيغة التالية:
 | maksimum | F0 (X) – SN (X) = حساب 

 خطوات االختبار:
 | F0 (X) – SN (X) |حيسب  (أ 

F0 (X) التوزيع التكراري النظري للًتدد : 
SN (X) التوزيع التكراري للًتدد يف درجات ادلالحظة : 

 سابح حيسب  (ب 
 %5تأكيد اجلدو  على مستوى داللة  (ج 

     = حساب 
√ 

على  جدو      حساب إذا عادة و البيانات توزيعها،  
 مستوى خطأ معني.

 (Uji Homogenitas)إختبار التجانس  .2
واحدة من التقنيات اإلحصائية ادلستخدمة الختبار التجانس ىي 

 13. الصيغة ادلستخدمة ىي :Fبواسطة اختبار 
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 أصغرالتباينأكربالتباين = حساب 

 كان زميل الفرضية الذي اختباره: 
H0   :        =       أي اجملموعات اليت تستخدم معجم الشاملة واجملموعات

 .(homogen)لة ذلا نفس التباين اليت ال تستخدم معجم الشام
H0   :             اجملموعات اليت تستخدم معجم الشاملة واجملموعات اليت أي

 ال تستخدم معجم الشاملة ذلا تباين سلتلفة.
 التجريبية اجملموعةتباين القيمة النهائية لبيانات :    
 الضابطةاجملموعة تباين القيمة النهائية لبيانات :    
 سطة صيغة التباين للسكان ىي:بوا

   = ∑(    ̅)
 
 

 
 

   جدول     حساب تنت.  :5 كال اجملموعتني ذلا نفس التباين عند استخدام =

 بواسطة: 
  =    - 1 (dk pembilangan) 

  =    - 1 (dk penyebut) 

 (Uji Perbedaan Rata-rata)ختبار فرق ادلتوسط إ .3
( وىو tخدم ىو اختبار من طرف واحد )اختبار اختبار ادلتوسط ادلست

 الطرف اليمني. الفرضية ادلستخدمة ىي كما يلي:
   :        

   :         
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 t (Independent Sampleاختبار الفرضية باستخدام صيغة اختبار 
t-test) :كما يلي 

ن ادلعادلة ، فإ  (      =      )إذا كان التباين بني اجملموعتني متساويًا  (أ 
 اإلحصائية ادلستخدمة ىي:

  
 ̅   ̅ 

 √
 

  
 

 

  

 

 مع

  √ 
(    )  

  (    )  
 

       
 

 متوسط اجملموعة التجربة=    
 الضابطةاجملموعة  متوسط=    
 العديد من أعضاء اجملموعة التجريبية=    
 العديد من أعضاء اجملموعة الضابطة=    
  
 ن رلموعة التجربةتباي=   
  
 تباين رلموعة الضابطة=   

 درجة احلرية لقائمة التوزيع. جدول      حساب مرفوضة إذا   معايري االختبار 

t  معdk =    +    – 2.14 
، مث اختبار الفرضية   (             )إذا كان التباين بني اجملموعتني سلتلفة  (ب 

 ادلستخدمة ىي:
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 ̅   ̅ 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

√  
 

  
 
  
 

  

 

 
 مرفوضة إذا : Hoمعايري االختبار ىي فرضية 

 
   

         
     

 
 مع

   =   
 

  
 ;    =   

 

  
  

 و (    )(   )  =  

  =  (   )(    ) 

 متوسط اجملموعة التجربة=    
 الضابطةاجملموعة  متوسط=    
 العديد من أعضاء اجملموعة التجريبية=    
 العديد من أعضاء اجملموعة الضابطة=    
  
 تباين رلموعة التجربة=   
  
 15تباين رلموعة الضابطة.=   

 (Uji Hipotesis)إختبار الفرضية  .4
ادلستخدم ىو إختبار فرق ادلتوسط من نتائ. اإلختبار اختبار الفرضية 

وىو الطرف اليمني ، مع صيغة )  (one tail testىو اختبار من طرف واحد 
 اختبار الفرضية كما يلي:
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   :         

   :        
 مع:
 متوسط رلموعة التجربة=    
 متوسط رلموعة الضابطة=    

 مع الفرضية على النحو التايل:
الشاملة أقل من  القاموسمتوسط قدرة احملادثة للطالبات باستخدام :    

 أو يساوي من القاموسن و متوسط قدرة احملادثة للطالبات الذين ال يستخدم
 القاموسمتوسط قدرة احملادثة للطالبات الذين ال يستخدمون 

الشاملة أحسن من  القاموسمتوسط قدرة احملادثة للطالبات باستخدام :    
 القاموسن و وسط قدرة احملادثة للطالبات الذين ال يستخدممت
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   الباب الرابع 
 توصيف البيانات و تحليلها

 توصيف البيانات -أ 
نشاطات ىذا البحث عقدت يف ادلعهد ويل سوصلو مسارانج الواقع يف شارع 
بروفيسور دكتور محكا، تامباكاجي ، غالييان ، مبدينة مسارانج . و السكان يف ىذا 

 9102 الدراسةاجلامعة واىل سوصلو مسارانج يف سنة  البحث ىي مجيع طالب معهد
/9102 
والي سونجو اإلسالمية  الحكومية توصيف البيانات عن معهد الجامعة  .1

 سمارانج
 تاريخ سلتصر لتأسس معهد اجلامعة ويل سوصلو مسارانج (أ 

خالفا لبقية ادلعاىد، اجلامعة ويل سوصلو ىي ادلدرسة االسالمية العليا اليت 
امعة ويل سوصلو كذلك من بقية اجل تدرس فيها علوم الدين بطريقة علمية. و ختتلف

اجلامعات العامة من حيث اهنا ىي اجلامعة اليت تبحث فيها مسائل متنوعة  بطريقة 
اجلامعة  علمية من خالل التقريب الديٍت. و لتحقيق ذلك اذلدف و ادلقصود حاول

ويل سوصلو باستمرار و تدقيق لتوفَت طالهبا اللغتُت يف مرة واحدة، األوىل اللغة 
ية اليت تعترب رمزا للغة الدين و العلم و الثانية اللغة االصلليزية اليت تعترب رمزا للغة العرب

العلم و الدنيا. مع ان اجلامعة توفر ذلم كذلك علوما شىت اليت حيتاجوهنا يف حبث 
 0ادلسائل بأنواع التقاريب العلمية.

بُت و من ناحية أخرى، الزمان التطوري الذي ليس فيو حد و ال حاجز 
اجلامعة ويل سوصلو كشبان العلم و الثقافة ان  البلدان و الدول يقتضي طالب
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يعاشروا و يتعاملوا علميا مع العلمانُت من الدول األخرى يف اللقاءت الدولية 
 . ادلختلفة. و ىذا طبعا يلزمهم ان يكونوا ماىرين يف التكلم هبذين اللغتُت

ويل سوصلو مبنهج مناسب لذلك اجلامعة  و لذلك اذلدف رتبت ادلقررات يف
ادلطلب حىت تلزم الطالب ان يتعلموا و يستوعبوا و يستخدموا اللغة العربية و 

و  .االصلليزية سواء كانوا جيعلوهنا مقررة فردية او لغة تقدديية او مرجعية لبقية ادلقررات
يا لكن ىذا اجلهد يعترب غَت قادر على حصول النتيجة بكاملها. ألن الواقعية حال

تدل على ان استيعاب اللغة االجنبية ال سيما العربية و االصلليزية ال يزال يصبح 
 اجلامعة ويل سوصلو. اكرب مشكلة اليت يعانيها مجهور الطالب و ادلتخرجُت من

الضعف يف ىذه النقطة تسبب قصر استيعاب العلوم الثقافية و االسالمية لدى 
رة من ادلراجع االساسية اليت تعرف بالكتب ىؤالء الهنم ال يقدرون ان يستدلوا مباش

و ىذا الضعف يف دوره  .الصفراء  و الكتب العلمية اليت تكتب باللغة االصلليزية
اجلامعة ويل سوصلو الذين يرجوىم  سينقص ثقتهم النفسية كطالب او متخرجي

و يف  اجملتمع ان يكونوا متخرجُت متميزين رغم تأىلهم يف انواع العلوم اليت ديارسوهنا
و ادلشكلة األخرى اليت ينبغي ان يهتم هبا اىتماما خاصا ىي  .العلوم االسالمية

 .وجود ادلظاىر اليت تدل على اهنيار االخالق االسالمية لدى بعض طالب اجلامعة
اجلامعة ويل سوصلو اليت دتثلت يف  و ىذه النقطة األخَتة ىي اجلزأ ادلهم من اىداف

  9الدينية ، و األخوة ، و العلميةالفلسفة الثالثة للجامعة : 
اجلامعة ويل سوصلو إجياد احلل لًتقية  نظرا اىل ىذه ادلشكالت فقد حاولت

طاقة تنافس متخرجيها بتوفَتىم القدرات ادلختصة هبم. و الطريقة اليت حاولوىا ىي 
عقد و تطبيق ادلنهج ادلعهدي الذي دتثل يف معهد اجلامعة ويل سوصلو. و اختاروا 

                                                 
مسارنج: معهد (معهد واىل سوصلو اجلامعي، كتاب شخصية معهد واىل سوصلو اجلامعي،   9

 )9100سنة 



54 

دلنهج ألنو ديكن ان ينتج رنة يف اجياد ادلؤسسة الًتبوية االسالمية العالية اليت ىذا ا
تتكون فيها الدينية و العلمية و االخوة و اليت تعترب زلل التقوية لتكوين ادلتخرجُت 
العلمانيُت ادلتقنُت العلماء او لتكوين علماء ثقافيُت علمانيُت او متخرجُت الذين 

كثَت من الناس من سلتلف الطبقات يقتنعون بأن  اآلخرين.عندىم قدرة زائدة على 
ادلعاىد خترج الطالب الصاحلُت ذوي األخالق احلسنة. كما اهنم اعًتفوا بأن ادلعاىد 
عندىا دور كبَت لصالح ىذا الوطن من مسامهة طالهبا يف االصالح الوطٍت 

صلو يف خصوصا يف إصالح ذوات االنسان. و لذلك وجود معهد اجلامعة ويل سو 
 3بيئة اجلامعة اصبح أمرا الزما و سيصبح اساسا مهما من مباين دراستها.

يف احلقيقة ، ادلعهد ليس شيئا جديدا جلامعة ويل سوصلو.  مبٌت السكن 
على يد الدكتور ترمذي طاىر  0224لطالب ويل سوصلو الذي مت تأسيسو يف عام 

الوزير الديٍت يف ذاك الزمان، من البداية قد طبق منهجية ىذا ادلعهد. إال ان ذلك 
لة من الطالب و ليس متوفرا الزال حتت اسم مبٌت السكن و يسكن فيو اعداد قلي

ساكنُت حىت ان الطالب الساكنُت فيو  34جلميع الطالب ألن السكن امنا يأوي 
و اذا كان فكرة السكن تعترب كالتجربة  امنا ىم الذي مت اختيارىم من قبل اجلامعة.

ويل سوصلو فقد حان  اجلامعة و قد جرب صلاحها كأداة لتحقيق اىداف و مقاصد
ن و توسيعو حىت ديكن ان ينتفع بو مجيع الطالب. و لتلك وقت تطوير السك

 5ويل سوصلو. األسباب مت حتقيق برنامج و فكرة معهد اجلامعة
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 . فلسفة، و اىداف و مقاصد معهد اجلامعة ويل سوصلو مسارانج (ب 
 فلسفة معهد اجلامعة ويل سوصلو: (0

 اجلامعة ويل سوصلو ذوو الشخصيات االسالمية احلث على تكوين متخرجي
  ماىرين التكلم باللغة العربية و اإلصلليزية

  وايل سوصلو:اىداف معهد اجلامعة  (9
 أ( تنمية البيئة الدراسية اآلمنة

 ب( تثبيت قواعد  ادلبادئ االسالمية
 ج( تطوير قدرات التكلم باللغة االجنبية العربية و االصلليزية

 سوصلو اجلامعة ويل مقصد معهد اجلامعة ويل سوصلو ىو تكوين  متخرجي (3
 :  الذين

 أ( لديهم قدرة الدراسية التنافسية
 ب( لديهم قدرة التكلم باللغة العربية و االصلليزية  لسانا و كتابة

 ج( لديهم قدرة لقراءة الكتب القددية و ادلعاصرة
 د( لديهم قدرة لقراءة و حفظ القرآن و احلديث

 4 ه( اصحاب األخالق الكردية
 :ويل سوصلونظام و تراتيب طالب ادلعهد  (ج 

للضمانة على حتقيق فلسفة و اىداف و مقصد ادلعهد ويل سوصلو قد 
أحتيج وجود النظام و الًتاتيب ادلتعلقة جبيمع الطالب اليت ال بد ان تطبق بادلتابعة 

ويل سوصلو ملزم جبميع  و االستمرار . و مع ذلك،  الطالب كالدارس يف اجلامعة
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ادلسؤول يف الوزارة التعليمية اليت ىي بكاملها ستكون الًتاتيب اليت رتبها العميد او 
 4:ورقة غَت منفصلة عن ىذه النسخة الدراسية. و يف نظام ىذه الًتاتيب

ادلراد بالًتاتيب ىو ادلبدأ و النظام الذي يرتب احلقوق و الواجبات مع العقوبات  (0
 .لطالب ادلعهد ويل سوصلو

و ادلسجلُت ادلستوفُت للشروط اجلامعة ويل سوصل طالب ادلعهد ىو الدارس يف (9
 ادللزمة على طالب ادلعهد ويل سوصلو

احلقوق ىي القدرة اليت ديلكها الطالب يف حتقيق اذلدف وفق ادلستلزمات  (3
  ادلوجودة

 الواجبات ىي األمور اليت يلزم ان يفعلها الطالب وفق ادلستلزمات ادلوجودة (5
 وفق ادلستلزمات ادلوجودة ادلنهيات ىي االمور اليت الجيوز فعلها لكل الطالب (4
ادلخالفات ىي كل سعي او فعل الذي اليوافق ادلستلزمات ادلوجودة يف ادلعهد  (4

ويل سوصلو ، الًتاتيب العامة ، ادلبادئ الديينة ، ادلبادئ األخالقية ، و ادلبادئ 
  احلكمية

 العقوبات ىي العقاب ادلكلف على الطالب الذي يرتكب ادلخالفة (4
ن يطبقون و يراقبون و يعينون العقوبة على ادلخالفُت ذلذه ادلسؤولون ىم الذي (2

 .الًتاتيب

 تراكيب ادلنظمة (د 
إدارة معهد اجلامعة ويل سوصلو قد رتبت وفق سلطط ادلنظمة و القواعد 

. معهد ويل سوصلو 2اىل فصل  4العملية دلعهد اجلامعة ويل سوصلو من فصل 
مدير معهد  .و عنصر تنفيذ الدراسةيتكون من ادلدير و  ديوان ادلعهد و  األقسام ، 
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ويل سوصلو ىو ادلدير العام. و ديوان ادلعهد ىم الًتاكيب الذين يشرفون على مدير 
 .معهد اجلامعة ويل سوصلو و الذين تكونوا من العميد و نوابو و ديوان الناصحُت

ادلعهد ويل سوصلو كمساعدين لنشاطات  أما االقسام فهم ادلوظفون يف
 وصلو لتنفيذ االمور اإلدارية، ادلالية ، الرفاىية ، النظافية، و األمنية.ادلعهد ويل س

األقسام تكونت من القاعدة الكسبية و القسم التكنيكي و القسم األمٍت و قسم 
و تراكيب األقسام كونت حتت رعاية مدير ادلعهد ويل سوصلو. و عنصر  .النظافة

كون من زلاضر اللغة ، ادلشرفة ، و ادلنفذين للدراسة يف بيئة ادلعهد ويل سوصلو ت
  4مشرف قسم الدراسة. كل قسم يف الًتاكيب لو وظيفة و مهمة اليت ختتص هبم.

 وايل سوصلووسائل معهد اجلامعة  (ه 
جيعل  -منها الًتبية  -التفاعل بالزمان العودلي الذي يشَت اىل مجيع اجلهات 

احلالة سيحاول معهد اجلامعة يف الًتبية تتقدم و تتطور يف كل زمان. و دلعاجلة تلك 
ترقيات . تطوير وسائل الًتبية و التعليم اليت ىدفها ترقية انفعاالت و جودة التعلم

 : الوسائل اليت قد مت فعلها منها
 ترقية اىلية ادلدرسُت (0
 ترقية ادلقررات او مواد الدراسة (9
 تطوير الوسيلة و وسائل التعليم (3
 تطوير وسائل االعالم (5

احلايل معهد اجلامعة ويل سوصلو ديلك ادلدرسُت الذين عندىم و يف الواقع 
. و للتنافس يف ادلواد و ادلقررات اليزال ادلعهد  -اقلها ماجيسًت  -الشهادات 

  . يطبق ادلنهجية ادلعاصرة ادلناسبة لتطورات الًتبية ادلوجودة
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اما ادلييديا و الوسائل التعليمية فقد ملك معهد اجلامعة ويل سوصلو  
دليدييات ادلساعدة ادلستوفية شروط التعليم الفعالة منها مشاركة استخدام  قاعة ا

الفصل مع كلية اصول الدين. و مع ذلك وجود ادلعهد ويل سوصلو الواقع يف داخل 
ويل سوصلو جيعل البيئة التعلم اآلمنة ادلمتعة ، و مع وجود توفرت  بيئة اجلامعة

مثل ادلناطق الساخنة وعلى قريب من اجلامعة ) وسائل االعالم ادلساعدة يف البيئة
 2وادلكتبة(.

ديكن التعريف على فعالية استخدام القاموس الشاملة على قدرة احملادثة 
لدى الطالبات يف معهد اجلامعة واىل سوصلو مسارانج بتحليل البيانات، و تقدًن 

و قصر البيانات من نتائج البحث، مث إختبار الفرضية و مباحثة نتائج البحث 
 :البحث. يشمل تنفيذ البحث يف معهد اجلامعة واىل سوصلو مسارانج

 التوثيق .0
استخدام ىذه التقنية للحصول على بيانات الطالبات يف سنة 

 شخصا.  542اليت يبلغ رلموعها  9102/9102الدراسة 
 randomأخذ عينات من السكان الستخدام كمستجيبُت  بتقنية 

samping   كما يف الباب الثالث باستخدام إختبار اإلستواء و إختبار
 الضابطة.اجملموعة التجريبية و اجملموعة التجانس و إختبار فرق ادلتوسط بُت 

 عمالية تعليم احملادثة يف معهد اجلامعة واىل سوصلو مسارانج.  .9
تعلم احملادثة يف معهد اجلامعة واىل سوصلو ىو كل صباح جتمع 

صفحة ادلعهد، وينقسم الطالب إىل عدة رلموعات. كل الطالبات على 
يف أنشطة احملادثة ، حتمل كل معلمات وحدة من . رلموعة لديها معلمة
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ادلعهد. يف يوم االثنُت والثالثاء ، حتصل الطالبات على مواد ادلفردات اجلديدة 
وفقا دلوضوعات معينة. يف يوم األربعاء دتارس الطالبات احملادثة مبوضوع 

. يوم اخلميس ، تعلم الطالبات الكتابة، يقرأ ادلعلم النص إىل الطالبات ، معُت
يف يوم اجلمعة عطلة. يوم السبت ، . وتكتب الطالبات مث تصّحح ادلعلمة

تعطي ادلعلمة مادة يف شكل تدريب القواعد أو األلعاب ادلتعلقة باللغة 
 فيو األلعاب والغناء.  العربية. تعليم احملادثة يف ادلعهد ليس رتابة ألنو تتخلل

عند تعليم احملادثة جيب على مجيع الطالبات التحدث. تعطي ادلعلمة 
قبل حوايل عشر دقائق  موضوعا و تناقش الطالبات كل شيئ عن ادلوضوع.

من هناية وقت احملادثة ، طُلب منهن استخالص النتائج حول ما ناقشوه 
ثّر محاسة الطالبات بكيفية وادلفردات اجلديدة اليت حصلوا عليها. بينما تؤ 

تفكَتىم عن اللغة العربية. و فرضياهتم أن اللغة العربية صعبة ، وسوف تتغَت 
 مع معرفتهم باألصدقاء وكيف يعّلم ادلعلمون اللغة العربية.

الصعوبات اليت تواجهها الطالبة ىي يف القواعد ، ألن كثَت من 
يتقن كثَت من الطالبات ادلتخرجة  الطالبات ال يعرفن اللغة العربية. باإلضافة مل

يف ادلعهد اللغة العربية. لكن الصعوبة الرئيسية للطالبات ىي احملادثة. ألن 
حتتاج إىل ترتيب ادلفردات والقواعد بسرعة. إذن حتتاج  قدرة احملادثة  احملادثة

 شلارسة لالتصال باللغة العربية.
هناية اختبار الفصل  تقييم احملادثة يف ادلعهد ىو القيمة ادلأخوذة من

 2 الدراسي ونشاط تعّلم  يف اجملموعات.
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 اإلختبار .3
االختبار ىو أداة أو إجراء يستخدم دلعرفة أو قياس شيء ما يف احلالة 

ىذا االختبار القيام بو عن طريق الشفوي ، أي  01بالطريقة والقواعد احملدودة.
االختبار القيام بو لقياس الطالبات يف معهد اجلامعة واىل سوصلو. ىذا 

 للطالبات الاليت يستخمن معجم الشاملة واليت ال يستخدمنها.
شخًصا. تقسيمها إىل  49العينة اليت استخدمها الباحثة كانت 

جتميع الطالبات اليت ال يستخدمن القاموس الشاملة يف رلموعات  .رلموعتُت
الشاملة  شخصا. جتميع الطالبات اليت يستخدمن القاموس 94الضابطة تبلغ 

 شخصا.  94يف رلموعات التجريبية تبلغ 
 ادلقابلة .5

ادلقابلة ىي عملية احلصول على ادلعلومات ذلدف البحث عن طريق 
، مع أو بدون  00السؤال واجلواب أثناء وجها لوجو بُت ادلقابالت واجمليبُت

 09استخدام ادلبادئ التوجيهية ادلقابلة.
 

 تحليل البحث .ب 
ينفذ ىذا حتليل البيانات لتحليل قدرة احملادثة للطالبات. حيصل على بيانات 

 قدرة احملادثة للطالبات من نتائج اختبار احملادثة باستخدام أداة االختبار. 
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، أقل قيمة  25يف حُت أن أعلى قيمة ىي  41أدىن قيمة لفئة التحكم ىي 
. متوسط كل فئة لفئة 21يف حُت أن أعلى قيمة ىي  43للفئة التجريبية ىي 

يف حُت أن القيمة ادلتوسطة لكل فئة  44.32فئة جتريبية ىي  41.09التحكم ىو 
 . 45، والطبقة التجريبية ىي  42.4 الفصل الدراسي لطبقة التحكم ىي

 اخلطوات النهائية لتحليل البيانات ىي كما يلي:
 (Uji Normalitas)اختبار اإلستواء  .0

 : اإلستواء الفروض ادلستخدمة الختبار
H0 توزيع البيانات عادة : 

H1 فيها عادة : البيانات ال توزيع 
معايَت االختبار: يُعلن أن البيانات يتم توزيعها عادًة إذا كانت 

عند مستوى خطأ معُت. بناًء على احلساب الوارد يف   جدول   حساب 
 ادللحق ، تكون نتائج بيانات االختبار ادلعتاد كما يلي:

No. ادلعيار جدول  حساب  اجملموعة 
 طبيعي 0,267 0,23 الضابطة .1
 طبيعي 0,267 0,23 التجريبية .2

استناًدا إىل اجلدول السابق ، دتكن أن تعرف أن اجملموعة اليت 
  تستخدم القاموس واجملموعة اليت ال تستخدم القاموس احلصول عليها 

قبول ، فإن النتيجة ىي أن اجملموعتُت توزيعهما  H0، حىت   جدول   حساب 
 الطبيعي.
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 (Uji Homogenitas)إختبار التجانس  .9
 الفرضية ادلستخدمة الختبار التجانس.

H0   :        =       أي اجملموعة اليت تستخدم القاموس الشاملة واجملموعة
 .(homogen)الشاملة ذلا نفس التباين  اليت ال تستخدم القاموس

H0   :                الشاملة واجملموعة  القاموس اجملموعة اليت تستخدم أي
 الشاملة ذلا تباين سلتلفة. القاموس اليت ال تستخدم 

قبول، يعٍت أن م   مث   جدول     حساب معايَت االختبار: إذا
 اجملموعتُت ذلا نفس التباين أو يقال إهنا متجانسة.

 التجريبية الضابطة مصدر التباين
 1960 1823 عدد

N 26 26 
  70,12 75,38 

 57,206 36,106 (   ) التباين

 6,01 7,56 (S) االضلراف ادلعياري

 1,5844 حساب 
 1,96 جدول 

=  جدول    0،4255=  حساب  حصلت النتائج السابقة على
مرفوض. النتيجة ىي أن اجملموعة اليت     مقبول أو     حيت  0،24

تستخدم القاموس الشاملة واجملموعة اليت ال تستخدم القاموس الشاملة ذلا 
 نفس التباين )ادلتجانسة(. دلزيد من التفاصيل ، انظر إيل ادلرفق.

 (Uji Perbedaan Rata-rata)إختبار فرق ادلتوسط  .3
( tاختبار ادلتوسط ادلستخدم ىو اختبار من طرف واحد )اختبار 

 وىو الطرف اليمُت. الفرضية ادلستخدمة ىي كما يلي:
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   :        
   :         

فإن ادلعادلة  (      =      )ألن التباين بُت اجملموعتُت ىي نفسها 
  اإلحصائية ادلستخدمة ىي:

  
 ̅   ̅ 

 √
 
  
 
 
  

 

 مع 

   √
(    )  

  (    )  
 

       
 

 بناًء على احلسابات يف ادلرفق ، تكون نتائج فرضية البحث كما يلي:
 

 نتائج من إختبار فرق ادلتوسط
 التجريبية الضابطة مصدر التباين

 1960 1823 عدد
N 26 26 
  70,12 75,38 

 57,206 36,106 (   ) التباين
 6,01 7,56 (S) االضلراف ادلعياري

 2,781 حساب 
 1,676 جدول 

 منحٌت نتائج االختبار ت

 
1,676  2,781 

Daerah 

penerimaan Ho 
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. عند  1,676=  جدول    2,781 =   حساب حيصل التحليل السابقة 
a= 5%  معdk = 26 + 26 - 2 = 50  حساب ،ألن  1,676=  جدول حيصل  
لذلك ديكن أن يستنتج أن مقبول.     مرفوض أو    حيت جدول    

متوسط قدرة احملادثة للمجموعة باستخدام القاموس الشاملة أحسن من 
 متوسط قدرة احملادثة للمجموعة اليت ال تستخدم القاموس الشاملة.

يف ىذا البحث القاموس شاملة فعال على قدرة احملادثة ألن تلبية 
 ادلعايَت التالية:

 من حيث ادلهمة أو الوظيفة :  .0
موس شاملة ىو واحد من وسائل التعليم فعالية ألهنا تليب مهام القا

 القاموس ووظائفو بشكل جيد.
 من حيث اخلطة أو الربنامج : .9

خّطط يف تعليم احملادثة أن الطالبات دتكن التحدث بشكل جيد 
باستخدام اللغة العربية. وقدرة الطالبات على الزيادة بشكل كبَت. 

 خطة تعليم احملادثة. ويساعد قاموس شاملة يف حتقيق
 من حيث األىداف أو الظروف ادلثالية : .3

تعترب نتائج التعليم للطالبات الاليت يستخدمن القاموس شاملة يف تعليم 
احملادثة أحسن ، أي قيمتهن أكثر من نتائج التعليم للطالبات الاليت  ال 
يستخدمن قاموس شاملة. ىذا يعٍت أن قاموس شاملة يساعد على حتقيق 

 اف تعليم احملادثة.أىد
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 مباحثة نتائج البحث .ج 
العينة يف ىذه الدراسة ىي الطالبات يف ادلعهد وايل سوصلو يف سنة الدراسة 

 random. احلصول على العينة يف ىذه الدراسة عن طريق تقنية 9102/9102
sampling بعد إعطاء اجملموعتُت معاجلة سلتلفة ، يف ىذه الدراسة مت عالج .

اجملموعة التجريبية باستخدام القاموس الشاملة واجملموعة الضابطة ال تستخدم 
القاموس. تعطي اجملموعتُت االختبار وحتصل على نتائج االختبار اليت حتليلها يف 

إختبار التجانس  و (Uji Normalitas)ادلرحلة النهائية ، وىي اختبار اإلستواء 
(Uji Homogenitas)  إختبار فرق ادلتوسط و(Uji Perbedaan Rata-rata). 

حيصل من اإلختبار ىو متوسط للمجموعة التجريبية أحسن من متوسط 
.  75,38للمجموعة الضابطة. اجملموعة التجريبية ذلا متوسط قيمة اإلختبار ىي 

. حيصل اإلختبار  70,12بينما اجملموعة الضابطة ذلا متوسط قيمة اإلختبار ىي 
. يف حُت جدول =  0,267و  حساب =  0,23اإلستواء للمجموعة التجريبية ىو 

=  0,267و  حساب =  0,23حيصل اإلختبار اإلستواء للمجموعة الضابطة ىو 
ىو توزيعها عادة حىت نتيجة للمجموعتُت  جدول      حساب بكل ادلعاير  جدول 

 ىي توزيعها عادة. 
حىت  1,96= جدول     1,5844=  حساب إختبار التجانس بنتيجة 

    حساب . ألن 1,676=  جدول  و 2,781=  حساب اجملموعتُت جتانسُت مع 
مقبول. حىت ديكن استنتاج أّن متوسط قيمة  (  )حىت الفرضية ادلقدمة  جدول 

احملادثة للمجموعة باستخدام القاموس الشاملة أحسن من قيمة احملادثة للمجموعة 
 الذي ال تستخدم القاموس الشاملة.
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  قصر البحث .د 
تدرك الباحثة أن الباحثة ليس مبعزل عن األخطاء و القصور. حيدث ىذا 

 احلال بسبب القيود التالية:
 الوقتِقَصُر  .0

البحث الذي ينفذ مقصور جدا حىت ينفذ ىذا البحث حبسب 
االحتياجات الالزمة. على الرغم  أن الوقت ادلستخدم قصَت جًدا ، ولكن 

 ديكن ان توفّرت شروط البحث. 
 ِقَصُر القدرة .9

البحث ليس مبعزل عن ادلعرفة، على أساس أن الباحثة لديها قدرة 
ل العلمي. لكن قد بذلت الباحثة هناية زلدودة خاصة يف ادلعرفة لتجعل العم

 جهدىا إلجراء البحث وفًقا للقدرات العلمية والتوجيهات من احملاضر.
 ِقَصُر البحث .3

ينفذ ىذا البحث يف ادلعهد اجلامعة واىل سوصلو مسارانج وكان يقتصر 
على ىذا ادلكان. ديكن احلصول على نتائج سلتلفة إذا ينفذ يف مكان سلتلف ، 

 مال ال خيتلف كثَتا عن نتائج البحث. ولكن االحت
وتشكر الباحثة ألن ىذا البحث ديكن تنفيذه على الرغم من وجود العديد من القيود فيو 
 ، وديكن للباحثة اإلكمال ىذا البحث على الرغم من الصراعات والتحديات الكاملة
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 الباب الخامس
 االختتام

 الخالصة . أ

الطالبات يف ادلعهد واىل سوجنو مسارنج يف  تنفذ على يتمن نتائج البحث ال
 تستنتج أن:  8102/8102سنة الدراسة 

استنادا إىل نتائج البحث حتصل على بيانات متوسط قدرة احملادثة 
بينما  75,38الشاملة هو  القاموس باستخدامللطالبات يف ادلعهد واىل سوجنو مسارنج 

من  70,12القاموس الشاملة هي متوسط قدرة احملادثة الطالبات اليت ال يستخدم 
 =   حساب  حيث tاختبار فرق ادلتوسط يف ادلرحلة النهائية باستخدام اختبار 

    مرفوض أو   حيت  جدول      حساب . ألن  1,676=  جدول    2,781

 باستخدام للمجموعة احملادثة قدرة متوسط مقبول. لذلك ميكن أن يستنتج أن

 تستخدم ال اليت للمجموعة احملادثة قدرة متوسط نم أحسن الشاملة القاموس

 .الشاملة القاموس

فعالية على قدرة  الشاملة لذلك ميكن االستنتاج أن استخدام القاموس
واىل سوجنو مسارنج يف سنة الدراسة احملادثة لدى الطالبات يف معهد اجلامعة 

8102/8102. 
 

 اإلفتراحات . ب

 :االفًتاحات التالية ةتقدم الباحثخلالصة السابقة ، نتائج البحث وا استنادا إىل دراسة

يف استخدام القاموس  ، تحتاج البحث األخر يف هذ  ادلشكلة ذلمللباحثني .0
الشامل على قدرة احملادثة، فالباحثة ترجو أن تتوسع ادلشكلة يف مهارات 

 األخرى بل بالعينة الواسعة.
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 :للمعلمني .8

تعزيز الشعور حبماسة الطالب يف تعلم  يتوقع أن يتمكن ادلعلمون من .أ 
باستخدام اللغة  االّتصالاللغة العربية خاصًة يف تنمية شجاعة الطالب يف 

 العربية.

يتوقع من ادلعلمني أن يكونوا قادرين على تنفيذ االسًتاتيجيات والوسائل  .ب 
ادلناسبة، اليت ميكن أن حتسن سهولة اّتصال باللغة العربية ، مثل استخدام 

 القواميس كمساعد الطالب يف االتصال.

 :للطالب .3

ينصح الطالب بتحسني تعليم اللغة ، وهو: االستماع والكتابة والقراءة ،  .أ
والكالم بشكل مكثف حىت يستطيع االتصال بسهولة إىل قدرة االتصال 

 باستخدام اللغة العربية جيدا.

 عملية التعلم. جيب على الطالب حتفيز أنفسهم للمشاركة بنشاط يف .ب

 

 اإلختتام . ج

احلمد هلل ، جلميع احلسنات اليت قدمها اهلل ،حىت الباحثة متكن ان تكمل 
ال يزال الباحثة متأكدة بأن إعداد هذا البحث ملتبسا بالقصور و  هذا البحث. لكن

النقصان من حيث الكتابة أو القواعد من النحو و الصرف أو غريها. وترجو الباحثة 
 .، أمني يارب العادلني ا للباحثة خاصة و للقراء عامةذا البحث مفيدأن تكون ه

 



 المراجع

 

مصر: جامعة  ،تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و اساليبهرشيدي أمحد طعيمة، 
 9191املنصورة،

 9191، درمك: دار االندلس للنشر والتوزيع، املهارات اللغوية حممد صاحل،

 9191  مسارانج : سومرب كلواركا،، ، أمثلة التصريفيةمد معصوم ابن عليحم
Abdul, M Hamid, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi dan Media, Malang: UIN Malang 

Pres, 2008. 

Al-Gali, Abdullah, dkk., Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, Padang: 

Akademia Permata, 2012. 

Arikanto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

Jakarta: PT. Rieke Cipta, 2002. 

_______, Dasar-dasae Evaluasi Pendidikan, Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2009. 

Arsyad, Azhar, Media Pembelajaran, Jakarta: PT. Raja Grafido 

Persada, 2003. 

Aziz, Furqanul, dkk., Pengajaran Bahasa Komunikatif, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1996. 

Azminah, Badi’atul, “Efektivitas Kamus Gamal Sebagai Peningkat 

Daya Ingat Dalam Mempelajari Bahasa Malangan Pada 

Mahasiswa Luar Suku Jawa di Malang Tahun 2013”, Skripsi 

Sarjana Fakultas Pendidikan Psikologi Jurusan Psikologi, 

Malang: Universitas Negri Malang, 2013. 

Burhan, M. Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Surabaya: 

Prenada Media Group, 2005. 

Busro, M. M., “Sejarah Perkamusan Bahasa Arab di Indonesia”. El-

Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 4(2), Tahun 2016. 



Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2007. 

Elyana, dkk., “Efektivitas Penggunaan Mobile Dictionary sebagai 

Media Pembelajaran Berbasis Mobile Learning terhadap 

Pembelajaran Mata Kuliah Membaca bagi Mahasiswa S1 

Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Kristen Indonesia 

Tahun 2017”  Jurnal, 10(2), Tahun 2017. 

Fahrun, Muhammad Nadhif dkk., Syamila Panduan Bahasa Arab 

Komprehensif, Kendal: Al-Itqon Press, 2014. 

Fuad, Ahmad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: 

Misykat, 2005. 

Hermawan, Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014. 

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT. Remaja Rosda, 

2007. 

Nazir, Moh., Metode Penelitian, Bandung: Ghalia Indonesia, 2005. 

Nuha, Ulin, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, 

Jogjakarta: Diva Press, 2012. 

Sadiman, Arif S., dkk., Media Pendidikan Pengertian, 

Pengembangan, dan Pemanfaatannya, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1996. 

Sofwan, Moh. Zauri Azizi, “Kamus Bahasa Arab Online sebagai 

Sumber Pembelajaran Bahasa Arab Tahun 2016”, Skripsi 

Sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kefuruan Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2016. 

Sudjana, Metoda Statistika, Bandung: Tarsito, 2005. 

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016.  

Syarif, Moch. Hidayatullah, Cakrawala Linguistik Arab, Tangerang 

Selatan: Alkitabah, 2012.  



Syukur, Fatah NC, Teknologi Pendidikan, Semarang: RaSAIL, 2005. 

Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Jakarta: 

Kencana, 2010. 

Wahida, Besse, “Kamus Bahasa Arab Sebagai Sumber Belajar (Kajian 

Terhadap Penggunaan Kamus Cetak Dan Kamus Digital)”,  

At-Turats: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam, 2(1), Tahun 

2017. 

Wawancara dengan penulis Kamus Syamila, Muhammad Fahrun 

Nadhif pada hari Kamis, 7 Juni 2018 jam 16.30 di kantor PPB 

Uin Walisongo Semarang. 

Wawancara musyrifah Ma’had Walisongo pada tanggal 3 Juli  2018 

pada jam 09.54 WIB di Ma’had UIN Walisongo. 

http://lapanruku-bahasaarab.blogspot.com/2011/12/mengukur-

kemampuan-bicara.html?m=1. Diakses pada tanggal 10 

September 2018, pada jam 10 WIB. 

 

 

http://lapanruku-bahasaarab.blogspot.com/2011/12/mengukur-kemampuan-bicara.html?m=1
http://lapanruku-bahasaarab.blogspot.com/2011/12/mengukur-kemampuan-bicara.html?m=1


Lampiran 1 

 

Hasil wawancara dengan penulis Kamus Syamila Bapak Fahrun 

Nadzif   

T : Apa yang melatarbelakangi penulisan kamus syamila? 

J :Ketika saya masih S1, saya merasa sangat prihatin sebagai 

pembelajar bahasa arab. Saya melihat teman-teman sangat kurang 

dalam penguasaan bahasa arab. Terutama dalam mufrodat. Padahal 

mufrodat sangat penting dalam pengembangan keterampilan 

bahasa Arab, baik dalam maharah istima’, kalam, qiroah, dan 

kitabah. Untuk itu penulis berinisiatif untuk menyusun kamus yang 

berisi empat aspek, yaitu: 

1. Kosakata  

Kosakata merupakan aspek mendasar dan utama untuk 

mengembangkan keterampilan berbahasa Arab. Dalam kamus ini 

kosakata disajikan dengan tematik supaya mempermudah dalam 

pencarian kata. Baik berupa isim atau fiil. Harapannya pembelajar 

akan mengembangkan kosakata mereka. Dalam maharoh kalam, 

bagaimana pembelajar mampu berbicara jika mufrodat yang 

dimiliki sangat terbatas. Begitujuga dalam kemampuan 

istima’,qiroah, dan kitabah. Kosakata dalam kamus ini mencakup 

kata benda (asma’) dan kata kerja (af’al) yang disajikan secara 

tematis (maudhu’i). 

2. Pola percakapan dan contoh prakteknya 



Penulis memberikan pola percakapan dan contoh praktiknya 

karena setelah pembelajar menguasai mufrodat kemudian 

dikembangkan dalam praktek percakapan. Percakapan dalam 

kamus ini disajikan secara tematis berdasarkan pola-polanya yang 

dilengkapi dengan contoh praktek, tidak berdasarkan tempat 

sehingga bisa diaplikasikan dalam berbagai situasi dan kondisi.  

3. MC, Sambutan, dan Pidato bahasa Arab 

Setelah pembelajar menguasai pola percakapan secara umum, 

maka pada bagian ini bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan berbicara dalam forum-forum resmi dan mampu 

untuk menjadi petugas dalam berbagai acara berbahasa Arab. 

4. Bahasa Arab ‘amiyah TKI dan Haji 

Sebagaimana pada umumnya bahasa, bahasa Arab juga 

mempunyai ragam bahasa baku dan non baku. Bahasa baku dalam 

bahasa Arab disebut bahasa fusha, sedangkan bahasa non baku 

disebut bahasa ‘amiyah. Dengan ini maka diharapkan para 

pembelajar mempunyai keteramapilan bahasa non baku guna 

menunjang kebutuhan sosial, terutama ketika berkesempatan 

mengunjungi Negara-Negara Arab.  

  



Lampiran 2 

 

Hasil wawancara mbak irfa’ 

T : Bagaimana proses pembelajaran mukhadasah di Ma’had? 

J : Pembelajaran muhadasah di Ma’had UIN Walisongo yaitu 

setiap pagi santri berkumpul dihalaman ma’had, santri 

dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing 

kelompok terdapat 1 tutor. Didalam kegiatan muhadasah 

setiap tutor membawa modul dari ma’had. Pada hari senin 

dan selasa, santri mendapatkan materi berupa mufrodat baru 

sesuai dengan tema-tema tertentu. Di hari Rabu santri-santri 

praktek muhadasah dengan tema tertentu. Pada hari kamis 

santri belajar kitabah yaitu tutor mendektekan satu teks 

kepada santri, dan santri menulis kemudian dikoreksi oleh 

setiap tutornya. Pada hari jumatnya libur. Pada hari sabtu 

tutor memberikan materi berupa latihan qoidah atau 

permainan yang terkait dengan bahasa Arab. Pembelajaran 

dima’had pun tidak begitu saklek, jadi diselingi dengan 

permainan dan bernyayi. Pada saat pembelajaran muhadasah 

semua santri harus berbicara. Guru memberikan suatu tema 

dan mereka mendiskusikan dengan teman-teman. Kira-kira 

sepuluh menit sebelum waktu muhadasah selesai, mereka 

diminta untuk memberikan kesimpulan tentang apa yang 

sudah mereka diskusikan. Dan kosakata baru apa saja yang 

telah mereka dapatkan.  

 



 

T : Apa kesulitan yang dihadapi santri? 

J : Adapun kesulitan yang dialami santri yaitu dalam qoidah, 

karena banyak santri yang belum mengenal bahasa Arab. 

Selain itu santri yang lulusan pesanteren pun belum pasti 

mereka sudah bisa bahasa arab. Tetapi yang  menjadi 

kesulitan utama bagi mereka yaitu pada kemampuan 

berbicara. Karena berbicara membutukan penyusunan 

kosakata, kaidah dan dituntut cepat. Jadi kemampuan 

berbicara membutuhkan pembiasaan dan mental untuk 

berbicara bahasa arab.  

T : Apakah semua santri aktif dalam muhkadasah?  

J : sebagaimana umumnya, sebagian santri ada yang aktif dan 

ada yang tidak. Keaktifan ini berhubungan dengan semangat 

dalam diri. Semangat santri dipengaruhi oleh bagaimana 

pemikiran mereka terhadap bahasa arab. Dan anggapan 

mereka tentang bahasa arab sulit, akan berubah seiring 

keakraban mereka dengan teman-teman dan bagaimana guru 

membawakan pelajaran bahasa arab. 

T : Bagaimana model pengambilan nilai muhkadasah setiap santri? 

J :Model pengambilan nilai muhadasah dima’had yaitu nilai 

diambil dari tes akhir semester dan keaktifan dari 

pembelajaran muhadasah dalam kelompok-kelompok. 

 

  



Lampiran 3 

 !تدريب ىذا احلوار مع صديقتك كما يف املثال  .1
 التعارف

 فاطمة : السالم عليكم
 عائشة : وعليكم السالم

 فاطمة : امسي فاطمة. ماامسك ؟
 عائشة : امسي عائشة. من اين انت ؟

 فاطمة : انا من جاكرتا. و انت؟
 عائشة : انا من مسارنج. كيف حالك؟

 فاطمة : خبري واحلمد هلل. و كيف حالك؟
 عائشة : خبري واحلمد هلل. اين تسكنني االن؟

 فاطمة : أسكن يف املعهد واىل سوجنا.
 عائشة : ىل عندك أخ / أخة؟

 فاطمة : نعم. عندي أخ امسو حممد. ىو طبيب. و انت؟
 عائشة : عندي أخة. امسها خدجية. ىي مهندسة. 

 فاطمة : عائلتك تتكون من أي شخص؟
 م و أخة و أنا. و انت؟عائشة : عائليت تتكون من اب و أ

 فاطمة : عائليت تتكون من اب و أم و أخ كبري و أنا و أخة صغرية.
 عائشة : أىال و سهال.

 
 
 
 



 !تبادل األسئلة واألجوبة مع صديقتك  .2
 ماامسك؟ من اين أنت؟ (1
 ملاذا خترتين ىذه اجلامعة لدراستك؟ (2
 ىل عندك ىواية؟ ما ىوايتك؟ ملاذا حتبها؟ (3
 ىف املستقبل؟ مااملهنة اليت تريدين (4
 مااألنشطة االيومية اليت تفعلني كل يوم ىف املعهد؟ (5

  ! صف ىذه الصورة مع صديقتك .3

 

 
 

 !ناقش ىذا املوضوع مع صديقتك  .4
 تقضي العطلة 
 املهنة 



Lampiran 4 

 

Kriteria Penilaian Tes Mukhadasah 

1. Sangat Lancar, rentang nilai antara 80-100, jika 

Santri berdialog dengan ucapan yang fasih,  kosakata dan tata 

bahasa yang digunakan tepat sehingga memberi pemahaman 

pada pembicara maupun pendengar.  

2. Lancar, rentang nilai antara 70-79, jika 

Santri berdialog dengan ucapan yang cukup fasih,  kosakata 

dan tata bahasa yang digunakan cukup tepat, (Kadang-kadang 

muncul penggunaan kosa kata yang tidak tepat dan 

Penggunaan tata bahasanya kadang-kadang masih mengalami 

sedikit kesalahan) namun masih memberikan pemahaman 

pada pembicara maupun pendengar.  

3. Kurang Lancar, rentang nilai antara 60-69, jika 

Santri berdialog dengan ucapan yang kurang fasih,  kosakata 

dan tata bahasa yang digunakan kurang tepat (Sering 

menggunakan kosa kata yang salah dan terjadi kesalahan tata 

bahasa, namun tidak mengganggu komunikasi.). dan masih 

memberikan pemahaman pada pembicara maupun pendengar.  

4. Tidak Lancar, nilai kurang dari 60 jika 

Santri berdialog dengan ucapan yang tidak fasih,  kosakata 

dan tata bahasa yang digunakan tidak tepat (Penggunaan kosa 

kata yang masih sangat terbatas dan  hampir semua tidak 

tepat, Kesalahan tata bahasa sering terjadi dan mengganggu 

komunikasi) sehingga tidak memberi pemahaman pada 

pembicara maupun pendengar. 

  



Lampiran 5 

 

DAFTAR NAMA KELAS KONTROL 

 

No. Nama Kode 

1. Ana Himatul Khilmiah K-1 

2. Azzah Laqinatul husna K-2 

3. Dewi Maghfirotussalami K-3 

4. Dhira Syafira Pujakesuma K-4 

5. Fafa Ayu Afdhilla  Syahriza K-5 

6. Farras Khirzi Khanifah K-6 

7. Fina Nailatuzzulfa K-7 

8. Heni Masfufah K-8 

9. Hikmatus Syarifah K-9 

10. Hilma Hafizhatul Husna K-10 

11. Inkha Sahira K-11 

12. Kharirotus Su’adah K-12 

13. Laily Dwi Rahmawati K-13 

14. Maulida Tutta K-14 

15. Munawwaratul Basiroh K-15 

16. Mustofidatul Choiriyah K-16 

17. Nada Ghaida’ Nursi K-17 

18. Naili Fitria Ningrum K-18 

19. Nailul Muna K-19 

20. Novita Maila Salsabila K-20 

21. Ratnaning Azzah K-21 

22. Rizki Alfia Novita K-22 

23. Sajidah Fatimah K-23 

24. Zahrotul Hasanah K-24 

25. Zahrotul Khofifah K-25 

26. Zuyyina Alfi Hasanah  K-26 

 

  



Lampiran 6 

DAFTAR NAMA KELAS EKSPERIMEN 

 

No. Nama Kode 

1. Adinda Aulia Jauharotul Farda E-1 

2. Aina Yulifa’atun M. E-2 

3. Alvian Dani E-3 

4. Alya Alvatia Kartubi E-4 

5. Arifah Subkhiyyah E-5 

6. Atika Fatimatuz Zahra E-6 

7. Azzah Liddiana E-7 

8. Eina Fadhillah E-8 

9. Eva Novita Sari E-9 

10. Fithrotun Luthfiyah Umar E-10 

11. Hilda Khafizhnatul Khusna E-11 

12. Imro’atus Sangadah E-12 

13. Ismiyatun Laelatisyiami R. E-13 

14. Khaerotun Nisa E-14 

15. Kholifatuz Zakiyyah E-15 

16. Maulida Udzma E-16 

17. Mia Lutfiana E-17 

18. Nisrina Putri Kinasih E-18 

19. Nugraini Tri Rahmawati E-19 

20. Nurul Lailiyatul Mukaromah E-20 

21. RA. Ainun Nahar E-21 

22. Rahma dewi Mustika E-22 

23. Rindi Wahyuni  E-23 

24. Salwaa A’ziizah  E-24 

25. Ulfa Alina Ahdia E-25 

26. Yuliana Rohmah E-26 

 

  



Lampiran 7 

KELAS KONTROL 

 

No. Nama Nilai 

1. Ana Himatul Khilmiah 69 
2. Azzah Laqinatul husna 73 
3. Dewi Maghfirotussalami 70 
4. Dhira Syafira Pujakesuma 79 
5. Fafa Ayu Afdhilla  Syahriza 65 
6. Farras Khirzi Khanifah 80 
7. Fina Nailatuzzulfa 71 
8. Heni Masfufah 65 
9. Hikmatus Syarifah 65 
10. Hilma Hafizhatul Husna 65 
11. Inkha Sahira 84 
12. Kharirotus Su’adah 73 
13. Laily Dwi Rahmawati 70 
14. Maulida Tutta 74 
15. Munawwaratul Basiroh 69 
16. Mustofidatul Choiriyah 60 
17. Nada Ghaida’ Nursi 80 
18. Naili Fitria Ningrum 68 
19. Nailul Muna 73 
20. Novita Maila Salsabila 66 
21. Ratnaning Azzah 61 
22. Rizki Alfia Novita 65 
23. Sajidah Fatimah 74 
24. Zahrotul Hasanah 69 
25. Zahrotul Khofifah 71 
26. Zuyyina Alfi Hasanah  64 
 

  



Lampiran 8 

Kelas Eksperimen 

 

No. Nama Nilai 

1. Adinda Aulia Jauharotul Farda 85 
2. Aina Yulifa’atun M. 65 
3. Alvian Dani 83 
4. Alya Alvatia Kartubi 76 
5. Arifah Subkhiyyah 90 
6. Atika Fatimatuz Zahra 75 
7. Azzah Liddiana 71 
8. Eina Fadhillah 70 
9. Eva Novita Sari 85 
10. Fithrotun Luthfiyah Umar 69 
11. Hilda Khafizhnatul Khusna 73 
12. Imro’atus Sangadah 73 
13. Ismiyatun Laelatisyiami R. 75 
14. Khaerotun Nisa 78 
15. Kholifatuz Zakiyyah 73 
16. Maulida Udzma 65 
17. Mia Lutfiana 73 
18. Nisrina Putri Kinasih 77 
19. Nugraini Tri Rahmawati 68 
20. Nurul Lailiyatul Mukaromah 81 
21. RA. Ainun Nahar 68 
22. Rahma dewi Mustika 69 
23. Rindi Wahyuni  63 
24. Salwaa A’ziizah  87 
25. Ulfa Alina Ahdia 87 
26. Yuliana Rohmah 81 
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Lampiran 10 

Titik Persentase Distribusi t (dk = 41 – 64) 
Pr 

df 
0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 Satu 

pihak 

0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 Dua 
pihak 

41 0.68052 1.30254 1.68288 2.01954 2.42080 2.70118 3.30127 

42 0.68038 1.30204 1.68195 2.01808 2.41847 2.69807 3.29595 

43 0.68024 1.30155 1.68107 2.01669 2.41625 2.69510 3.29089 

44 0.68011 1.30109 1.68023 2.01537 2.41413 2.69228 3.28607 

45 0.67998 1.30065 1.67943 2.01410 2.41212 2.68959 3.28148 

46 0.67986 1.30023 1.67866 2.01290 2.41019 2.68701 3.27710 

47 0.67975 1.29982 1.67793 2.01174 2.40835 2.68456 3.27291 

48 0.67964 1.29944 1.67722 2.01063 2.40658 2.68220 3.26891 

49 0.67953 1.29907 1.67655 2.00958 2.40489 2.67995 3.26508 

50 0.67943 1.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.26141 

51 0.67933 1.29837 1.67528 2.00758 2.40172 2.67572 3.25789 

52 0.67924 1.29805 1.67469 2.00665 2.40022 2.67373 3.25451 

53 0.67915 1.29773 1.67412 2.00575 2.39879 2.67182 3.25127 

54 0.67906 1.29743 1.67356 2.00488 2.39741 2.66998 3.24815 

55 0.67898 1.29713 1.67303 2.00404 2.39608 2.66822 3.24515 

56 0.67890 1.29685 1.67252 2.00324 2.39480 2.66651 3.24226 

57 0.67882 1.29658 1.67203 2.00247 2.39357 2.66487 3.23948 

58 0.67874 1.29632 1.67155 2.00172 2.39238 2.66329 3.23680 

59 0.67867 1.29607 1.67109 2.00100 2.39123 2.66176 3.23421 

60 0.67860 1.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.23171 

61 0.67853 1.29558 1.67022 1.99962 2.38905 2.65886 3.22930 

62 0.67847 1.29536 1.66980 1.99897 2.38801 2.65748 3.22696 

63 0.67840 1.29513 1.66940 1.99834 2.38701 2.65615 3.22471 

64 0.67834 1.29492 1.66901 1.99773 2.38604 2.65485 3.22253 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11 

 

  

Hipotesis

Ho: Data berdistribusi normal

H1: Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis

Kriteria yang digunakan

 diterima jika 

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal  = 84

Nilai minimal  = 60

Rentang nilai (R)  = 24

Banyaknya kelas (k)  =  = 5,669 ≈ 6,000

Panjang kelas (P)  = 26/6  = 4,333333333 ≈ 4

69

73

1 60-63 2 70

79

2 64-67 7 65

80

3 68-72 8 71

65

4 73-76 5 65

65

5 77-80 3 84

73

6 81-84 1 70

26 74

Uji Normalitas Nilai Muhadasah

Kelas Kontrol

Tabel distribusi frekuensi nilai muhadasah kelas kontrol

No. Kelas frekuensi

 _ℎ     =maksimum | _0 ( )− _ ( 

 _ℎ     < _     

1 + 3,3    26

oH



 

  

Daftar nilai frekuensi muhadasah kelas Kontrol

1 60-63 2 4/26 2/26 2/26

2 64-67 7 8/26 9/26 1/26

3 68-72 8 12/26 17/26 5/26

4 73-76 5 16/26 22/26 6/26

5 77-80 3 20/26 25/26 5/26

6 81-84 1 26/26 26/26 0

Konfirmasi tabel pada α = 0,05

0,26

kesimpulan

oleh karena 

maka dapat disimpulkan data terbukti berdistribusi normal

No. Kelas frekuensi   ( ) _ ( ) | _ ( )− _ ( )|

 _ℎ     =maksimum | _0 ( )− _ ( )|=0,23

 _     =1,36/√ =1,36/√26=0,267

 _ℎ     =0,23< _     =0,267



 

  

Hipotesis

Ho: Data berdistribusi normal

H1: Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis

Kriteria yang digunakan

 diterima jika 

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal  = 90

Nilai minimal  = 63

Rentang nilai (R)  = 27

Banyaknya kelas (k)  =  = 5,669 ≈ 6,000

Panjang kelas (P)  = 26/6  = 4,333333333 ≈ 4

85

65

1 63-67 3 83

76

2 68-72 7 90

75

3 73-77 8 71

70

4 78-82 3 85

69

5 83-87 4 73

73

6 88-90 1 75

26 78

73

Uji Normalitas Nilai Muhadasah

Kelas Ekspeimen

Tabel distribusi frekuensi nilai UAS kelas VII B

No. Kelas frekuensi

 _ℎ     =maksimum | _0 ( )− _ ( 

 _ℎ     < _     

1 + 3,3    26

oH



 

  

Daftar nilai frekuensi muhadasah kelas eksperimen

1 63-67 3 4/26 3/26 1/26

2 68-72 7 8/26 10/26 2/26

3 73-77 8 12/26 18/26 6/26

4 78-82 3 16/26 21/26 5/26

5 83-87 4 20/26 25/26 5/26

6 88-90 1 26/26 26/26 0

Konfirmasi tabel pada α = 0,05

0,26 0,230769231

kesimpulan

oleh karena 

maka dapat disimpulkan data terbukti berdistribusi normal

No. Kelas frekuensi   ( ) _ ( ) | _ ( )− _ ( )|

 _ℎ     =maksimum | _0 ( )− _ ( )|=0,23

 _     =1,36/√ =1,36/√26=0,267

 _ℎ     =0,23< _     =0,267



 

Hipotesis

H 0  : σ 1
2 

= σ 2
2

H 1  : σ 1
2 

≠ σ 2
2

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesisi menggunakan rumus:

Kriteria yang digunakan

H0 diterima apabila F hitung  ≤  F 1/2 α, (v1,v2)

F 1/2α,(v1,v2)

Tabel Penolong Homogenitas

KONTROL EKSPERIMEN

69 85 69,5

73 65 74

70 83

79 76

65 90

80 75

71 71

65 70

65 85

65 69

84 73

73 73

70 75

74 78

69 73

60 65

80 73

68 77

73 68

66 81

61 68

65 69

74 63

69 87

71 87

15

16

10

11

UJI HOMOGENITAS 

No.

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

19

20

21

22

23

24

25

 =(               )/(               )

Daerah 
penerimaan 
Ho



 

  

64 81

1823 1960

26 26

70,1154 75,3846

36,10615385 57,20615385

6,008839642 7,563474985

Berdasarkan tabel di atas diperoleh:

57,20615385

36,10615385

Pada α = 5% dengan:

dk  pembilang = n 1  - 1 = 25

dk   penyebut = n 2  - 1 = 25

F (0,05),(26;26) = 1,9600

1,5844 1,9600

26

Jumlah

n

Varians (s
2
)

Karena F hitung  < F(0,05),(10;10) maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut 

memiliki varians yang  homogen (sama).

Standar 

Deviasi (s)

F = = 1,5844

 

Daerah 
penerimaan 
Ho



 

  

Hipotesis

H 0  : μ 1
 ≤ μ 2

H 1  : μ 1
 > μ 2

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis menggunakan rumus:

Dimana,

Kriteria yang digunakan

H0 diterima apabila  

Tabel Penolong Perbandingan Rata-rata

KONTROL

69

73

70

79

65

80

71

65

65

65

84

73

70

74

69

60

71

70

69

73

73

85

65

83

76

90

8

78

75

15

14

9

10

11

12

13

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA

No. EKSPERIMEN

16 65

1

2

3

4

5

6

7

75

73

85

Daerah 
penerimaan Ho

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21

+

-
=

( ) ( )
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11

-+

-+-
=

ss

hitung tabelt t



 

  

80

68

73

66

61

65

74

69

71

64

1823

26

70,11538462

36,106

6,008839642

Berdasarkan tabel di atas diperoleh:

s = 26 - 1 57,206 26 36,106 = 6,831

26 26 - 2

t = - = 2,781

1 1

26 26

Pada a  = 5% dengan dk  = 26 + 26 - 2 = 50 diperoleh t (0.95)(50)   = 1,676

1,676 2,781

Karena t _ hitung = 2,781  >  t _tabel = 1,676 , maka  t _hitung berada pada daerah

penolakan Ho atau Hi diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan muhadasah 

kelas eksperimen lebih baik daripada kemampuan muhadasah kelas kontrol.

21 68

22 69

68

81

73

77

19

20

17

18

Standar Deviasi (s) 7,563474985

75,384615 70,11538462

6,831

75,38461538

Varians (s
2
) 57,206

Jumlah 1960

n 26

26 81

23 63

24 87

8725

 

( ×) )( ×

Daerah 
penerimaan Ho

+

+ -1
+
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Tes Mukhadasah 
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