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  واملنور املنجد يف ملعجمىا املنهج

  )معجمية دراسة( 

  

  البحث هذا

 جوكجاكرتا احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونان جبامعة الثقافية والعلوم اآلداب كلية إىل مقدم

   ملياالع اللقب على صولللح الشروط بعض لتكميل

   وأدا العربية اللغة علم يف

  :الباحث

  الدين سالح انع

٠٩١١٠٠٩٠  

  

   وأدا ةيالعرب اللغة شعبة

  الثقافية والعلوم اآلداب كلية

   احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونان جامعة

   جوكجاكرتا

٢٠١٤  
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NOTA DINAS PEMBIMBING 

  
Yogyakarta, 23 Januari 2014 

 

Kepada Yth. 

Dekan Fakultas Adab  

UIN Sunan Kalijaga 

Di Yogyakarta 

 

Assalamualaikum wr. Wb 

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari aspek isi, bahasa, 
maupun tehnik penulisan, dan setelah membaca keseluruhan skripsi : 

Nama    : Anang Silahuddin 

Nim   : 09110090 

Judul Skripsi  :   اا�������	
 ا���	� و  ���(���	
ا����ر (درا�� �  

 

Maka selaku pembimbing, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sedah 
layak dimunaqosahkan.  

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan 
terimakasih. 

Wassalamualaikum wr. Wb  
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  جتريد

 

Anang Silahuddin. Metode, bentuk dan tujuan di dalam kamus Al-Munjid dan 
kamus Al-Munawir. Dirasah mu’jamiyah. Skripsi. Yogyakarta : fakultas Adab dan Ilmu 
Budaya UIN sunan kalijaga. 

penelitian ini bertujuan untuk memahami kamus Al-Munjid dan Al-Munawir dari 
sisi metode penyusunannya, bentuknya dan tujuannya. 

Alasan kenapa kamus Al-Munjid dan kamus Al-Munawir sebagai objek dari 
penelitian ini di karenakan kedua kamus ini adalah kamus popular yang banyak di jumpai di 
kalangan pelajar, di antara kamus-kamus yang lain.  

Metode, bentuk dan tujuan dari kamus di pilih sebgai dasar untuk mengupas kedua 
kamus tersebut, karena setahu peneliti beluam ada yang mengkaji kedua kamus tersebut 
dengan sudut pandang ini. 

Dalam hal ini kamus akan di kupas dengan cara melihat dan menelaah kamus dari 
sisi metode penyusunannya, dari bentuknya dan dari sisi tujuan atau fungsinya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan : pertama, kamus Al-Munjid menggunakan 
metode penyusunan kamus yang bersandar dengan metode penyusunan alfaba’I al a’am, 
termasuk kedalam beberapa bentuk kamus, dan juga termasuk kedalam beberapa tujuan 
kamus tertentu. Kedua, kamus Al-Munawir juga menggunakan metode penyusunan yang 
sama, akan tetapi mempunyai banyak perbedaan di dalam bentuk dan tujuannya. 
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  وإهداء شعار

  شعار

Penerjemah adalah pembohong yang terus menerus berusaha 

jujur dan menghentikan kebohongan itu, tapi ia gagal dan 

selalu gagal sampai pada gilirannya ia yakin kepastian 

kegagalan itu selalu bersamanya… 

Tetapi ia yakin pula bahwa puncak dari kejujuran adalah 

kebohongan yang diakui secara jujur. Dan ia merasakan 

kebohongan itu selama-lamanya selama ia terus berkarya. 

( Ibnu Burdah ) 

   إهداء

  :ايل البحث هذا أهدي

 ينلذلا Satimah أميو    Giyono.SPdأيب ني،الكرمي احملبوبني والدي �

 .ءزااجل خري اهللا مهاجزا. اجهدمه بكل ييديأت و بتربييت اهتما و ربياين قد

 ..منيأ، اآلخرة و يندال يف ةنافع علوما ينوعلم قد الذين اتيذاألس �

 . "افيفة الفتح" احملبوبة خيتأ و" استويت اري" الصغرية أخيت �

 kos“ يف يباأصح مجيعو كليجاكا سونان عةماجب اآلداب كلية يف أصحايب مجيع �

bimo 105”  . 
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 تقدير و شكر كلمة

  

 ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هللا احلمد إن

 ال أن أشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهده من أعمالنا، سيئات

  .بعد أما. لهورسو عبده حمدا أن وأشهد له، الشريك وحده اهللا إال إله

 وصحبه لهآ ىعل و سلمو عليه اهللا ىصل حممد نبينا على السالم و الصالة

   منيأ. الدين يوم ىلإ حسانإب تبعهم ومن

  .:هم:  البحث هذا ىف ساعد من كل ىعل كثريا شكرا أشكرو

 والعلوم اآلداب كلية كعميدة احلاجة مرمي سييت الدكتورة املكرمة فضيلة �

 .احلكومية اإلسالمية كابيجاكا ننسو جبامعة الثقافية

 سونن جبامعة اآلداب لكلية العربية اللغة شعبة ةرئيس الفيضلة صاحبة �

 .املاجستري الطفي نصر يوليا:  جوكجاكرتا احلكومية اإلسالمية كاليجاكا

 كمرشد املاجيستريي بردة ابن الدكتور احلاج الشيخ الفيضلة صاحب �

 .البحث هذا ىف الباحث

 ينوعلم قد نالذي ،معةااجل هذه يف داباآل كلية يف األستاذاتو يذاألسات �

 . منيأ. اآلخرةو ينالد يف ةنافع اعلوم

  يصغار مند ربياين قد نيالذ ميوأ أيب �



VII 

 

 .معةااجل ذه الدراسة طوال يصاحبين نيالذ صدقائىأ كل �

 ثالبح هذا يكون نأ رجوأ ،األخري و .منيأ. زاءاجل خري مجيعا اهللا همجزا

  . القراء جلميع مين وراثة

  

  م٢٠١٤ ينيري ٢٣، جوكجاكرتا

  الباحث

  

   الدين سالح انع
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  البحث حمتويات
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...................................................................................جتريد

  ث
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 ١٥........................................................... داملنج املعجم عن حملة  . أ
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  األول بابال

  مقدمة

  لةأاملس خلفية .١

 عبد محدأ قال ".القاموس" وأ "املعجم"ـب تطلق العربية باللغة ”kamus“ لفظ إن

 عنها البيانات مع فرداتامل من كبرية كمية على حيتوي كتاب هو القاموس إن هارالط فورالغ

 النظام( اهلجائية احلروف ترتيب بنظام إما خمصوص بنظام يترتب منها كل اليت والتفاسري

 )معاجم ،معجمات. ج( ملعجما بأن ويكيبيديا حيدد. )معنوي( موضوعي بنظام وإما) اللفظي

 زلتأ:  الكتاب عجمتأ:  جنري ابن قال. العجمة أزال اي ،أعجم فعل من مشتق امسه

 ،انويمع ترتيبا مرتب ،اللغة مفردات من كبري عدد على تملشي كتاب واملعجم. استعجامه

   ١.معاا وتفسري وشرحها نطقها طريقة به اقترنت

 ترتيبا -عادي بشكل– ترتبت كلمات على حيتوي كتاب وه املعجم برهان، وقال

 ملعانيها الشرح كان سواء ،ا عالقة ذات أخرى معلوماتو ملعانيها شرح وفيه ،هجائيا

  ٢.أخرى ةبلغ وأ ذاا باللغة واملعلومات

                                                             
1
 h�p://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85   .  11/12/2013. ���� ١٢:١٨  

2
 Ali Al-Qasimy, Ilm al-Lughah wa Shina’ah al-Mu’jam (Saudi Arabiyah: Jami’ah malik Sa’ud, 1991), 

hlm. 3 
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 جمال يف السريع التطور وجود مع العربية املفردات تطور وجود هي الرئيسية املشكلة

 املطلحات العصرية العربية املفردات يف توجد حىت العوملة عصر يف وتكنولوجي ثقايف

    ٣. املمتصة واملفردات اجلديدة والكلمات

 املعاجم يسخرون أم يعىن ال اوهذ .اللغويون قاله ،"كامل قاموس هناك يكن مل" 

 التزال املعاجم ضمن املكتوبة املفردات أن معلومة عن يعربوا أن أرادوا إمنا .ومؤلفيها املوجودة

 مصطلحات تبدو، القاموس تأليف مت ان بعد دائمة، اتمع يف جيرى ما كل متثل ال أن

 يف املفردات ترتيب ونظام شكلال إن ذلك، إىل باإلضافة. اتمع يف أيضا جديدة مفرداتو

 شهاب قال ٤.الزمان مرور مع ابتكاري بشكل الدوام على وتتطور تتغري العربية املعاجم

 الشمولة،:  هيو ،معايري أربعة يستويف أن األقل على له، مثاليا، معجم يكون ألن ،ينالد

  .البيان سهولة و ،الدقةو واإلجياز،

 والبحوث املبتكرة اللغويني إنتاجات بصفتها املنتشرة، املوجودة العربية املعاجم

 إليه حيتاج مبا املرتبطة هاوأنواع تأليفها أهداف على معتمدة وهي التنوع كل تتنوع ، املعجمية

 هي ،العربية املعاجم يف الدراسة كتاب يف يشرح كما العربية املعاجم نواعأ منو. اتمع

 املعاجمو التطورية، املعاجمو ،شتقاقيةاال املعاجمو ،املوضوعية املعاجمو ،لغويةلا املعاجم

   ٥ .املعارف دوائر و، الترمجة معاجمو، يةالتخصص املعاجمو ،املصورة

                                                             
3
 Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir. (Surabaya, Pustaka Progresif 1997) hal. vi 

4
 H.R Taufiqurochman, Leksikologi bahasa Arab. (UIN Malang press, 2008), hal 142 

5
 Nafis Muh, Daras Dirasat fi Al-Ma’ajim Al-Arabiyyah, (Makasar, Berkah Utami 2007) hal 26-27. 
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 ،هاينامعو وطبيعاا الكلمات راسةبد يهتم علم هو املعاجم علم عام، بشكل

 من لغة معجم كل ودراسة الداللية العالقات و وأخرى كلمة بني العالقات و ، هاوعناصر

 أما .لفطي بنظام معجمو ،)موضوعي( معنوي بنظام معجم ،نينوع للمعجم إن  ٦.اللغات

 دون اللفظي الترتيب على معتمدة تترتب القاموس يف املكتوبة املفردات أن فهو اللفظي النظام

 أواملعنوي املوضوعي النظام وأما. ٧.الصحاح القاموس، اللسان،، ومنها املوضوع، إىل نظر

 أمساء أو احلشرات أو اللنب أو بلاإل مثل املوضوع أو املعىن حسب املفردات تترتب فهي

 أليب الغريب النظام من النوع ومن ،وأصواا ألواا وأمساء اخليل أمساء أو وصفاته السيف

 ،األجدايب البن املتحفظ كفاية ، للثعاليب العربية وسر اللغة فقه سالم، بن القاسم عبيد

  .أوسعها وهو سيده البن املخصص

  :هيو ام،قسأ ثةثال ىلإ لفظي بنظام معجم ينقسم و

  املخرج ترتيب -

 جبدياأل الترتيب -

 : هي ،اقسم ثالثة يلإ الفبائي الترتيب ينقسم و ،الفبائي الترتيب -

 .الزائدة احلروف حبذف االوىل احلروف حسب املداخل ترتيب •

 .الزائدة احلروف حذف دون االول احلروف حتت املداخل ترتيب •

                                                             
6
.http://ar.wikipedia.org/wiki. Di akses pada hari jum’at jam 09.27pm tanggal 13/12/2013  

7
 h�p://www.3refe.com/vb/showthread.php?t=200202 . di akses pada hari jum’at pukul 09.53 

tanggal 13/12/2013. 
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 ٨.رياألخ احلروف حتت املداخل ترتيب •

 ،الصويت ماالنظ :هي ماقسأ مخسة يلإ تنقسم العربية جمااملع إن ،خرآ كتاب يف

  .القافية ماونظ ،النطقي ماالنظ، العام الفبائي ماالنظو ،صااخل الفبائي ماالنظو

 اكثر واحد مهم مرجع يعترب و بريوت يف طبع العريب معجم االعالم و اللغة يف املنجد

 دعمه و، طباعته جبودة فاشتهر طبعة اربعون و إحد منه صدر حيث توزيعا العربية املعاجم

   ٩.مثنه رخص و استعماله سهولة و، اإليضاح بوسائل

 املعلوف هرضا نقوال بن لويس مجعه. ميالديا ١٩٨٠ سنة يف نشر املنجد املعجم

 معىن يعرف أن يود ملن كمنجد وظيفته ألن باملنجد يسمى القاموس هذا). ١٩٤٦-١٨٦٧(

 يف تويف( النمل كراع يستخدمه أن سبق االسم هذا احلقيقة، ويف. أخرى معلومات أو املفردة

  .االسم بنفس قاموسا جيمع كان الذي) م ٩٢١

 سنة يف. املرات من كثري يف وطبع اآلن حىت مشهور ١٩٨٠ سنة يف املنشور املعجم

 ببريوت، املشرق دار وناشره والعشرين الرابعة الطبعة على حيصل كان املعجم هذا ،١٩٨١

 من سريات فيه FerdinanTutel زاد عشر، اخلامسة طبعته يف ،١٩٥٦ سنة يف وأما. لبنان

                                                             
8
 Nafis Muh, Daras Dirasat fi Al-Ma’ajim Al-Arabiyyah, (Makasar, Berkah Utami 2007) hal.  ٧٧-٧٨  

9
 h�p://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF   .  diakses 

pada tanggal 14/12/2013. Jam 11.01 
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 امسه. عةباملوسو وشبيه كامل املعجم هذا بأن يعترب حىت والغرب كثرية دول يف األبطال

  ١٠.والعلوم واألدب اللغة يف  املنجد الكامل

 موضوعان؛ املعجم هلذا. املنور وارسون أمحد مجعه جممع هو املنور القاموس وإن

  .العريب-واإلندونيسي اإلندونيسي-العريب

 العربية، اللفة تعلم يف املساعدة الكتب أو العربية الكت لنقصان املعجم هذا مجع إمنا

 املساعدة الكتب أو العربية الكتب لنقصان القاموس هذا مجع إمنا" املعجم مقدمة يف كتب كما

  ١١".العربية الكتب يف مثينة لؤلؤة ينالوا أن يودون الذين وليساعد العربية اللغة تعلم يف

 ومعيار التنظيم نظام يعرف أن الكاتب يرجو ،"واملنور املنجد" املوضوع وبوجود  

 بالطبع وهلما .املنجد املعجم من خالصة املنور القاموس بأن ويعترب. ووظيفته القاموس نوع وأ

 التنظيم، نظام يف بينهما املساوة جند السريعة، اللمحة يف. والنوع واهلدف نظامال علي يعتمد

 احلرف عن نبحث أن فعلينا املنجد، القاموس يف" كتب" الكلمة عن نبحث أن أردنا إذا فمثال

 أردنا حينما وكذلك. الثالث مث الثاين احلرف نبحث أن لنا وبالتايل الكاف، يعين منه، األول

 هلا، أول حرف ألنه الكاف، باب نفتح أن علينا األول ففي ،"كتب" لكلمةا عن نبحث أن

 وهذا. املنجد القاموس يف عنها حبثنا كما الباب، نفس يف الثالث مث منه الثاين احلرف وبالتايل

                                                             
10
 H.R taufiqurochman, Leksikologibahasa Arab.(UIN Malang press, 2008) hal. 265-266 

11
 Ahmad WarsonMunawir, Kamusal-Munawir. (Surabaya, PustakaProgresif 1997) hal. vii 
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 امعجم دمهخإست الذي الغرض و النوع و النظام ما" للدرس يعين البحث، هذا أهداف من

  "؟واملنور املنجد

 لةأاملس دحتدي .٢

  : يلي فيما البحث هذا الباحث ددحي ، املذكورة سالةامل خلفية ىعل ءبنا

 املنجد؟ و املنوير معجمي تأليف يف املنهج هو ما  . أ

 ؟ املذكورين املعجمني نوع هو ما  . ب

 املذكورين؟ املعجمني هدافأ هي ما  . ت

  البحث أغراض .٣

      :يلي كما فهي البحث، هذا أغراض أما

 .تهماظيفوو هماشكل أو مهامعايريو واملنور املنجد معجمي تأليف نظام ةملعرف -

 

   ثالبح فوائد .٤

 النظرية الفوائد -

 مع ،القاموس حتليل يف يةاملعجم الدراسة يف جديدة نظرة يقدم أن البحث هذا من نرجو

  .هوغرض هنوعو، منهجهو وصف

 العملية الفوائد -



  ٧ 
 

 واملنجد املنور عجميمب يتعلق فيما خصوصا ،العربية اجماملع جمال يف العلوم خزانة إثراء )١

 العربية املعاجمب يتعلق فيما خصوصا، والباحث عموما القراء علوم خزانة إثراء )٢

  
  املكتيب التحقيق )٣

 يتم. البحوث إجراء قبل الباحث قام الذي االستعراض يف جدا مهم املكتيب التحقيق

 حيت. ال أم التحقيق مت بالفعل ا البحث تنفيذ سيتم نكا إذا ما الباحثون يعرف حبيث ذلك

 املعجمية  حتليلة عن حتليل يناقش و يدرس أن الدراسة  الباحثون العتور الباحث يتم مل، اآلن

  .املنور القاموسو منجد القاموس يف الغرض،  النوع و، النظام يف

 يعين، املسكلة ذه ارتباط لديه كان إذا أنه البحوث األعمال بعض عن الباحث حبث بقدر 

 ال حبث لقد املنور و نجدامل قاموس يف الغرض و النوع و النظام يف املعجمية حتليل علي البحث

.  املعجم عن يناقش البحث الباحث وجد ولكن. البحث مواصلة ادي فمن ولذلك. احد

  : هو البحث ذالك من

 كتبته، منها لعبد االسالم و اجلاهلية يف تالشعرا النساء معجم يف النيب حول النساء أشعار .١

 ٢٠٠٢ سنة يف ارين أخيت

 راتنا كتبته)، الثقفي املدخل با ترمجة دراسة( املنجد القاموس يف املوجودة االمثال ترمجة .٢

 ٢٠٠٨ سنة يف، ليستياننجسيه ايرلني

 رداتاملف وحتسني األخطاء بعض الدراسة: هادي مسسول للمقالة تكسري مجع القاموس .٣

 ٢٠٠٧ العام يف  Apep Sopandayana كتبه الذي



  ٨ 
 

 جوقة عبد مجعتها جاكرتا اللهجة قاموس يف يدخل اليت العربية املفردات يف التغيريات .٤

 ٢٠٠٩  عام يف ،Fitriana شقيقة كتبه الذي ،األصوات علم حتليل  1976

 القموس يف جلواويا لغة قاموس يف العربية اللغة امتصاص كلمات يف املعين اإلحتكاك .٥

Baoesastra Djawa karya W.J.S. Poerwadarminta كتبها اليت 

Khairi Firzany ٢٠١٣ العام يف  

 ال ولكن القاموس،ب وثيقا ارتباطا ترتبط حبوث توجد ذكرها سبق اليت البحوث بعض من

 وسماالقو املنجد القاموس ا ويقارن الغرضو والنوع نظامال حيث من معجم درس قد أحد

 طريقة حيث من رنوامل والقاموس املنجد القاموس يف يبحث نأ الباحث أراد لذالك و ،املنوير

  .هغرضو هشكلو ،ماملعج ترتيب

  النظري اإلطار. ٤

 البيانات لشرح املستخدمة االفتراضات من بعض عن عبارة النظرية لغوي، جمال يف

  ١٢.املعىن ثلم وباطنية اللغوي الصوت مثل ظاهرية كانت سواء اللغوية،

 مفهومات اختيار يف تساعده وأيضا وجهته البحث هدف لتحديد الباحث النظرية وتساعد

   ١٣.دقيقة لغوية وحدة عن افتراضات لتشكيل صحيحة
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  ٩ 
 

 قام فيه،. العربية املعاجم علم منهج أو معجميا منهجا البحث هذا يف الباحث خدميست

 أنواعهما ويف تنظيمهما نظام حيث من املنور والقاموس املنجد القاموس بالبحث الباحث

  .ووظيفتهما وهدفهما

  .النطق نظامو معىن من نظام وهي ،املعجم ترتيب يف طريقتان هناك  . أ

 املعجمي استخدمه الذي القموس ترتيب يف املفردات اعداد، هي معىن من نظم  �

 اإلدخاالت من جمموعة فإن أخرى، وبعبارة، املعين ايل استنادا املفردات بترتيب

 حدده الذي املوضوعات علي يعتلق و معين اساس بتقدمي املعاين القواميس يف

 موضوع من يدخل،  امحر و اسفر، احضر،  كلمة من مثل ١٤ . املعجمي

 .احليونات باب يف يدخل األغنام و األسد الفيل كلمة و، االلوان

 املعجمي هاستخدم الذي القموس ترتيب يف املفردات اعداد هي،األلفاظ الترتيب �

 يف. الكلمة من معين يف تبدو ال و، األفاظ ترتيب ايل استنادا املفردات بترتيب

 من منهجية إعداد من مناذج مخسة وهناك األقل، على ،العربية املعجمية تطوير

 :هي.  الفظ الترتيب منهاج حيث قامومسن ترتيب يف استخدمت اليت القواموس

، احلروف خمارج املعجم ترتيب يف اتبعت ليتا هي و:  الصوتية التقلبات مدرسة -

 املدرسة هده و، اجلوف حروف مث، الشفتني مث، اللسان مث، احللق حبروف بدأ

) ضرب: ( مادة فمثال، خمرجا احلروف ابعد حتت تقلباا مجيع و الكلمة تضع
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  ١٠ 
 

 ألنه، الضاد باب يف عنها حبيث، بضر، برض،  ربض، رضب، ضرب  تقليباا و

 ١٥. امحد ابن اخلليل رادها اليت املدرسة هذه و. املادة يف خمرجا فاحلرو ابدا

 واالعتمد،  الزوائد من الكلمة جتريد على تقوم املدرسة هذه و:  القافية مدرسة -

 مع،  فصال األول وفواحلر،  بابا  األخري احلروف جعل و،  اصوهلا على

 باب ىف عنها نبحث اخذ كلمة فمثال،  والرابع الثلث و الثىن احلروف املراعاة

 محاد بن إمساعيل منصور أبو هو املدرسة هذه ورائد، األلف فصل،  الذال

 ١٦.العربية صحاح و اللغة تاج" املعجم صاحب اجلوهري

 بن بكر أبو قدمها اليت القاموس تنظيم طريقة عن عبارة اخلاص الفبائي النظام -

 تنظيم نظام يشكل النظام من النوع هذا. اجلمهرة باسم املشهور بقاموسه دريد

 أي عاصم، بن نصر قدمها اليت اهلجائية احلروف حسب القاموس يف املفردات

 هذا. اليوم هذا الناس من كثري عرفه كما الياء حىت األلف من احلروف ترتيب

 املعجم يف كان كما احلروف ترتيب من البناء جهة يفضل النظام من النوع

 أو ثنائيا كان سواء الكلمة بناء إن دريد ابن قال. الصويت بظامه للخليل العني

 ترتيب من املفردات عن البحث يف يفهم ألن أهم مخاسيا أو رباعيا أو ثالثيا

 ١٧.روفاحل

                                                             
15

� ا���اد ��� ر��  ��)ة &% درا��ت،  إ! اه��� و ا�*+�  ١٥٢،  ا�,�ه ة، ا
16

� ا���اد ��� ر�� ��)ة &% درا��ت،  إ! اه��١٥٦،  ا�,�ه ة، �ا�+*� و ا  
17

  H.R Taufiqurochman, Leksikologi bahasa Arab. (UIN Malang press, 2008), hal     ٢٣٦  



  ١١ 
 

 احلروف ترتيب حسب القاموس يف الكلمات تنظيم نظام هو العام الفبائي نظام -

 الفرق وأما. الياء حىت األلف حرف من عاصم، بن نصر قدمها اليت اهلجائية

 النظام هذا يف. الكلمة مصدر جهة يف فهو العامو اخلاص الفبائي نظامي بني

 ١٨.األصلية كلمته إىل بإرجاعه جرد الكلمات أو املفردات من كل العام الفبائي

 األول احلرف على ناءب الكلمة معىن عن حبث النظام من النوع هذا. النطق نظام -

 بشكل معناه يوجد بدونه، ولو. األصلية كلمتها إىل جيرد أن دون امللفظ،

 ١٩.مباشر

 : يلي كما وهي ،أنواع أو أقسام مثانية إىل فتنقسم املعاجم أما  . ب

 .ةاللغوي املعاجم -

 .املوضوعية املعاجم -

 .االشتقاقية املعاجم -

 .التطورية املعاجم -

 .املصورة املعاجم -

 .التخصصية املعاجم -

 .الترمجة معاجم -

 ).kamus informatif( املعلمة دوائر -
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  ١٢ 
 

 .الكتاب معجم -

 ).software( سوفوير اإللكتروين، املعجم -

 ).on-line( الشبكة عرب املعاجم -

 : يلي فيما املعجم أهداف هناك، أهداف يف حبث   . ت

 .منت لغة معجم -

 .شرح لغة معجم -

 .الكتابية اللغة معجم -

 .الشفوية اللغة معجم -

 .القارئ معجم -

 .املترجم معجم -

 .تعبريي معجم -

  البحث منهج .٦

 أو طريقة يعين الذي" Metodos" اليونانية، اللغة من فهو" Metode" لفظ أما

 للقدر منهج أي العمل، بطريقة يتعلق املنهج أو" Metode" العلمي، البحث ناسبةومب. أسولوبا

 البحث، ويف ٢٠).TriMastoyo يف Koentharaningrat. (علمي موضوعي فهم على
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  ١٣ 
 

 يستخدم البحث هذا وأما. الباحث يرجوه جمرى يف يف البحث جيرى نأل املنهج يستخدم

  .القاموس تنظيم نظام يف الدرس يستهدف معجميا منهجا

  :يلي كما فهي البيانات مجع يف اخلطوات أما

 البيانات مجع منهج .١

 البحث نوع  .أ 

). library research( املكتبية الدراسة الباحث استخدمها الذي البحث نوع إن  

 تتعلق اليت  الربامج مبجموعة حتدد املكتبية الدراسة أن يقول كتابه، يف زيد، ميستيكا

 وحتليلها ودرسها البحث مصادر قراءة من فيها وما املكتبية البيانات مجع مبنهج

  ٢١.وفهمها

 البيانات مصدر   .ب 

. ثانوي أو أساسي فهو البحث هذا يف املستخدمة البيانات مصدر أما

 املنجد معجما البحث هذا يف هنا الباحث استخدمها اليت األساسية والبيانات

  . البحث هذا إمتام ويساعد به عالقة هلا ومقاالت كتب هي الثانوية واملنوروالبيانات

  البيانات مجع منهج  .ج 

 منهما مفردات الباحث جيمع واملنور، املنجد املعجمني، هذان يللتحل

 طريق عن الباحث املعجمني هذان حيلل وهنا،. فيهما عنها البحث ويشرحطريقة

  .والتعيني والفهم القراءة
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  ١٤ 
 

  البيانات حتليل .٢

 هذا ويف. البيانات ضمن املضمونة املشكلة حل حنو الباحث حماولة يشكل البيانات حتليل

  .تنظيمها نظام يف واملنجد املنور معجمي الباحث حيلل ،البحث

  البحث حتديد .٣

 املنجد واملعجم واألربعون الثالثة الطبعة املنور املعجم يف الباحث حيدده البحث، هذا يف

  الثانية الطبعة

  البحث نظام .٧

 يفهم حىت أبواب، إىل حبثه يقسم أن الباحث على منظوما، ليكون البحث، كتابة يف

  :يلي كما أبواب إىل حبثه الباحث قسم البحث، هذا يف. بسهولة قراءال

 والتحقيق وفوائده البحث وأهداف وحتديدها املسألة خلفية األول الباب يشمل �

 الباحث إطار يشكل الباب هذا. ونظامه البحث ومنهج النظري واإلطار املكتيب

  . البحث عملية يف مصدرا يكونل الفكري

  .واملنور املنجد معجمي عن حملة على تمليشالثاين الباب �

  واملنور املنجد معجمي حنو التحليل يف الثالث الباب يبحث �

 .واالقتراحات اخلالصة وفيها خامتة الرابع الباب �

 

  



  ٥٨ 
 

  الرابع الباب

  اخلالصة و اإلختتام

 اخلالصة .١

  

 املعلوف ضاهر نقوال بن لويس مجعه. ميالديا ١٩٨٠ سنة يف نشر املنجد املعجم

 من كثري يف وطبع اآلن حىت مشهور ١٩٨٠ سنة يف املنشور املعجم)، ١٩٤٦-١٨٦٧(

 دار وناشره والعشرين الرابعة الطبعة على حيصل كان املعجم هذا ،١٩٨١ سنة يف. املرات

 الوضعة تنظيم يف املعجم هذا فضل يقع  معاصرا، معجما وبصفته  .لبنان ،ببريوت املشرق

 مثل عديدة بصور ويتمم األمحر باحلرب املضمونة الكلمات تكتب حيث الوجه، وتزيني

 والنقليات موسيقية وآالة والنباتات واحليوانات واجلداول واخلرائط األبطال صور

 الناس، من كثري ينقدها اليت األنبياء صور على حيتوي القاموس هذا إن بل. وأخرى

  .الفقه علماء نظر يف حرام النيب وجه رسم أن إىل بالنسبة

 موضوعان؛ املعجم هلذا. املنور وارسون أمحد مجعه جممع هو املنور القاموس وإن

 أو العربية الكتب لنقصان املعجم هذا مجع إمنا .العريب-واإلندونيسي اإلندونيسي-العريب

 القاموس هذا مجع إمنا" املعجم مقدمة يف كتب كما العربية، اللفة تعلم يف عدةاملسا الكتب

 أن يودون الذين وليساعد العربية اللغة تعلم يف املساعدة الكتب أو العربية الكتب لنقصان

  ٦٦ ."العربية الكتب يف مثينة لؤلؤة ينالوا

  :يلي كما نستنتج أن ميكننا أعاله الثالثة الباب يف البحث من
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  ٥٩ 
 

  املنهج جهت من

 الفبائي نظم ستعملي املنجد القاموس أن نستنتج أن ميكننا أعاله البحث من

 قدمها اليت اهلجائية احلروف ترتيب حسب القاموس يف الكلمات تنظيم نظام هو،العام

 والعام اخلاص الفبائي نظامي بني الفرق وأما. الياء حىت األلف حرف من عاصم، بن نصر

 الكلمات أو املفردات من كل العام الفبائي النظام هذا يف. الكلمة مصدر جهة يف فهو

 و، فيه اختصارات وجود منها أخرى مناهج ويوجد، األصلية كلمته إىل بإرجاعه جرد

  .صفحات من بعض يف منتشرة موضوعية الصور طاءاع و، عالمات توجد

 عن يبعد ال الذي القاموس تنظيم مبنهج القاموس هذا مجع املنور القاموس إما

 تنظيم نظام،  العام الفبائي القواد على أساسا  املفردات دخالت وترتيب  املنجد، املعجم

 من عاصم، بن نصر قدمها اليت اهلجائية احلروف ترتيب حسب القاموس يف الكلمات

 جرد الكلمات أو املفردات من كل ايضا القاموس هذا يف. الياء حىت األلف حرف

 اإلندونيسية بالللغتني، مكتوبة االختصارات املنور يف، األصلية كلمته إىل بإرجاعه

 يف احلرف بثقب القاموس هذا جيهز و، بصري قاموس أو بصور جيهز أيضا النور  والعربية،

  . باب كل

  

   نوع ةجه من

: هأنواع أو املعجم أقسام عدة إىل دخلي املنجد للمعجم ،النوع جهة من نظرنا إذا

 ضمن يدخل املنور و .املعلمة دوائر و املوضوعي، املعجم ااملصور، املعجم اللغوي، املعجم

  .ااملصور املعجم و الترمجة، معجم: يلي كما املعاجم من األقسام بعض

  

  أهدف جهة من

 هدف املعجم هلذا املنجد للمعجم:يلي كما ياملعجم هذا أهداف الباحث يستنبط 

 هدف أيضا املعجم هلذا اللغة، املعجم هلذا منت، لغة معجم هدف املعجم هلذا املوسوعة،

 كمعجم هدف املعجم هلذا و تعبريي، كمعجم هدف املعجم هلذا عام، كمعجم



  ٦٠ 
 

 هدف املعجم هلذا أهداف، أيضا املنور للقاموس .عالمات أيضا فيه يوجد و، االستيعاب

 هدف أيضا املعجم هلذا و شرح، لغة كمعجم هدف أيضا املعجم هلذا املترجم، كمعجم

  .وصفي كمعجم

  

 اإلختتام .٢

 سيئات ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هللا احلمد إن

 وحده اهللا إال إله ال أن هدأش له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهده من أعمالنا،

  .ورسوله عبده حمدا أن وأشهد له، الشريك

 حسانإب تبعهم ومن وصحبه لهآ ىعل و سلمو عليه اهللا ىصل حممد نبينا على السالم و الصالة

  منيأ. الدين يوم ىلإ

 يقدم أن البحث هذا من نرجو و  ،البحث هذا اختمام على كثريا تعاىل هللا اشكر، هللا احلمد

   أمني. نوعه وش، منهجه و وصف مع، قموسال التخليل يف للمعجمية الدراسة يف جديدة نظرة

  



 

 

  املراجع ثبت

  العربية املراجع  . أ

 ،القاهرة ،الداللة ،املعجم ،الصرف ،اللغة علم يف دراساتو وثبح ،ابرهيم حممد جميد ،ابرهيم

   املصريية النهضة مكتبة

 والنشور للطباعة الغريب دار:  القاهرة ،املعجمو  الداللة يف دراسات .اجلواد عبد رجب ، هيماإبر

  ٢٠٠١ ،حمدودة مسنولية ذات شركة والتوزيع

، ماكاسار، العربية املعجم يف دراسات. عالية عبد ،الرؤوف. حممد ،هرجم. جوين حممد ،نفيس

  ٢٠٠٧ ،مياتوأ بركة

  ١٩٨٩ ،للمليني العلم دار: بريوت ،ةحالص مقدمة .غفورال عبد محدأ ،الطهار

  ١٩٩١. سعود ملك معةاج: ةالسعودي العربية اململكة  ،املعجم صناعة و اللغة علم .علي ،القسيمي

  ٢٠٠٨ ،املشرق دار :بريوت ،األعالم و اللغة يف املنجد .رضاه نقوال لويس، معلوف

 

  الالتينية املراجع  . ب

Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawir. Surabaya, Pustaka Progresif 1997 

H.R Taufiqurochman, Leksikologi bahasa Arab. UIN Malang press, 2008 

Syihabuddin, teori dan Praktek Penerjemahan Arab-indonesia. Jakarta: Dirjen Pendiknas, 

2002 

Mastoyo, Tri jati Kusuma. 2007. Pengantar (metode) penelitian Bahasa. Yogyakarta: 

Carasvatibooks.  

Sulaiman, Salim Al-Khammas, Al-Mu’jam wa Ilm Al-Dalalah. Damaskus: Mauqi’ Lisan Al-

Arab, 1428 

ya’quB, Imel, Al-Ma’ajim Al-Lughawiyah Al-Arabiyah. Bairut: Dar al-Ilm lil Malyin, 1981  



 

 

   اإلنترنيتية املراجع.  ت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85 

http://ar.wikipedia.org/wiki 

http://www.3refe.com/vb/showthread.php?t=200202 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%AF  

https://www.facebook.com/notes/mohammad-ismail/kritik-atas-kamus-munjid-karya-luwis-
maluf-al-yasui/١٠١٥١٦١٨٧٣٣٠٧٠٨٦٢ 

http://jogja.tribunnews.com/2013/04/19/kisah-warson-munawwir-menyusun-kamus-arab-
indonesia/ 

sejarah-kamus-al-munawwir-2.xhtml.htm 
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