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يهدف هرا البدث مػسفت اطخجابت اإلادزطين والطالب في اطخخدام اإلاػاحم الػسبُت ؤلالىتروهُت التي 

9 اإلاػاحم ؤلالىتروهُت الحاطىبُت. والثاوي9 اإلاػاحم ؤلالىتروهُت  جىلظم غلى زالزت أصىاف. ألاٌو

شخصا. وهخائج هرا  041وغدد اإلاظخجُبين ؤلالىتروهُت للؼبىت الدولُت. الهاجُفُت. والثالث9 اإلاػاحم 

% ال ٌظخخدمىنها بخا. إن أػهس اإلاػاحم 22% أخُاها، و 44% اطخخدمىا اإلاػاحم مسازا، و 01البدث9 

ؤلالىتروهُت الحاطىبُت كامىض "الىافي" لخمام فىائدها. أما اإلاػاحم ؤلالىتروهُت الهاجُفُت فأػهسها 

(. واإلاعجم ؤلالىترووي PDFإهدوهِس ي( غلى ػيل الىخاب ؤلالىىترووي )-امىض "اإلاىىز" )غسبيغىدهم ك

شخصا  041% مً 52ووان  .لظهىلت الاطخخدام الري شازوه في الؼبىت الدولُت هى حىحل الترحمت

% منهم كالىا إن 11ًدخاحىن إلى اإلاعجم الخاص اإلاؼخمل غلى اإلافسداث اإلاػُىت بػلم أو فً خاص. 

ؼ. فلرلً، ا ماطت  % منهم ادغىا بداحت01إلاػاحم ؤلالىتروهُت حظهل في جسحمت اللغت الػسبُت بظَس

 إلى اإلاػاحم ؤلالىتروهُت اإلاطىزة لخػلُم اللغت الػسبُت لُيىن خظىا وفػاال.

 

 مستخلص

 ولماث أطاطُت  اإلاػاحم الػسبُت ؤلالىتروهُت، حػلُم اللغت الػسبُت
 

Abstract 

 This study aims to investigate the response of the teachers and students on the use of 

electronic dictionaries Arabic. There are three electronic dictionaries Arabic. First, electronic 

dictionary software-based computer. Second, mobile-based electronic dictionaries. Third, 

electronic dictionaries based websites. 150 respondents in this study. The results of this study, 

12% admitted to frequently using electronic dictionaries, 55% some times, and 33% never. 

Computer-based electronic dictionary of the most popular among them is al-Wafi Dictionary 

for its complete. Mobile-based electronic dictionaries are most often they use in learning 

Arabic is al-Munawwir Dictionary PDF version. Electronic dictionaries based websites that they 

visit often is Google Translate for easily accessible. 63 of 150 respondents (42%) claim requires 

specialized vocabulary of the field of study. 20% of respondents stated that the electronic 

dictionary Arabic simplify and accelerate the translation of the Arabic Language. Therefore, 

10% of them deeply in need of an electronic dictionary. They expect the electronic dictionary 

Arabic is continuously researched, developed, and manufactured in order to study Arabic in 

Indonesia is getting better and effective. 

Keywords  Electronic Dictionary Arabic, Learning Arabic 

 

Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui respon para guru dan siswa terkait dengan penggunaan 
kamus elektronik bahasa Arab. Ada tiga jenis kamus elektronik; pertama, kamus elektronik 
berbasis software komputer, kedua, kamus elektronik berbasis mobile, dan ketiga, kamus 
elektronik berbasis website. Ada 150 responden dalam penelitian ini. Hasilnya, 12% mengaku 
sering menggunakan kamus elektronik, 55% kadang-kadang, dan 33% tidak pernah. Kamus 
elektronik berbasis komputer yang paling populer di kalangan mereka adalah Kamus al-Wafi 
karena fiturnya lengkap. Kamus elektronik berbasis mobile yang paling sering mereka gunakan 
dalam belajar bahasa Arab adalah Kamus al-Munawwir versi PDF. Kamus elektronik berbasis 
website yang sering mereka kunjungi adalah Google Translate karena mudah diakses. 36 dari 
150 responden (24%) mengaku membutuhkan kamus spesialis yang memuat kosakata khusus 
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terkait bidang studi tertentu. 20% responden menyatakan bahwa kamus elektronik bahasa 
Arab mempermudah dan mempercepat penerjemahan bahasa Arab. Karena itu, 10% dari 
mereka mengaku sangat membutuhkan kamus elektronik. Mereka berharap kamus elektronik 
bahasa Arab terus diteliti, dikembangkan, diproduksi agar pembelajaran bahasa Arab di 
Indonesia semakin baik dan efektif. 

 

Kata Kunci  Kamus Elektronik Bahasa Arab, Pembelajaran Bahasa Arab 
 

 

 مقدمة

لهم في مػسفت مػاوي  احؼحم مس ااإلاػ ثزطين ال طُما غير الىاطلين، بل صاز همت للداإن اإلاعجم وطُلت مً الىطائل اإلا

ٌ  أػاز وكداليلماث وفهمها.   في إًجابُت مظاهمت ٌظاهم اإلاعجم اطخػماٌ أن إلى( scholfield, 1982:185-194) فُلد طيى

ت الدازض خصُلت إزساء ت والتراهُب باإلافسداث شاخسا اإلاعجم وان إذا خاصت اللغٍى  اللاطمي غلي وزأي .اإلاخخلفت اللغٍى

ت التربُت في الحُىي  الجاهب هرا إهماٌ ألن معجمُت بثلافت جالمرتهم ًصودوا أن اإلادزطين غلى ًجب بأهه (1991:163)  اللغٍى

 طبُػت غً خاطئت مفاهُم ظهىز  ٌظبب بل فدظب، فػاٌ بؼيل اإلاعجماث اطخخدام مً الطالب جمىً غدم ٌظبب ال

 .أًظا ووظُفخه اإلاعجم

 الػسبُت اللغتبىاء غلى أهمُت اإلاعجم، فال بد في الػصس الحاطس مً إغداد اإلاػاحم ؤلالىتروهُت واطخخدامها ألن 

  ذجىاحه
 
  أشمت

 
ت ين حهىد   جخظافس أن ًجب اإلاػلىماث ختى جىىىلىحُا مجاٌ في لغٍى  اإلاؼىالث   لحل    الحاطىبُين وحهىد   اللغٍى

ت   والصسفُت   اإلاعجمُت   اإلاجاالث   في الػسبُت اللغت جىاحهها التي الخلىُت  الػسبي، الحسف   وػيل   وؤلامالئُت   والداللُت   والىدٍى

ٌ  مً لخخمىً وغير ها ي الػالمي، اللغاث   هادي في الدخى  
 اللغت مؤجمس" صدز. لرلً أؤلاوظاهُت الحظازة بىاء   في دوَزها ولخؤد 

 الػسبُت اإلاػاحم إغداد، منها الخىصُاث بػع 1100 طىت ألازدوي الػسبُت اللغت مجمؼ غلده الري" ألامت ووخدة الػسبُت

 .الُىم في واإلادزطين لطلبتالشم غلى ا وهى  ؤلالىتروهُت أو اإلاطبىغت

9اهطالكا مما طبم، فيرهص الباخث غلى طؤالين اإلاظخخدمت في  ؤلالىتروهُت الػسبُت اإلاػاحم أصىاف هيما  . ألاٌو

 الػسبُت اإلاػاحم؟ ويهدف هرا البدث مػسفت إهدوهِظُا في الػسبُت ؤلالىتروهُت اإلاػاحم مظخخدمي آزاءما والثاوي9 إهدوهِظُا؟ 

الرًً حػلمىا اللغت الػسبُت في اإلاػاهد أو  وهم الطالب هامظخخدمي آزاءاإلاظخخدمت في إهدوهِظُا، ومػسفت  ؤلالىتروهُت

ختى ًلدز غلى  ؤلالىتروهُتائد هرا البدث، مػسفت اإلاؼىالث التي واحهها الطالب في اطخخدام اإلاػاحم ومً فى  .الجامػاث

طىزوا اإلاػاحم   اإلاىاطبت لهم في حػلُم اللغت الػسبُت بئهدوهِظُا. ؤلالىتروهُتاإلادزطين والباخثين أن ٌػدوا ٍو

 مىهج

وطسق  .التي طلبها مً اإلاُدان والاخصائُت الػددًتث بالبُاهاث همي خُث اغخمد الباخ إن مدخل هرا البدث

( 150غدد اإلاجخمؼ الري ًيىن غُىت هرا البدث مائت وخمظىن )و الىزائلُت. هي اإلاالخظت واإلالابلت و الحصٌى غلى البُاهاث 

ٌ طالبا. هؤالء ًخيىهىن مً أزبػت أصىاف.   الػسبُت اللغت حػلُم كظم في وجسحمتها الػسبُت اللغت ًخػلمىن  الرًً الطالب9 ألاو

(PBA )(. 23) طالبا خمظىن ( 41) وغددهم ،بماالهج الحيىمُت ؤلاطالمُت إبساهُم مالً مىالها حامػت في ؤلاوظاهُاث بيلُت%

 مالً مىالها بجامػت( PKPBA) الػسبُت اللغت لخىمُت الخاص البرهامج في الػسبُت اللغت ًخػلمىن  الرًً الجدد الطالب9 والثاوي
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 اإلاخلدمت اإلاسخلت في الجالظىن  الطالب9 والثالث%(. 23) طالبا خمظىن ( 41) وغددهم ،ماالهج الحيىمُت ؤلاطالمُت إبساهُم

%(. 12) طالبا وزالزىن  خمظت( 24) وغددهم ،ماالهج بظىجاطسي ( Pesantren Ilmu Al-Quran) اللسآهُت الدزاطاث بمػهد

  %(.01) أطخاذا غؼس خمظت( 04) وغددهم. ماالهج بظىجاطسي  اللسآهُت الدزاطاث مػهد في ألاطاجُر9 والسابؼ

د الىزائم، كساءة أزىاء وفي .همُا وهُفُا فُدلل الباخث البُاهاث اإلادصىلت بخدلُل اإلادخىٍاث  ُ  حسجُالث   الباخث ًل

 
 

صف
َ
ٌ  وحيزة   مىاصفاث   فيها ج ٌ  ولدظهُل.  معجم ول خصائص خى  حمَُؼ  الباخث ًالخظ اإلاىطىغُت، البُاهاث غلى الحصى

ُذ   التى الىطُلت باطخخدام وهي مباػسة   غير   بمالخظاث   هػُىاث اإلاػاحم  
م   (.Check List) الخدلُم بلائمت ط 

 هتائج

 غلى اإلاظخخدم إلاظاغدة الجرابت الىظائف وحػد   زكمُت اإلاىاد جظم التي البرامج هي ؤلالىتروهُت الػسبُت اإلاػاحم إن

 ؤلالىتروهُت الػسبُت اإلاػاحم9 ٌو ألا  .أكظام زالزت إلى جصيُفها فُمىً حؼغلها، التي ألاحهصة إلى وبالىظس. بها الاهخفاع

 وهدوش 9 مثل الخاص، الخىفُر بىظام الىمبُىجس أو الحاطىب مؼ حؼغُلها التي السكمُت الػسبُت اإلاػاحم بسامج وهي الحاطىبُت؛

(Windows)، لُىىع أو (Linux ،)ماهىخىغ أبل أو (Apple Machintos .)وهي الهاجفُت؛ ؤلالىتروهُت الػسبُت اإلاػاحم9  والثاوي 

 مىصت غلى ججسي  وهي. الحسهت غلى كدزة أهثر هي التي الىلالت الهىاجف مؼ حؼغُلها ًمىً التي السكمُت الػسبُت اإلاػاحم بسامج

(، Blackberry) بيري  بالن (،Java) حافا (،Symbian) طُمبُان(، Android) أهدزوٍد9 مثل الرهُت، الهىاجف ألهظمت خاصت

ب وهي الدولُت؛ للؼبىت ؤلالىتروهُت الػسبُت اإلاػاحم9 والثالث  (.Apple) أبل  اإلاػاحم حػد التي ؤلاهترهذ مىاكؼ صفداث أو الٍى

 .الدولُت بالؼبىت الاجصاٌ غبر إال حؼغُلها ًمىً وال ،السكمُت ؤلالىتروهُت الػسبُت

 الحاسوبية إلالكترهية العربية املعاجم

مهم لها. وهره  إلىتروهُتوهىان خمع مػاحم  كدمها الباخث إلى الطالب في مػسفت اطخخدامهم وخاحاتهم وجلٍى

 وأهثرها اطخخداما في إهدوهِظُا، وهي9 إلىتروهُتالخمع مً أػهس  مػاحم 

 (.Golden Wafi Arabic Translator" )الىافي الرهبي" الػسبي اللامىض (0

 (.Al-Mawrid Al-Quareeb 2000) اللٍسب اإلاىزد اللامىض (1

 (.Effel’s Arabic Dictionary 3.37) الػسبي إفُل كامىض (2

 (.Kamus Al Mufid 1.0) اإلافُد اللامىض (3

 (.VerbAce Translation Software) آج فسب" الترحمت بسهامج (4

 الهاثفية إلالكترهية العربية املعاجم

فال ًدص ى غددها الُىم ألن البرامج اإلاعجمُت السكمُت غلى أطاض الهاجف  الهاجفُت ؤلالىترهُت الػسبُت اإلاػاحمأما 

، وهي أػهسها وأهثرها اطخخداما لدي هاجفُت إلىترهُتالروي ال جصاٌ هامُت ومطىزة. فلرلً، خدد الباخث غؼسة مػاحم 

 مظخخدمي الجىاٌ أو الهاجف الروي، وهي9
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 (.Offline Dictionaries) اإلاخصلت غير اللىامِع (0

ؼ اللامىض (1  (.QuickDic Offline Dictionary) اإلاخصل غير الظَس

ت اللغت مترحم (2  (.English Arabic Translator) الػسبُت ؤلاهجليًز

ت اللغت كامىض (3  (.English Arabic Dictionary Free) مجاها الػسبُت ؤلاهجليًز

 (.Gamoos Arabic English Dict) إهجليزي  غسبي كامىض (4

ت الػسبُت اللغت كامىض (5  (.Arabic English Dictionay) ؤلاهجليًز

 (.Arabic English Dictionary Box) إهجليزي  غسبي كامىض صىدوق  (6

 (.Kamus Arab Indonesia) ؤلاهدوهِظُت الػسبُت اللغت كامىض (7

 (.Indonesia Arabic Translator) الػسبُت ؤلاهدوهِظُت اللغت مترحم (8

 (.ArabDict Dictionary) أحىبُت غسبُت كىامِع (01

 الدولية للشبكة إلالكترهية العربية املعاجم

 هثيرة حدا، ولىً أػهسها غؼسة، وهي9 الدولُت لؼبىتالتي اطخخدمها الطالب في ا ؤلالىترهُت الػسبُت اإلاػاحم

 (.Google Translate) جسحمت حىحل (0

 (.Global Translate) جسحمت حلىباٌ (1

 .010( Language) لغت (2

 (.Ajax Trans) جسحمت أحً (3

 (.All Words) اليلماث حمُؼ (4

 (.Foreign Words) أحىبُت ولماث (5

 (.ImTranslator) مترحم أم (6

 (.Translator Base) مترحم باض (7

 (.WordReference) اليلمت مساحؼ (8

 (.Kamus Online Bahasa Arab) مباػس غسبي كامىض (01

 مىاقشة

 برامج املعجم إلالكترووي

م مكد اوؼس اإلاعجم ؤلالىترووي اإلاص والترحمت، ال ًيىن في الُىم هخابا مطبىغا فدظب، بلإن اإلاعجم وىطُلت الخػلُم 

بىطُلت ألاحهصة ؤلالىتروهُت مثل الحاطىب أو  بالطال أو  ىن اإلادزط ااطخخدمه تمج اإلاعجمُا. وهرا البر تمج الحاطىبُابالبر 

 .دة الترحمت وفهم مػاوي اإلافسداث، فىأنها صاخبا لهمأو الجىاٌ التي خملىها أزىاء الخػلم والخػلُم إلاظاغ الهاجف الروي

 9أمام اإلادزطين والطالب، وهما لرلً، كدم الباخث الظؤالين آلاجُينو 
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 هل طبم لً أن حظخخدمذ بسهامج اإلاعجم ؤلالىترووي؟ (0

 إذا طبم لً اطخخدام بسهامج اإلاعجم ؤلالىترووي، فما اطم ذلً البرهامج؟ (1

 
 9 اطخخدام بسامج اإلاعجم ؤلالىترووي 0 –السطم 

واهىا ٌظخفُدون هثيرا ببرهامج  شخصا، 041مً  %(02شخصا أو  07ومً الاطدباهت، وحد الباخث أن اإلاظخجُبين )

خدمىهه بدذ فػددهم خ%( ٌظخخدمىهه أخُاها. أما الرًً ال ٌظ55شخصا أو  71اإلاعجم ؤلالىترووي. ووحد أًظا أن أغلبهم )

غسفىا بسامج اإلاػاحم ؤلالىتروهُت بىطُلت الىطائل كد  بالطال %(. وجدٌ هره البُاهاث أن مػظم 23شخصا أو  41)

مً الىطائل اإلاهمت في حػلُم اللغت  اإلاػاحم ؤلالىتروهُتوهره البُاهاث حؼير إلى أن  ؤلالىتروهُت مثل الحاطىب والجىاٌ.

 اإلاىاطبت للطالب ؤلاهدوهِظُين غير الىاطلين بالػسبُت. ؤلالىتروهُتاإلاػاحم الػسبُت وحػلمها ختى ال بد للمطىزًٍ إغداد 

في  بالطال و  اإلادزطىن  ووحد الباخث مً أحىبتهم زماهُت أطماء مً جلً البرامج اإلاعجمُت ؤلالىتروهُت التي اطخخدمها

 جسحمت الىصىص الػسبُت، وهي9

ت  كمز  أطماء البرامج اإلاعجمُت ؤلالىتروهُت غدد ألاحىبت وظبت مئٍى

 1 (PDFإهدوهِس ي( ) –اللامىض "اإلاىىز" )غسبي  21 % 20

 2 (Al-Wafiاللامىض "الىافي" ) 14 % 15

 3 (Android Dictionaryمػاحم أهدزوٍد ) 00 % 7

 4 (Al-Mufid 1.0اللامىض "اإلافُد" ) 01 % 7

 5 (Kamus Bahasa Arab 2.0كامىض اللغت الػسبُت ) 01 % 7

 Effel’s Arabic  6كامىض "إًفل"  6 % 4

 Arab Verb" 7كامىض " 5 % 3

 8 (Nokia Dictionaryمػاحم هىهُا ) 2 % 2

 8 لم ٌظبم اطخخدام بسهامج اإلاعجم ؤلاهترووي 41 % 33

  املجموع 150 % 100

 9 أطماء البرامج اإلاعجمُت ؤلالىتروهُت غىد اإلاظخخدمين 0 –الجدٌو 

سف أن كامىض  ( صاز أهثر PDFإهدوهِس ي( اإلاىظم بؼيل الىخاب ؤلالىترووي )–"اإلاىىز" )غسبي ومً الجدٌو الظابم، غ 

، وهى اللامىض الري ًلدز الطالب غلى كساءجه في الحاطىب أو الهاجف بالطال و  اإلادزطيناإلاػاحم ؤلالىتروهُت اطخخداما غىد 

 %12; 18; كثيرا

 %55; 82; أحيانا

;  50; لم يسبق
33% 

 كثيرا

 أحيانا

 لم يسبق



136 
 المعاجم العربية اإللكترونية واستخدامها في إندونيسيا
R Taufiqurrochman 

  

Abjadia, Vol. 1 No. 2, Jul-Des 2016 | http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/abjadia | e-ISSN: 2443-0587 | ISSN: 2528-3979 

لُه كامىض "الىافي" وهى e-book( ألهه هخاب إلىترووي )Smartphoneالروي ) ً اإلافسداث البرهامج الحاطىبي الري ًخظم(. ٍو

ت  بىطُلت هظام "وهدوش".، الػسبُت وؤلاهجليًز
 
 وال ًلدز الطالب غلى اطخخدام كامىض "الىافي" إال

( فهى غدد مً البرامج اإلاعجمُت التى Nokia Dictionary( وهىهُا )Android Dictionaryأما اإلالصىد بمػاحم أهدزوٍد )

د مؼخغلت في الجىاٌ الري ٌػمل في هظام الدؼغُل أهدزوٍد )حػد إلاظخخدمي الهاجف ا  Androidلروي. فخيىن مػاحم أوهدٍو

Operation System( أما مػاحم هىهُا فهي البرهامج اإلاخصىصت للجىاٌ الري ٌػمل في هظام الدؼغُل طُيبُان .)Symbian 

Operation System.) 

 اإلادزطينوهره البُاهاث جدٌ غلى أن اإلاػاحم ؤلالىتروهُت كد اوؼسث بسامجها في الجىاٌ أو الهاجف الروي ختى ٌظهل 

بسامج معجمُت غدًدة، بل  –الُىم–اطخخدام جلً البرامج بأًديهم. ووحد الباخث أن في غملُت الىظام ألاهدزوٍدي  بالطال و 

 هي أهثر مً البرامج الحاطىبي مثل "الىافي" و"اإلافُد" و"إفُل" وما إلى ذلً.

 املعجم املباشر في الشبكة الدولية

طط غلى الىٍب في ؤلاهترهِذ أو مىكؼ الؼبىت الدولُت، وهى هىع مً ( هى اإلاعجم اإلاخonlineواإلالصىد باإلاعجم اإلاباػس )

أهىاع اإلاػاحم ؤلالىتروهُت. خالفا بالبرامج اإلاعجمُت ؤلالىتروهُت التي حؼيل غلى البرهامج الحاطىبي أو الجىالي غير اإلاباػس 

(offline( فاإلاعجم اإلاباػس ال بد مً اطخخدامه مباػسا .)onlineباجصاٌ الؼبىت ال ) ًدولُت. فهى وطُلت مً وطائل الترحمت إلا

 اهخفؼ به في ؤلاهترهذ.

 اهطالكا باإلاعجم اإلاباػس، فلد كدم الباخث طؤالين إلى اإلاظخجُبين، وهما9

 هل حظخخدم اإلاعجم اإلاباػس في الؼبىت الدولُت؟ (0

 إذا اطخخدمذ اإلاعجم اإلاباػس في الؼبىت الدولُت، فاهخب اطم اإلاىكؼ؟ (1

 
 9 اطخخدام اإلاعجم اإلاباػس 1 –السطم 

سف أن أهثر اإلاظخجُبين ٌظخخدمىن اإلاعجم اإلاباػس في جسحمت اللغت الػسبُت. منهم مً  ومً السطم الظابم، غ 

%(. أما الرًً ال ٌظخخدمىن 34شخصا أو  56%(، ومنهم مً ٌظخخدمىهه أخُاها )10شخصا أو  21ٌظخخدمىهه هثيرا )

%(، ولػلهم ال ٌظخخدمىهه بظبب صػىبت الاجصاٌ بالؼبىت الدولُت ألن 23شخصا أو  40اإلاعجم اإلاباػس البدذ فػددهم )

 هرا الاجصاٌ ًدخاج إلى ألاحهصة والخيالُف.

;  32; كثيرا
21% 

;  67; أحيانا
45% 

;  51; لم يسبق
 كثيرا 34%

 أحيانا

 لم يسبق
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ظخفُده اإلاظخخدمىن في جسحمت اللغت الػسبُت  ب الري ٌػد اإلاعجم اإلاباػس َو فهى  –هما في الاطدباهت–أما غىىان الٍى

 فُما ًلي9

ت  زكم عىوان الويب  للمعجم املباشر غدد ألاحىبت وظبت مئٍى

64 % 85 Google Translete (www.translate.google.com) 1 

1 % 1 Global Translete (www.traducegratis.com) 2 

1 % 0 101 Language (www.101language.com) 3 

  الىٍب للمعجم اإلاباػس لم ٌػسف غىىان 40 % 34

  املجموع 150 % 100

 9 غىىان الىٍب للمعجم اإلاباػس 1 –الجدٌو 

ب باطم "حىحل جسحمت" ) ( مً أهثر اإلاػاحم اإلاباػسة التي شازها Google Transleteًدٌ الجدٌو الظابم أن الٍى

%( في جسحمت اللغت الػسبُت بىطُلت الؼبىت الدولُت، وأػهس الىٍب في بدث ألاػُاء 53شخصا أو  85اإلاظخخدمىن )

 اإلاخىىغت. واإلاػلىماث

 اقتراحات املستخدمين في ثطوير املعجم العربي

شخصا( ًخػلم بالىلد أو الاكتراخاث في جطىٍس  041والظؤاٌ ألاخير مً الاطدباهت التي كدمها الباخث للمظخجُبين )

 اإلاعجم اإلاثالي. وبػد أن كسأ الباخث أحىبتهم، فُلخصها في البىىد آلاجُت.

ت  زكم اقترحات املستجيبين في ثطوير املعجم العربي غدد ألاحىبت وظبت مئٍى

 1 الحاحت إلى اإلاعجم اإلاخخصص بػلم أو فً مػين 52 % 42

 2 الحاحت إلى اإلاعجم اإلاصصم بالىظام الظهل في بدث مػنى اليلمت 21 % 20

 3 اإلاعجم اليامل والظُاقي خُث ًخم بىماذج الػبازاث الػسبُت الحاحت إلى 13 % 16

 4 الحاحت إلى البرهامج اإلاعجمي ؤلالىترووي 04 % 10

 5 الحاحت إلى اإلاعجم الؼامل اإلاخظمً باليلماث الخللُدًت واإلاػاصسة 01 % 7

 6 الحاحت إلى اإلاعجم الري ػملذ ولماجه وطهل خمله وزخص زمىه 7 % 5

  املجموع 150 % 100

س اإلاعجم الػسبي 2 –الجدٌو .    9 اكتراخاث اإلاظخخدمين في جطٍى

اإلادزطين والطالب في إهدوهِظُا ًدخاحىن إلى اإلاػاحم اإلاخخصصت بػلم أو فً إلى الجدٌو الظابم، غسف أن هظسا  

، ألن اإلافسداث اإلاجمىغت في اإلاػاحم الػامت ال حم الػسبُت مً الػامت إلى الخاصتهمى اإلاػاالحاحت جدفؼ وهره مػين. 

الػسبُت وجسحمتها ألحل اليلماث مىىطت بالظُاق، وول معجم خاص ٌؼمل غلى اإلافسداث  حظاغدهم غلى فهم الىصىص

ادة واإلاىاطبت بالظُاقخخصصت اإلاػُِىت اإلا ت  والثلافت أًظا، هما كاٌ مػً ٍش د )لبىان(9 "أن خل اإلاؼيلت اللغٍى ًيىن غبر اإلاٍص

 (.1113982أبى هُف، مً الخػلُم والثلافت وازجفاع مظخىي الػلم واإلاػسفت" )
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جفُد إلى حظهُل طلب اإلاػاحم الػسبُت ؤلالىتروهُت التي  ، غسف أًظا أن هؤالء ًدخاحىن إلىالجدٌو الظابمومً 

ػا غىد الترحمتي اإلافس مػاو في الحاطس كد اػخملذ غلى اإلافسداث الياملت  اإلاػاحم الػسبُت ؤلالىتروهُت، بل واهذ داث وحظَس

مً جددًث جدَزع اللغت  الػسبُت ؤلالىتروهُت الفىائد الجمت للمػاحموهره خاحاث اإلاظخخدمين. الؼاملت والؼائػت خظب 

 وهرلً ؤلالىترهُت والىخب السكمُت اإلاساحؼ إغداد إلى ًدفؼ والخػلُم التربُت فً في ًدخل الري الخىىىلىحُا وهمى الػسبُت.

س أمىز  مً أمسا السكمي إلى اإلاطبىع مً اللامىض خىطبت مؼسوع فُيىن  ؤلالىتروهُت، أو السكمُت اإلاػاحم إغداد  اإلاػاحم جطٍى

ل غملُت بأنها هللا، خظب وطُد الؼامي أخمد غسفها هما والسكمىت،. الػىإلات غصس في  وذلً زكمي ػيل إلى البُاهاث جدٍى

  .(1110901الؼامي، ) آلالي الحاطىب بىاططت بمػالجتها

 للمخطلباث جلبُت وأهثرها الحاطىبي اللغت غلم مجاالث أهم مً اإلاعجم خىطبت( مصس) حجاشي  فهمي مدمىد وغد  

ٌ  في والثلافُت الػلمُت  خالٌ مً وألادبي اللغىي  للبدث هبيرة خدماث الحاطىب ًلدم" إذ. اإلاػاصس الػالم في اإلاخلدمت الدو

 اإلاعجمي ؤلاغداد غلى جلىم التي اإلاعجمُت ألاغماٌ ول اإلادوهاث بمعجماث واإلالصىد اإلادوهاث، معجماث إغداد في اإلاػاوهت

 (.1114907حجاشي، ) "مددد هص في الىازدة اليلماث إلاجمىع

ً بخػسف اإلاعجم صىاغت في الحاطىب أهمُت وجخجلى  واطترحاع اإلاطلىب، للىظام طبلا اإلاادة جسجِب9 مثل اإلاادة، جخٍص

 والىلل اإلاػطُاث، بػع وخرف اإلاػطُاث، بػع وحػدًل الؼسح، مً أو اإلاادة مً أحصاء واطخىماٌ بػظها، أو اإلاادة

 .بظهىلت اإلاػاحم وججدًد اإلاطبػت، إلى اإلاباػس

 خالصة

ٌ . طؤالين غلى الباخث ًسهص  آزاء ما9 والثاوي إهدوهِظُا؟ في اإلاظخخدمت ؤلالىتروهُت الػسبُت اإلاػاحم أصىاف هي ما9 ألاو

 اطخخدام في والطالب اإلادزطين اطخجابت مػسفت البدث هرا يهدف إهدوهِظُا؟ في ؤلالىتروهُت الػسبُت اإلاػاحم مظخخدمي

ٌ . أصىاف زالزت غلى جىلظم التي ؤلالىتروهُت الػسبُت اإلاػاحم  اإلاػاحم9 والثاوي. الحاطىبُت ؤلالىتروهُت اإلاػاحم9 ألاو

9 البدث هرا وهخائج. شخصا 041 اإلاظخجُبين وغدد. الدولُت للؼبىت ؤلالىتروهُت اإلاػاحم9 والثالث. الهاجُفُت ؤلالىتروهُت

 كامىض الحاطىبُت ؤلالىتروهُت اإلاػاحم أػهس إن. بخا ٌظخخدمىنها ال% 22 و أخُاها،% 44 و مسازا، اإلاػاحم اطخخدمىا% 01

 ػيل غلى( إهدوهِس ي-غسبي" )اإلاىىز " كامىض غىدهم فأػهسها الهاجُفُت ؤلالىتروهُت اإلاػاحم أما. فىائدها لخمام" الىافي"

 ووان. الاطخخدام لظهىلت الترحمت حىحل هى الدولُت الؼبىت في شازوه الري ؤلالىترووي واإلاعجم(. PDF) ؤلالىىترووي الىخاب

 إن كالىا منهم% 11. خاص فً أو بػلم اإلاػُىت اإلافسداث غلى اإلاؼخمل الخاص اإلاعجم إلى ًدخاحىن  شخصا 041 مً% 52

ؼ الػسبُت اللغت جسحمت في حظهل ؤلالىتروهُت اإلاػاحم  ؤلالىتروهُت اإلاػاحم إلى ماطت بداحت ادغىا منهم% 01 فلرلً،. بظَس

 .وفػاال خظىا لُيىن  الػسبُت اللغت لخػلُم اإلاطىزة

 مراجع

ت ومؼىالجه الػسبي اإلاعجم خىطبت9 الػسبُت اللغت مظخلبل. 1117. هللا غبد هُف، أبى   والخلىُت اللغٍى
 

 الترار مجلت. أهمىذحا

 آذاز–والػؼسون السابػت الظىت–83 و 82 الػدد دمؼم–الػسب الىخاب اجداد غً جصدز فصلُت مجلت–الػسبي

سان  (www.voiceofarabic.net. )الثاوي وزبُؼ اإلادسم– 1113 وخٍص
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 .الػلىم داز9 اللاهسة. الػاإلاُت اإلاعجماث بين ومىكػها الػسبُت اإلاعجماث. 1114. فهمي مدمىد حجاشي،

9 اللاهسة. والحاطباث واإلاػلىماث اإلاىخباث غلىم إلاصطلحاث الػسبُت اإلاىطىغت. 1110. هللا خظب وطُد أخمد الؼامي،

 .ألاوادًمُت اإلاىخبت

 .بالٍساض طػىد اإلالً بجامػت اإلاىخباث ػؤون غمادة. اإلاعجم وصىاغت اللغت غلم. 0880. غلي اللاطمي،

. والثماهىن  الثاوي الػدد. مجمػُت أخباز .1100 (.The Jordan Academy of Arabic) ألازدوي الػسبُت اللغت مجمؼ
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