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“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 

tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah 

dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang 

berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka 

hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) 

dan hendaklah mereka berima kepada-Ku, agar mereka 

selalu berada dalam kebenaran,” (QS al- Baqarah [2]: 

186).
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 ملّخص
 : أمحد نوفل رزّاق  اإلسم

 244322151:   القيد رقم
تطبيق معجم م ام االنشاء الثّاني باستخدنتائج التعلّ تحليل  : املوضوع

 6102على الطالب في قسم اللغة العربّية مستوى  األندرويد
 بجامعة االسالمية الحكومّية سماراغ

 
تكمن املشكلة اليت أثارىا الباحث يف ىذه الرسالة يف كيفية حتليل 

العوامل اليت تشجع خمرجات التعلم من خالل استخدام قاموس رقمي، وما ىي 
الطالب على استخدام القواميس الرقمية، والعوامل اليت تعوق الطالب يف استخدام 

 القواميس الرقمية.

يف حني أن الطريقة املستخدمة للحصول على البيانات ىي ، طريقة مجع 
البيانات مع املقابالت والوثائق. يف حني أن طريقة حتليل البيانات ىي النوعية 

 الوصفية.

االستنتاج الذي مت احلصول عليو من ىذه الدراسة ىو أن املؤشر الذي 
يوضح استخدام ىذا القاموس الرقمي ىو أن مجيع عوامل التعلم يف دورة إنسيا 
الثانية قد مت تنفيذىا بشكل جيد. حتليل إنسيا الثاين لنتائج التعلم باستخدام 

وص أو فقرات باللغة قاموس رقمي من اجملال املعريف يستطيع الطالب عمل نص
العربية، وفًقا للمهام األسبوعية اليت قدمها احملاضر. إىل جانب ذلك، ميكن 

انشاء  اجلديد من استخدام القواميس الرقمية يف املفردات للطالب التعرف على



 ح 
 

اجلديد  مفردات . وعالوة على ذلك، فإن الطالب قادرون على حفظ وفهمالثّاين
 قاموس الرقمي.الذي مت احلصول عليو من ال

انشاء  وبالنسبة للعوامل الداعمة الستخدام القواميس الرقمية يف تعلم
، من بينها، ميكن للطالب الرتمجة بكفاءة زمنية كافية، والطالب بسهولة الثّاين

محلها، وتوفري التكاليف. يف حني أن العوامل املثبطة ال تعرف الطالب الشكل 
 ون خاطًئا يف بعض األحيان، وىناك بعضاألصلي للمفوردات، فإن التطبيق يك

 اليت يتم تفسريىا بشكل أقل دقة. مفردات



 ط 
 

 اإلهداء
 

 : إىل البحث ىذا الباحث هديي 

 .أيب حامدالرب وأمي فتحي ىداية كرمينيال لديّ او  

أخي حيدر اكمل, اخيت ايفا ريسلينا دوي, اخيت دسي حلوى اجنمي, و اخيت الفيتاجيرتا  
 فؤدا

 عدد بغري كثرية علوما موينعل الذين نياحملرتم نياملعلم 

 ساعدوين مباشرة أو غري مباشرةالذين ي قائأصد 

 سهم يف كتابة ىذا البحث من كلو  

 يكون من اجلزاء فأسأل اهلل سبحانو وتعاىل أن جيزيهم بأحسن ما



 
 



 ي 
 

 والتقدير الشكر كلمة
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
، والصالة والسالم على املعلم  احلمد هلل الذي رب العرش الظيم وىو العلي العظيم

الكرمي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا حممد خري رسل اهلل كلهم وعلى آلو واصحابو ذو اجملد اعتلى 
 والكرمي . أما بعد.

تنفيذ تعليم القواعد النحوية وقد أمت الباحث كتابة ىذا البحث على العنوان : 
العالية اإلسالمية  درسة قدسيةصل احلادي عشر مب" يف الفباستخدام كتاب "شرح ابن عقيل

 : لكاتب إلقاء الشكر والتقدير إىل لذا يريد ا قدس.
 واىل جبامعة والتدريس الرتبيةعلوم  كلية كعميد املاجستريراىرجا  الدكتور يدالس فضيلة .2

 .احلكومية اإلسالمية سوجنو
علوم  بكلية العربية اللغةتعليم  قسم كرئيسفضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل املاجستري   .3

 والتدريس الرتبية
  البحث ىذا يفيف كمشر والسيدة دومياوانيت سعادة   املاجستري أمحد إمساعيل يدالس فضيلة .4
  الباحث وأرشدوا مواعل قد الذين والتعليم الرتبية علوم بكلية سنياملدر  فضيلة .5
 فايتمشايخ ىف املدرسة الثّناوية روضة العلوم غوينجان, ترجنكيل,  فضيلة .6
 مشايخ يف املدرسة العالية فتوحّية مراجنكني, دماك فضيلة .7
 تافك توغورجا مسارانج عبد احلامدفضيلة شيخ  .8
 والدنيا الدين يف النافعة العلوم نيلإىل  ودافعوا ساعدوا قد الذين ي واخواتخأ والدي .9

 .واألخرة
كوسوما, نيل املنان, اليك  ىف كّل عام وخصوصا  TSC Saintek Sportمجيع أسرة  .:

 وغري ذلك. عاف ىدايةاللّو



 ك 
 

حممّد قاشيم, جنيب حسن, يسرا مجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية أ ب ج  .21
 وغريىم جنيب, فري اوليا رمحن, اسوانطا, فطري مولين, نور اسليمة, امحد نور الّدين

فطرة عبد سفتيان جوىانا, مجيع أصدقائ يف املدرسة العالية فتوحّية مراجنكني, دماك.   .22
 امللك, يسر الفال, وغريىم

 
 حساب بغري يشاء من جيزى وفإن اجلزاء أحسن جيازيهم أن اجلليل تعاىل اهلل عسى

 لنفسي واآلخرين. أمني يارب العاملني نافعي أن البحث ىذا وعسى
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 الباب األّول

 مقّدمة

 خلفية البحث .أ

اللغة العربية اليت  عربىا العامل بعد اللغة االسبانية ذلا دور كبري من ناحية 
ادلقالة  التنمية اللغوية والعلوم اللغوية ال سيما من ناحية منهج التغلي وطريقتها تبني ىذه

البديل.  –اذا ظهر منوذج التعليم التفاعلي  -حقيقا  –يف عملية تعليم اللغة العربية 
1الذي يزيد غرية  الطالب مستمرا.

 

يبني   تطوير وسائل اإلعالم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف العصر احلايل
ألن ىناك الكثري من ىذا  .كيف يتم تداول ادلزيد وادلزيد من وسائل االتصال يف اجملتمع

التواصل ادلستوطن يف رلتمع اليوم. مثال  االبتكارات والتحول من وسائل اإلعالم
تصبح وسيلة لالتصال  واحدما نراه ىو أن الناس مييلون إىل استخدام اذلواتف احملمولة

 .العامل آخر. أصبح الواقع ظاىرة شائعة يف اجملتمع بني شخص وآخر يف ادلكان

حيث تستخدم  فقط أشياء أخرى مثرية للقلق ىي تلكلكن ليس ىناك 
االبتكار يف اذلواتف الذكية "اذلواتف  بالفعل اذلواتف احملمولة يف كثري من األحيان

على جوال الذكى  اجملتمع اآلن على قدم وساق باستخدام أنواع سلتلفة من ."الذكية
اجملتمع  جاتالروبوت. حسب ادلقدرة واحلافز والرغبات واالحتيا وجو اخلصوص

 4112. 1رللة اجمللد الثالث. .الستخدام وسائل اإلعالم

الذكيةمبثابة  الروبوت يتحول العديد من الطالب اآلن إىل استخدام ىواتف
ىذاماحدث أيًضا بني الطالب الذين  .وسيلة للوصول إىل ادلعلومات بسهولة وبسرعة

التكنولوجيا اجلديدة  -جيل حساس للتكنولوجيا  متت مالحظتهم من قبل الباحثني
                                                                 

1
 Zulhannan, teknik pembelajaran bahasa arab interaktif (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada , 2014) hlm, 1 
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ادلعروف أن يكون قريًبا جًدا من األشياء اجلديدة وال  واالبتكارات اجلديدة. الشباب
والذي يعد ضرورة تقريًبا لكل الروبوت  يستبعد اخلطأواآلخر ىو ىاتف ذكي يعمل بنظام

ميكن للطالب أن ينظروا إىل "اللغة العامية" أو ال يتغري مع األشياءاجلديد.  جهاز
نرى استخدام ىذا اإلعالم .أيًضا أشياء جديدة للطالب يف ىذا الوقت الروبوت يتضمن

، ميكن حتقيق الروبوت باستخدام ىاتف ذكي يعمل بنظام بني الطالب. عندما طالب
 .غرض أو غرض من

حتتاج تربية اللغة العربية يف اندونسيا. يف ىذه الدولة مؤسسة الرتبية اليت تعلم 
ل من مؤسسة اللغة االجنبية  على الرغم من كثرة ادلواطن مسلم. يف اللغة اللغة العربية اق

العربية اربعة مهارات ىي االستماع والكالم والقراءة و الكتابة. و من وسائل تعليم اللغة 
.العربية قاموس

2
 

انواع ادلعجم منها معجم العام و شلعجم التعليم. معجم العام الذي حيتمل عن 
اخلا ص و معنها. و معجم التعليم حيتمل ادلفردات الذي يستخدم  يف  الكادلات ىف اللغة

 البيئة الرتبية ادلتوسطة  والعا لية.  

ادلعجم وسيلة ليطلب معىن من الكادلة. يتشكل ادلعجم العادي من الكتب 
 .ملال. ال يستطع ان يزيد او ان يغري, و حيتج الوقت طويال ليطلب الكلمات

العربية ىناك معجم اللغة العربية اليت نظرية ان يشكل   يف معجم التعليم اللغة
كتابا و على االنرتنت ايضا. تقدم التكنولوجي يؤثّر االجيايب منها : تطبيق معجم على 

 العر بية. –اندونسيا , اندونسيا –االنرتنت العربية 

لقد تطورت اليوم تطبيقا ت بر رلية جيدة وزلركات ترمجة ميكن الوصول اليها 
االنرتنت, ويستخدم معجم اللغة العربية االنرتنت حيتج ىف التعليم اللغة العربية. عرب 

                                                                 

               
2
Abdurrahman bin ibrahim al-fauzanii dkk, durus āl-daurat āl 

tadbriyāh li mu‟ālim āl-lughāh āl ārabiyah li ghāiri al- bathiqinā niha. 

Aljānib al-nāzhari, (Riyadl : muassāsah al waqf
 
āl islami, 1426 H ), hal 26 
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وذلك سبب معجم اللغة واخلص معجم اللغة العربية اليت تشكل كتابا تطور زلدود جدا. 
 وينقص تسهيال ليطلب معىن من الكادلة.

ادلعجم  على تعريف ادلعجم الذي يأخذ من معجم كبري اللغة اال ندونسية, 
تعبري الذي مركب على األجبدية و معلمو مات احوال  و كتاب اشارة حيتمل الكادلة

, تضمن بعض ادلعجم يصور او يرسم توضيحية تصف 3الكادلة الذي حيتمل ىف ادلعجم
الكلمة, با االضا فة اىل ذلك, ىناك ايضا ادلعجم الذي يكامل بعالمات ورموز 

اللغة االشارة لضعاف السمع يو جد ىف  للمصطلحات يف رلاالت معينة من العلوم. بل
 ادلعجم االخر.

كما تطور ىف األوقات اليت جتعل الناس يريدن بشكل متزايد ان تكون عملية 
وفعالة, يف ىذا الوقت مل يشكل ادلعجم رلرد كتاب الذي حيمل ىف اي مكان. لكن 

بية االنرتنت. ادلعجم كان موجودا ايضا ىف منوذج عرب االنرتنت. مثال معجم اللغة العر 
مستخدمي ادلعجم على االنرتنت ىي بالتأكيد مفيدة اللغوية با النسبة ألي شخص ألنو 

 عملي وال حيتاج اىل حيمل معجم ثقيل. 

عملية تعلم معجم اللغة العربية الرقمي غالبا ما يستخدم للمسا عدة ىف  ىف
 تسهيل الطالب ىف ترمجة ادلفردات الصعبة.

 تحديد المسألة .ب

البحث الينحرف اما يريده الباحث من االغرض وادلقاصد فينبغي ليكون 
 للباحث ان حيّدد ادلسألة ىي:

 ؟ معجم األندرويد انشاء الثّاين باستخدم تطبيق مكيف حتليل نتائج الّتعل .1

 باستخدم معجم االلكرتين ؟ وادلنقوص ادلزيد كيف .2

                                                                 
3
 http://kbbi.web.id/kamus diakses pada hari sabtu 12 maret 2016 pada 

pukul 11.58 

http://kbbi.web.id/kamus
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 البحث وائدهدف و فأ  .ج

 هدف البحث  .1

 ىذا البحث للهدف:
 ؟باستخدم معجم االلكرتين حتليل نتائج الّتعلم انشاء الثّاينلكشف  (أ

 ؟باستخدم معجم االلكرتين ادلزيد وادلنقوص من لكشف (ب

 البحث وائدف .2

ىف ىذا البحث ينفع من النا حية العملية واجلانب النظري,  والبحث 
يقدم مستوى ادلعلومات يف حتليل نتائج الدراسة باستخدم ادلعجم الرقمي على 

 .جبامعة واىل ساغا االسالمّية احلكومّية مساراغ بالطال

 من نا حية النظري, نفعة اليت يناسب من ىذالبحث :

ون الطالب لتعرف نتائج الّتعلم ساعدتربية اللغة العربية, ىذا البحث ي للطالب (أ
 .   باستخدم معجم االلكرتين انشاء الثّاين

لقسم اللغة العربية, نتا ئج ىذا البحث يستطيع ان يستخدم ادلعجم االلكرتين  (ب
 من قبل الطالب اللغة العربية.  

با النسبة للباحث نفسو, فان ىذا البحث يفتح ادلعرفة يف الشكوى العلمية  (ج
 م معجم االلكرتين.ن حتليل صلاح الّتعليم باستخداجلديدة م

ادر الذي يزيد العلم اجلديد من حتليل لشخص االخر, ىذا البحث جيعل ادلص (د
 نتائج باستخدم معجم االلكرتين.
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 الباب الثاني

 األساس النظري

 األساس النظري .أ

 تعريف التعليم  .1

ادلرة  سيتم استعراض ىذه –وعموما  KBBI فهم التعلم وفقا للخرباء،
وذلك ألن الكثَت من األدبيات ادلختلفة ُب فهم  حول تعريف التعلم الصحيح 

 .معٌت ومعٌت التعلم. خيتلف اخلرباء أيًضا ُب شرحهم وتعريفهم

التعلم ىو ادلفتاح ادلصطلح ادلصطلح الرئيسي الذي ىو األكثر حيوية ُب 
أي األعمال التجا رية والتعليم, وذلك دون معرفة حقيقة مل يكن ىناك رلال 

سوا ُب القران الكرًن ىناك نوعان من الشروط اليت تتضمن . معظهم لي1التعليم
درس الذي حرفيا ديكن أن تفسر لقبول العلم نتيجة التدريس وتعّلم التعلم, ىي 

وىناك ايضا أن التعلم ىو عملية داخل الفراد اليت 2حرفيا ديارس اي "شلفبلجاري".
3بيئة للحصول على تغيَت ُب سلوكو.تتفاعل مع ال

البنائية للتعلم ىي وفقا لرؤية  
جيب 4عملية تشكيل ادلعرفة. التعلم ليس ىدفًا بل ىو عملية لتحقيق األىداف.

، ووضع ادلفاىيم وإعطاء والتفكَتالنشط األنشطة، ُبعلى الطبلب ادلشاركة بنشاط 

                                                                 
1
 Noer Rohmah, psikologi pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 

171 
2
 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi: Pesan-Pesan Al-Qur’an tentang 

pendidikan, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 34-37    
3
 Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2005), hlm. 59. 
4
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), hlm. 78 
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، يعرف التعلم بأنو ببساطة، أنتوين روبنز دراستها. معٌت حول األشياء اليت يتم
 5جديدة )ادلعرفة(.عملية خلق أشياء 

، التعلم ىو تغيَت دائم نسبيا ُب السلوك أو إمكانات وفقا لويكيبيديا
سلوكية نتيجة لتعزيز اخلربة أو ادلمارسة. التعلم ىو نتيجة للتفاعل بُت التحفيز 

ات ُب واالستجابة. يعترب شخص ما قد تعّلم شيًئا ما إذا كان ديكنو إظهار التغيَت 
فإن التعلم ادلهم ىو ادلدخبلت ُب شكل التحفيز ظرية،السلوك. وفقا ذلذه الن

ديكن تفسَت فهم التعلم على أنو مجيع األنشطة  .واإلخراج ُب شكل استجابة
العقلية أو النفسية اليت يقوم هبا شخص ما من أجل إحداث تغيَتات سلوكية سلتلفة 

أو معرفة أو بُت ما بعد التعلم وقبل التعلم. ىذا ىو زلاولة احلصول على معلومات 
 .شلارسة أو تغيَت السلوك أو الردود اليت تسببها التجربة

التعلم ىو عملية معاجلة  وبشكل عام KBBI فهم التعلم وفقا للخرباء،
تعليم. ُب عملية التعليم وىو عنصر أساسي للغاية ُب كل مستوى من مستويات ال

ة ُب العملية التعليمية ، تعترب أنشطة التعلم األنشطة األساسية األكثر أمهيبأكملها
 .بأكملها

حياول كسب الذكاء أو ادلعرفة أو ادلمارسة أو   KBBIفهم التعلم وفقا ل
 .تغيَت السلوك أو الردود الناذبة عن التجربة

 :فهم التعلم وفقا للخرباء

 وفقا لوينكل (أ

فهم التعلم ىو كل نشاط عقلي أو نفسي حيدث ُب التفاعبلت 
 .يؤدي إىل تغيَتات ُب إدارة الفهمالنشطة ُب البيئة، شلا 

                                                                 
5
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, 

(Semarang: UNNES Press, 2009), hlm. 96-97 
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 (ٕٕ٘: 89ٗٔوفقا إلرنست ر. ىيلجارد ُب )سوماردي سوريابراتا،  (ب

، ا يؤدي إىل التغيَت، شلىو عملية عمل يتم تنفيذىا عن قصدالتعلم 
، رون. طبيعة التغيَت دائمة نسبياً والذي خيتلف عن التغيَتات اليت يسببها اآلخ

على التغيَتات بسبب حاالت  ال ديكن تطبيقوولن تعود إىل حالتها األصلية. 
 ، وما إىل ذلكبسبب التعب واألمل ودوار احلركة ، مثل التغيَتاتمؤقتة

 "799ٔوفقا جلاين ُب كتابو "شروط التعلم    (ج

، والذي خيتلف تغيَت الذي يظهر ُب تغيَت السلوكالتعلم ىو نوع من ال
إجراءات شلاثلة. حيدث التغيَت عن قبل أن يكون الفرد ُب حالة تعلم وبعد ازباذ 

، على الفور بسبب ردود الفعل و شلارسة. على النقيض من التغيَتبسبب خربة أ
 .أو السلوك الغريزي

 (ٕٖ: 89ٔٔموه. سوريا ) (د

تعريف التعلم ىو عملية ذبارية يقوم هبا األفراد للحصول على تغيَت 
علو مع البيئة. سلوكي جديد بالكامل، كنتيجة لتجربة الفرد اخلاصة ُب تفا

االستنتاجات اليت ديكن استخبلصها من ىذين ادلعنيُت، أن التعلم من حيث 
 .ادلبدأ ىو تغيَت الذات

كما ديكن تعريف التعلم على أنو عملية تغيَت ُب شخصية اإلنسان 
وتتجلى ىذه التغيَتات ُب شكل زيادة نوعية وكمية السلوك مثل زيادة ادلهارات 

. ىذه لعادات والفهم وادلهارات والتفكَت والقدرات األخرىوادلعرفة وادلواقف وا
، يتم وضع ىذه التغيَتات ُب شكل زيادة ىي عملية ُب شخصية اإلنسان

يمي ُب ادلدرسة، ُب ادلنزل، وُب ديكن أن يتم ىذا النشاط التعل .اجلودة والكمية
 .مكانأى  ، ُب الغابة وُبأماكن أخرى مثل ادلتاحف، ُب ادلخترب
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 العوامل التي تؤثر على نتائج التعلم  .2

امل الداخلية العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم تنقسم اىل فيتُت مها: العو 
6والعوامل اخلارجية.

 

 العوامل الداخلية (أ

العوامل الدخلية ىي العوامل اليت تنشأ من داخل الفرد وديكن أن 
العوامل الفسيولوجية تؤثر على نتائج التعلم الفردية. وتشمل ىذه العوامل 

 والنفسية.  

 العوامل الفسيولوجية .1

العوامل السيوجلية ىي العوامل ادلرتبطة احلالة ادلادية للفرد. 
العومل خيتلف اىل نوعان. اآلوىل  حالة نغمة عام تؤثر على نشاط التعلم 
من شخص. حالة جسدية وصحية تناسب سوف توفر تأثر اجيايب على 

الفردية. فان احلالة ادلادية ضعيفة أو مريضة  أنشطة من أنشطة التعلم
سوف تعيق ربقيق سلرجات التعلم. ٍب أن يكون ىناك جهد للحفظ على 

 الصحة البدنية.

 العوامل النفسية .2

العوامل النفسية ىي احد احلالة النفسية اليت ديكن أن تؤثر 
لم على التعلم. بعض العوامل النفسية الرئيسية اليت تؤثر على عملية التع

 ىو طلب الذكاءالفائدة موقف ادلواىب والثقفة.
 
 

                                                                 
6
 Achmad Rifa‟i dan Cathariana Tri Anni, Psikologi Pendidikan 

(Semarang: UNNES Press, 2009), hlm. 96-97 
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 اخلارجيية العوامل (ب

كما أن العوامل اخلارجيية ديكن أن تؤثر على عملية التعلم لطلبة. 
ديكن تصنيفها اىل ُب ىذه احلالة العوامل اخلارجيية اليت تؤثر ُب التعلم 

 :رلموعتُت. يعٍت

 البيئة االجتماعية .1

العامل البشري البشر, سواء كانت العوامل االجتماعية ىي 
: عندما يتعلم الطبلب ُب الفصل ومن الطبلب االخرين  7موجودة مثل

لذالك عادة ماتكون ىذه العوامل من شأهنا تعكَت صفو تركيز  اللعب.
 الطبلب على االتعلم.

 غَت البيئة االجتماعية   .2

مفهوم التعلم ينظر ربتاج اىل خطة متعةولكن ليس السياق أنو 
تم تدريس ادلعلمُت ٍب ُب عملية التخطيط التعلم ادلربُت َب التعرف سي

و الظروف ادلادية والنفسية أدوات االثنو غرافيا ُب اجملال  ادلشاكلعلى 
الذي يعيش فيو الطفل. حىت أخَتا عملية التعلم يصَت متعة وسهلة 

 ملموسة العمر ادلناسب لتنمية الطفل ُب الفطرة التشغيلية. 

 المعجم .3

ادلعجم مأخوذ من فعل ادلاضى "أعجم" بزيادة مهزة القطع َب اولو وكان 
8فائدىا )السلب( فقبلت معٌت الفعل اىل نقيضو ضلو اشفى ادلريض اى زال شفاءه.

  

 واما مفهوم ادلعجم عند بعض العلماء فهي:

                                                                 
7
 Sumardi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010), hlm. 234. 
8
( السنة بدون, العلوية فوستكا: سمارانج) تصريفية األنثلة, على بن معصوم محمد الشيخ 

  161. ص
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شلكن  أكرب عدد يضم كتاب ىوAhmad Abdul Ghofur Ithar“"وعند (أ
بشر حها وتفسَت معانيها, على ان تكون ادلواد مرتبة  من مفردات اللغة مقرونة

 ترتيبا خاصا, اما على حروف اذلجاء واما على ادلوضوع.

على كلمات منتقاة, ترتب  ىو كتاب حيتوىC.L. Barnhart” وعند "  (ب
عادة ترتيبا ىجائيا, مع شرح دلعا نيها ومعلومات أخرى ذات عبلقة هبا, سواؤ 

9وادلعلمومات باللغة ذا هتا بلة اخرى.أعطيت تلك الشروح 
  

القاموس ىو نوع من الكتب ادلرجعية اليت تشرح معٌت الكلمات. إنو 
، قد ة. باإلضافة إىل شرح معٌت الكلمةيساعد شخص ما على قول كلمات جديد

، أصل )أصل الكلمة( ومثال على استخدام وي القاموس أيًضا على دليل تعيُتحيت
عض األحيان ىناك أيضا رسوم توضيحية ُب القاموس. عادة الكلمة. لتوضيح ُب ب

11ما يكون ىذا ُب قاموس اللغة الفرنسية.
 

يتم استيعاب قاموس الكلمة من القاموس العريب، بصيغة اجلمع 
و مكتوب ُب شرح القواميس ىذا ادلصطلح لو ما يعادل ادلعجم. كما ى القواميس.

، كلمة قااموس باللغة اللغة 11ادلًتادفان. ، فإن الكلمتُت ذلما نفس ادلعٌت أوالعربية
 العربية تعٍت زليط عميق. الكلمة العربية نفسها تأٌب من الكلمة اليونانية

okeanos  األساسي واليت تعٍت أيضا احمليط. يظهر تاريخ الكلمة بوضوح ادلعٌت
عة ، عميقة وواسخاصة ادلعرفة اللغوية، دلعرفةحاوية االوارد ُب قاموس الكلمات، أي 

                                                                 
9
 R. Taufiqurrochman, Leksikologi bahasa Arab (UIN Malang Press, 

2008), hlm. 131-132. 
10

 Kamus Bahasa “http://id.wikipedia.org/wiki/kamus//.. diakses pada 

tanggal 22 maret 2016 
11

 Hisyam Zaini, Alkhalil dan perannya dalam perkembangan kamus 

Arab, Makalah Dosen jurusan bahasa dan sastra Arab, (Yogyakarta : fakultas 

adab UIN Sunan Kalijaga, 2008) td 
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، واليت كنز الذي حيتوي على مفردات اللغةاليوم القاموس ىو ال 12بشكل ال هنائي.
 ىي ُب الواقع عدد الهنائي.

 انواع ادلعجم .أ

 قاموس عام (1

 الكلمات ادلستخدمة ُب علىحيتوي  العام ىوقاموس القاموس

، عن طريق اللغات مع وصف للمعٌت واالستخداممتنوعة من رلموعة
 .التقنية أو الكلمات ادلستخدمة ُب بيئة زلدودةذبنب ادلصطلحات 

 قاموس التعلم (2

، فيما يتعلق بأن توي ىذا القاموس على رلال للتعلمحي
القاموس قد قدم ادلصطلحات ادلتعلقة بالتعلم. يتم ترتيب الشروط 
ادلقدمة مع نظام أجبدي زلدد وموجز باختصار. ادلصطلح ادلرفق ُب ىذا 

، والكلمات ادلتعلقة رات، وادلختصراتتكون من االختصاالقاموس ي
 . باألندونيسية أو األجنبية

 العريب القاموس استخدام كيفية .ب

 العلوم إىل حيتاجون الذين أولئك ىناك القواميس، بعض ُب

 بعض أيًضا ىناك ذلك، ومع الكلمات، تغَتات دراسة أي العصبية،

 .أوالً  األعصاب لعلم فهًما تتطلب ال حبيث عملًيا ترتيبها ًب اليت القواميس

 القاموس الستخدام العملية النصائح اتباع يكون أن جيب القاموس فتح قبل

  :ىي

                                                                 
12

 Kamus Bahasa “http://id.wikipedia.org/wiki/kamus//.. diakses pada 

hari kamis 2 april pukul 13.30 
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 ذلك ألن قراءهتا تتم اليت التخصصات مع تتوافق اليت القواميس عن حبث (1

 وفًقا عنها البحث يتم اليت الكلمات معرفة ويوسع يضيف أن ديكن

 .                                      القواميس ُب شائع بشكل ادلستخدمة للمصطلحات

 االستخدام لتسهيل القاموس من األمامي اجلزء خبلل من بعناية تقرأ (2

 .عنها تبحث اليت الكلمة على والعثور

 .للكلمة بعناية عنو البحث ًب الذي الشكل الحظ (3

 عن القاموس يبحث األعصاب، علم تتطلب اليت للقواميس بالنسبة (أ

 مضى قد الشكل كان وإذا ،فعل ماضى باستخدام األوىل الكلمة

 ال النموذج كان إذا ذلك، ومع .مباشرة البحث إجراء فيمكن ،ماضى
 ىو فعل ماضى سعى ٍب ، "maktubun" ادلثال سبيل على ،ماضي

 احلرف إىل استعرض ٍب ، "كاف" ىو األول احلرف انظر ."كتب "

 ."كتب" كلمة حىت التايل

 استخدام فإن شرف، معرفة يتطلب ال الذي للقاموس بالنسبة (ب

 عن احبث فقط األساسية، اجلملة معرفة إىل حيتاج ال القاموس ىذا

 عن البحث رلرد ٍب ،"الوقت" ادلثال، سبيل على .العربية الكلمة

 مع."ma-k-tuu-bun" التالية والكلمة "ميمي" ىو األول احلرف

 يبحث أن ديكن ألنو أواًل، شرف علم تعلم إىل حيتاج ال القاموس ىذا

 .معناه ُب البحث ليتم العربية معٌت عن مباشرة

 سبيل على فهمها، جيب اختصارات ىناك العربية القواميس بعض ُب  (4

 :ادلثال

 الكلمة ىو اجلمع أن يعٍت فهذا ، "jim" احلرف اختصار كان إذا .أ

 .كبَتًا عدًدا ُتظهر اليت
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 ادلوالت أن يعٍت فهذا ، "ميم" تعٍت كانت إذا .ب

 .أجنبية كلمة ىي الكلمة فإن ، "كا دال" تعٍت كانت إذا .ج

 احلايل بالفهم مقارنة (التعريف) التعريف اختيار ُب جًدا سريًعا تكون ال (5

 .ادلعاين من العديد عادة لديو القاموس ُب ألنو .النموذج قراءة مع والسيخ

 الفكرة توضيح على قادراً  سيكون اجلملة مثال ألن اجلملة مثال ُب فكر و (6

 .ادلنشودة

 إىل وستضيف كنوز عليها العثور ًب اليت وادلعاين الكلمات تسجيل يتم (7

 .ادلختلفة اللغوية التخصصات لفهم اللغوية ادلعرفة

 اللغة العربي المعجم .4

مصطلح "معجم" من قبل علماء اللغة لذكر ادلعاجم،  يستخدمغالبًا ما 
وخاصة القواميس العربية. من غَت ادلعروف بالضبط مىت بدأ استخدام ادلعجم 

ومع ذلك، فإن بقايا أعمال العلماء الذين ال يزالون  13والذي استخدمو ألول مرة.
دلصطلح يكتشفون عادة أن اخلرباء كان من ادلفًتض أن يكون بداية استخدام ىذا ا

14ادلعجمي.
 

 نفس تعريف القاموس فوق قاموس اللغة العربية ينقسم ااىل نوعان :

 معجم العام اللغة  .أ

الكتب اليت ربتوي على عدد كبَت من ادلفردات العربية مصحوبة 
وكلها مرتبة بطريقة منهجية ، فسَتات أو تفسَت دلعاين ادلفرداتبشروحات وت

 وادلعٌت لفظ، كبلمها مبنيان على احلجية معينة
15

 

                                                                 
13

 Hisyam Zaini, Al khalil, hlm. 5 
14

 Emil Ya‟qub, al mu‟jam al lughah al-lughawiyah al arabiyah, 

(Beirut: dar ast-tsaqafa al islamiyah), hlm. 45 
15

 Taufikurrahman, MA. Buku Leksikologi Bahasa Arab, hlm 23 
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 معجم التعلم اللغة الغربية .ب

القاموس رلال تعلم اللغة العربية ، فيما يتعلق هبذا  ىذايغطي 
القاموس وقد ًب تقدًن ادلصطلحات ادلتعلقة بتعلم اللغة العربية. يتم ترتيب 
الشروط ادلقدمة مع نظام أجبدي زلدد وموجز باختصار. يتكون ادلصطلح 

، والكلمات ادلتعلقة من االختصارات، وادلختصراتود ُب ىذا القاموس ادلوج
 باللغات العربية أو األجنبية.

سعة من قبل بعض العوامل. ومع تاريخ ظهور قاموس اللغة العربية ادلو 
، يعقوب أن العامل الرئيسي الذي يشجع دوكتور إميل بادي، ُب رأي ذلك

رآن والرغبة ُب على ظهور قاموس عريب لتفسَت معٌت الكلمات ادلوجودة ُب الق
16حراستو من األخطاء أو ادلعاين ادلضللة.

 

لكن ال ديكن إنكار أن العلماء العرب مهدوا الطريق لكتابة ىذا 
القاموس العريب. من خبلل زيارة اجملتمع البدوي ُب الصحراء للحصول على 

، يأخذون من مصادر وُب مجع الكلمات ادلراد كتابتها اللغة العربية األصلية.
 , منها:ةسلتلف

 احلديث, الذي أكد من احلقيقة .1

 لئلسبلم.زمن اجلهل أو فًتة النمو ادلبكر  شعر الشعر الذي ظهر ُب  .2

 اللغة َب اجملتمع البدوي  .3

.الكتب و رسالة علماء قدديا  .4
17
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 Emil Ya’qub, al mu’jam al lughah al-lughawiyah al arabiyah hlm 26 
17

 Hikmat Kasyli Fawaz, Kitab al-„ayn Dirasat wa tahlil 

wanaqd(Beirut : dar al kutub al ilmiyah 1996) hlm 27-28 
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 الرقمي معجم .5

قد يكون ادلصطلح "قاموس إلكًتوين" شائًعا مثل ادلصطلحات األخرى 
اإللكًتوين، الكتاب اإللكًتوين، باإلضافة إىل  التعليممثل التعليم اإللكًتوين، 

شائًعا، على   E-Kamusالقاموس اإللكًتوين. ُب اإلندونيسية، مل يكن مصطلح "
ُيشار إليو على نطاق واسع باسم قاموس   e-Dictionaryالرغم من أن مصطلح 

وين( كان إلكًتونيات. وُب الوقت نفسو، ُب العربية، فإن مصطلح )ادلعجم اإللكًت 
معروفا جنبا إىل جنب مع تطوير منتجات التكنولوجيا احلديثة اليت توغلت ُب عامل 

 التعليم، إما ُب شكل ادلعدنية )األجهزة( والربرليات )سوفت وير(.

. اإلنًتنت على تفسَته غالًبامايتم e احلرف والذي غالًباماُيساءفهمو، أن

 Windowsمستعرضات Internet Explorer ُب" e" بالرمز قديتأثرىذاالفهم

الذي ًب استخدامو منذ ذلك احلُت بشكل واسع لتصفح اإلنًتنت. ُب الواقع، يعٍت 
اإللكًتونية أو األجهزة اليت جيب أن تكون العمليات مدعومة أيًضا  e""احلرف

 بربامج أو برامج زلددة.

 بُت شكل التمييز ُبelekteronik  كلمةفإن إضافة وىكذا،

elekteronik برنامج القاموس )اجلهاز( مع النسخة ادلطبوعة من القاموس
)التقليدية( ُب شكل كتب )األجهزة(. ٍب، ما ىو جوىر القاموس اإللكًتوين وكيف 

 يبدو.

القاموس اإللكًتوين )قاموس إلكًتوين( ىو قاموس رقمي ُب شكل برامج 
القائم ) بيتكل الربامج اليت حيتاج إىل تثديكن أن تأخذ ش E أوتطبيقات.قاموس

وضعها على الصفحة )صفحة( على شبكة اإلنًتنت، أو ديكن على احلاسوب(، أو 
اآلن تشغيل التطبيقات من خبلل األجهزة احملمولة مثل اذلواتف واألجهزة اللوحية 

 وىلم جرا.
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 أجزاء. وىي: ٖبناًء على النموذج، يقسم ادلؤلف القاموس اإللكًتوين إىل 

برامج جيب تثبيتها أواًل ُب برنامج القاموس أي القاموس اإللكًتوين ُب شكل   -1
و تشغيل حيتوي على نظام تشغيل متوافق )نظام تشغيل( ديكن كمبيوتر جهاز

، فإن برنامج القاموس ادلطور قاموس الربنامج. ومع ذلك، ُب التطورات األخَتة
 Flash Diskببساطة ُب سلزنة  ،(ىذا ىو زلمول )بدون تثبيتو ُب الكمبيوتر

، ولكن اخلَت ناك برامج القاموس احلر )رلانية(، وى،على سبيل ادلثال. ُب السوق
 ىو ادلدفوع.

 

 



17 
 

 
 

موقع القاموس أي القاموس اإللكًتوين ُب شكل صفحات ادلوقع لعملياهتا  -2
 تتطلب اتصال باإلنًتنت.
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، يتم التحكم ُب الذكي. اآلنكًتوين مطابق للهاتف قاموس متنقل قاموس إل  -3
اقًتن نظام  .الروبوت باستخدام Googleنظام تشغيل اذلاتف احملمول بواسطة 

الذي كان  Symbian OSبنظام التشغيل  الروبوت الذي يدعى OS التشغيل
تف احملمول الفنلندية. ُب الواقع،مل شائًعا لدى نوكيا، الشركة ادلصنعة للها

 Windows Mobileبـ اخلاص  Windows Mobileيتمكن نظام التشغيل 

، يركز ادلؤلف ُب ىذا لذلك .من مطابقة نظام الروبوت Apple IOSأو 
.الروبوت الكتاب بشكل أكرب على القواميس ادلتحركة اليت تستخدم نظام

18
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 http://fiatri.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-kamus-

elektronik.html?m=1 diakses 5 mei 2018 pkl 02:30 

http://fiatri.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-kamus-elektronik.html?m=1
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 العربية في تعلم اللغة  المعجم وظيفة .6

ن وبيان النطق, وبيا الرمحن أن ادلعجم ىو شرح ادلععٌت,ورأي توفيق 
عن النحو والصرف, ويعلم عن استخدم ادلعٌت, اذلجاء, وتاصل االشتقاق, ويعلم 

فلذلك نستنبط أن ثقافة اللغة ربتاج اىل استيعاب ادلفردات  19ويعلم ادلوسوعات.
الكافية. وىذا يدل على ادلعجم مهم جدا َب تعليم اللغة وخصوص َب أربع 

 ومهارة القرأة, ومهارة الكتابة.  مهارة االستماع,ي مهارة الكبلم, و مهارات وى

 ادلزيد إىل احلاجة وبسبب .الطباعة ثقافة أو مكتوبة ثقافة ىو القاموس

 أجل من األجنبية اللغات لفهم أدوات خلق إىل البشر يسعى االحتياجات، من

 مسجل أو مسجل رلرد ليس كاموس ألن سلتلفة، لغات مع أفضل تواصل إقامة

 لغة ثروة زبزين القواميس تستطيع .أداة رلرد من أمهية أكثر فدوره الكلمة، دلعٌت

 .البشرية الذاكرة ُب زبزينها ديكن ال اليت األمة
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 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, hlm. 144 
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 يكاد ألنو العربية، اللغة ذلك ُب دبا اللغة، دراسة "قلب" ىو القاموس

 القاموس يعمل .القاموس استخدام دون أجنبية لغة تعلم ادلستحيل من يكون

 اللغة تتحدث اليت الصفراء الكتب وقراءة القرآن، معٌت فهم تسهيل على العريب

 أداة ىو القاموس .العربية يتحدثون الذين األشخاص مع والتواصل الصلدة، العربية

 كل ألن فهمها، يصعب اليت اجلمل تكوين وحىت واجلمل، الكلمات لفهم إلزامية

  .شروطخاصة لو زبصص

 Metodologi Pembelajaran Bahasaب"كتا ُب ادلعجم وظيفة

Arab":ىو 

كمر شد انو مهم حيث يوجو التبل ميذ ال ستعمل معاىن الكلمات او  .أ
 .االصطبلحات بصحيح

كحارس اللغة األجنيب األصلي ألن عملية تعليم القاموس من خبلل االنتخاب  .ب
 وادلعيار ادلشدود.

21اللغة األجنيب.كمدبر التبلميذ ليكون مادة زائدة مساعدة ُب الستعمال  .ت
  

 المعجمعوامل تنظيم  .7

كان ثبلثة عوامل متأخر العرب " Imel Badi’ Ya’qubعند رأي "
 لتنظيم ادلعجم, وىي:

كثَت منهم اميون قبل أن جاء االسبلم اليهم. الذين يستطيعون أن يقرأوا  .أ
ويكتبوا منهم قليل. كما قال رسول اهلل بأنو أمى ال يستطيع أن يقرأ ويكتب. 
فبل ديكن عليو أن جيمع القرأن. ىذا احلال على سبب العربُت اهنم اليهتمون 
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 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 273 
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ات ويكتو ىا على شكل على تدوين لغتهم السيما على أن جيمعوا معٌت ادلفرد
 الكتاب.

كيفية حياهتم ببدواة, يعٌت انتقاذلم من مكان وجد اىل مكان اخرى. وىامن  .ب
 احدى السبب على اهنم اليهتمون الكتابة والقرأة.

على حبهم اللغة اللساىن, كما عرفنا بان الربُت متععصبون اللغة اللسانية او  .ت
 احملادثة على الكتابة والقرأة.

 يم ادلعجم العربية على العربُت فهي:ام عوامل تنظ
احتياجهم لتفسَت القران الكرًن, وكان رلٍت االسبلم حيمل ادلفردات  (1

اجلديدة. ويبدل كثَت من مفرادىم وابدال معٌت ادلفردات اصعب على 
 ادلسلمُت الذي بعد مكاهنم العرب.

 ايرادىم حلفظ لغتهم, حىت يعلموا على أن جيمعواىا ويكتبوىا َب الكتاب (2
 ويوارثون اوالدىم.

كثَت من كتب التفسَت ظهرت اول تدوين القرأن واحلديث يعٌت مفردات  (3
 غريبة

ظهرات العلوم اجلديدة َب االسبلم مثل : علم اللغة والتفسَت و علم النحو  (4
 .  وعلم الببلغة وعلم الفقو وعلم اصول الفقو وغَتمها

 مراحل تنظيم المعجم .8

للعرب على تنظيم ادلعجم اللغة مراحل  ٖ" Ahmad Amirيذكر "
 العبية, وىي:

( َب ىذه ادلرحلة يذىب اىل اللغة اىل Non Sistematikمرحلة النظامية ) .أ
القرى ويطلب ادلفردات بامساع قول القبيلة فيكتب على الورقة, وكتبو ببل 

 استخدم التظا الكتاىب وينال ادلفردات من االستماع.
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يفكر العلماء الذين جيمعون مفردات على  مرحلة موضو عية, َب ىذه ادلرحلة  .ب
 كيفية الكتابة حىت يصنفوىا على شكل الكتابة ويسمى ادلعجم ادلعضوعى.

مرحلة التدوين النظامى, َب ىذه ادلرحلة يستخدم تنظيم ادلعجم باالطريقة  .ت
 احلسٌت من قبلها. ويسهل ملبسى ادلعج ليطلبوا معٌت ادلفردات.

 المعجمتنظيم  .9

 نظام الصوت .أ

 Kholidالصوت ىو طريقة تنظيم ادلعجم االول اليت قدمو " نظام

bin Ahmad al Farahdi رتب ىو مفردات اليت مجعت بتنظمها على ."
 ترتيب سلارج حروفها. فهذه الطريقة معروفة بنظا الصوت.

وأما خلفية خليل حىت يأخذ ىذه الطريقة لتنظيم ادلعجم فهي ذبنيب 
مجيع ادلواد. وتسهيل القا رئُت لنيل ادلعٌت تكرار ادلفردة َب ادلعجم وتشميل 

ادلفردات وليس ايراده أنيقلد نظاما ىجاليا وهبا جسو فصنع معجم اللغة العربية 
 ادلختلفة عن غَتىا.

 نظام االجيدى اخلاص .ب

 Abuنظام االجيدى اخلاص ىو طريقة تنظيم ادلعجم الىت قدمو "

Bakar bin Duraidتنظيم ادلعجم على  " ادلراد بنظام االجيد اخلاص ىو
" يعٌت االلف Nashr bin ashim" ترتيب احلروف اذلجائية اليت نظمها

والباء والتاء والثاء حىت الياء كما عرفنا ىذه الزمان. التنظيم على ترتيب احلرف 
اذلجائية اسهل واعرف من التنظيم على ترتيب سلارج احلروف اليت عرفو قليل 

 من الناس يعرفون علم القرأة.
حىت يأخذ ىذه الطريقة لتنظيم  "Ibnu Duraid ما خلفية "وأ

ادلعجم فهي صعوبة الناس على طلبهم معٌت ادلفردات َب الطريقة اليت قدمو 



23 
 

"Kholil"  مثل ادلعجم العُت الفو ينتشر ذلك الزمان. وسبب صعوبتهم على
" على الناس ال سيما ذالك التنظيم تدعم على احلكومة Nashrاهنم مل "

 و العلماء وجعل اساس َب تنظيم الكتب االسبلمية غَت ادلعجم.واعًتف

 نظام القافية .ت

مسى بنظام القا فية الن تنظيم ترتيب الكلمات َب ىذا ادلعجم على 
اخر احلروف من ادلفردات ككما َب القافية و القصَتن, فبان طلب معٌت ادلفردة 

االخَت الشخص ال على سلاحرج حروفها او ترتيب حروفها لكنو على حروفها 
"من Isma’il bin Ahmad al Jauhariالذى قدمو ىذه الطريقة ىو "

 ”Kamus Al Shahih“بصرةدبعجمو أو ادلعروف باسم

 نظام االجيد العام .ث

نظام االجيد العام ىو تنظيم ادلعٌت ادلفردات َب ادلعجم على ترتيب 
والفرق بُت نظام احلروف اذلجائية ادلعروفة علبينا. يعٌت من االلف اىل لياء. 

األجبدى اخلاص ونظام العام يقع على اصل الكلمات. َب نظام األجبدى العام 
تر تيب ادلفردات على اصل الكلمات مثل جيلس تقع على مجاعة احلروف 
"اجليم" الن اصل الكلمات يعٌت "جلس".. َب نظام االجبدى اخلاص ال ينظر 

َب ىذه النظام اذا اردنا ان على اصل الكلمات كما َب نظا االجبدى العام. 
 نطلب معٌت جيلس مثبل فعلينا ل ان نطلبو َب مجاعة احلروف "الياء".

 نظام النظق .ج

نظام النظق ىو تنظيم ادلفردات على اول احلروف ادلنطوق ببل نظر 
على اصل الكلمات كما َب نظام االجبدى اخلاص. والفا ئض َب ىذ النظام 

 ال يصعب القا رئُت الذين ال يفهمون ملم على تسهيل نيل معٌت ادلفردات حىت
 الصرف على كلب ادلعٌت.
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 الترجمة .11

 الترجمةمفهىم .أ

  yutarjimuترجم من الًتمجة العربية، وىي ترمجو كلمة مشتقة

أي ما يعادل ُب Louis Mal'uf1986: 60  ترمجة tarjamatan، ويًتجم
 دلن األلف إىل الياءاللغة اإلصلليزية ىي ترمجة مشتق من الفعل ترمجة. ووفقا 

Zarqoni ُب Ainin 2003: 54 اشتقاقي يستخدم كلمة العذراء لئلشارة ،
إىل ادلعاين األربعة. أوال، فهذا يعٍت أن ينقل احلديث إىل اآلخرين أن احملادثات 
مل تصل إليو. ثانيا، وىو ما يعٍت أن تفسَت احلديث مع نفس اللغة كلغة زلادثة. 

لغة ليست لغة زلادثات مع زلادثات، والرابع، يعٍت  ثالثا، فهذا يعٍت تفسَت
عملية نقل من لغة إىل أخرى. أيضا من الضروري أن منيز بُت ترمجة كلمة 

نقل الرسائل، ُب حُت قال والًتمجة باعتباره معادال الًتمجة. ترمجة كلمة تعٍت 
ىذاىووفقا   Nababan2003:18رودولف تعٍت نتيجة الًتمجة الًتمجة

يلي: الًتمجة: أن يستبدل دبحتويات نص ُب كما   Katefurid1991: 33لل
 لغة )مل( ما يقابلها من زلتويات نص ُب لغة أخرى لو

Rochayah Machalli (1993: 4) يعرف ترمجة "استبدال مادة
استبدال  (TL) من ادلواد النصية تعادل بلغة أخرى (SL) نصية بلغة واحدة

ادلصدر( مع ما يعادل ادلواد النص )أي ما  ادلواد النص ُب لغة واحدة )اللغة
 اللغة اذلدف يعادل( بلغة أخرى

على النحو التايل:  Al-'Azaby الشيء نفسو أعرب أيضا اليت كتبها
استبدال ادلواد النص من لغة )اللغة ادلصدر( مع ما يعادل نص ادلواد بلغة أخرى 
)اللغة اذلدف(. كل من ىذه التعاريف التأكيد على أن ُب الًتمجة ىناك مواد 
جيدة استبدال مادة اللغة ُب شكل الكلمات والعبارات واألحكام، واألحكام، 



25 
 

ُب اللغة اذلدف. ذكرت ال أكرم ادلؤمن  ادلوادوكذلك معٌت النص لغة مصدر 
 .( الًتمجة ىي فن نقل الكبلم من لغة إىل لغة أخرى7: ٕٓٓٓ)

( ٗ: 88ٖٔومع ذلك، ادلزيد من التفاصيل مرة أخرى، نيومارك )
إىل لغة أخرى ُب الطريقة اليت يقصد  الكادلة يعطي تعريفا مشاهبا "تقدًن معٌت

 . النص إىل لغة أخرى بادلعٌت ادلقصود للمؤلفادلؤلف النص"، اليت تًتجم معٌت

احلكيم  م التعريف ىو شلاثلة لتلك اليت قدمت أسعد ىذا
الًتمجة ىي زلاولة الستبدال النص من لغة إىل أخرى مع  ( أن898:7٘ٔ)

 .احلفاظ على سبلمة ادلعٌت

( يكتب أن 89ٔٔلو الًتمجة، نيومارك بيًت ) Approuches ُب
اليت تتمثل ُب زلاولة ليحل زلل التدليك وأو بيان مكتوب  الًتمجة احلرفية ىي

بلغة أخرى. تعريف ديكن ترمجتها  statment بلغة واحدة بنفس الرسالة وأو
حبرية على النحو التايل: "الًتمجة ىي قضية وىي زلاولة لتغيَت رسالة أو بيان 

 ."مكتوب بلغة واحدة مع نفس الرسالة أو بيان مع لغات أخرى

 :، يشرح الزرقاين أن الًتمجة ذلا أربعة معانالناحية االجتماعيةمن 

 .نشر اخلطاب إىل الشخص الذي مل يستلم اخلطابأ. 

 .توضيح الكبلم بنفس اللغة ب. 

 .تفسَت الًتمجة بلغة سلتلفة ج. 

 .نقل اخلطاب من لغة إىل أخرى ح. 

، ترمجة الوسائل لشرح وشرح. من مع التعرض أعبله، ديكن القول
، من قاموس أكسفورد للتعلم ادلتقدم، تشرح زكا الفارسيخبلل االقتباس 

 .الًتمجة ىي عملية نقل نص أو شفهي إىل لغة أخرى
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، فقد ًب تعريف الًتمجة بطرق سلتلفة خبلفيات نظرية وهنجية ومع ذلك
الًتمجة. ُب  ُب ضوء أنشطة Catford سلتلفة. مثل طريقة اللغة اليت يستخدمها

، يصف الًتمجة بأهنا زلاولة الستبدال ادلادة النصية بلغة التعريف الذي يقدمو
 .ادلصدر دبواد نصية باللغة ادلستهدفة

ريًفا مشاهبًا، ولكن بشكل أوضح. أيًضا تع Newmark يوفر
رى وفقا للمؤلف ادلقصود. ، ىي ترمجة معٌت النص إىل لغة أخالًتمجة، ُب رأيو

دل النص ، الًتمجة ىي زلاولة الستبدال نص اللغة ادلصدر دبا يعاالً وىذا ىو، أو 
.، اليت تًتجم ىي ادلعٌت كما قصد ادلؤلفُب اللغة اذلدف. الثانية

21
 

، يشرح نيدا وتابر أن الًتمجة ىي زلاولة الستدعاء باإلضافة إىل ذلك
قية ، لن تنتج الًتمجات ترمجة حقيلغة إىل لغة أخرى. من وجهة نظرىمرسالة و 

، ًب عتمد على ترمجة "دلن". ُب الواقعأو خاطئة بالقيمة ادلطلقة. ألن الًتمجة ت
 ."التوضيح مرة أخرى أن الًتمجة ديكن أن تعتمد على "ألي غرض

، ىناك أيًضا بعض أرقام الًتمجة اليت سبيل آراءىا إىل ربقيق ومع ذلك
ولة على أهنا زلا، الذي يعرف الًتمجة لحة الذاتية للمؤلف. مثل نيوماركادلص

، ىو  Pinchuckُب حُت لنقل معٌت النص إىل لغة أخرى، وفقا لنوايا ادلؤلف.
، تعثر الًتمجة  Pinchuck أكثر شيوعا ُب جعل تعريفات الًتمجة. ُب عيون

 .كعملية تعادل نطًقا من لغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف
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، فإن شخصية ترمجة واحدة تدعى الرسون وضعت جانبا ومع ذلك
للغة ، أن عملية نقل امجة من حيث ادلعٌت. يوضح الرسونىاما من جوانب الًت 

 .، من خبلل البنية الدالليةتبدأ من الصيغة األوىل للغة، إىل صيغة لغة أخرى

دلعٌت. ومع ذلك، ، واالحتفاظ باوبالتايل، ىناك جوانب من ربويل
دامة لبعضها مست، ديكن إجراء تغيَتات. مجيع اآلراء منوذج اللغة ُب حالة

، اتفقت اآلراء ادلختلفة على الًتمجة كمحاولة لنقل الرسائل البعض. ُب جوىرىا
من لغة إىل أخرى. اذلدف ىو جعل الرسالة مناسبة ومفهومة من قبل ادلستلم 

.أو رلموعة ادلستلمُت
22

 

 

 األساسيةفىالترجمةالعناصر .ب

 :العناصر األساسية ُب الًتمجةعملية الًتمجة، حيتاج ادلًتجم إىل االنتباه إىل بعض 

 جوانب اللغة (1

التمكن من قاموس اللغة، والقدرة على انتقاء واختيار من أي لغة االلقاء 
كل من   معٌت ادلفردات وتركيب اجلمل. بنفس القدر من األمهية ىو أن نفهم معٌت

 ./ داليلادلفردات، والنصوص تلميحي

 علم الصرف (2

جيدة لوظيفة يفهم وتغيَت التصريف و  الصرف القدرة على فهم العلم
تتأثر سلبا )ادلطوعُت( أو ادلتبادلة )ادلشاركة(.  (ta'diyah) إضافية دلتعدية

 إذا أخذنا ُب نوعُت منتصريف  باإلضافة إىل ذلك ، مهارات ادلًتجم ُب نوعُت من

، فهي اسًتاتيجية للغاية ُب الًتمجة. ىو مثل حفظ الضرب األساسي ُب تصريف
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/ الرياضيات. ُب عملية الًتمجة. ألنو إذا كانت إحدى النتائج ستكون احلساب 
 .و ىكذا .،infataha  قاتلة للغاية. قارن: جبلسة مع األجبلسة. فتاىا مع

 علم النحو  (3

ضلو  ، قدرةضلو ُب سياق الًتمجة اجلانب الذي ال ديكن أن يًتكو ادلًتجم ىو
 ديلك لتجريبية. جيب ادلًتمجُتىنا ليست فقط الكفاءة العملية النظرية ولكن ا

 fa`il ،maf`ul،ma`lum  كانبدقة، سواء  I'rab ملموس سبييز الفرق

majhulادلضف، أو ، man'ut،ta'ajjub  أو يتوتر  istifham   .وىلم جرا
قال كل وأغلقت بوسائلها اخلاصة، لذلك  : alJurjani كما قال عبد القاىر

 كلمات ليتم تصميمها من قبل Sorof الذي يفتحو. ينتج I'rablah فهم

nahwu إلنتاج معٌت مجيل. 

 الببلغة  (4

ُب الًتمجة، الببلغة ىي اجلوانب اذلامة اليت ال ديكن التخلي عنها، ألهنا أداة 
لتحديد اللغات نكهة مع حساسية عالية، حىت أن الًتمجة ىي قادرة على التمييز 

23فقط. بُت ادلعٌت الضمٍت للشعور
 

الًتمجات نظرًا ألن نطاق ومدى الًتمجة ليس بسيطًا، ادلؤىبلت أو شروط  
تائج الًتمجة جيًدا وغَت متحيز،يتطلب فمن الضروري توفَت مًتجم مسبق مسبًقا لن

 :، دبا ُب ذلكبعض متطلبات الًتمجة

 .موثوقة وخاضعة للمساءلة ُب القيام بنقل اللغة وعدم القيام باضلراف ادلعٌت (أ

 .دف بطريقة متوازنةإتقان اللغة ادلصدر واللغة اذل (ب

فهم موضوع الدراسة اليت يتم ترمجتها عن طريق إتقان الشروط اخلاصة ُب   (ج
 .كائنات متعددة ومفرداتو

                                                                 
23

 Abdul „Alim az-Zarqani, Manâhilul ‘Irfân. (2003) Juz 2 



29 
 

، جيب على ادلًتجم أن يعرف خلفية ادلؤلف وزبصصات اجملال إذا كان مطلوباً  (د
 .الذي يشغلو

ات فهم ثقافة اللغة ادلصدر. بل ىناك حاجة إىل أن يكون لدى ادلًتجم كفاء (ه
وامتيازات بارزة إلتقان حقلو ويعرّب دبهارة عن رابط ادلعٌت ادلتضمن ُب لغة 

 ادلصدر.

ُب رلال العلم ُتستخدم افًتاضات االفًتاضات ادلعروفة كإرشاد وتوجيو من 
األشخاص الذين يؤدون سلتلف األنشطة العلمية ُب ىذا اجملال. ُب  -قبل الناس 

، والنهج العمل واخلربات وادلعتقدات دلعروفة أنرلال الًتمجة ىي أيضا االفًتاضات ا
، ادلًتمجون القيام بأنشطة سلتلفة. ُب الواقعُب  الذي اعتمده الباحثون وادلمارسون، و

الذين ال ديلكون حىت اآلن خلفية تعليمية رمسية، ولكنهم ًب تربيتهم بالتجربة لديهم 
 .مبادئ وطرق للتعامل مع مشكبلت الًتمجة اليت يواجهوهنا

، فإن العبارات التالية مفتوحة للنقد ودحضها ألهنا تعترب غَت وكافًتاض
قد يكون من عام  ، ىذا االفًتاض ليسحة كمبدأ أو نظرية. اىل جانب ذلكصحي

، ولكن من ادلستحيل تطبيقو ُب ق افًتاض ُب اإلعداد ُب شلر معُتادلمكن تطبي
24مقطع آخر.

  

أنشطة الًتمجة ُب رلال النظرية من بُت االفًتاضات اليت تنطبق على 
 .وادلمارسة والتدريس ورفع مستوى الًتمجة ىي كما يلي

الًتمجة ىي نشاط معقد. ىذا يعٍت أن ىذا احلقل ادليداين للمًتمجُت ادليدانيُت  .أ
ىم من مهارات متعددة التخصصات ُب رلال ترمجة النظريات، لغة ادلصدر ولغة 

 .ادلتلقي
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ة زبتلف عن اللغات األخرى. ، فإن أي لغاآلخرين. لذاافة األمة زبتلف عن ثق  .ب
، فإن البحث عن التكافؤ بُت االثنُت ىو النشاط الرئيسي الذي يقوم بو ولذلك
 .مًتجم

ئ يستكشف معٌت وىدف ادلًتجم ىو التواصل بُت ادلؤلف والقارئ. إنو كقار   .ج
 ، وككاتب ينقل فهمو لآلخرين من خبلل وسائل اللغة حىتالشخص اخلبَت

، لذلك فإن ادلًتجم يسًتشد باستخدام اآلخرون. الًتمجة ُب نقطة التقاءيفهمو 
 .لغة مشورة

أن ادلعٌت  الًتمجة اجليدة ىي ترمجة واضحة وواضحة ومعقولة. صحيح يعٍت  .د
نفس معٌت ادلصدر. من الواضح أن الًتمجة سهلة الفهم.  الوارد ُب الًتمجة ىو

 .مجة وتدفق لغتها بشكل طبيعيادلعقول يعٍت أن الًتمجة ال تبدو كًت 

الًتمجات مستقلة. وىذا يعٍت أن الًتمجات جيب أن تكون قادرة على استبدال   .ه
 ادلصدر أو مقاطع الًتمجة اليت تعطي التأثَت نفسو للقارئ كأثر للمصدر

فة اللغة ، ومعرفة لغة ادلصدر. ومعر من ادلًتمجُت إتقان ىذا ادلوضوع يُطلب  .و
، طالب أيضا أن يكون صادقا والتزم باألساس لكادلتلقية. اىل جانب ذ

 .القانوين

.مطلوب تدريس الًتمجة دلتابعة األسس النظرية للًتمجة وانتقاد الًتمجة  .ز
25

 

 

 السابقة الدراسات .ج

تعمل مرا جعة ااْلديبات على معرفة ااْلديبات ذات الصلة لتنائج ااْلحباث 
26جيب دراستها.السابقة أو تكون ذات الصلة بًتكيز ادلشكلة اليت 
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ااْلوىل مقالة اليت كتبت اروانيت طاىر با ادلوضوع " استخدام معجم اللغة 
العربية بُت الطلبة من تعليم اللغة العربية َب كلية الًتبية و تدريب ادلعلُت جبامعة احلكومية 

. َب ىذا البحث تستطلع وتبحث ٕٔٔٓاالسبلمية سونان كا يل جوكا جوكجاكرتا 
خدم معجم على التعليم. َب ىذا البحث ايضا يبحث َب نتائج ربليل اروانيت َب است

على استخدم و قبضة ادلمجم اللغة العرابية بُت الطلبة قسم اللغة العربية و توريط االثار 
 من استخدم ادلعجم اللغة العربية على قدرهتم. 

 حول متساو   بشكل احلايل البحث مع واالختبلف التشابو أوجو ربليل يتم

 .متساو   بشكل الوصفية النوعية األساليب واستخدام التعلم عملية ُب القاموس ئجنتا

 البحث يركز بينما عام بشكل القاموس استخدمت السابقة األحباث أن ىو الفرق لكن

 بينما التعلم نتائج على السابقة لؤلحباث ربليلو يركز .الذكي اذلاتف قاموس على اآلن

 .التعلم ُب العوامل دعم على اآلن األحباث تركز

الثّاين مقالة باادلوضوع " ترمجة االمثال ادلوجودة َب قاموس ادلنجيد : درسة تر 
مجة با ادلدخل الثقفي راتنا ارلُت ليستيانعسيو. تبحث ىذه ادلقا لة َب ربليل قول مأثور 
ااْلمثال حكمة على فصل فرائض ااْلدب عند لويس معلوف الذي توّحد َب معجم 

ج ثقاُب ربليلية. أحد أشكال التحليل ُب ىذا البحث ادلنجيد. ىذه الدرسة يستخدم هن
 ىو االقًتن بُت األمثال العربية واألمثال اندونسيا. ىذه الدراسة ىي احلرُب.   

 حول متساوية ربليلية احلالية األحباث مع واالختبلف التشابو أوجو التزال

 ادلذىب الرل ُب السابقة األحباث ادلنجيد معجم أدرجت فقد ذلك، ومع .القاموس

 البحث كان إذا أنو ىو الفرق معلوف لويس قبل من األدار فريد فصل ُب ادلثل ضد
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 وصفية طريقة اآلن تستخدم بينما حرُب ىو والطريقة الثقافية ادلناىج باستخدام السابق

 .نوعية

تعلم عند معجم اللغة اعربية االنًتنيت كمصدر " الثالثة مقالة ربت ادلوضوع
يبحث ىذا البحث على معجم اللغة العربية االنًتنت   عزيزي.زلمد صفوان زوري 

كمصدر تعلم. نوع من ىذا البحث ىو البحث َب األدب والبحث النوعي على العربية 
 معجم االنًتنت. 

 أنواع ونفس القواميس ربليل ىي احلالية البحوث مع واالختبلف الشبو أوجو

 ككائن اإلنًتنت عرب قاموًسا السابقة الدراسات بُت الفرق يستخدم .النوعي البحث

 .اتصال ببل قاموًسا اآلن يستخدم الذي البحث أثناء

من بعض الكتابات االستعراض الذي قام بو ادلؤلف على الرغم من أن ال تزال 
زلدودة جدا. ادلؤلف أن الكتابةىنا أّن األحباث اليت أجريت من قبل ادلؤلفُت مع كتابة 

ذكرىا أعبله. على الرغم من أن ردبا ىذا ليس أول فعل. واضعو سلتلفة والبحوث اليت ًب 
البحث ركزت على ربليل نتائج تعلم اللغة العربية باستخدام ادلعجم الرقمي لطلبة اللغة 

 العربية جبامعة االسبلمية احلكومية واىل سنجو مسارانج.
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 الثالث الباب

 البحث اهجمن

 ع البحثنو  .1

نوع من ىف ىذا البحث الباحثُت اختيارالبحث النوعي, ىذا البحث ىو 
البحوث اليت سوف تنتج البيانات الوصفية. هنج نوعي يعٍت النهج الذي ينتج اال  

ميكن احلصول عليها باستخدام اجرات احصا ئية او غَت ذلك من كتشافات اليت ال 
 اىرة من الظواىراو تفسَت ظ وسائل القياس. يف حُت وصف ىو شرح عن احلا ضر

واألحداث اليت ربدث يف ىذا الوقت. ىذا البحث لو قيمة كبَتة لشرح ادلشكلة حىت اذا  
1كنت ربتاج اىل اجراء اصالح ميكن تنفيذىا.

    

 ث ومجالهبؤرة البح .2

جيب على الباحثُت الًتكيز على البحوث لذلك فانو ليس من عنوان البحث, 
الًتكيز ىف ىذه الدراسة اىل ربليل نتائج التعليم على استخدم معجم الرقمي الطلبة اللغة 

 :العربية ىف التعليم جبامعة الكومية االسالمية واىل ساصلومسارانج,  حجم ىذا البحث 

 احلكومية واىل يف تربية اللغة العربية جبامعة واىل ساغا االسالمية اينم اإلنشاء الث  تعل   .أ

 .سا غا مساراغ

كومية االسالمية واىل اللغة العربية  جبامعة احل يعرف نتائج التعل م من الطلبة  .ب
 صلومسارانج باستخدام ادلعجم الرقمي سو 

الطلبة اللغة العربية م ادلعجم الرقمي اىف استخد معرفة العوامل الداعمة والعراقيل  .ج
 صلومسارانجكومية االسالمية واىل سو جبامعة احل
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(Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm 64 
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 ووقته البحث مكان .3

 مكان ىذا البحث جبامعة احلكومية االسالمية واىل سوصلومسارانج

 مصادر البيانات .4

 : مصادر البيانات ىف ىذا البحث ىي

 ساصلومسارانجزلاضرتربية اللغة العربية جبامعة الكومية االسالمية واىل  .أ

سببو كمصدر  الطلبة تربية اللغة العربية جبامعة الكومية االسالمية واىل ساصلومسارانج  .ب
احلقائق النو الذى يعمل عمل التعليم. و الطلبة اللغة الربية الهنم يشركون مباشرة ىف 

 التعليم.

 جميع البيانات طريقة .5

 أسلوب المقابلة  .أ

البيانات ان طريق اجرأ مقابلة على واحد أسلوب ادلقابلة ىي تقانية مجع 
او عدد قليل من االشخاص ادلعنيُت. مزايا ىذا األسلوب ىو ما يلزم من بينات مت 

2احلصول عليها مباشرة حبيث دقيقة وميكن ان متثل.
   

يستخدم ادلؤلف ىذه الطريقة للحصول على معلومات حول ربليل 
ل على بيانات أو معلومات أخرى سلرجات التعلم باستخدام قاموس رقمي واحلصو 

الطالب جبامعة االسالمية احلكومية واىل سوصلو حول ادلشكالت اليت يواجهها 
يف ىذه احلالة يأخذ ادلؤلفون زلاضرين من اللغة العربية والطالب ليتم  مسارانج.
 مقابلتهم

 

 

 

                                                                 
2
Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: TERAS, 

2009),  hlm. 57-65. 
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 التوثيق طريقة  .ب
الصحف سخ الكتب ت ندثا من احملا طريقة التوثئق ىومجع البيانات

ىذه  3ت ناقش الكتاب الزمنئ كما تظهر البئا نات ادلر تبطة هبا.احملادثا اجملالت
الطريقة تتم من خالل النظرىف الوثا ئق ىف شكل خطط الدرس الصور والكتب. 
خبصوص طريقة ىذا النشاط غرض ادلؤلف من احلصول عليها عن ادلعلمُت والطلبة 

 .قميالتعلع وادلهارات ترمجة مع ادلعجم الر 

 تحليل البيانات طريقة .6

تقنيات ربليل بيانات ادلستخدمة ىف ىذا البحث ىو نوعي التحليل الوصفي. 
فان استخدم ىذه االسًتا تيحية يبدأ من ربليل العديد من البيانات اليت مت مجعها من 
الدراسة, مث االنتقال اىل اذباه تشكيل اال ستنتاج القاطع العامة أوخصائص معنية. 

تقنيات ربليل البيانات  4ىذه اال سًتا تيجية يبدأ من عمل تصنيف البيانات.ولذالك 
ادلستخدمة ألنو ىف ىذه الدراسة ىو البحث الذى يهدف اىل وصف الوضع احلقيقي 

جاعمعة االسالمية  عن ربليل نتائج تعلم اللغة العربية باستخدم ادلعم الرقمي لطلبة
 عوامل الدا خلية والعوامل اخلارجية. احلكومية واىل سوصلو مسارانج من حيث ال

عملية ربليل البيانلت اليت أجراىا الباحثون. وىي مع خطوة خبطوة على النحو 
 التاىل :

 
 
 

                                                                 
3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 158. 
4
 Burhan Bungin, Metodologi Penilitian Sosial & Ekonomi, (Jakarta: 

Prenadamedia, 2013), hal. 48 
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  البيانات ا. تقديم

من البيانات يعٌت لتلخيص. اخًت األشيْا األساسية, الًتكيز على واحلد
واحلد من   5اال لزوم ذلا. األشياء اليت ىي مهمة البحث عن ادلواضيع وامنا رمي بعيد

البيانات ميكن القيام بو مع طريقة شلارسة التجريد. وبعبارة أخرى عملية تقليص 
البيانات يتم عن طريق الباحثُت باستمرارأحباثا الءنتاج الوثاق جوىر البيانات اليت مت 

 احلصول عليها من نتائج التنقيب ىف البيانات.

بسيط البيانات اليت مت احلصول عليها فلذالك الغراض ىذه البيانات ىو ت
خالل البيانات ىف احلقل. البيانات اليت مت احلصول عليها يف استخراج البيانات. با 
الطبع ىي بيانات معقدة جدا وأيضا يف كثَت من األحيان واجو البيانات اليت ال توجد 

  قة باالبحث.عال قة دبوضع الدراسة ولكن البيانات سلتلطة مع البيانات اليت ذلا عال
6

 

  االء ختزال البيانات ب.

قال "ميلس و ىوبرمن" الذي نقل "زلمد ادروس ان  : عرض البيانات ىي 
ىذه اخلطوة مت ذلك  7رلموعة من ادلعلومات اليت تتألف شلا يعطي امكانية ابرامها.

من خالل تقدمي رلموعة من ادلعلومات اليت تتألف شلا يعطي امكانية ابرمها. ويتم 
ذلك مع السبب البيانات اليت مت احلصول عليها أثتاء البحث النوعي عادة يف شكل 

 السود. لذلك يتطلب تبسيط دون التقليل من زلتويات.

                                                                 
5
Sugiyono, Metode Penilitian Kuantitatif dan Kualitatif  dan R & D, 

(Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 338 
6
Moh kasiram, Metodologi Penilitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: 

UIN Maliki Press, 2010) hlm. 369 
7
Muhammad Idrus, Metode penelitian Ilmu Sosial Pendekatan 

Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta : Erlangga, 2009), hlm. 15 
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الصورة الشاملة أوأجزاء معينة عرض البيانات يتم أن تكون قادرا على رأية 
من الصورة العامة. ىف ىذه ادلرحلة حياول الباحثون تصنيف وعرض البيانات وفقا 

 ادلنتج ادلشاكل اليت بدأت مع الًتميز ىف كل مسألة.

 والنتائج الخالصةت. تقديم 

الذي ىو عبارة عن سلسلة من ربليل البيانات الذورة. وحىت مع ذلك, فان 
ا يتطلب التحقق أثناء البحث. احلقق يهدف اىل انتاج صاحلة اال االستنتاج أيض

ستنتاجات. ولذلك ىناك استنتاج اىل استعراض كيفية اعادة التحقق من السجالت 
خالل البحوث وتبحث عن امناط ادلواضيع مناذج العالقات وادلعادالت أن تؤخذ 

 االستنتاج.
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها

 

 توصيف البيانات .أ

أجري ىذا البحث يف قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الًتبية و التدريس 
ىذا البحث أي يف مجع وقت يف إجراء و  جبامعة وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارانج.
ىذا يف  البحث ناىجمو  .7104-7103بياناتو ىو ادلستوى األوىل يف السنة الدراسية 

البحث يستخدم الوصفي النوعي، والذي يهدف إىل حتديد العوامل اليت تسبب صعوبة يف 
تعلم البالغة لدى الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوصلو اإلسالمية 

عن  توناشئاليت  حاالت سلتلفةوكذلك لتصور وتلخص سلتلف الظروف و  ية مسارانجاحلكوم
 كمفعول هبذا البحث.   الطالب

 تعليم اللغة العربية قسماحلالة العامة ل .أ

ىو جزء من كلية علوم الًتبية و التدريس جبامعة  تعليم اللغة العربية قسم
. لتطوير العلوم العربية وتدريسهاكمنتدى  وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارانج

قسم تعليم اللغة العربية تطور إلنتاج اخلرغلُت العادلُت يف  على أساس الرؤية والرسائل
قسم تعليم اللغة  أما الرؤية والرسائل وأىداف (.S.Pd)رلال الًتبية واللغة العربية

 :العربية ىي كما يلي

 رؤيتو:

 مستوى الوطٌت ىف وحدة علوم علىظلوذج تعليم اللغة العربية ادلتفوقة 

 0202عام
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 ورسائلو:
استنادا إىل وحدة العلوم  ذو معٌتو  اإلبداعيةو  ادلبتكرة تعليم اللغة العربية إجراء (1

 احلكمة احمللية؛ومبصر 

 وحدة العلوم؛ إىل استنادااللغة العربية  إجراء البحوث يف رلال (2

 ؛وتطوير رلال تعليم اللغة العربيةرلتمع لتنفيذ نتائج البحث إىل دمة اخلإجراء  (3

اإلقليمية  ىمستو على  تعليم اللغة العربيةالعربية و  حبوث معاىد التعاون مع (4
 والوطنية والدولية؛

 خدمة األكادميية ادلمتازة.تنفيذ  (5

 و:وأىداف

 ؛أخالق جيدمتازين يف رلال التعليم العر ي ولديهم ادلرغلُت اخلإنتاج  (1

استنادا إىل  والتعليم العر ييف رلال اللغة العربية  إنتاج البحوث والعمل العلمي (2
 احلكمة احمللية؛ومبصر  وحدة العلوم

 .كفاءةال تطبيقيةإنتاج عمل خدمة اجملتمع ال (3

 :اخلرغلُت الرئيسية حملة

)ادلدرسة  اللغة العربية يف ادلؤسسات الرمسية وغَت الرمسية  تعليممربُت/معلمُت (1
 مساو هبا(و ادلدرسة الثناوية/ادلدرسة العالية  اإلبتدائية/

م يوتقييم التعلوتنفيذ وإدارة البيئة التعليمية  على تنفيذ ختطيط درةاالق (أ
السياقية  مع القيم اإلسالمية واستخدام وسائل اإلعالم تكاملةب ةالعربي

 وادلتطورة لتنفيذ عملية التعلم يف الفصول

لتكون  س التنموي ومفهوم اللغة العربيةإتقان نظرية الًتبية، نظرية علم النف (ب
 قادرة على العمل ادلرشح الًتبوي يف وحدة التعليم االبتدائي والثانوي
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( وتنفيذ organization( وتنظيم )planningعلى التخطيط ) درةاالق (ت
(action( والسيطرة )controllingعلى عملية التعلم يف الفصول )  مع

 وادلفهوم العر ي والقيم اإلسالميةادلعرفة الًتبوية التكاملية، 

 يف تعليم اللغة العربية الباحث  (2

درة على اختيار منهج البحث ادلناسبة للتغلب على ادلشاكل يف االق (أ
 من خالل هنج علمي إلنتاج ادلنشورات العلمية التعليم

لتكون قادرة على إجراء البحوث يف رلال تعليم  ادلنهج العلمي إتقان (ب
 اللغة العربية

(، organization(، وتنظيم )planningعلى التخطيط ) درةاالق (ت
( البحث يف رلال التعليم controlling( والسيطرة )actionوتنفيذ )

 العر ي بشكل منهجي وعلمي

 :اخلرغلُت اإلضافية حملة

 منظم التعليمي يف اجملال العر ي (1

من خالل عملية تتبع  ىتمامواال مكاناتاإل تعرف درة علىاالق (أ
 والتفكَت لتطوير االىتمام وادلواىب وريادة األعمال واخلربة وماتادلعل

إتقان ادلعرفة وادلهارات لتكون قادرة على إدارة األعمال يف رلال  (ب
 اللغة العربيةتعليم اللغة العربية أو 

( يف رلال التعليم أو planningعلى ختطيط األعمال ) درةاالق (ت
 وتعاوين بشكل مستقل اللغة العربية اليت أصبحت اىتمامو
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 مستشار تعليم اللغة (2

تعرف احملتملة واالىتمام من خالل عملية تتبع على  درةاالق (أ
ادلعلومات واخلربة، والتفكَت لتطوير االىتمام وادلواىب وريادة 

 األعمال

إتقان ادلعرفة وادلهارات لتكون قادرة على إدارة األعمال يف رلال  (ب
 اللغة العربية تعليماللغة العربية أو 

( يف رلال التعليم أو planningعلى ختطيط األعمال ) درةاالق (ت
  أصبح اىتمامو بشكل مستقل وتعاويناليت اللغة العربية

مادة االنشاء ىي مادة الزمة أن تؤخذ للطالب قسم تعليم اللغة العربية 
وتنقسم (SKS)سكس  4جبامعة وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارانج وذلا وزن 

مادة االنشاء  وهتدف.3و النشاء  0 و االنشاء 0مقابلة علا االنشاء  3االنشاء إىل 
لتوفَت سلزون إىل الطالب يف فهم كيفية ليصنع او ليصَت الكادلات و فقرة باللغة 

  مث يستطيع ان يكتب ادلقالة باللغة العربية. .العربية

 ادلخربين حالة .ب

مصدرالبيانات يف ىذا البحث ىوفصل الطالب ادلتفوقُت يف تعليم اللغة 
احلكومية اإلسالمية سيمارانج. ووفقًا للدراسة  سوصلوالعربية يف جامعةواىل 

االستقصائية اليت أجراىا الباحثون، فإن الطالب الذين يدرسون اللغة العربية يف عام 
يس ادلتحركة يف عملية التعلم يف ىم األكثر استخدامًا يف استخدام القوام 7102

أيضًا الباحثُت  7102الفصل، إىل جانب اعتبار طالب تعليم اللغة العربية لعام 
العاطفيُت األقربُت حبيث ميكنهم تسهيل الباحثُت يف مالحظاهتم. لديهم أيضا 

 خلفيات سلتلفة.
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 01مت إجراء اختيار ادلخربين للطالب عشوائيا من خالل أخذ عينة من 
ثالث فئات، كان  7102 كل فئة، وكان عدد الطبقات يف الفصل الدراسي طفال

شخصا. فيما يلي ملخص لقائمة ادلخربين يف  51العدد اإلمجايل دلخرب الطالب 
دراسة حتليل القاموس الرقمي كدعم لتعلم اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية الطالب 

 رانج.يف جامعة والية لويزصلو اإلسالمية يف سيما
 فصل رقم الطالب اسم رقم

 أ 1627202221 د ي ويدودو 1

 أ 1627202220 نورول لطيفة 0

 أ 1627202227 اايس ليسا سيلفية 7

 أ 1627202224 مجيلة الفهمية 4

 أ 1627202225 فوتري نورنديا 5

 أ 1627202226 املة اخلَتية 6

 أ 1627202222 نور ىداية 2

 أ 1627202228 ميليا عذما 8

 أ 1627202229 الفية الرمحنية 9

 أ 1627202212 سييت انيسوسعدية 12

 أ 1627202211 تبيعة ادلنورة 11

 أ 1627202210 اول نعمة يومل 10

 أ 1627202217 ىنيف الدين 17

 أ 1627202214 اري يوليانا 14

 أ 1627202215 ارينا اندانا زلفى 15

 ب 1627206244 زولكرنُت امراهلل  16



08 
 

 ب 1627206245 أسوة حسنة 12

 ب 1627206246 مرأة تّنسا 18

 ب 1627206248 نيسا نزورا 19

 ب 1627206249 سييت عليا مفرػلة 02

 ب 1627206252 اقبيال خَتانا يف الّدارين  01

 ب 1627206251 فوتري حبيبة الّسعدية 00

 ب 1627206257 نيا سلطانية 07

 ب 1627206254 فوتري ىجر لؤلؤادلكنونة 04

 ب 1627206255 فَتدا الفيانا 05

 ب 1627206256 ادتمودانيا 06

 ب 1627206252 روحول ادلؤمنُت 02

 ب 1627206258 الف ىدية ادلغفرة 08

 ب 1627206259 ارليندا دية اكوستينا 09

 ب 1627206262 سييت ىرتينة 72

 ج 1627206282 ايكا مستفية 71

 ج 1627206292 انيسامياسافًتي 70

 ج 1627206121 نور شهيد 77

 ج 1627206120 قطر الندى خط احلسٌت 74

 ج 1627206127 دوي رزالدي معلمُت 75

 ج 1627206125 امحد احسن صفي الدين 76

 ج 1627206126 زلمد نيل عطائلة 72



00 
 

 ج 1627206292 احالم سعيدة 78

 ج 1627206299 انديتا افريليا 79

 ج 1627206122 كماليادوي فتيحل   42

 ج 1627206121 كى كى نور فضيلة 41

 ج 1627206120 خايف اندراوايت 40

 ج 1627206127 ويلدا جايؤسيتا 47

 ج 1627206124 فتحيا نسيل عليا 44

 ج 1627206128 ىنان مولنا 45

 ادلخربين 0جدول. 

 .  والبياناتستكمال ادلعلومات البحث ال يف ىذا ادلخربين جدول وبالتايل فإن

 تنفيذ تعليم االنشاء .ج

بشأن معايَتالتعليم الوطنية، فإن 0225لسنة 19 وفقاً لوالية الالئحة احلكوميةرقم
أحدادلعايَتاليت غلب تطويرىا ىومعيارللعملية. معايَتالعملية ىي معايَتالتعليم 

 العليا. وتتضمن العمليةالدراسات لتحقيق الكفاءةقةبتنفيذالتعلم يف التعليم الواحدادلتعلالوطنية

للتعلم يف وحدات التعليم األساسي والثانوي يف مجيع الواليات القضائية القياسية ادلعايَتالدنيا
يف الوالية ادلوحدة جلمهورية إندونيسيا. ينطبق معيار ىذه العملية على مستوى التعليم 

 .االبتدائي والثانوي على ادلسار الرمسي

التخطيط لعملية التعلم، وتنفيذ عملية التعلم، وتقييم تشمل العمليات القياسية 
1سلرجات التعلم، ومراقبة عملية التعلم من أجل التعلم الفعال.

 

                                                                 
1
Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan  
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بعد أن أجرى الباحثون دراسات التوثيق وادلقابالت مع احملاضرين، انشاء 
 على النحو التايل: 7والطالب، استطعت شرح تنفيذ تعلم انشاء 7

والتعلم، قام زلاضري انسياس الثاين بإعداد أدوات لتنفيذ أنشطة التعليم 
التعلم اليت مت إعدادىا يف بداية كل عام دراسي جديد. وكما أوضحت السيدة ديوي 
ماوانيت عندما أجريت معها ادلقابلة، قالت: "من أجل تنفيذ عملية التعلم، أواًل قمت 

مواد مرجعية للقيام بإعداد كل شيء، والذي يتضمن إعداد اخلطوط العريضة للدورة ك
بأنشطة التعلم لفصل دراسي واحد حيث غلب أن يكون ىناك تفسَت دلعايَت الكفاءة، 
الكفاءات األساسية وادلؤشرات واسًتاتيجيات التعلم والكتب ادلرجعية وأنظمة التقييم. 
مث يقوم احملاضر بالتعاقد دلدة فصل دراسي واحد. غلب أن احملاضرين أيضا جعل 

لكل اجتماع. باإلضافة إىل ذلك، غلب على احملاضر وضع خريطة خطط التعلم 
مفاىيم للمواد الرئيسية للفصل الدراسي الواحد الذي سيتم تسليمو يف االجتماع 

 األول.

من نتائج ادلقابلة، ميكن فهم أن زلاضر إنسيا الثاين قبل أنشطة التعليم 
 والتعلم قد أعد جهاز التعلم.

جبامعة االسال مية  ثاين يف قسم تعليم اللغة العربيةإن تطبيق تعلم إنسيا ال  
 احلكومية واىل سوغو مسارانج ىو كالتايل:

 مقدمة  (أ

 علم، افتتح احملاضرإنشاءالثاين الدراسة بإعطاءالتحية.من تطبيق التمقدمة

 مث يفتح زلاضرإنشاء الثاين التعلم بالتحية. عالوةعلى ذلك، ينقل زلاضري

موجهة ضلو اجلوانب العاطفية والنفسية. باإلضافة إىل ذلك، رسائل معنوية 0انشاء
ثرمحاًسا، التعليم والتعلم أكالطالب حبيث أصبح جوأنشطة7اضري انشاء حفز زل
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اإلعالم التعليمية مع الطالب. اخلطوة  واستمريف حضورالطالب وإعدادوسائل
األخَتة يف ىذا النشاط ىي أن احملاضر يطلب من ادلتحدث تقدًن مواد 

 احملاضرات.

 العملية االساسية (ب

إىل  يف ىذا النشاط قام احملاضرون سابقا بتقسيم رلموعات من شخصُت
ثالثة أشخاص لتقدًن ادلواد اليت أعدىا احملاضرون. مث قدمت رلموعة األسبوع 
األول مواد لتوضيحها ألصدقائها اآلخرين إلعداد ادلهام يف األسبوع التايل وفًقا 

 اجملموعة األوىل.للمادة اليت قدمتها 

، جربت اجملموعة الثانية نتائج مهام األصدقاء يف االجتماع التايل
اآلخرين واستغرقت مخسة من مجيع الفصول وفقا للنظريات اليت قدمتها اجملموعة 
يف األسبوع السابق. وىي تتضمن نظرية الفقرات واجلمل النحوية وترمجة النص من 

 لغات ادلصدر إىل لغات ادلستلمُت.

سابق يتم دائًما عقد ىذا النشاط يف كل اجتماع. إذا أوضح االجتماع ال
، مث مت تكليف االجتماع التايل للمجموعة بإنتاج النص النظرية اليت قدمها احملاضر

 آخر.  ختصيص موضوعمن 

 االعملية االختتام (ج

يف ىذا النشاط، يقوم احملاضر مبراجعة ادلواد اليت مت دراستها مع الطالب. 
لك يعطي احملاضر الدافع للطالب دلواصلة تعلم وتكرار ادلواد يف اليوم، وأخَتا بعد ذ

0يتم إغالق التعلم مع الصلوات والتحيات.
 

                                                                 
2
 Hasil wawancara dengan Mahasiswa PBA 2016 selaku informan dalam 

penelitian 
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 تحليل البيانات  .ب

الدراسة نتائج البحث الذي أجري على طالب اللغة العربية  تعرض ىذه
شيئُت: دعم جبامعة االسالمية احلكومية واىل سوغو مسارانج، والذي يتضمن عرضو 

العوامل يف استخدام القواميس الرقمية يف طالب اللغة العربية من جامعة االسالمية 
احلكومية واىل سوغو مسارانج، وعوامل تثبيط يف استخدام القواميس الرقمية الرقمية يف 

 طالب اللغة العربية جبامعة االسالمية احلكومية واىل سوغو مسارانج سيمارانج.

التعلم باستخدام قاموس رقمي من خالل نتائج ادلخربين ميكن وصف نتائج 
عند ترمجة النصوص العربية باستخدام قاموس رقمي. إىل جانب ذلك، ميكن رؤية ذلك 
من خالل نتائج تقييم إنشاء الثاين ونتائج ادلقابالت مع ادلخربين. ما مدى دقة نتائج 

ميكن رؤيتها من نتائج قيم إنسيا  الًتمجة، أو حىت البعد عن الدقة. وىذا يعٍت أن النتائج
الثاين، وبناًء على مقابالت مع ادلخربين. بالطبع، باستخدام قاموس رقمي كوسيلة 

 للتعلم.

باإلضافة إىل ذلك، حبث الباحثون أيًضا عن مصادر معلومات حول 
استخدام القواميس الرقمية من حيث عوامل القيادة أو العوامل ادلثبطة يف استخدام 

. ألنو ال ميكن إنكار أنو باإلضافة إىل تشجيع عملية التعلم، بطبيعة احلال، القاموس
فإن القواميس الرقمية ذلا أيًضا عوامل تثبيط للطالب يف استخدامها. يتم إجراء ىذا 
البحث حىت يتمكن ادلستخدمون ادلستقبليون من معرفة العوامل اليت ميكن أن تشجع 

مل صداقة يف استخدام القواميس الرقمية حىت ميكن استخدام القواميس الرقمية وأي عوا
 معرفتها وتوقعها حبيث ميكن استخدام القواميس الرقمية لتقدًن فوائد للمستخدمُت.

 باستخدم معجم الرّقمي7االنشاء  حتليل نتائج الّتعليم .1

نتائج التعلم ىي التغيَتات اليت حتدث للطالب نتيجة لعملية التعلم. ىذه 
التغيَتات غَت مادية، مبا يف ذلك التغَتات يف ادلعرفة وادلواقف وادلهارات. وىكذا، 
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بناًء على رلالو، ميكن جتميع نتائج التعلم إىل ثالثة، وىي ادلعريف والوجداين واحلركي 
7النفسي.

 

اجملال الذي يشمل األنشطة العقلية )الدماغ(. يرتبط اجملال ادلعريف ىو 
، مبا يف ذلك القدرة على حفظ وفهم والتطبيق والتحليل التفكَتاجملال ادلعريف بقدرة 

والتوليف والقدرة على التقييم يف اجملال ادلعريف ىناك ستة جوانب أو مستويات 
ستة أو اجلوانب تفكَت، بدًءا من أدىن مستوى إىل أعلى مستوى. ادلستويات ال

 ادلعنية ىي:

 ادلعرفة (أ

 والصيغواألفكار  واأللفاظتذكراألمساء الفردعلى قدرة إهنا

على استخدامها. ادلعرفة أو الذاكرة ىي أدىن عملية وغَتىا، دون توقع القدرة
 تفكَت.

الباحث إىل طالب تعليم اللغة العربية التابع احلالة، ينظر  يف ىذه
يف حتليل البيانات  7102واىل سوغومسارانج يف عام جلامعة االسالمية احلكومية 

اخلاصة هبم. ىذا، استطاع تالمذة تربية اللغة العربية جبامعة االسالمية احلكومية 
حفظ ادلفردات الذي كان يبحث عنو يف  7102واىل سوغومسارانج يف عام 

قاموس رقمي وكانوا قادرين على معرفة معٌت ادلفردات بناء على ما فعلو 
تخدام قاموس رقمي. ألنو يف البحث ادلفردات اخلاصة هبم الطالب يركزون باس

فقط على ادلفردات واحد كما ىو مطلوب. ويف النهاية، عرف الطالب عن 
 مفًتدات جديدة مل يكن يعرفها.

 

                                                                 
3
 Elis Ratnawulan dan H. A. Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: UPI, 

2000), hlm. 3. 
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 الفهم  (ب

إهنا قدرة ادلرء على فهم أو فهم شيء ما بعد تذكر شيء ما. مبعٌت 
كن رؤيتو من سلتلف اجلوانب. ويقال إن ومي آخر، الفهم ىو معرفة شيء ما

الطالب يفهم شيئا ما إذا كان ميكنو تقدًن تفسَت أو إعطاء وصف  /الطالب
أكثر تفصيال لو باستخدام كلماتو اخلاصة. الفهم ىو مستوى من قدرة التفكَت 

 ىو مستوى أعلى من الذاكرة أو احلفظ.

مع قواميس  7 أن دتكنت من حفظها، اعتربت أيًضا عملية التعلمبعد
رقمية من قبل ادلخربين لتكون قادرة على توفَت فهم متعلق مبا مت ترمجتو إىل 
قاموس رقمي. بعبارة أخرى، أعطت نتائج مفردات اليت ترمجها الطالب فهماً 

 جديًدا للكيفية اليت دتكن الطالب من شرح ادلأمون.

 التطبيق  (ج

و اإلجراءات على تطبيق أو استخدام األفكار أما شخص قدرة إهنا
أو األساليب العامة، وادلبادئ، والصيغ، والنظريات، وما إىل ذلك، يف مواقف 

 جديدة وملموسة. ىذا التطبيق ىو عملية تفكَت أعلى من الفهم.

طالب تربية اللغة العربية جبامعة االسالمية احلكومية واىل  معظم دتكن
األصلية إىل لغة ادلستلم من تقدًن ترمجات من اللغة  0216 سوغومساراصلعام

باستخدام قاموس رقمي. يف برنامج تعليم االنشاء كما شرحو الباحث، غلب 
على الطالب أن يكونوا قادرين على كتابة فقرات باللغة العربية. باستخدام 

 قاموس الوسائط الرقمية، فإنو مفيد جًدا للطالب يف عملية الًتمجة.
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 التحليل (د

عوامل  أووصف مادةأوحالةوفًقاألجزاءأو تفصيلعلى ال الشخص قدرة
 .أعلى من مستوى التطبيق التحليل ىومستوى أخرى. مستوى واحدةمع عوامل

يف ىذه احلالة، قد تكون إحدى عيوب القاموس الرقمي. أي أن 
الطالب يقتصرون فقط على معرفة الكلمة اليت يبحث عنها، ولكن ال يعرفون 

اميس الرقمية ال يزال من النادر توفَت ميزة الشكل األصلي للكلمة. ألنو يف القو 
 مفردات كاملة وفقا للنموذج الكلمة األصلية.

 والعوامل التثبيط الداعمةالعوامل  .2

يف حُت يتم  .العوامل الداعمة واستخدام القواميس الرقمية الثانيةحول
تشجيع العوامل ادلثبطة والداعمة لنشاط الطالب على استخدام القواميس الرقمية 
يف التدريس يف الفصل الثاين، باإلضافة إىل وجود عوامل تثبيط جتعل الطالب 
مًتددين يف استخدام القواميس الرقمية يف التدريس يف الفصل الثاين. لذلك، يف 

 ىذه ادلناقشة سوف يصف الباحث ىذين العاملُت.

 العوامل الدافعية (أ

تتقدم عامل القيادة ىو األشياء اليت تؤثر على شيء ما لتتطور و 
 وتضيف وتصبح أكثر من ذي قبل.

يف ىذه احلالة، سوف يصف الباحث العوامل الداعمة للطالب يف 
استخدام القاموس الرقمي بناًء على مقابالت أجراىا باحثون مع ادلخربين. 

 وتشمل ىذه ما يلي:

 ادلفرداتاجعل من السهل العثور على  (1
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الطالب  بالتأكيد تسهيلمن خالل استخدام قاموس رقمي يتم 
القاموس الرقمي عن  ث عن معٌت الكلمة، ألنو باستخداميف البحبشكل كبَت 

طريق كتابة الكلمات اليت نريدىا نظام عمل القاموس لًتمجة الكلمات اليت 
نريدىا مباشرة. كما ىو احلال مع القاموس التقليدي أو أكثر نواجو يف شكل  

 كتب مسيكة.

عن الكلمات اليت نريد مع القواميس التقليدية غلب أن نبحث  
غلب أن ننظر أواًل إىل احلرف  wajada ترمجتها بًتتيب أجبدي. مثل كلمة

wawu  باعتباره احلرف األول من الكلمةwajada  اجلديدة اليت ميكن أن
. يوضح ىذا الرسم التوضيحي أنو عند البحث عن wajadaصلدىا كلمة 

 .لقاموس التقليديمعٌت من الكلمة، يصبح القاموس الرقمي أسهل من ا

 تبسيط عملية ادلًتجم. (2

 ميكن ىاناننتائج ادلقابالت مع قواميس الطالب الرقمية يف فصل 
، يوضح أنو مع القواميس الرقمية يف عملية أن تساعد أيضا يف عملية الًتمجة

الًتمجة أسرع من القواميس التقليدية. الكلمات اليت يعتقد أهنا غريبة يف أذنو 
، ىنانم على قاموس رقمي يعطيك مباشرة ما يريد. يف تعلي عن طريق كتابتها

، وغَتىا من الدورات. زلادثة ،يف كثَت من األحيان يف احملاضراتيستخدمو 
 شعر أن وجود قاموس رقمي مفيد جدا يف الًتمجة.

 

 ميكن اختاذىا يف أي مكان ألهنا يف يدك (3

لذكية القاموس احملمول كما رأينا ىو قاموس موجود يف اذلواتف ا
الروبوت اليت نستخدمها يف كثَت من األحيان. استخدام قاموس احملمول ىو 
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نفسو الذي ػلمل اذلاتف الذكي ألن قاموس اجلوال موجود على جهاز 
 مكان.اذلاتف الذكي. بالطبع قواميس احملمول ىي أسهل يف كل 

، أو حىت يف احلديقة ، والقيام بادلهاميف الفصول الدراسية للتعلم 
ا نكون يف ادلكتبة. يتم تسهيل الطالب يف محلها مقارنة مع القواميس عندم

الشكل أكرب وأثقل ، فإن بًا ما نواجو القواميس التقليديةالتقليدية. ألننا غال
، فكل طالب الفصل الدراسي الثامن يف برنامج تعليم الكبار بالتأكيد. لذلك

(PBA) الرقمية من القواميس س تقريبًا ىم األكثر ىيمنة باستخدام القوامي
 .التقليدية

 الكثيراليكلف (4

باإلضافة إىل كوهنا أكثر كفاءة من حيث الوقت، ميكن استخدام 
القواميس الرقمية يف أي وقت، كما ال تكلف القواميس الرقمية الكثَت. ألن  
 كل طالب ميكنو احلصول عليو من خالل ىاتفو احملمول الذي يعمل بنظام

Android رلرد حتميل من playstore ميكن للطالب امتالك واستخدام ،
تطبيق قاموس احملمول. بشكل عام، غلب أن تكون القواميس التقليدية يف 
شكل كتب مسيكة جًدا وحتتوي على العديد من الصفحات. وسعر مائة أو 
مائيت ألف على األقل أو أكثر. ىذا ادلبلغ ىو بالتأكيد مرػلة للغاية للطالب 

 .خاصة لشراء الكتب

 ادلانعية العوامل (أ

حىت دتنع /بطة ىي أشياء ليس ذلا تأثَت يذكريف حُت أن العوامل ادلث
 األشياء من أن تصبح أكثر من ذي قبل.
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أما بالنسبة إىل العوامل الداعمة، فقد حتدث الباحثون عن عدة 
عوامل حتول دون استخدام القواميس الرقمية وفًقا للبيانات ادلأخوذة من قبل 

 ادلخربين مع العديد من ادلقابالت، مبا يف ذلك ما يلي: الباحثُت مع

 فعلوالشكل األصلي من  تعرفال (1

 القواميس الرقمية اليت نواجهها غالبًا ما تقدم فقط ميزات

مفردات اليت نريدىا. نقاط الضعف من ناحية أخرى أن القاموس الرقمي 
ادلثال، ال يوفر كلمات عربية كاملة مع الكلمات األصلية. على سبيل 

عندما يبحث الطالب عن كلمات، ال يعرف الطالب إال كلمة التعليم 
 اليت ال تعرف أصل الكلمة. ىذا ما شعر بو كيكي نور فاضلة

بادلقارنةمع القواميس . الغربية قسم اللغة السابع الفصل طالب
تكون القواميس التقليدية أكثر اكتمااًل. يف كثَت من عادةما التقليدية،
، وعادة ما تكون الطالب بالكلمات اليت نبحث عنها لتقياألحيان ي

، حىت اجلمع. ىذا ما مييز بُت القواميس مصدر ،فعلمكتملة بأشكال 
 الرقمية والقواميس التقليدية.

 من السهل أن تنسى (2

على النقيض من  معروف غَت ادلفردات عن ألهناتبحث فقط
القواميس التقليدية يف شكل كتب، حيث عندما يبحث الطالب عن  
كلمات معينة، ميكن للطالب رؤية كلمات أخرى. ألنو يف موقف 
الكلمة اليت نريدىا، كلمات أخرى حول الكلمة وقبل احلصول عليها 
بالطبع ميكننا أن نقرأ الكلمات األخرى إىل جانب الكلمات اليت نبحث 

 القاموس.  عنها يف
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الذي نبحث  ادلفردات مع قاموس رقمي ضلن نعرف فقط مدى
 ضلن نعرف فقط كلمة Kitabun عنو. عندما يف القاموس طلتار كلمة

Kitabun  ليست كلمة أخرى أيضا. ألن ما يتم عرضو يف قاموس
اجلوال يقتصر فقط على الكلمات اليت نريدىا. وبالتايل، فإن الطالب ال 

 .َتاً، ألن الطالب يبحثون فقط عن كلمات ال يعرفوهناػلفظون الكلمة كث

 التطبيق غالبا ما يكون خطأ (3

بشأن تطبيقات قاموس غالًبامايكون غالًبامايشعرالطالب غالًبا
Androidاجلوال. ىذا يشتبو يف أن تكون عوامل سلتلفة. األول ىو أن

 ضعيف حبيث Android يدعم أو يدخل إىل من اذلاتف الذكي عادةال

، كما ميكن أن يكون اذلاتف الذكييعمل التطبيق بشكل صحيح على ال
بسبب سعة الذاكرة الصغَتة لذا فإن مساحة التخزين على اذلاتف الذكي 

 عادة ما تكون شلتلئة تقريبا.

ثل ىذا اذلاتف الذكي إىل أقصى حدحىت يعمل معادةال 
طأ أو من األحيان التطبيقات اليت غالبًا ما تكون خالتستجيب يف كثَت 

يقتصر فقط  Android تطبيقات. من ادلمكن حدوث ذلك، فالنظام يف
على اإلنسان، شلا يعٍت أنو كلما كان التطبيق خاطًئا وغَت متوقع يف كثَت 

 .من األحيان

 قصر البحث .ج

على الرغم أن ىذا البحث قد مت بقدر اإلمكان، ولكن يدرك الباحث أن 
وذلك بسبب قصر الباحث على . والعيوبينفصل عن األخطاء  ال ىذا البحث ىو

 النحو التايل:
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 قصر الوقت .1

البحوث اليت أجراىا الباحث زلدودة بالوقت. ولذلك فقد حبث 
احتياجات مناسبة مبا يناسب بالبحث فقط. مع ذلك أن الوقت الذي يستخدم 

 ولكن ميكن أن يكفي شروط البحث العلمي. الباثح قصَتة جدا،

 القدرة قصر .2

خاصة يف حث قدرتو االب دركي لذلك. ن ادلعرفةاليتخلع عالباحث 
بحث وفقا لقدرة الباحث قدر اإلمكان لتشغيل ال ػلاول ولكن الباحث العلمي.

 األول واحملاضر الثاين.احملاضر  والتوجيو من

 
 
 



65 
 

 الباب الخامس

 االختتام

 الخالصة .أ

بناًء على ما مت احلصول عليو من ىذه الدراسة من التفسًن والتحليل السابق 
من خالل استخدام الوسائط الرقمية وعوامل الدعم  2للبيانات حول خمرجات التعلم. 

لطالب تعليم اللغة العربية يف  2102تثبيط استخدام القواميس الرقمية لعام وعوامل 
والية جامعة نيغون واليسوجنو اإلسالمية يف سيمارانج، مث وصف وديكن تلخيص وحتليل 

 البيانات اليت حصل عليها املؤلف من خالل الوثائق واملقابالت على النحو التايل.

عرةة والفهم والتطبيق والتحليل. على اقأقل تقييم اجملال املعريف الذي يشمل امل
ديكن للباحثٌن التجمع. من جانب املعرةة. ىذا، مع قاموس الوسائط الرقمية، يستطيع 
الطالب حفظ املفردات اليت مل يتم مواجهتها من قبل. قأنو مع القاموس الرقمي، 

طيع يبحث الطالب عن مفردات واحدة ةقط يبحثون عنها. من ناحية الفهم، يست
الطالب أن يفهم املفردات أو املفردات اليت يقصدىا. وىذا يعين أن الطالب قادرون 
على ةهم معىن املفردات، وبالتايل يف عملية التعلم يف انشاء، يستطيع الطالب وضع 
الفقرات باللغة العربية وةًقا ملا ىو مطلوب من احملاضر. من جانب التطبيق، ديكن 

تطبيق أو أن يكونوا قادرين على الرتمجة من لغة  2102عام لطالب التعليم العريب يف 
املصدر إىل لغة املستلم. أي، يف عملية صنع الفقرات باستخدام قاموس رقمي يستطيع 
الطالب إكمال املهام يف شكل ةقرات استنتاجية، حثي، سرد مع النص العريب. من 

موس الرقمي. قأن جانب التحليل، رمبا من ىذا اجلانب يصبح عامل عوز يف القا
الطالب قادرون ةقط على معرةةمفردات يريد، ولكن ال ديكن معرةةمفردات يف شكلها. 

قادرين ةقط على  2102عام  (PBA)لذلك، كان طالب برنامج تعليم الكبار 
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وصف مفردات يف الفقرات ةقط، لكن القليل منهم متكنوا من حتليل مفردات من 
 شكلو اقأصلي.

نتائج تعليم مفردات، قام الباحثون أيًضا بتحليل العوامل  باإلضاةة إىل حتليل
لطالب قسم اللغة العربية جبامعة االسالمية  2102الداعمة وعوامل تثبيط عام 

 احلكومية وايل سوغو مسارانج يف استخدام القواميس الرقمية يف تعلم مادة انشاء.

ا الباحثون ةيما ىناك على اقأقل العديد من العوامل اليت ديكن أن خيلص إليه
يتعلق بالعوامل الداعمة اليت جتعل الطالب متحمسٌن الستخدام وسائط القاموس 

 الرقمي، وكذلك العوامل اليت متنع الطالب من استخدام القواميس الرقمية.

يف املقابالت اليت أجراىا الباحثون مع املخربين منذ وقت طويل يف مجع 
 ه العوامل على النحو التايل.البيانات، على اقأقل وصف الباحثون ىذ

أول من العوامل الداةعة للطالب يف استخدام وسائط القاموس الرقمي ىو 
عدد من النقاط. أوال، ىذا القاموس الرقمي قادر على مساعدة وتسهيل الطالب يف 

. يف تعلم إنسيا الثاين، جيب على الطالب أن يكونوا قادرين مفردات عملية البحث من
قرات باللغة العربية. باستخدام الوسائط الرقمية يف القاموس، يكتب على عمل عدة ة

الطالب ةقرات باللغة العربية مت إعدادىا من قبل املؤلف باللغة اإلندونيسية. وبالطبع يف 
ىذه احلالة ، يكون ذلك مفيًدا جًدا للطالب، قأنو يف كل اجتماع ىناك سلطة إلعطاء 

، أو املتعلقة بالقواعد ثانياً، إنو يسهل الرتمجة، من الرتمجة م حتليلها مًعا بدءًاالواجبات ليت
يف ىذه احلالة باإلضاةة إىل املساعدة يف كفاءة الوقت، يتم أيًضا مساعدة الطالب يف 

مفردات . قأنو مع القاموس الرقمي، ةإن الطالب يكفي ةقط لكتابة مفرداتترمجة
ثة، يسهل محلها. يكاد يكون من . الثالمفرداتاملطلوب، مث يعمل النظام على ترمجة

املؤكد أن الطالب لديهم ىواتف ذكية / ىواتف ذكية، ويؤخذون دائما يف أي مكان 
من قبل الطالب، قأن اهلواتف الذكية أصبحت جزءًا مهًما من حياهتم اليومية. سيتم 
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أو انشاء دائًما تقدمي تطبيق القاموس، الذي يعد جزًءا من اهلاتف الذكي، لدراسة 
رات أخرى. قأن القاموس الرقمي قادر على أن يكون موجوًدا يف أيدي الطالب دون دو 

احلاجة إىل جلب قاموس تقليدي أو كتاب على شكل كبًن بالفعل وثقيل. الرابع، 
. ديكن للطالب احلصول على القواميس الرقمية جمانًا دون دةع نفقات نقودإنقاذ

أو  Playstoreزيل جمانًا على للطالب الذين لديهم ىاتف ذكي. ديكنهم التن
Google 

العامل الثاين ىو تفاين الطالب يف استخدام قواميس الوسائط الرقمية. 
باإلضاةة إىل العوامل الداعمة، بطبيعة احلال، ةإن القواميس الرقمية هلا أيًضا العديد من 

كل العيوب اليت جتعل عاماًل حاجزًا أمام الطالب الستخدامو. أوال، ال أعرف الش
اقأصلي للمفرودات. يقتصر الطالب ةقط على الكلمة اليت يبحث عنها، ال أعرف  

 مفردات . قأن ميزة القاموس الرقمي تعطي ةقطمفردات كيف الشكل اقأصلي من
 . ثانيا، ال أعرفمفردات اليت تريد استخدامها ةقط، ةهي ال تعطي ميزة لكيفية أصل

أو شكل الكتاب، مع قاموس  اقأخرى. على عكس القاموس التقليدي مفردات
الذي يريده. ثالثًا،  مفردات آخر غًنمفردات تقليدي، ديكن للطالب عادة العثور على 

يف بعض اقأحيان  Androidديكن أن حيصل التطبيق على خطأ. ديكن أن يكون نظام 
مساحة كاملة  androidخطأ بسبب العديد من العوامل، وعادة ما تكون الذاكرة يف 

تقريًبا. ليس ةقط القواميس الرقمية، كما تالحظ التطبيقات اقأخرى عادة أن التطبيق ال 
 يستجيب. وبالتايل ةإن التطبيق عندما ال ديكن استخدامها من قبل املستخدم.

 

 االقتراحات .ب

، ىناك بعض املوضوعات اليت حتتاج مدخالت إجيابية يف عامل التعليم لتوةًن
 ةيها، وىذه االقرتاحات ىي:إىل النظر 
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بالنسبة للجامعات، ينبغي أن يشمل قسم تعليم اللغة العربية يف ةحص الطالب  .1
 اجلدد، حبيث ديكن تنفيذ كل رؤية ومهمة القسم بشكل صحيح.

للتخصصات يف تعليم اللغة العربية، جيب عليك تقدمي املشورة الكاملة للطالب يف   .2
الطالب ليكونوا أكثر إبداًعا وقادرًا على التعلم من  التعبًن عن كل درس يف الفصل. قتل

خالل أي وسائط كمصدر تعليمي متعلق بالتقدم التكنولوجي الذي جيب أن تتأثر آثاره 
 أيًضا جبميع القطاعات مبا يف ذلك التعليم.

اين والثالث. قأنو يف للطالب، ليكونوا أكثر محاسا بشأن تعلم إنسيا اقأول والث  .3
 ستطيع الطالب كتابة الكثًن عن املقاالت باللغة العربية.، يتعلم إنسيا

، قبل دراسة أدوات وطرق البحث جيب أن يتم إعدادىا بالنسبة للباحث التايل  .4
بقدر اإلمكان ، قأنو مع اقأدوات اجليدة وطرق البحث ديكن احلصول على مجيع 

 البيانات البحثية.
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LAMPIRAN 

INSTRUMEN WAWANCARA PEMBUAT KAMUS DIGITAL : 

 

1. Apa latarbelakang pembuatan aplikasi kamus digital arab-indonesia? 

2. Sejak kapan aplikasi kamus digital arab-indo resmi diperkenalkan ke 

masyarakat? Dan berapa penggunanya sampai sekarang?  

3. Bagaiamana motivasi pembuatan aplikasi kamus digital arab-indo? 

4. Bagaimana inspirasi pembuatan aplikasi kamus digital arab-indo? 

5. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang aplikasi kamus digital 

arab-indo? 

6. Apa kelebihan dan kekurangan aplikasi kamus digital arab-

indo? 

7. Apakah penggunaan kamus digital sudah mampu menggantikan 

kamus konvensional (buku)? 

8. Bagaimana harapanya ke depan kamus digital arab-indo untuk 

siswa/mahasiswa terlebih yg fokus dalam bahasa arab? 

 

 

 

 

 

 

 



Jawaban : 

1) Kamus Arab Indonesia dikembangkan oleh Ristek Muslim. 

Ristek Muslim (Riset Teknologi Muslim) awalnya adalah 

komunitas mahasiswa muslim jurusan Informatika/Sistem 

Informasi di wilayah Surabaya. Mayoritas anggotanya adalah 

Mahasiswa ITS. Komunitas ini bertujuan untuk memanfaatkan 

keahlian para anggotanya di bidang Teknologi Informasi untuk 

mengbangkan teknologi yang bisa bermanfaat bagi kaum 

muslimin. Ada beberapa yang sudah kami kembangkan salah 

satunya adalah Kamus Arab Indonesia. 

2) Aplikasi ini di release pada 8 November 2012, dan saat itu 

merupakan aplikasi kamus bahasa arab android pertama di 

playstore. Total ada 1,19juta user yang sudah menginstall 

aplikasi ini. Dan ada +/- 120ribu user aktif 

3) Motivasinya adalah Semangat berkontribusi untuk agama Islam 

sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang kami miliki. Para 

ustadz dan dai mereka bisa berdakwah menyampaikan ilmu, 

kami sebagai muslim yang diberi pengetahuan dibidang IT juga 

harus bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi kaum 

muslimin. Mudah-mudahan upaya kami yabg sedikit ini dicatat 

disisi Allah sebagai Amal Jariyah. 

4) Inspirasinya berawal dari anggota komunitas muslim sendiri, 

sebagai seorang muslim tumbuh kesadaran di antara kami untuk 



bisa bahasa Arab minimal bisa pasif dan baca kitab gundul. 

Walaupun anggota komunitas kami dan rekan-rekan mahasiswa 

lain tidak kuliah di jurusan agama tapi banyak yang belajar dan 

ikut kelas-kelas bahasa arab. 2012 juga mulai berkembang di 

pasaran smartphone berbasis android dan mulai banyak 

penggunanya. Saat itu aplikasi kamus bahasa arab sudah ada 

versi desktop tetapi belum ada versi android, dari situ mulai 

kami mencoba mengembangkan aplikasi android kamus arab 

indonesia 

5) Tanggapan masyarakat sangat baik sekali, mereka memberikan 

apresiasi yang positif sehingga membuat kami lebih 

bersemangat untuk terus mengembangkan dan 

menyempurnakan aplikasinya. Silahkan bisa lihat di review 

playstore. Di aplikasi kami sediakan fitur konsultasi via 

WhatsApp apabila menemui kesulitan menggunakan aplikasi, 

dan setiap hari banyak user yang chat kami via whatsapp untuk 

konsultasi. Ada juga user yang mengontak kami via email dan 

facebook memberikan saran/koreksi/pertanyaan. 

6) Kelebihan:  

- kamus simple, praktis mudah bisa dibawa kemana-mana tanpa 

harus menenteng buku kamus. 

- lebih cepat menemukan arti kata dibanding membuka kamus 

manual 



- user interface nya sederhana, sehingga memudahkan user 

dalam penggunannya. (Dari total user baru menginstall 900-

1300an/hari yang chat kami via WA hanya kisaran 1%nya yang 

kesulitan menggunakan aplikasinya) 

Kekurangan : 

- tidak selengkap buku kamus tapi insyaallah sudah mencukupi. 

Mengingat mufrodat bahasa arab yang sangat banyak sekali, 

sehingga kami juga sediakan fitur mu'jam arab untuk 

melengkapi kamus arab-indonesia. 

- hanya bisa menterjemahkan per kata/beberapa kata langsung, 

belum bisa menterjemahkan sebuah kalimat. 

- untuk smartphone dengan soek low end ada yang mengalami 

kendala aplikasi terasa lambat, namun kami terus berupaya 

memperbaiki dan menyempurnakan aplikasinya. 

7) Untuk aplikasi ini sudah bisa menggantikan, silahkan bisa 

membuat kuesioner ke beberapa user kamus. Karena dari 

pengalaman saya sendiri yang juga sebagai pengguna sering 

memanfaatkan kamus ini, dan jarang membuka kamus 

konvensional. Saya punya kamus munawir di rumah. Tapi 

untuk beberapa kata yang sulit yang tidak terdapat dalam 

kamus, kami biasanya juga merujuk ke aplikasi kamus arab-

arab di internet. 



Artinya ketergantungan manusia kepada teknologi semakin 

tinggi, karena kecepatan dan kemudaha 

8) Harapan kedepan aplikasi kamus ini bisa dimanfaatkan tidak 

hanya kalangan santri/pelajar/mahasiswa bahasa arab saja tapi 

juga semua kaum muslimin di Indonesia/Malaysia (ada 

beberapa user dari Malaysia yang juga kontak kami). Sehingga 

upaya kami ini bisa memberikan manfaat secara meluas untuk 

kemajuan kaum muslimin terutama dibidang bahasa arab. Juga 

kami berharap dan berupaya untuk terus mengembangkan 

aplikasi ini sehingga menjadi lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aplikasi Kmaus Arab – Indo untuk Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dok. Wawancara dengan Mahasiswa PBA 2016 
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