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عربي" على أساس كتاب  –إندونيسي و  إندونيسي –معجم صحفي "عربي إعداد 

 لغة الجرائد: التهاني و التعازي و شتى اإلعالنات بقلم أ.د. نور المرتضى

 

 صافي مريم

 نور المرتضى

 علي معصوم

 قسم األدب العربي بكلية اآلداب بجامعة ماالنج الحكومية

 shovimaryam@gmail.com البريد اإللكتروني:
 

مثل  : انتشرت و اتسعت الصحافة بوسائل اإلعالم المطبوعة و اإللكترونيةالملخص

. وقد تمّ سدّ حاجة الطلبة إلى تعلم اللغة العربية خاصة  الجرائد المطبوعة واإللكترونية

أ.د. نور المرتضى. و يحتوي  في لغة الصحافة بوجود كتاب لغة الجرائد الذي كتبه

الكتاب على بعض األمثلة من الصحف العربية التي تركز على التهاني والتعازي 

 صعبةواإلعالنات. اللغة المستخدمة في الجرائد العربية شائعة بين العرب، ولكنّها 

ظرا إلى الحقائق السابقة، فطّور هذا المعجم عند الطلبة والمجتمع اإلندونيسيين. ن

معجم فعالية ال( 2معجم الصحفي، و )ال إعداد (1يهدف هذا البحث إلى: ) في.الصح

 الصحفي المطّور. ومنهج التطوير المستخدم هو نموذج التطوير لبورغ و غال

عملية ( 1بالتصرف، حتى جرى على خمس إجراءات. ونتائج التطوير كما يلى: )

ل الحوائج و المشاكل، تحلي و هي:إعداد المعجم الصحفي تتكون من خمس إجراءات 

معجم الصحفي ( فعالية ال2والتخطيط، والتطوير، والتجربة، وإصالح اإلنتاج؛ و)

% )فعّال جدا( في المواد و المحتويات، و 88،35لها درجة  المطّور كما يلي: )أ(

% )فعّال جدا( في التصميم من قبل الخبيرين المؤّهلين ، و)ب( لها درجة 88،63

من قبل محاضر مادة اللغة العربية لوسائل اإلعالم، و)ج( لها % )فعّال جدا( 100

 % )فعّال جدا( من قبل طلبة مادة اللغة العربية لوسائل اإلعالم. 90،77درجة 

 إعداد، معجم صحفي، كتاب لغة الجرائد.كلمات الرئيسة: ال
 

تأثيرها من لغات  إلى مدى سواء بالنسبة إلى عدد متحدّثها أولكل زمان  انتشرتإن اللغة العربية 

 بلدا 18تستخدم اللغة العربية كلغة عالمية ال يقل عن  و  العالم فإنّها تعدّ من أعظم اللغات السامية.

( 2016وذكر الناقة )في نجم الدين، .  (Murtadho, 2001)مليون نسمة 175يقل عن ال بعدد سكانها

بين اللغات الرسمية العالمية، ألنّها تحقّقت أن الجمعية العامة اعترفت بأهمية اللغة العربية وادخالها 

. العربية هي لغة االتصاالت الدولية التي هاوحفظ من دور اللغة العربية في نشر الحضارة اإلنسانية

لغة القرآن  لنشرات المجتمع العالمي. ومن الوسائل االستراتيجية كيثير كبير في تاسيس ديناميألها ت

 .صحافةال عبرهي 

الجرائد المطبوعة مثل  وسائط اإلعالم المطبوعة و اإللكترونيةب الصحافة عتت و اتسرانتش

لغة بوجود كتاب  ةفافي الصح خصوصا.وقد تم سد حاجة الطالب لتعلم اللغة العربية  واإللكترونية
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الذي كتبه األستاذ الدكتور نور المرتضى الماجستير. و يحتوي الكتاب على أمثلة من الصحف  الجرائد

التي تركز على التهاني والتعازي واإلعالنات. اللغة المستخدمة في الجرائد العربية شائعة  العربية

ر هذا الكتاب في مختلف الجامعات شالطالب االندونيسيين. و قد تم ن عند صعبةبين العرب، ولكنها 

نيسي و إندو-عربييالصحفي  المعجملف ؤ، ولكن لم ي  بل ستنثر إلى بروني دار السالمفي اندونيسيا 

في فهم معاني مفردات و تعبيرات اللغة الصحفية التي جائت من  القراءو  لطالبلعربي -إندونيسي

برنامج الندوة مراجعة كتاب لغة الجرائد: التهاني و التعازي و  بمشاركة تقوم الباحثة.و ذلك الكتاب

تير وهو مدرس في شتى اإلعالنات مع أصحاب الكتاب و هو األستاذ الدكتور نور المرتضى الماجس

قسم األدب العربي و مشرف في فرع اللغة العربية ألغراض خاصة.  و قد راجعته األستاذ فارس 

خير األنام. و في دور السؤال والجواب بين مشاركين الندوة ومراجعة الكتاب و الكاتب. قال أحد 

الكاتب، و بعد ذلك،  المشاركين أنه ال يفهم تماما مضمون نص الجرائد في كتاب لغة الجرائد لدى

سوف يصنف المعجم المساعد لكتاب لغة الحارئد. و في انتهاء البرنامج طلب الكاتب  هأجاب الكاتب أن

أن تصنف  و تعد المعجم الصحفي المساعد تسهيال و تفهيما للقراء. و بجانب إلى ذلك لغة  ةالباحث

بعض طالب مادة اللغة العربية لوسائل  . قالواالجارئد غير شائعة لدى المجتمع و طالب من إندونيسيا

بالمناقشة  امفردات و تعبيرات في ذلك الكتاب صعبة و غير شائعة لدىيهم حتى يقوموفي  أن اإلعالم

 مع أصدقائهم ليفهموا النصوص و المضمون، و هذه األحوال تدور حتى أواخر الفصل الدراسي. 

المعجم الصحفي للغة الجرائد: التهاني و التعازي  إعداد ةالباحث تظرا إلى الحقائق السابقة، فأرادن

" ألنه لم يوجد أي إعدادو تذكر الباجثة ب"نور المرتضى.  األستاذ الدكتور و شتى اإلعالنات بقلم

، و تذكر الباجثة ب"تطوير" في بعض في إندونيسيا قاموس أو معجم يتعلق بلغة الجرائد من قبل

التهاني و التعازي و شتى ستمدا بكتاب لغة الجرائد:   األحيان ألنها تصنع المعجم و تطوره م

مهم جدا لتنمية كفائة الطلبة في فهم لغة  المعجمو هذا لألستاذ الدكتور نور المرتضى، اإلعالنات 

  الجرائد و استخدامها في الصحافة لمواجهة األزمان العولمة.

دات اللغة مقرونة بشرحها و هو كتاب يضم أكبر عدد من مفر أو المعجم ذكر أطار أن القاموس

انيها على أن تكون المواد مرتبة ترتيبا خاص، إما على حروف الهجاء أو الموضوع. و قال عتفسير م

برنهات إنه كتاب يحتوي على كلمات منتقاة، ت رتب عادة ترتيبا هجائيا، مع شرح لمعانيها و معلومات 

لومات باللغة ذاتها بلغة أخرى أخرى ذات عالقة بها، سواء أ عطيت تلك الشروح و المع

((Taufiqurrochman, 2008:142 . 

تعمالها لتحديد نوع و عدد المفردات المناسبة الالزمة سمن األساليب الموضوعية التي يمكن ا

كتابه عليها أو لتقييم عمله في هذا المجال أو لتحديد مستوى سهولة نصوص معينة يختارها لكتابه. ل

أنواع: منها قوائم المفردات الشاملة التي تتخذ مادتها من مختلف ميادين الكلمة و قوائم المفردات على 

ئعة االمكتوبة و المسموعة، و منها القوائم المحدودة التي تسعى لتسجيل عدد محدود من المفردات الش

المفردات  في لغة ما، و لكنها تتخذ مادتها من القوتئم السابقة بعد إضافة مادة جديدة إليها، ومنها قوائم

التي تتخذ مادتها من ميدان واحد من ميادين الكلمة المكتوبة ، و منها قوائم المفردات المهمة في داللتها 

و قيمتها لدى جمهور معين، ومنها قوائم المفردات التي تتحذ مادتها من األحاديث فضال من األنواع 

يث التفصيلي عن قوائم المفردات ائم المفردات. و المجال و إن كان ال يتسع للحدواألخرى من ق
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العربية إال أنه من المفيد بأهم قوائم المفردات الموجودة في الميدان إذا كان بعتزم تحليل كتب تعليم 

 , طعيمة(.1985) اللغة العربية أو تقويمها

خصائص   ( وصف1) كما يلي: تفصيلب البحث أهداف ةعبّر الباحثتيعتمد على خلفية البحث، 

معجم صحفي  إعدادفعالية   (2) عربي، و –إندونيسي وإندونيسي  –صحفي عربي معجم إعداد

 عربي. –إندونيسي وإندونيسي  –عربي

 منهج التطوير

والغرض من البحث التطويري هو  منهج التطوير المستخدم هو نموذج التطوير لبورغ و غال ،

التعليمية و غير التعليمية والنماذج  تعزيز األسس التجريبية إلطالع و ابتكار منتجات جديدة و األدوات

، و  المالحظة (1وهي ) طرقجمع المعلومات بثالث بالباحثة قامت (. Ainin, 2013: 100)األجيد 

كما  ( دليل المقابلة3و )( االستبانة 2الوثائق، و)( 1و أما أدوات جمع المعلومات ب ) .المقابلة( 2)

ذا البحث هي جمع البيانات عن المشكلة في فهم و و المقابلة في ه .Sugiyono  (2014:225)بين

طلبة في مادة اللغة العربية لوسائل اإلعالم بقسم األدب  ثالثالمقابلة مع  دارتاستخدام لغة الجرائد. 

المفردات من كتاب "لغة الجرائد: وثائق و هي الباحثة  جمعت   و .العربي جامعة ماالنج الحكومية

الباحثة  استخدمتعالنات بقلم الدكتور نور المرتضى. و بجانب ذلك،  التهاني و التعازي و شتى اإل

االستبنة من الخبراء، و محاضر و  أخذت اإلنتاج. إعدادالمعاجم العصرية والكتب المساعدة في 

الباحثة  استخدمتإعطاء القيمة في كل أجوبة من االستبانة.  طالب مادة اللغة العربية لوسائل اإلعالم.

كما يلي  بالرمز تحديد فعالية المعجم .(Likert) (Sugiyono, 2015:135)       مقياس ليكرت

(Arikunto, 2010:313) 

هذا البحث يتكون من بيانتين. البيانات األولى بياتات كمية و الثانية بيانات كيفية. البيانات  

، و أما الميدانيةالتجربة اختبرا الخبراء و الكمية هي البيانات على شكل الرقم و نتيجة اإلستبانة بعد 

البيانات الكيفية هي البيانات على على شكل الكلمة و الجملة و الصورة. و في هذا البحث يتكون من 

عربي مستمدا بكتاب لغة  –إندونيسي إندونيسي  –المقابلة و المفردات في معجم صحفي عربي 

و كذلك  الماجستير دكتور نور المرتضىالجرائد: التهاني و التعازي و شتى اإلعالنات بقلم األستاذ ال

 إجراءات خمسصممت الباحثة المعجم ب مداخالت الخبراء من خبير صناعة المعجم و خبير الترجمة.

 ،تخطيط( 2)و ، جمع البيانات( تحليل الحوائج و 1: ) تعديل من تصميم التطوير لبروج و غال، منها

 ج.إصالح اإلنتا( 5) و ،تجربة ( 4) و ،تطوير( 3) و

 ويرالتطنتيجة 

 عربي-إندونيسي  و إندونيسي-عربي إعداد معجم صحفي

كتاب لغة معتمدا على عربي  –إندونيسي و إندونيسي  –معجم صحفي عربي  إعدادعملية 

 خمستتكون من   الجرائد: التهاني و التعازي و شتى اإلعالنات بقلم الدكتور نور المرتضى

 إجراءات كما يلي:

 مع البياناتجتحليل الحوائج و  -أ

تحليل الحوائج و المشكلة. تقوم الباحثة بتحليل الحوائج معجم صحفي هي  إعدادالخطوة األولى في 

 ( الدراسة المكتبية. 2( الدراسة الميدانية، و )1جمع البيانات في شكلين: )و 

 الدراسة الميدانية  -1
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: التهاني و التعازي و شتى برنامج الندوة مراجعة كتاب لغة الجرائدبالمالحظة في  قامت الباحثة

اإلعالنات مع أصحاب الكتاب و هو األستاذ الدكتور نور المرتضى الماجستير وهو مدرس في قسم 

ه األستاذ فارس خير العربية ألغراض خاصة.  و قد راجعاألدب العربي و مشرف في فرع اللغة 

مراجعة الكتاب  و الكاتب. قال . و في دور السؤال والجواب بين مشاركين الندوة والماجستير األنام

في انتهاء . في كتاب لغة الجرائد لدى الكاتبأحد المشاركين أنه ال يفهم تماما مضمون نص الجرائد 

 البرنامج طلب الكاتب الباحث أن تصنف  و تعد المعجم الصحفي المساعد تسهيال و تفهيما للقراء. 

األدب العربي الذين يشتركون في فرع اللغة  و من ثم، تقوم الباحثة بالمقابلة مع بعض طالب قسم

بونجا بوتري يودي، و نوفل  العربية ألغراض خاصة عن مشكلة تعليم لغة الجرائد. و هاؤالء أديندا

عزمي، و يولي أسمى ثانية. منهم )أسمى، و بونجا( قالتا أن النصوص في كتابة اللغة لغة الجرائد 

يام أن مضمون النصوص مفهوم ألجل كثرة التدريبات، صعبة في فهم المضمون و لكن مع مرور األ

و بعض اآلخر )نوفل و بعض أصدقاءه ( أن في رأيه و كذلك عند بعض طالب بقسمه، مفردات و 

بالمناقشة مع أصدقائهم ليفهموا  اتعبيرات في ذلك الكتاب صعبة و غير شائعة لدىيهم حتى يقومو

ظرا إلى هذه المشكالت ن أواخر الفصل الدراسي.النصوص و المضمون، و هذه األحوال تدور حتى 

 كتاب لغة الجرائد. ارئين و تصنيف المعجم الصحفي محتاج لطلبة و لق إعدادف

 بية الدراسة المكت -2

بعد تحليل الحوائج و المشاكل في الميدان، طالعت الباحثة الدراسة المكتابية التي تتعلق بإعداد 

 األساسين: )أ( قائمة المفردات، و)ب( معيار المعجم.المعجم لجمع البيانات، فهناك نقطتين 

 قائمة المفردات (أ)

تجملها فيما يلي:  (1985تعليق عام على قائمة الباحثة )تعليق العام على القائمة معتدمدا على طعيمة، 

من حيث مجال االهتمام: و قد أعد خصيصا لتعليم اللغة العربية للناطقين باللغة األخرى و هي ( 1)

على أساس قائمة بريل و كذلك ه يعتمد دمنهج إعدامن حيث منهج اإلعداد: ( 2، و )إلندونيسيةاللغة ا

تتابعية في كتاب لغة  28653من حيث حجم العمل و نوع المادة: و قد سجلت الباحثة ( 3، و )بيلي

 Al-Meezanالجرائد: التهاني و التعازي و شتى اإلعالنات من جريدة الرياض و الشرق األوسط و 

Newspaper    و Arab Times( ،4 )من حيث منطقة ( 5، و )من حيث جنسية المؤلف: إندونيسية

 Al-Meezanالدراسة: امتد إلى بالد العرب )جريد الرياض و الشرق األوسط(  و أمريكا )

Newspaper    وArab Times.)( 6، و ) من حيث جمهور القائمة: اختصت القائمة بحصر

 مفردات الكبار.

 ر المعجممعيا (ب)

، هناك أربعة شروط و المعاير لنشإ (Taufiqurrochman, 2014:142)رأى شهاب الدين 

رموز بسيطة التي توضح كيفية نطق الكلمات، و استخدام معرفات  :كتمال( ا1منها )المعجم المثالي 

رض جيدة و سهلة، و العرض من أبسط ثم يليه صيغة من الحق أبسط إلى أكثرها تعقيدا، و طريقة ع

التعابير، و عرض المعلومات و الثقافت المتعلقة، و عرض المقدمة التي تبين فيها األهداف و كيفية 

تركيز البحوث و البيانات في األحوال األساسية و ز: اإليجا( 2، و)االستخدام و قواعد اللغة األساسية

لى األشياء الخاصة و ترتيب المفردات من العام إلى الخاص أو من األشياء األساسية و المجملة إ

موس بالرسومات اتتعلق بموضوعية الوصف في القاموس فلنيل ذلك، يرافقه الق: دقة( 3، و)الثانوية 
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و الصور و األمثلة و النماذج، و تأكد نتيجة البحوث بأن الناس أقدر أن يفهم األشياء الملموسة مثل 

بساطة تقديم : سهولة الشرح( 4، و )ةتي بمجرد البيانات الشفهياألشياء الالصور و الرسومات من 

سهم و اللون المعلومات بحيث يمكن للقراء فهم المعنى بالسهلة، و لتسهيل فهم تستخدم الوسائل مثل ال

 الذي يبرز بعض األشياء المهمة، وضع الصورة المناسبة و استخدام األرقام.

 تخطيط -1

 تخطيط المادة -أ

ن من الغالف، و هوية الكتاب، و المقدمة، و خططت الباحثة من ناحية المادة. و مادة تتكو

فهناك عشرة  و عن المؤلفة. دليل استخدام المعجم، و الفهرس، و قوائم المفردات، و المراجع،

تعلق بالتهاني في األحوال المتنوعة، و التعازي، و الخدمات التربوية، و الخدمات الطبية، ت ع يمواض

و السفر و الشحن، و خدمات  م، و أجهزة إلكترونية،و األعمال الشاغرة، المأكوالت و المطاع

تضع  .اجتماعية، و خدمات قانونية.  مجموعة المفردات في كل موضوع معتمدا على عشرة نصوص

ي الزضع. جميع المفردات في قائمة المفردات/مفهرس كي تكون ترتيبة في األبجد وال تكن متحيرا ف

المفردات مجموعة حسب الموضوع. في بعض المفردات، كتبت الباحثة األمثلة المالئمة بنصوص 

الجرائد التي كتبت في كتاب لغة الجرائد لألستاذ نور المرتضى ثم ترجمت الباحثة إلى اللغة 

لماضي اإلندونيسية حسب السياق.و عطت الباحثة صيغة الجمع إن وجدت و وضعت صيغة الفعل ا

و الفعل المضارع و اسم المصدر. ثم رتبت الباحثة جميع المفردات كي تكون ألفابائيا من أ حتى ي 

 ث....الخ(. -ت-ب-)أ

 تخطيط اإلخراج -ب

رجواني بللون األ( Corel Draw X4كوريل دروو )رسمت الباحثة غالف المعجم ببرنامج 

الحاسوب و آلة التصوير و الهاف و عليه صورة المنظارة و الجريدة و القهوة و  doffبقرطاس 

. في الغالف الخلفي هناك خالصة doffالغالف الخلفي لونه أرجماني بقرطاس  المغلف و قصاصة.

. و جميع مضمون HVSبدون صورة بقرطاس  الغالف الداخلي أما مضمون المعجم و منافعه.

، المفردات في القائمةوضع  . HVSلونه أبيض بقرطاس   الغالف سوى الغالف األمامي و الخلفي

يستخدم نوع الحروف ، لكل باب محدد و لكل موضوع محدد بالصورة المتعلقة بالموضوعو 

Traditional Arabic 14  لمفردات عربية وTimes New Roman11 و لمفردات إندونيسية ،

فحة كتابة رقم الص. مضمونية 318صفحة ابتدائية و  Xعدد صفحة : المفردات توضع في القائمة. 

بأرقام رومية في االبتداء و التينية في المضمون. وضع رقم الصفحة  في الجزء السفلي من القرطاس 

 و عنوان الكتاب أي "معجم صحفي"و في وسط الخط. أما رأس الصفحة هناك كتابة الموضوع 

 تطوير -2

نتائج في هذا البحث فهي وضوح  كما يلي: خصائصطورت الباحثة المعجم الصحفي ب

 318( يتكون من 2، )cm 21 x  14( حجم هذا المعجم هو 1ت معجم صحفي كما يلي: )مواصفا

عليه صورة  اللون األساسي هو أرجواني،  Corel Draw X4الغالف ببرنامج ( تصنع 3صفحة ، )

و لون  الحاسوب، و القهوة، و الكأس، و الجريدة، و الهاتف، و آلة التصوير، و المغلف، و نظارة.

( مواد المعجم يرتب من الغالف األمامي ثم الغالف الداخلي 4لي هو األسود و األبيض، )الغالف الداخ

اإلندونيسي  –ثم هوية الكتاب ثم المقدمة ثم دليل استخدام المعجم ثم الفهرس ثم قائمة المفردات العربي 
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أخيرا الغالف العربي قائمة المراجع ثم سيرة قصيرة عن المؤلفة و  –ثم قائمة المفردات اإلندونيسي 

ذكرت الباحثة الجمع و المفرد في صف  .يستخدم ترتيب ألفبائيهذا  معجم موضوعي  الخلفي. و

واحد، و األمثلة المكتوبة في كتاب لغة الجرائد تحتها.  و صيغة الفعل الماضي، و الفعل المضارع  

كذلك كما في الصورة و اسم المصدر و األمثلة المكتوبة في كتاب لغة الجرائد تحتها في صف واحد 

. 1،5و أحيانا  1،15، أما المفردات باللغة اإلندونيسية 1السابقة. و الفسحة للمفردات باللغة العربية 

مراجع، اثنان من المصادر الطباعة و االثنان من المصادر اإللكترونية. و عدد الكلمة  4تتكون من 

 كلمة. 28683كله هذا المعجم هو 

  قبل اختبار الخبراء لفيالغالف األمامي و الخ

 
 الغالف الداخلي قبل اختبار الخبراء
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 هوية الكتاب و المقدمة قبل اختبار الخبراء

 
 دليل استخدام المعجم
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 فهرس المعجم

 
 محدد الباب و محدد الموضوع
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 قائمة المفردات

 

 مراجع المعجم قبل اختبار الخبراء
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 عن المؤلفة 

 

 التجربة -3

 الخبراء اختبار (أ

قدمت الباحثة المعجم  إلى المؤهلين و الخبراء للتحكيم و التقييم بعد طباعة المعجم أول مرة. 

اختارت الباحثة المؤهلَين في مجال الترجمة و الكتابة و هو األستاذ فارس خير األنام من جامعة 

هو األستاذ الدكتور  و المعجمو في مجال صناعة  .2018أبريل  30في يوم اإلثنين،  ماالنج الحكومية

أبريل  25في يوم الخميس، توفيق الرحمن الماجستير من جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية

من  قدما التقييم و التصديق عن فعالية المعجم و طرحا االقتراحات و المداخالت عن اإلنتاج.  .2018

( إزالة 1) الدكتور توفيق الرحمن منهاهذا اإلنتاج هناك االقتراحات و المداخالت من الخبراء، أما من 

 Kamus Bantu( زيادة كتابة 2في الغالف األمامي و الداخلي ، و )   ucapan selamatالخ  عبارة 

Buku Bahasa Arab Jurnalistik Karya Prof. Dr. Nurul Murtadho, M.Pd.( ،3  إزالة كتابة )

بيانات المعجم في خلف الغالف عن :عنوان المعجم ( 3المالحظة باللغة العربية في الغالف الداخلي، )

 ( األحسن لو كان هذا المنتج/كتاب مكمل ب4"إن هذا المعجم من مشروع البجث و التطوير الخ"، )

 endorsementو كان هناك المصادقة/  (5، و )”HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)“حق 

 لكان أحسن.

( يرجى الدقة و الكثافة 1من األستاذ فارس خير األنام، منها )و تاليا االقتراحات و المداخالت 

واتفاق استخدام اللغة اإلندونيسية بإزالة المعاني باللغة اإلنجليزية أو اإلنجليزية لو كانت اللغة 

، فاللغة اإلندونيسية لها المصطلحات Hard drive, link, websiteاإلندونيسية أنسب مثل كلمة ،
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Perangkat keras, tautan, dan situs( ،2 )تغيير تلك المصطلحات األجنبية مثل الخاصة و األنسب ل

 ( اجتناب عن األخطاء الشكلية.2اجتناب عن األخطاء المطبعية، )

 التجربة الميدانية (ب

في فرع اللغة العربية  همطالب بقسم األدب العربي الذين  13الباحثة بتجربة اإلنتاج مع قامت 

ية في كل 2018مايو  3، في يوم األربعاء اللغة العربية لوسائل اإلعالم ألغراض خاصة في مادة

 .. أوال قامت الباحثة بإلقاء إرشادات االستبانة ثم  ملؤا االستبانة بعد مالحظة اإلنتاج في يوماآلداب

 إلى ذلك مأل االستبانة محاضر تلك المادة و هو األستاذ الدكتور نور المرتضى الماجستير إضافة

طالب مادة اللغة العربية لوسائل اإلعالم أدخلوا  و .بعد تجربة و تقييم من قبل الطالب رةمباش

( أحسن أن تشكل الصيغة المضعف بشدة، ألن في بعض المفردات ال تشكل الشدة 1االقتراحات: )

( أحسن أن يوضع مؤشر الحروف جانب المعجم مثل المعجم الكبير كمعجم المنور 2)إيئس(، و )

( أحسن لو كان الغالف بلون 4( أحسن لو كان محدد الموضوع ملونا )بونجا(، و )3و ) )نيال(،

متنوعة جذابة )إفادة(. من تلك المداخالت ستقوم الباحثة بالتصحيح المضعف إن وجدت األخطاء و 

 2تصحيح بإجمال الغالف مع خبير التصميم. و لكن في المداخالت في بعض النمرات مثل النمرة 

ال يمكن أن تصنع مؤشر الحروف في الجانب ألن في صفحة واحدة من المعجم ربما هناك المؤلفة 

حروف واحد أو إثنان أو ثالثة بل أكثر. و إذا وضع هناك المؤشر لكان الصفحة غير مرتبة ألن هذا 

إذا كان المحدد ملون أحسن. طبعا هذا أحسن و  3المعجم هو المعجم الموضوعي. أما مداخلة نمرة 

. حقيقة المؤلفة تصنع المحدد ملون و لكن لطباعة القرطاس الملون يحتاج إلى الثمن الغالي، و أجمل

 ستحاول المؤلفة التعاون مع إحدى الطبعة لطبع بقرطاس ملون في المحدد. إن شاء هللا. 

 إصالح اإلنتاج -4

جمة من هناك التصحيح في مواد المعجم، إما في دقة الكتابة، و الشكل، و الصييغة، و التر

 الخبراء

 التصحيح الخطأ م

 َمْنِطقَة   ِمْنَطقَة   1

2 Silahkan hubungi Silakan hubungi 

تَْحِقْيقًا )ال بد بالكثافة في -ي َحقِّق  -َحقَّقَ  3

كتابة تنوين في أواخر صيغة 

المصدر، فإن الباحثة تثبت بضمتين 

 و ليس بالفتحتين

 تَْحِقْيق  -ي َحقِّق  -َحقَّقَ 

ْيَكات  ِكتَابَ  4 ْيَكاتِ  ة  الّشِ  ِكتَابَة  الّشِ

 ع ْضو   َعْضو   5

 قَْريَة   قَْريَة   6

7 Penghargaan, Penghargaan  

 َشِرَكات   َشِرك ات   8

9 Rumah sakit umum al-

quriyat 

Rumah sakit umum al-

Quriyat 
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َوفِّق   10  َو هللا  اْلـم 

Semoga Allah memberi 

petunjuk 

َوفِّق  َو هللا    اْلـم 

(Semoga) Allah memberi 

petunjuk 

ات  اْلَمْسلََحة   11 َسلََّحة   الق وَّ ات  اْلم   الق وَّ

اءَ  12  يَتَقَبَّل  اْلعََزاءَ  يَتَقَبَّل  اْلِعزَّ

 ِليُّ َعْهِدِه اأْلَِمْين  وَ  13

Pangeran Mahkota 

 َوِليُّ َعْهد  

Pangeran Mahkota 

بِيْ  14 بِْيعَة  ج م   َمبِْيعَة  ج َمبِْيعَات   عَات  م 

 

 و يليه نتيجة إصالح اإلخراج حسب مداخالت الخبراء

  الغالف بعد اختبار الخبراء
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  هوية المعجم بعد اختبار الخبراء  الغالف الداخلي بعد اختبار الخبراء
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  المقدمة بعد اختبار الخبراء

 

 عربي –إندونيسي  إندونيسي و –معجم صحفي عربيفعالية 

  نتيجة االستبانة -أ

معتمدا عربي  –إندونيسي وإندونيسي  –عربي فعالية المعجم الصحفي استبانة طرح الباحثة نتائجأ

إما من قبل المؤهلين، و المحاضر  الماجستير نور المرتضىالدكتور كتاب لغة الجرائد لألستاذ على 

 ة اللغة العربية لوسائل اإلعالم.و الطالب في ماد

المؤشرات تتكون من كمالة، و إيجاز، و شرح )المواد و لها  الخبراء اختبارمن ستبانة نتيجة اال 

المواد و المحتويات من قبل  اختبارو نتيجة استبانة دقة، و قاعدة، و قائمة المراجع. المحتويات(، و 

و أما . (%100≤% < قيمة 84)فعال جدا   %91،7حصلت على درجة  األستاذ فارس خير األنام

 توفيق الرحمن الماجستير راض الدكتورمن قبل خبير "المواد و المحتويات" اختبار جة استبانة نتي

 (%100≤% < قيمة 84)% فعال جدا 85حصلت على درجة 

و له درجة  األستاذ فارس خير األناممن قبل خبير "التصميم"  اختبارو هذه نتيجة استبانة 

 له درجة الدكتور توفيق الرحمنقبل  من( و من %100≤% < قيمة 84) فعال جدا 95،9%

 .(%84 ≤ قيمة% < 68فعال )% 81،37

الخبراء له درجة فعال جدا  اختبارتستنبط الباحثة من هذه النتائج أن قيمة معدلة من 

 أيضا.  % فعال جدا88،63% في المواد و المحتويات. وأما في التصميم له درجة 88،35ب

من  هاتتكون مؤشراتغة العربية لوسائل اإلعالم و طالبه مادة الل من المحاضراالستبانة أما 

و نتيجة االستبانة من قبل األستاذ الدكتور نور المرتضى الماجستير الوجه شرح محتويات المعجم. 
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(. %100≤% < قيمة 84) %100بفعال جدا كمحاضر مادة اللغة العربية لوسائل اإلعالم له درجة 

  (%100≤% < قيمة 84) %90،77ب فعال جدا الطالب له درجة  درجة فعالية اإلنتاج  من قبل أما

 مزايا و عيوب معجم صحفي مستمد بكتاب لغة الجرائد لألستاذ الدكتور نور المرتضى -ب

لكل شيء مزية و مزيدة و لكل شيء عيب. بعد بيان مواصفات اإلنتاج استنبطت الباحثة أن هذا 

( سهولة 2ث عن األلفاظ ألنه مكون بنظام ألفبائي، )( سهولة بح1المعجم الصحفي له مزيا منها: )

( مكمل 3بحث عن  المفردات المتعلقة بالموضوع ألنه معجم موضوعي و له محدد الموضوع، )

( هذا 4باألمثلة على السياق و مكمل بصيغة الفعل الماضي و الفعل المضارع و اسم المصدر، و )

ن يبحث معاني المفردات من اللغة العربية إلى اللغة المعجم معجم ثنائي اللغة، يستطيع المستخدم أ

 اإلندونيسية و من اللغة اإلندونيسية إلى اللغة العربية. 

( لمن الذي ال يملك كافاءة 2( المحدد غير ملون و متواضع، )1و أماعيوب المعجم منها: ) 

ذا المعجم له أساس كافية أو ال يفهم عن التجريد ال يستطيع أن يبحث عن المفردات مباشرة ألن ه

( يستخدم مواد المعجم بالقائمة كي تكون المفردات مترتبة و لكن القائمة تسبب إلى قلة عدد 3تجريد، )

 المفردات في صفحة واحدة. 

 

 الخالصة

و  ،تطوير و ،و تخطيط ،جمع البياناتتحليل الحوائج و  و هي إجراءات خمس جرى البحث

، x  14 cm 21( حجم هذا المعجم هو 1عجم صحفي كما يلي: )مواصفات م. تجربة، و إصالح اإلنتاج

،  اللون األساسي هو Corel Draw X4( تصنع الغالف ببرنامج 3صفحة ، ) 318( يتكون من 2)

( مواد المعجم يرتب من الغالف األمامي 4أرجواني و لون الغالف الداخلي هو األسود و األبيض، )

م المقدمة ثم دليل استخدام المعجم ثم الفهرس ثم قائمة المفردات ثم الغالف الداخلي ثم هوية الكتاب ث

العربي قائمة المراجع ثم سيرة قصيرة عن  –اإلندونيسي ثم قائمة المفردات اإلندونيسي  –العربي 

المؤلفة و أخيرا الغالف الخلفي. و في كل باب و الموضوع هناك المحدد بالصورة تناسبه و يستخدم 

% )فعال جدا( في المواد 88،35قبل الخبراء المؤهلين قيمة متوسطة لفعالية المعجم ترتيب ألفبائي.من 

% )فعال جدا( في التصميم. من قبل محاضر مادة اللغة العربية لوسائل 88،63و المحتويات و 

% )فعال جدا(. و أما من قبل طالب مادة اللغة العربية لوسائل اإلعالم له 100اإلعالم  له درجة 

 % )فعال جدا(90،77درجة 

 التوصيات

أن يكون المعجم ( 1كما يلي: ) قدم التوصياتتاعتمادا على نتائج البحث يمكن للباحث أن 

المجال، ليس لمساعد كتاب لغة الجرائد فحسب بل يبحث فيه عن الصحافة عموما، من  في أوسع

ة داخل المعجم تتعلق أن يزاد صور متنوع( 2، و)الوسائل المطبوعة و كذلك من السائل اإللكترونية

أن يجمل صورة المحدد، ألن بعض المستبين اقترحوا أن صورة ( 3، و)بالمفردات أو الموضوع

أن يصحح مرة مواد المعجم لكي ال يوجد فيه األخطاء إما في ( 4، و)محدد الموضوع متواضعة
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( أن يباع 6، و)يدةأن يطبع المعجم بتعاون مع أحد الطبعة الج( 5، و)الكتابة، و الشكل، و الترجمة

 هذا المعجم بثمن رخيص لدى طالب قسم األدب العربي.

 المراجع 

. تطبيق إستراتيجية القوانتوم لترقية دوافع الطلبة وإنجازاتهم في تعلّم اللغة العربية 2016نجم الدين. 

 في مركز "السالم" لتعليم الدروس الخصوصية.قدمت المقالة في الندوة بجامعة إندونيسيا.

مكة المكرمة: دليل عمل في إعداد المواد التعليمية برامج تعليم العربية. . 1985يمة، رشدي أحمد. طع
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