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A
حَْتلِْيل امل حسار
ح
مستحخلحص ِِبللُّغح ِة ا ِإلنْ ُدونِي ِسيّّةِ
ُْ ْ
ْْ ّّح

Analisa alur
Abstrak dalam bahasa Indonesia

ُم ْستح ْخلحص ِِبللُّغح ِة ا ِإل ِْْنْيلِْي ِزيَِّة

Abstrak dalam bahasa inggris

مستح ْخلحص البح ِ
ث
ُ حْ
ُْ

Abstrak penelitian

ملحخص ِرسالحِة امل ِ
اج ْستِ ْي
ُ ح ُ ح ح

Abstrak tesis

حَْت ِريْد

Abstraksi

حَْبث حع حملِي

Action research

وِمن الو ِ
اض ِح أ َّ
حن ...
ح ح ح

Adalah jelas bahwa

تح حوافُق/تح حكيُّف

Adaptasi

ال ع ِ
اط ِفي
حَمح ُ ح

Afektif

حج ْد حو ُل أ ْحع حمال

Agenda

لو ِ
احق
ح

Akhiran

التح ْع ِجْي ُل ،التح ْس ِريْ ُع

Akselerasi

عِ ْل ُم ال حقيِّم

Aksiologi

نح حشاطحات ثح حقافِيَّة

Aktifitas budaya

ي ج  -أحنْ ِشطحة لُغح ِويَّة
نح حشاط لُغح ِو ّ

Aktifitas kebahasaan

اجتِ حماعِيَّة
نح حشاطحات ْ

Aktifitas kemasyarakatan
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Aktifitas perekonomian

ِ
ص ِاديَّة
نح حشاطحات اقْت ح

Alamat website

ِ  مواقِع- االنِِْتنِيت ج
ِ ِ
االنِْ ِْتنِْيت
ْ ْ حم ْوق ُع
حح

Alternatif

 بح حدائِل- بح ِديْل ج

Analisa

حَْتلِْيل
اَنت
حَْتلِْي ُل البح يح ح

Analisa data

ِ اَن
ت حوتح ْف ِس ْيُحها
حَْتلِْي ُل البح يح ح

Analisa data dan tafsirannya

ِِ ِ
ص ِادي
حَْتلْي ُل االقْت ح

Analisa ekonomi

Analisa kegiatan

حَْتلِْي ُل النح حشاط

Analisa konteks

ِ حَْتلِيل
السيحاق
ْ

Analisa kuantitatif

حَْتلِْي ُل ال حك ِّمي
حَْتلِْي ُل ا ِإل حد حارة

Analisa menajemen

ِ
ِ
الع حمل
حَْتلْي ُل طُُرق ح

Analisa metode kerja

ِ حَْتلِيل العملِي
ات
ْ ُ حح ح

Analisa operasional

حَْتلِْي ُل امل ْش ُرْوع
ح

Analisa program/proyek
Analisis

حَْتلِْيل

Analisis covariance

حَْتلِيل التح غحايُر

Analisis dan penafsiran hasil penelitian
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حَْتلِْي ُل حوتح ْف ِس ْيُ نحتحائِ ِج البح ْحث

اَنت
حَْتلِْي ُل البح يح ح

Analisis data

ِ ب ِّ ِف
ِ َّتح ْف ِس ْي نحتِْي حج ِة الطُال
اال ْختِبحا ِر ِّ ال حقْبلِي
ُ

Analisis hasil pra tes siswa

حَْتلِْي ُل امل ْعلُ ْوحمات
ح

Analisis informasi

ِ
رجات
حَْتليل املُحد حخالحت املُ حخ ح
حَْتلِْي ُل التَّ حفاعُل

Analisis input-output
Analisis interaksi

َّد ُّخل
حَْتلِْي ُل الت ح

Analisis interverensi

امل ْحتح حوى/ ض ُمون
ْ حَْتلِيل امل
ُ
ح

Analisis isi

حَْتلِْي ُل البُنُ ْود

Analisis item

ِ
حخطح ِاء
ْ حَْتلْي ُل األ

Analisis kesalahan

ِ حَْتلِيل ا ِإلرتِب
اط
ُْ ْح

Analisis korelasi

حَْتلِْي ُل ال حكْي ِفي

Analisis kualitatif

حَْتلِْي ُل ال حك ِّمى

Analisis kuantitatif

حَْتلِْي ُل تحتحابُعِي

Analisis lanjutan

حَْتلِيل حمْن ِط ِقي

Analisis logika

حَْتلِيل ُمتح حع ِّدد املتح غحِّحيات
ُ

Analisis multivariate

Analisis pekerjaan

ِ ِدراساح
الع حمل
ُ ح
ت حَْتلْي ِل ح

Analisis pembenaran

حخطحاء
ْ ب األ
ْ تح
ُ ْص ِوي
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حَْتلِيل ا ِإل ِْْن حدار

Analisis regresi

حَْتلِْي ُل حَت ِرِْْيي

Analisis sejarah

حَْتلِْي ُل النِظح ِام

Analisis sistem

ِ
ص
حَْتلْي ُل النح ِّ

Analisis teks

حَْتلِيل األ ْحه حداف

Analisis tujuan

حَْتلِْي ُل التح غحايُر

Ancova = Analysis Covariance

ضو
عُ ْ

Anggota

اِ ْستِبحانحة

Angket

اِ ْستِبحانحة ُم ْفتُ ْو ححة

Angket terbuka

اِ ْستِبحانحة ُم ْغلِ حقة

Angket tertutup

اِ ْستِبحانحة ُمغْلِ حقة -حم ْفتُ ْو ححة

Angket tertutup-terbuka

حَْتلِْي ُل التح بحايُ ِن

ANOVA= Analysis of varience

ض حادة
ُم ح

Antonim

تحطْبِْيق ،تحنْ ِفْيذ

Aplikasi

احة
ُم حعايحنحةُ املح حس ح
ُح َّجة  -حدلِْيل – بحيِّنحة

Argumen

أ ْحرِشْيف /حَْم ُف ْوظحات

Arsip

حم حقالحة

Artikel

Area sampel
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Asosiasi (perkumpulan)

َجحْعِيَّة

Aspek

 حجانِب/ حَن ِحيحة/ِِسَّة

Aspek afektif

ِ ِِسة ع
اط ِفيَّة
ح ح

Aspek historis

ُحَن ِحيحةُ حَت ِرِْْييَّة

Aspek kemanusiaan

ِ
ب إِنْ حسانِيَّة
ُ حج حوان

Aspek kognitif

ِِسحة حم ْع ِرفِيَّة

Aspek motivasi

ِ
ب احلحافِز
ُ حجان

Aspek pendidikan

ِ
الِتبِيَّة
ْحَنحيحةُ ح
ِِسحةُ نح ْف ُس حححركِي

Aspek psikomotorik

Aspek yang di evaluasi

ِ جوانِب
اال ْختِبحار
ُ حح

Assesment

تح ْقيِْيم

Asumsi

ُم حسلَّ حمة

Atas dasar, … maka…..

.....ف
 ح... بِنحاء حعلحى
ِ قحاعةُ املح ح
الع حام ِة
اضحرات ح
ح ُح
حس حوابِ ُق

Auditorium
Awalan

Ayat, hadist, atau ungkapan sahabat yang sesuai
dengan temamu

B
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ك
ُ ْاآليحةُ أ ْحواحلح ِدي
ض ْوعِ ح
ُ ث أ ْحو اآل حَث ُر امل ْرتحبِطحةُ ِِبحْو
ُ

حِب ْس حكال

B pascal

صل
فح ْ

Bab

حخلْ ِفيَّةُ الطحالِب

Background peserta didik

حي حح ِال /حعلحى أحيَِّة ححال
حعلحى ُك ِّل ححال /حعلحى أ ِّ

Bagaimanapun

حجحزاء
ُج ْز ء ج  -أ ْ

Bagian

ُج ْزء أ ِحخ ْي

Bagian akhir

حم حادةُ التح ْد ِر ِ
يس

Bahan pengajaran

م حادةُ ا ِإلمتِح ِ
ان
ْ ح
ح

Bahan ujian

ادة ج  -حم حو ّاد
حم َّ

Bahan/materi

لُغحةُ األحطْ حفال

Bahasa anak

لُغحة عربِيَّة مع ِ
اصحرة
حح ُ ح

Bahasa arab kontemporer

لُغحة حعحربِيَّة حع ِاميَّة

Bahasa arab pasaran
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Bahasa arab resmi

ص ححى
ْ ُلُغحة حعحربِيَّة ف

Bahasa arab yang berkaitan dengan profesi

صص
ُّ َّخ
ُّلغحة حعحربِيَّة للت ح

Bahasa asing

حجنحبِيَّة
ْ لُّغحة أ

Bahasa hidup

 حكلِ حمة ُم ْستح ْع حملحة/لُغحة ححيَّة

Bahasa hidup (berkembang)

لُغحة ححيَّة

Bahasa ibu

اللُغحةُ األ ُُّم

Bahasa kedua

لُغحة حَثنِيَّة

Bahasa komunikasi

ِ
صاليَّة
لُغحة اتّ ح

Bahasa kuno

لُغحة بُ حدائِيَّة

Bahasa pertama

لُغحة أ ُْوحل

Bahasa resmi

لُغحة حر ِِْسيَّة

Bahasa tubuh

 لُغحة إِ حشا ِريَّة/لُغحة بح حدنِيَّة

Bahasa tujuan

اللُغحة ا ْْلححدف
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لُغحة حميِّتحة /حكلِ حمة حغ ْي ُم ْستح ْع حملحة

Bahasa yang sudah mati

سالحمة و ِ
ص َّحة
ح ح ح

Baik dan benar

حم ْوِهبحة

Bakat

اَن ِ
ت
قحاعِ حدةُ البح يح ح

Basis data

الص ْف حح ِة
ُح ُد ْوُد ح

Batas halaman

حح ّد أ ْحعلحى

Batas maksimal

حح ّد أ ْحد حن

Batas minimal

ُح ُد ْود حم حكانِيَّة

Batasan lokasi

ح ُدود البح ِ
ث
ُ ُْ ح ْ

Batasan penelitian

ض ْوعِيَّة
ُح ُد ْود حم ْو ُ

Batasan tematik

ُح ُد ْود حزحمانِيَّة

Batasan waktu
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Beasiswa

 ِمنحح ِدراح ِسيَّة- ِمْن ححةُ ِد حر ِاسيَّة ج

Beberapa kali

 عِدَّة حمَّرات، حم َّرات

Belajar bahasa

تح حعلُّ ُم اللُّغحة

Belajar jarak jauh

التح حعلُ ُم ِم ْن بُ ْعد

Belajar seumur hidup

ِالتح علُم طُو ُل احلياة
ح ُ ْ حح

Bentuk kalimat tanya, (dengan bentuk pertanyaan).

ِ بِ حشك
الس حؤ ِال
ُ ْل

Bentuk penelitian

ْل البح ْحث
ُ حشك

Bentuk tulisan

حح ْج ُم الكِتحابحِة

Bentuk yang diinginkan

حشكْل حمطْلُ ْوب
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Beranekaragam

 ُمتح حع ِّد حدة، ُمتح نح ِّو حعة

Berbicara tentang

... َّث حع ْن
حَتحد ح

Berdasarkan

...  اِ ْعتِ حمادا حعلحى،بِنحاء حعلحى

Berdasarkan hasil

إِ ْعتِ حمادا حعلحى النَّتحائِج

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa

ِ
.. فحإِ َّن،ب حّ حَنء حعلحى حه ِذهِ املالح ححظحِة
ُ

Berdasarkan pada permasalahan itu

ك امل حشاكِ ِل
بِنحاء حعلحى تِلْ ح
ح
ِ ة/ط
... ب
ُم ْرتحبِ ح

Berhubungan dengan

ِ و ِف ما يلِي تحو
... ضْيح ِل
ْ ْح ح ح

Berikut adalah penjelasan tentang …
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Berikut adalah penjelasan..

ِ فِيما يلِى تحو
... ضْي ُح
ْ ْح ح

Berikut ini

فِْي حما يحلِي

Berjalan sesuai kurikulum ini

يح ِس ْي ِوفْ حق حه حذا الْ حمنْ حهج

Berkaitan dengan tema …

ض ْوع
ُ تح ْرتحبِط ِِبحْو/يح

Berkaitan, berurutan

ُمتح حسلْ ِسلحة

Berkembang

تحطحُّور
ِ
َّور
ْ َتحْثْي ُل الد

Bermain peran

امل ْزحد ِو ُج
ُ

Berpasangan
Berpengaruh

ُم حؤثِر

Berpikir deduktif

ِ تح ْفكِي قِي
اسي
ح

Berpikir induktif

ِ
استِ ْقحرائِي
ْ تح ْفكي

Bersama-sama

حمعا

Bertahap

ت حَّد ُّرج
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حم حع

Beserta

حع ِاديَّة

Biasa

تحكْلِ حفة البُ ُح ْوث

Biaya riset

ِِ
وجحرافِيَّة  -قُائِ حمةُ ُكتُب
بْبليُ ح

Bibliografi

حَمحال ،حمْي حدان

Bidang

ي ج  -حح ُق ْول ححيح ِويَّة
حح ْقل ححيح ِو ّ

Bidang kehidupan

َّعلِْيم
حح ْقل الْ حم ْع ِرفحة و الت ْ

Bidang pengetahuan dan pengajaran

الع حملِي
حَمحال التحطْبِْي ِق ح

Bidang praktek lapangan

حميح ِادن الْبح ْحث الْعِلْ ِمي

Bidang-bidang riset ilmiah
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ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
السطُْور
س ْ حية حذاتيحة ل ْلبحاحث/البحاحث بحْ ح
ي ُ

Biografi peneliti

حوحرقحةُ حج ْد حو ِال األ ْحع حم ِال

Blanko jadwal kegiatan

بُ ْرحهان /إِثْبحات

Bukti

كِتحاب امل حعلِّم
ُ

Buku guru

ِ
اب التَّ ْد ِريْبحات
كتح ُ

Buku latihan

ِ
اب الطحالِب
كتح ُ

Buku mahasiswa

ِ
اب ال حدلِْي ِل
كتح ُ

buku panduan

ِ
حساس
كتح ُ
اب األ ح

Buku pedoman/induk

ُكتُب حم ْد حرِسيَّة

Buku-buku sekolah

نح ْشحرة ج  -نح حشحرات

Buletin

حص حوات
ص ْوت ج  -أ ْ
ح

Bunyi

C
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ي
أ ححداءُ لُغح ِو ّ

Cara kerja bahasa

طح ِريْ حقة تح ْعيِ ْ ِ
ي الْ ُم ْشكِلحة

Cara memilih masalah

احسالِيب ِ
العْي نحة
ح ُْ ْ
اختيح ُار ح

Cara penentuan sampel

طح ِريْ حقةُ الكِتحابحة

Cara penulisan

طح ِريْ حقة حو ِحْي حدة

Cara satu-satunya

طح ِريْ حقة ُمنحظَّ حمة

Cara sistematis

ب حَْتلِْي ِل البح يحا حَنت
أْ
ُسلُ ْو ُ

Cara, prosedur analisa data

َّدة
حسالِْيب ُم حعق ح
أح

Cara-cara yang komplek

ِ
اسة ححالحة
د حر ح

Case study

أ ِحخ ُر املالح ححظحة
ُ
أحّسئِلحة مر ِ
اج حعة األح ْسئِلحة
اجعيّة ُ ،محر ح
ح ْ ُح ح

Catatan akhir
Cek pertanyaan
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ص َّوحرة ُمتح حسلْ ِسلحة
قِ َّ
صة ُم ح

Cerita gambar berseri

طحْب حعة

Cetakan

تح حعلُّم اللُّغحة اجلح حماعِي

Community Language Learning

َُْمتح حوى

Content/isi

حَنُْو حذج

Contoh

ضابِط – ِرقحابحة
ح

Control

ضابِطحة
َمح ْم ُو حعة ح

Control group

ضابِط
ُمتح غحِّي ح

Control variable

نُ ْس حخة

Copy

ُح ُق ْو ُق الطحْب ِع حوالنح ْشر

Copyright

حو ْح حدةُ امل حعا حجلحة املْرحك ِزيَّة
ح
ُ
إِ ْستِ حجابحة حم ْش ُرْوطحة

CPU= Central Processing Unit

CR= Conditioned Response

طح ِري حقة الثح حقافحات املتح حق ِ
اط حعة
ُ

Cross cultural method

طح ِري حقة ِ
القطحاعات املتح حق ِ
اط حعة
ح
ُ

Cross sectional method

ِ
ضة
اسة ُم ْستح ْع ِر ح
د حر ح

Cross sectional study

ُم حؤ ِّشر

Cursor
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D
قحائِ حمةُ اجلح حدا ِول

Daftar jadwal

ضوِر والغِيح ِ
اب
حدفْ حِتُ احلُ ُ ح

Daftar absen

ِ
الص حور
الر ُس ْوِمُّ /
قحائ حمةُ ُ

Daftar gambar

الر ُس ْوم البح يحانِيَّة
قحائِ حمة ُّ

Daftar gambar ilustrasi

دفِْت املوجود ِ
ات
ح حُ حْ ُ ْ ح

Daftar inventaris

ِ
ِ
ت البح ْحث
ف ْه ِرس ج  -ف ْهحرساحتَُْ /متح ِوحَي ُ

Daftar isi

ض ْوعُ ال حد ْر ِس ِف ُك ِّل اللِّ حقاءحات
حم ْو ُ

Daftar judul setiap pertemuan

ِ
الرُم ْوز
قحائ حمةُ ُ

Daftar lambing

20

قحائِ حمةُ املالح ِحق
ح

Daftar lampiran

الد حر حج ِة
ف ح
ُ حك ْش

Daftar nilai

قحائِ حمةُ املحر ِاجع
ح

Daftar pustaka

Daftar pustaka dan literatur asing

ِ مر ِاجع وم
حجنحبِيَّة
ْ صادر أ
حح ح ح ح

Daftar rujukan dan sumber berbahasa Arab

ِ
ص ِادر حعحربِيَّة
حمحراجع حوحم ح

Daftar singkatan

ُْنُ ْوت

Daftar skor tes

ِ قحائِمةُ نحتِيج ِة
اال ْختِبحا ِر
ح ْح

Daftar sumber dan rujukan

ص ِاد ِر حو املحر ِاج ِع
قحائِ حمةُ امل
ح
ح
ح

Dalam fasal-1 saya Memuatkan/membahas
pengertian bahasa dan .. .

... ت فِْي ِه حمغْ ُه ْوم الُّلغحة حو
ُ ْتحنح حاول
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Dari analisis di atas jelaslah bagi kita bahwa..

ِ ِمن ِخالحِل ه حذا التححلِي ِل ي تح
َّ ض ُح لحنحا أ
..حن
ح
ْْ ح
ْ

Dari yang telah disebutkan jelaslah bahwa ..

َّ َّض حح ِِمَّا حسبح حق أ
.. حن
ات ح

Dasar, kaidah, asas

 حمبح ِادئ- حمْب حدأ ج

Data dan sumber data

ِ ب يا حَنت وم
رها
صاد ح
حح ح
حح

Data dokumentatif

بحيحا حَنت حو حَثئِِقيَّة

Data masukan

حوا ِرحدات
ت املالح ححظحِة
ب يا حَن
ُ ُ حح

Data observasi

Data obyektif

ضوعِي
ُ بحيحان حم ْو

Data penerimaan

ِ ب يا حَنت
اال ْستِالحِم
ُ حح

Data permanen

ُم ْستح ِد ْْيحة
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اَنت أحس ِ
اسيَّة
بحيح ح ح

Data primer

اَنت حَثنح ِويَّة
بحيح ح

Data sekunder

ت امل ْسح
اَن
بي ح
حح ُ ح

Data survei

حم ْسح الْ حعيِّنحة

Data survei sampel, survei sampel

اَنت امل حقابحلحة
بحيح ح
ُ

Data wawancara

بحيحا حَنت حمطْلُ ْوبحة

Data yang diperlukan

اح ِخ ُر حم ْوعِ ِد

Deadline

املنحاظححرةُ
ُ

Debat

ِ
اطي /اِستِنْ ت ِ
اج ّي
ا ْستِنْ بح ِ ّ ْ ح

Deduktif

تح ْع ِريْف

Definisi

ات البح ْحث
صطحلح حح ُ
ُم ْ

Definisi istilah/operasional

حع ِمْي ُد ال ُكلِّيِّة

Dekan fakultas
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حع ِمْي ُد ُكلِّيَّ ِة العُلُ ْوِم ا ِإلنْ حسانِيَّ ِة حوالثَّ حقافحة

Dekan fakultas humaniora dan budaya

ِ ِ ِ
اسات العُْليحا
حعمْي ُد ُكلّيَّة ال ّد حر ح

Dekan kuliah pascasarjana

بِطح ِريْ حقة حع حملِيَّة

Dengan cara praktis

ِ
الو ِحْيد
بّالطَّ ْعج ح

Dengan jarak satu spasi

ت العُْن حوان
حَْت ح

Dengan judul

ِ
ِ
ُخحرى
ُخحرى ،بِ حكل حمة أ ْ
بِعبح حارة أ ْ

Dengan kata lain

ِ
بّالطَّعج ِ
ِ
صف
الوحْيد حوالن ْ
ْ ح

Dengan rengang satu setengah sepasi

بِ ِدقَّة ،بِتح ْدقِْي ِق

Dengan teliti

ص ِمْيمُ ،خطَّة
تح ْ

Desain
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تحص ِميم املجمو حعتح ِ
ان
ْ ُْ ح ْ ُْ

Desain dua kelompok

تحص ِميم املجموع ِ
ات املتح حكافِئح ِة
ْ ُْ ح ْ ُْ ح ُ

Desain kelompok

اح حدةِ
تحص ِميم املجموع ِة الو ِ
ْ ُْ ح ْ ُْ ح ح

Desain kelompok 1

ص ِمْي ُم امل ْج ُم ْو حعة
تح ْ
ح

Desain kelompok equivalen

ص ِمْي ُم البح ْحث
تح ْ

Desain penelitian

ِر حسالحةُ ُّ
الد ْكتُ ْوحراة

Desertasi

صف
تح ْ
ص ِوير ،حو ْ

)Deskripsi (penggambaran

ص ِفي
تح ْ
ص ِويْ ِري ،حو ْ

Deskriptif

حَْملِس األحساتِ حذةِ ،دور األحساتِ حذةِ
حُْ ح
ُ ح

Dewan guru
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حجلْنحة املنحاقِ ِش ْي
ُ

Dewan penguji

حَْملِس ُمنحاقح حش ِة ُخطَِّة البح ْحث

Dewan sidang proposal

Di antara tujuan utama pembahasan ini adalah:
1,,,2,,,,3,,,,

ِ ِمن أحه ِم األحه حد
....2..1 :اف ِف حه حذ امل حج ِال
ْ ّح ح
ح

... ِِبلتَّطْبِْي ِق حعلحى حم ْد حر حس ِة

Di terapkan pada madrasah

الر ُس ْوُم التح ْخ ِطْي ِط ُي
ُ

Diagram

ُُمحطَّط ِس حه ِم ّي

Diagram panah
Dialog

ِح حوار

Diantara

 ِم ْن بحْي، بي

Diantara tujuan utama belajar adalah
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ِ ِِ ِ
ِ
َّعلُِّم ِه حي
م حن األ ْحه حداف املحْب حدئيَّة للت ح

Didasarkan atas dasar intergrasi

ِ حس
اس التَّ حك ُامل
يح ُق ْوم حعلحى أ ح

Diharapkan …

ِم حن الْ ُمتح حوقَّع

Diktat

ُم حذ ّكِحرة

Diperoleh, dikutip dari

ُم ْقتح بحس ِم ْن

Direktur pascasarjana

ِ ع ِمي ُد ُكلِّيَّ ِة ال ِّدراس
ات العُلْيحا
ْ ح
حح

Direktur universitas, rector

ُم ِديْ ُر اجلح ِام حعة

Disamping itu

ِ ِ ِ ِِبان،مع ذحلِك
ك
ب ذحل ح
ح
حح

Disetujui

ُمتح حفق حعلحْي ِه

Disimpulkan sebagai berikut

ص فِْي حما حَيِْت
ُ تحتح لح َّخ

Disiplin

ِ ْاِن
ضبحاط

Diskusi hasil penelitian

ُمنحاقح حشة النح تحائِج
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Dispensasi

صة
ُر ْخ ح

Distribsusi

تح ْوِزيْع

Distribusi data

اَنت
تح ْوِزيْ ُع البح يح ح

Distribusi frekuensi nilai

تح ْوِزيْ ُع تِكحْرا ِر الْ ِقيحم

Distribusi skor tes individu

ِ
ِ ِ
ِ
ي
ّ تح ْوِزيْ ُع نحتْي حجة اال ْختبحا ِر ال حف ْرد

Ditujukan

ُم حو حجه

Dokumentasi

 حوَثحئِق- حوثِْي حقة ج

Dokumentasi program

ِ
الَبحَنم ِج
ْتح ْوثْي ُق ح

Dominasi

 حهْي حمنحة/حسْيطححرة

Dosen terbang

ُستحاذ حزائِر
ْأ

Dr. Hc (honoris causa)

ُد ْكتُ ْور فح ْخ ِريَّ ْة

Drop out

حم ْف ُش ْول

Dunia kerja

ححيحاة حع حملِيَّة

Dunia pendidikan

ي
ْحعا حل ح
ّ الِتبح ِو
E
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ِ
ِْت ِون
تح حعلُ ُم إِلك حُ

E-Learning

طحْب حعة

Edisi

طحْب حعة حج ِديْ حدة

Edisi baru

طحْب حعة قح ِد ْْيحة

Edisi lama

طحْب حعة أ ُْوحل

Edisi pertama

تح ْع ِديْل ،تح ْن ِقْيح ج  -تح ْن ِقْي ححات

Edit

تحنْ ِقْيح

Editing

ِ
ب
أحثحر حَْتريِْ ّ

Efek eksperimen

ُم حؤثِّر

Efektif

التح ْه ِجْي ئحةُ

Ejaan

حَْت ِربحة طحبِْيعِيَّة

Eksperimen alami

اِ ْختِبحار  :حَْت ِربحة

Eksperimen, percobaan, test

اِبْتِ حكا ِريَّة

Ekspretif

عْنصر الب يا حَنت ج  -عنح ِ
اصر البح يحا حَنت
ح
ُ ُُ حح

Elemen data

عنْصر ج عنح ِ
اصر
ح
ُ ُ

Elemen, unsur
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رسائِل ِ ِ ِ
ِْت ِون
حح ُ ح
الَبيْد ا ِإللك حُ

Email

امل حه حارات اللُّغح ِويَّة األ ْحربحع
ح

Empat keterampilan bahasa

حم ْو ُس ْو حعة

Ensiklopedi

عِ ْل ُم امل ْع ِرفحة
ح

Epistimologi

وعات ُمتَ َكافِئَة
املَ ْج ُم َ

Equivalent Group

ِ
حخطحاء
حَْتلْي ُل األ ْ

Error analisis

حخ ِريْن
أح

Et all

حوحه حك حذا

Etc.=et cetera

تحثْ ِم ْي ،تح ْق ِوْْي ،تح ْق ِديْر

Evaluasi

ِ ِ
ات الُّلغحة
ا ْختبح حار ُ

Evaluasi bahasa

التح ْق ِوْْيُ امل ْستح ِم ُر
ُ

Evaluasi berlanjut

تح ْق ِوْْي ذح ِات

Evaluasi mandiri

تحطحُّور

Evolusi

ثحبحات حخا ِرِج ّي

External reliability

30

F
النِ ْسبحة – ف

F- Ratio

حع ِامل ج حع حو ِامل

Faktor

حع ِام ُل حخا ِرِجي

Faktor eksternal

صر ُمتح حجانِس
عُْن ُ

Faktor homogeni

ع ِامل د ِ
اخلِى
ح ُح

Faktor internal

ُكلِّيَّةُ العُلُ ْوِم ا ِإلنْ حسانِيَّ ِة حوالثَّ حقافحِة

Fakultas humaniora dan budaya

ِ
الِتبِيَّةُ
ُكلّيَّةُ حْ

Fakultas pendidikan

ِ
ِ
ِ
الع حربِيَّ ِة
ق ْس ُم تح ْعلْي ِم الُّلغَّة ح

Fakultas pengajaran bahasa Arab

تحغْ ِذية عك ِ
ْسيَّة
ح ح

Feedback

ظح ِ
اهحرة ج ظححو ِاهر

Fenomena
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ظححو ِاهر الْ حك ْون

Fenomena alam

ظح ِ
اهحرة إِنْ حسانِيَّة

Fenomena kemanusiaan

ظح ِ
اصة
اهحرة حخ َّ

Fenomena khusus

حملحف

File

ملحف التح ع ِديالح ِ
ت
ح ُ ْ ْ

File revisi

ض ِاف
حملحف إِ ح

File tambahan

األحفْالح ُم التح ْعلِْي ِميَّةُ

Film pendidikan

ِِ
ّن
اإل ْرَتحاعُ ال حف َُّ

Flash back

تح ْركِْي ُز البح ْحث

Fokus pembahasan

اِ ْختِبحار تحتح بُّعِ ّي

Follow up tes

ِ
حص حوات
علْ ُم األ ْ

Fonologi/ilmu bunyi

ط
البُ ْنط  ،حخ ّ

Font

حه ِامش ج حه حو ِامش

Footnote
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حه حو ِامش حعحربِيَّةُ

Footnote berbahasa Arab

حه حو ِامش إِنْ ُد ْونِْي ِسيَّة

Footnote berbahasa Indonesia

اِ ْستِ حم حارةُ التح ْس ِجْيل

Form pendaftaran

حشكْلِي ،حر ِِْسي

Formal

ِ
صْي غحةُ ُمالح ححظحِة احلحْقل

Format catatan lapangan

ِ
صْي غحة ُمالح ححظحة

Format observasi

ِ
صيحاغحة

Formulasi

اِ ْستِ حم حارة

Formulir

اِ ْستِ حم حارة حَبث

Formulir penelitian

ِ
ص حور فُ ْوتُو ْغحرافِيَّة
ص ْوحرة فُ ْوتُو ْغحرافيَّة ج ُ -
ُ

Foto
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ِ
ِ
الص حوِري
نُ ْس حخة فُوتُو ْغحرافيحة ،التح ْسجْي ُل ُ

Fotokopi

تِكحْرار

Frekuensi

تِكحْرار ُمتح حج َّمع

Frekuensi komulatif

إِ ْختِبحار -ف

F-test

حو ِظْي حفة ج  -حوظحائِف

Fungsi

ِ
الع حام ِة
الوظحائ ُ
ف ح
ح

Fungsi-fungsi umum

حو ِظْي حفيَّة

Fungsional

G
ص ِويْ ِريَّة
تح ْ

Gambar

صورةُ كِتح ِ
اب ِبِِ ْقيحاس  21 x15سم
ُْح

Gambar buku dengan ukuran 21x15 cm

الص حوُر التح ْعلِْي ِميَّةُ
ُ

Gambar pembelajaran

ُر ُس ْوم بحيحانِيَّة

Gambar penjelas

34

ص ْوحرة حع حامة
ُ

Gambaran Umum

حسطْر حع ُم ْوِدي

Garis mendatar

حسطْر أُفُِقي

Garis menurun

ب الكِتحابحِة
أْ
ُسلُ ْو ُ

Gaya menulis

وب الكِتحابحِة
أْ
ُسلُ ُ

Gaya tulisan

تح ْع ِمْيم

Generalisasi

حم حس َّرد

Glossary

حر ْسم بحيح ِان

Grafik

ص ِوي ِري
حر ْسم تح ْ

Grafik Bergambar

حَجحاعِيَّة

Group

الضابِطحة
وعة ح
طح ِري حقة املح ْج ُم ح

Group control method

وعة ُم حق حارنحة
َُْم ُم ح

Grup pembanding

ِ
ب
ُم حعلّم أ ْ
حجنحِ ّ

Guru asing

ِ
س لُغح ِوي
ُم حد ّر ُ

Guru bahasa
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اطي ج  -أحساْتِ حذة احتِي ِ
أ ِ ِ ِ
اطيَّة
ْ
ْح
ُستحاذ ا ْحتيح ّ

Guru cadangan

ِ
ص ِل
ُم حعل ُم ال حف ْ

Guru kelas

معلِّم احل ُك ِ
وم ُي
ُح ُ

Guru negeri

ُم حعلِّم الحاص

Guru privat

ُم حعلِ ُم حم ْد حر حس ِة

Guru sekolah

H
ُح ُق ْو ُق الطحْب ِع

Hak cipta

ص ْف ححة
ح

Halaman

ص ْفحةُ الغِالح ِ
ف
ح ح

Halaman depan

ص ْف ححةُ العُْن حو ِان
ح

Halaman judul

ُم حع ِّوقحات

Hambatan

حوحرق حمطْبُ ْوع

Hard copy/print out

َُمحلَّد ِِبلْ حك ْرتُ ْو ِن

Hardcover

نحتِْي حجة ج  -نحتحائِ ُج

Hasil
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Hasil pre-test

ِ ُنحتِيجة
اال ْختِبحا ِر ال حقْبلِي
ْح

Hasil-hasil penelitian

نحتحائِ ُج البح ْحث
ِ
ل حح ّد حكبِ ْي
إح

Hingga batas maksimal

إِ حل حح ّد حما

Hingga batas tertentu

ِ  فحر- ضيَّة ج
ِ  فحر، م ْف حِتض
،ضيَّات
ُ ح
ْ
ْ
Hipotesis

ِ
ِ
اضات
 افِْ حِت ح- افِْ حِتاض ج

Hipotesis kemungkinan (Probability)

فح ْرض إِ ْحتِ حمال

Hipotesis alternative

فح ْرض بديل

Hipotesis nihil

ِ فُروض
ص ْف ِريَّة
ُْ

Hipotesis nol

ص ْفحرى
فح ْرض ح

Hipotesis penelitian

ض البح ْحث
ُ فُ ُرْو

Hipotesis riset

فُ ُرْوض الْبح ْحث

Hipotesis umum

العام
ُ فح ْر
ض ح

Historis

حَت ِرِخي

Homogen

ُمتح حجانِس
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ُم ْش ححِتك لح ْف ِظ ّي

Homonim

حعالحقحة حسبحبِيَّة

Hubungan sebab akibat

حعالحقحات ُمتح بح ِادلحة

Hubungan timbal balik

عِ حقاب

Hukuman

ُح ُرْوف أ ْحِبح ِديَّة

Huruf abjad

I
املحْر حج ُع نح ْف ُسهُ

Ibid

فِكحْرة ج  -أحفْ حكار

Ide/pemikiran

ِ
ِ
ص ِطالح ِحيَّة
عبح حارات ا ْ

Idiom

حشهادةُ التح علِي ِم ِ
االبْتِ حدائِي
ح ح ْْ

Ijasah SD

حش حه حادةُ التح ْعلِْي ِم الثحانح ِوي

Ijazah SMA

حش حه حادةُ التح ْعلِْي ِم ا ِإل ْع حد ِادي

Ijazah SMP

عِلْ ِميًّا

Ilmiah
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Ilmu terjemah

ِ
الِت حَجحِة
ْ علْ ُم ح

Ilmu-ilmu ekonomi

ِ
ص ِاديَّة
عُلُ ْوم اقْت ح

Ilmu-ilmu humaniora

عُلُ ْوم إِنْ حسانِيَّة

Imitasi

تح ْزيِْيف

Implementasi

إَِْتحام

Indeks

الرقْ ُم ال حدلِْي ُل
ح

Indeks buku

ِ ت الكِتح
اب
ُ َُْمتح ِوحَي

Indeks nomor

ِ رقْم قِي
اسي
ح ح

Indentifikasi sebuah fenomena atas berbagai
fenomena lainnya

ِ
ِ
ُخحرى
ْ تح حع ُّرف حعلحى الظَّاهحرة ِِبلظَّحواهر ْاأل

Indikasi negatif

اِ حش حارة حس ْلبِيحة

Induktif

اِ ْستِ ْقحرائِي

Info (data) lapangan

حم ْعلُ ْوحمات حمْي حدانِيَّة
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Informal, tidak resmi

غح ْيُ حر ِِْسي

Informasi

حم ْعلُ ْوحمات

Ini berarti bahwa

َّ حوحه حذا يح ْع ِّن أ
حن

ِ
َّ ك أ
حن
س حم ْع حن ذحل ح
حولحْي ح

Ini tidak berarti bahwa

Input data

ِ اَن
ت
ُ إِ ْد حخ
ال البح يح ح

Instruksi

تح ْعلِْي حمة

Instrumen penelitian

أ ححد حوات البح ْحث

Instrumen yang sesuai untuk pelaksanaan riset

ِ أحدوات منح
اسبحة ِِإل ْجحر ِاء الْبح ْحث
ُ حح

Instrument pengumpulan data

ِ اَن
ت
أ ححد حوات ِجلح ْم ِع البح يح ح

Integrasi

 حَْت ِمْيع/تح حك ُامل/اَِِّتحاد

Intensif

ُم ّكثَّف
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Interaksi siswa dengan …

تح حفاعُل الطَّلحبحة حم حع

Interferensi bahasa

اخل لغح ِوي
ُ تح حد/تح حد ُخل

Internal Reliability

ِ ثحبات د
اخلِي
ح ح
ِ حشب حكة املعلُوم
الد ْولِيحة
ات ح
ْ حْ ح

Internet

Interpretasi

حَتْ ِويْل

Interupsi

اِنْ ِقطحاع

Interval

ُفحْ حِتة

Interval skor

فحْ حِتةُ امل حعايحنحة
ُ
فحْ حِتة النَّتحائِج

Interview

ُم حقابحلحة

Intrumen panduan analisa proses kegiatan

حوحرقحة ُم حو َّج حهة لِتح ْحلِْي ِل حع حملِيَّ ِة النح حشاط

Invalid, tidak benar

ص ِحْيح
حغ ْي ح

ISBN=international standard book number

تح ْرقِْيم ُد حوِل ُم حو َّحد لِلْ ُكتُب

Interval sampel

َمتوى ج َُْمتح ِوحَيت

Isi

ِ َُْمتح ِوَي
ت البح ْحث
ح

Isi pembahasan, daftar isi

َُْمتح حوى امل حقَّرِر
ُ

Isi yang disepakati
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املنحظحمةُ ح ِ ِ ِ ِ ِ
القي ِ
اسي
الد ْوليحةُ للتح ْوحيد ح
ُ ح

)ISO (International Standarization Organization

حسئِلحة
بحنْد ُّ
الس حؤال ج  -بُنُ ْوُد األ ْ

Item butir soal

حذ حاك ُهو السبح ِ
ب
ح ح

Itulah sebabnya

حو حذ حاك أحيْضا

Itupun

عِلْم األ ححد ِ
ب
ُ

llmu adab

J

حج ْد حول ج  -حج حدا ِول

Jadwal

حج ْد حو ُل ا ِإل ْشحراف

Jadwal bimbingan

حع حم ِال
حج ْد حو ُال األ ْ

jadwal kegiatan

ج ْدو ُل ِ
اال ْستِ ْشحراف
ح ح

Jadwal konsultasi
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ج ْدو ُل البح ِ
ث ج  -حج حدا ِول الْبح ْحث
ح ح حْ

Jadwal pelaksanaan penelitian

ِ
اسة
حج ْد حو ُل احلحر ح

Jadwal piket

صة ال ِّد حر ِاسيح ِة
ِح َّ

Jam pelajaran

حم حسافحة عُلْيحا  4سم

Jarak atas 4 cm

حم حسافحة ْيُْ حن  4سم

Jarak batas kanan 4 cm

حم حسافحة يُ ْسحرى  3سم

Jarak batas kiri 4 cm

حم حسافحة ُس ْفلحى  3سم،

Jarak bawah 3 cm

ِ
ك النِّ حهائِيّ ِة
ا حج حاِبتُ ح

Jawaban akhir

اِ حجابحة حمْب حدئِيَّة/إِ حجابحة أ َّحولِيحة

Jawaban sementara

إِ حجابحة حم ْفتُ ْو ححة

Jawaban terbuka
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Jelas

ض ْو ُح
ُ ُو

Jenis penelitian

ِ نحوع البح
 أحنْ حواع الْبُ ُح ْوث- ث ج
ُْْ ح

Judul

عُنْ حوان/ض ْوع
ُ حم ْو

Judul penelitian

ِ عنْ وا ُن البح
ث
ُْح ح

Jumlah bilangan

حع حدد

Jumlah sampelnya

حع حد ُد حعْي نحتِ ِه

Jumlah total

حَْم ُم ْوع

Jurnal

حَمحلَّة

Jurusan bahasa dan sastra arab

ِ
العحربِيَّ ِة حوأ ححد ِِبحا
ُش ْعبحةُ اللُّغحة ح

Jurusan pendidikan bahasa Arab

ِ
ِ
العحربِيَّ ِة
ُش ْعبحةُ تح ْعلْي ِم اللُّغحة ح

Justifikasi

تح ْس ِويْغ-تحَِْبيْر
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َُمحلَّد

Juz

K
Kemungkinan

إِ ْحتِ حمال

Kemungkinan kesalahan (Probable error)

حخطحأ ِم ْعيحا ِري

Ketepatan

ِدقَّة

K. pearson

بيسون

kadang-kadang

قح ْد يح ُك ْو ُن

Kaidah

 تححراكِْيب- تح ْركِْيب ج

Kajian teori

ِ
ي
ّ إطحار نحظح ِر

Kajian umum

إِطحار حعام

Kalau

 اِ ْن، لح ْو،إِذحا

Kalau begitu

ِ
ِ
ك
ا ْن حكا حن حك حذال ح

kalau saja

لح ْو حكا حن

Kalender akademik

تح ْق ِوْْي حج ِامعِي
تح ْق ِوْْي ِد حر ِاس ّي

Kalender pendidikan

Kalimat tidak teratur (acak)

َُجحل غح ْي ُمحرتَّبحة

kalkulus

صاةُ الكِ ْليح ِة
حح ح

Kamus

 ُم ْع حجم، قح ُام ْوس
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امل ْع حج ُم امل حساعِ ُد
ُ
ُ

kamus bantu

ُمحرشَّح

Kandidat

مر حشح م ِ
اج ْستِي
ُح ح

Kandidat magister

صائِص التَّ ْفكِ ْي الْعِْل ِم ّي
حخ ح

Karakteristik metode ilmiah

صنِْيف
صنَّ حفة  ،تح ْ
ُم ح

Karangan

بِطحاقحةُ النح حش ِ
اط

kartu kegiatan

بِطحاقحة ِد حر ِاسيَّةُ

kartu pelajar

الرس
وم املتح ححِّرحكةُ
ُُ ُ ُ
حكلِمات أحس ِ
اسيَّة /حكلِ حمات املِْفتحاح
ح
ح

Kata kunci

ُم حق ِّد حمة

Kata pengantar

ِ
الش ْك ِر حوالتح ْق ِديْ ِر
حكل حمةُ ُ

)Kata pengantar (persembahan

حكلِمةُ ِ
اال ْستِ ْقبح ِال
ح

kata sambutan

ِِ
اد ال حكلِ حم ِة ،ا ِإلتِحفاقِيحةُ
اَتح ُ

kata sepakat

kartun animasi

ب
املُحع َّر ُ

kata yang di arabkan

حكلِ حمات إِ حشا ِريَّة

Kata-kata indikatif

الفئة

kategori

حم ْوقِ ِف ّي

Keadaan

ِف األح ْكثحر

Kebanyakanya
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Kebenaran prediksi tidak tergantung pada
data/informasi yang telah lalu

ِ
ص َّحة التَّنح بُّ ِؤ الح يح ْعتح ِم ُد حعلحى الْ حم ْعلُ ْوحمات
السابِحقة
َّ

Kecakapan lisan

حملح حكة لِ حسانِيَّة

Kecakapan-kecakapan dasar

ِ مهارات أحس
اسيَّة
حح ح ح

Kecermatan

تح ْدقِْيق

kecuali jika

إِالَّ إِذحا

Kegiatan

 نح حشطحات،  أحنْ ِشطحة- نح حشاط ج

kegiatan komunikasi

ِ
ِ
ُصالِيحة
األحنْشطحةُ ا ِإلت ح

Kegunaan penelitian

ِأ ح
حهّيَّةُ البح ْحث

Kehidupan profesi

ححيحاة ِم حهنِيَّة

keikutsertaan pelajar

ُم حش حارحكةُ ال حدا ِر ِس

keikutsertaan positif

امل حش حارحكةُ ا ِإل ْْيحابِيَّ ِة
ُ

Keistimewaan/kelebihan

 حم حّ حزايحا- حم ِزيّة ج

Kekurangan

ب
ُ  عُيُ ْو- حعْيب ج

Kelancaran berbahasa

طحالحقحة لُّغح ِويَّة

Kelas, ruang kelas

ِ
صل
ْ  فح،اسة
ُح ْجحرة ال ّد حر ح

Kelompok eksperimen

وعة حَْت ِريْبِيحة
حَْم ُم ح

Kelompok kontrol

ضابِطحة
حَْم ُم ْو حعة ح
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ِ ِتح حقدُّم اقْت
ي
ح
ّ صاد

Kemajuan ekonomi

اجتِ حماعِ ّي
ْ تح حقدُّم

Kemajuan masyarakat
Kemampuan

حك حفاءحة

Kemampuan berbahasa

حك حفاءحة لُغح ِويَّة

Kemampuan berkomunikasi

ِِ ِ
صالِيَّة
ك حفايحة اتّ ح

Kemungkinan

اِ ْحتِ حمال

Kenang-kenangan (memori)

ِذ ْك ِر حّ حَيت

Kepada yang terhormat doctor

ُّ ُستح ِاذ
.… الد ْكتُ ْور
ْ احةُ األ
حِسح ح
س امل ْد حر حس ِة
حرئِْي
ُ
ح

Kepala madrasah

 املصلحة،األهية

kepentingan

ِ املصلححةُ الع
ُاجلحة
حْ ح ح

kepentingan mendesak

kepentingan pribadi

ِ الش ْخ
صيَّ ِة
صلح ححةُ ح
ْ املح

kepentingan umum

ُالع حامة
ْ املح
صلح ححةُ ح

Kerancuan, ketidakjelasan

غُ ُم ْوض
ِ هي حكل البح
ث
ْ حْ ُ ح

Kerangka penelitian

Kerjasama

تح حع ُاون

Kertas A4 80 gram

 حجحراما80 ، 4A حوحرقحة

Kesalahan berbahasa

ُحخطحاءُ لُغح ِويَّة
ْأ
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Kesalahan cetak

حخطحاء ِطبحاعِيَّة
ْأ

Kesalahan diktatif

حخطحاء إِ ْمالحئِيَّة
ْأ

Kesalahan pengunaan kata, frase

حخطحاء تح ْعبِ ِْييَّة
ْأ

Kesalahan/error

حخطحاء
ْأ

Keseluruhan

ُكلِّيحة

Kesimpulan

صة
ُخالح ح

Kesimpulan penulis dari uraian di atas adalah

ِ
ِ والنَّتِيجةُ الَِّت حْيْلِص إِلحي ها الب
ك
ُ اح
ث ِم ْن حذل ح
ُ ْح ح
ح ْح
..

Kesimpulannya adalah

َّ  أ،صةُ ال حق ْول
.. حن
حو ُخالح ح

Kesulitan

صعُ ْوبحة
ُ

Ketelitian

ِدقَّة

Keterampilan

حم حه حارة

Keterampilan berbicara

حم حه حارةُ ال حكالحم

Keterampilan berkreasi

حم حه حارة اِبْتِ حكا ِريَّة

Keterampilan kebahasaan

حم حه حارات لُغح ِويَّة

Keterampilan memahami

حم حه حارة اِ ْستِْي حعابِيَّة

Keterampilan membaca

ِ ُمهارة
القحراءحة
حح ح

Keterampilan mendengar

ِ ُمهارة
اال ْستِ حماع
حح ح
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Keterampilan menulis

حم حه حارةُ الكِتحابحة

Ketetapan, pernyataan mahasiswa

إِقْ حر ُار الطحالِب

Ketua

الرئِْيس
َّ
ِ رئِيس
الق ْسم
ُ ْح

Ketua fakultas

ِ رئِي
ِ
العحربِيحة
س ق ْس ِم الُلغحة ح
ُ ْح

Ketua jurusan bahasa Arab

Ketua jurusan bahasa dan sastra Arab

Ketua jurusan pendidikan bahasa Arab

ِ ِ
ِ
العحربِيَّ ِة حوأ ححد ِِبحا
س ُش ْعبحة اللُّغحة ح
ُ حرئْي
ِ ِ
ِ
ِ
العحربِيَّة
س ُش ْعبحة تح ْعلْي ِم اللُّغحة ح
ُ حرئْي

Ketua penguji

س املنحاقح حشة
حرئِْي
ُ
ُ

Kilat

ُم ْستح ْع حجلحة

Kira-kira, sekitar

تح ْق ِريْبا

Kisi-kisi

بححر ِامق

Kitab kuning

ِ
اب ح
ُ كتح
ُص ْفحراء

klarifikasi (uraian/penjelasan)

ِ التح و
ضْي ُح
ْ

klasifikasi

ِ تح، التح ْق ِسيم،التح ْف ِريق
ب
ُ صنْي
ْ ُْ
ُْ
ُ ْ التح ْب ِوي،ف األحنْ حو ِاع

klasifikasi berdasarkan isi

ِ التح
)ف ( حوفْ قا لِْل ُم ْحتح حوى
ُ صنْي
ْ

klasifikasi berdasarkan kurikulum

ِ التح
)ف ( حوفْ قا لِلْ حمْن حه ِج
ُ صنْي
ْ

Kode

 ُرُم ْوز- حرْم ُز ج
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وعةُ أ ْحَبحاث
حَْم ُم ح

Koleksi riset

حع ُم ْود ِم ْن حج ْد حول ..

Kolom

تح ْعلِْيق

Komentar

ِ
ِ
التح ْعلْي ُق حوالتح ْفس ْيُ

komentar dan interpretasi

تح ْعلِْي حقات

komentar/tambahan

اللح ْجنحةُ (ج ِجلحان)

Komite

اصة
حجلْنحة حخ ح

Komite khusus

حجلنحةُ ا ِإلمتِحا حَن ِ
ت
ْ ْ ح

Komite ujian

التح حع ُه ُد ،ا ِإللْتِحز ُام

Komitmen

إِلْتِحز حام بِ

Komitmen dengan

ُم حق حارنحة

Komparasi

طح ِريْ حقة امل حق حارنحة
ُ

Komparatif metoda

حك حفاءحة

Kompetensi

َّرةُ لُغح ِويَّة/إِ ْم حكانِيَّة لُغح ِويَّة
ُم حقد ح

Kompetensi bahasa

ُمنحافح حسة

Kompetisi

َُْمتح ِوَيت البح ِ
ث
ح ُ حْ

Komponen-komponen penelitian

تح ْركِْيب/تح ْك ِويْن

Komposisi

اِ ْستِْي حعاب

Komprehensif

51

ِ
ب األِحل
احلحاس ُ

komputer

ِِ
صال
اتّ ح

Komunikasi

ِ
ي
اتّ ح
صال لُغح ِو ّ

Komunikasi bahasa

ِ
صال حر ِِْسي
إِت ح

Komunikasi formal

ِ
صال حغ ْي حر ِِْسي
إِت ح

Komunikasi informal

ُم ْؤَتححر

Konferensi

حَتْكِْيد

Konfirmasi

حَتْكِْي ُد الححَِب

Konfirmasi berita

ِ ِ ِِ
اِ ْعتِم ِ
ي
حُ
اد م ْن طحْرف حجلْنحة املُنحاقش ْ ح

Konfirmasi/persetujuan dari pihak penguji

اِ ْستِْن تحاجِ ،ختحامِِ ،نحايحة

Konklusi,kesimpulan

الِتكِْي ُز
حْ

Konsentrasi

ِ
الفكْرةُ ،امل ْق حِتحِ ،
الصْي غحةُ
حم ْف ُهوم ،ح ُ ح ُ

Konsep

ص ُوُر
ا ِإل ْد حر ُاك ،التح ح

Konsepsi

اِلْتِزام ،إِلْزام ،تحع ُّهدِ ،
االتِّ حساق
ح ح ح

Konsisten

اِ ْستِ حش حارة

Konsultasi

مع ِ
اصر
ُح

Kontemporer

اد
ب ،التح ح
ض ،التح ح
ضُ
التح نحاقُ ُ
ض ُار ُ

Kontradiksi

ص ِحْيح
تح ْ

Koreksi
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ص ِّحح
ُم ح

Korektor

اِْرتِبحاط

Korelasi

اِ ِّ ْرتِبحاط حسالِب

Korelasi negatif

اِ ِّ ْرتِبحاط ُم ْو حجب

Korelasi positif

اسالحت
اسلحة ج ُ -محر ح
ُمحر ح

Korespondensi

ُم ْفحرحدات

Kosakata

حم حعايِْي تح ْق ِوِْْي الْبح ْحث

Kriteria penilaian riset

نح ْقد ج  -نُ حق ْد

Kritik

نح ْقد بحنَّاء

Kritik membangun

نح ْقد ْاأل ْحَب ِ
اث الْعِلْ ِميَّة
ح

Kritik riset-riset ilmiah

ِ ِ
اسة
الو ْح حدة ال ّد حر ح
املحنْ حه ُج حعلحى ُم ْستح حوى ح

KTSP

حَْم ُم ْو حعةُ األ ْحَبحاث/البُ ُح ْوث

Kumpulan penelitian

ِمْن هج ج  -منح ِ
اهج
ح
ح

Kurikulum

ِ
العحربِيَّة
حمنْ حهج تح ْعلْي ِم اللُّغحة ح

Kurikulum pembelajaran bahasa Arab

حد ْوحرات لُغح ِويَّة

Kursus berbahasa

L
ُمُْتحَِب /حم ْع حمل

Laboratorium
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lambang lisan

ُُرُم ْوُز اللح ْف ِظيَّة

Lampiran-lampiran

حمالح ِحق

Lancar dalam berbicara

طحالحقحة ِف ال حكالحم

Latar belakang masalah

ِ ْ حخل- حخلْ ِفيةُ الب ْحث ج
ف ِّ ََّيت البح ْحث
ح ح

Latihan

َّض ِريْبحات
ْت

Latihan berantai/bersambung

تح ْد ِريْب ُم حسلْ حسل

latihan berkomunikasi

ب حعلحى ال حكالحِم
ُ ْالتح ْد ِري

Latihan mengulang

تح ْد ِريْب التِكحْرار

Layar

 لح ْو ححة،اشة
حش ح

Layar penampilan

ِ العحر
ض
حش ح
اشةُ ح

Lebar halaman

الص ْف حح ِة
ُ حعحر
ض ح

Lebih besar

ُأح ْك حَب

Lebih utama

ض ُل
أحفْ ح

lembaga bahasa

ِ عِلْم
اعةُ امل ْع حج ِم
صنح
ح
ُ
ُ
حَْم حم ُع الُّلغح ِة

Lembaga budaya

ُم حؤ َّس حسات ثح حقافِيَّة

Lembaga ilmiah

َجحْعِيحة عِلْ ِميَّة

Leksikologi
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Lembaga keilmuan

ُم حؤ َّس حسات عِلْ ِميَّة

Lembaga perekonomian

ِ
ص ِاديَّة
ُم حؤ َّس حسات اقْت ح

Lembar kerja

الع حم ِل
حوحرقحةُ ح

Lembar pemisah

ِ ورقحة فح
اصلحة
حح

Lembar sampul

ِ ص ْفحةُ الغِالح
ف
ح ح

Lembaran instrumen penelitian

ِ
ِ ات البح
ث
ُ أ ْحوحر
ْ اق أ ححد حو ح

Lembaran kosong

حوحرقحة فحا ِر حغة

Les

التح ْعلِْي ُم التِلْ حقائِي

Level

ُم ْستح ِوحَيت

Library and information sciences

املكْتح بحة حوعِلْ ُم امل ْعلُ ْوحمات
ح
ح

Lihat contohnya

اُنْظُرْ النح ُم ْو حذ ُج

Lihat juga

اُنْظُْر أحيْضا

Linear regresi

إِ ِْْن حدار حخ ِطّى

Lingkungan alami

بِْي ئحة طحبِْيعِيَّة

Lingkungan bahasa

بِْي ئحة لُغح ِويحة

Lingkungan buatan

ِ
ص ِطنحعِيَّة
ْ بِْي ئحة ا

Linguistik teoritis

ِ
العام
علْ ُم الُّلغحة النَّظح ِري ح

Linguistik terapan

عِلْ ُم الُّلغُة التَّطْبِْي ِقي
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حم حو ُاد البح ْحث

Literatur riset

آخر
حم ْر حجع ح

Loc.cit

حْلْ حجات ُم حعيَّنحة

Logat tertentu

حَمح ُّل البح ْحث  ،حم حكان الْبح ْحث

Lokasi penelitian

M
الطح ِريْ حقة ا ِإل ْستِ ْقحرائِيَّة

Metode induktif

الطح ِريْ حقة التح حك ُاملِيَّة

Metode integrative

طح ِريْ حقة طولِيَّة

Metode longitudinal

طح ِريْ حقة إِ حع حادة ا ِإل ْختِبحار

Metode test-retest

حَنُْوذحج حع ْش حوائِي

Model Random

تح ْوِزيع ُمتح حع ِّدد املتح غحِ حيات
ُ

Multivariate distribusi

صاءحات تح حع ُدد املتح غحِ حيات
إِ ْح
ح
ُ

Multivariate statistik

إِ ْختِبحار ت ُمتح حع ِّدد املتح غحِّحيات
ُ

Multivariate t-test

حم ْع حهد

Ma’had

حم ْد حر حسة

Madrasah

حَمحالَّت

Majalah

حَمحلحة اح حك ِاد ْْيِيَّة

Majalah akademik
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حَمحلَّة تح ْربح ِويحة

Majalah pendidikan

حوحرقحة حَْبثِيَّة

Makalah

حكائِن حح ّي

Makhluk hidup

امل ْع حن (ج حم حعان)
ح

Makna

امل ْع حن الُلغح ِوي
ح

Makna bahasa

ص ِطالح ِحي
مع حن ِإل ْ
الح ْ

Makna istilah

امل ْع حن الحاص
ح

Makna khusus

ي
املحْع حن الح ح
مجا ِز ُ

Makna kiasan

امل ْع حن احلحِقْي ِقي
ح

Makna sebenarnya

ام
الح ْ
الع ُ
مع حن ح

Makna umum

إِ حد حارة ذحاتِيَّة

Manajemen pribadi

إِ ِّ حد حارة حَجحاعِيحة

Manajemen tim

حَْتلِيل التح غحاي ِر متح ع ِّدد املتح غحِي ِ
ات
ْ ُ ُ ُ ح ُ ُ ّح

MANCOVA= multiple analysis covariance
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أ حِ
حهّيَّةُ الْبح ْحث

Manfaat penelitian

تحالحعُب

Manipulasi

حَْتلِيل التح باي ِن متح ع ِّدد املتح غحِي ِ
ات
ْ ُ ح ُ ُ ح ُ ُ ّح

MANOVA= Multiple Analysis of varience

حملحف ج  -حملح حفات

Map

ت امل ْستح ْقبح ُل
الوقْ
ح ُ ُ

Masa depan

الوقْت احل ِ
اض ُر
ح ُ ح

Masa kini

صر التَّ حف ُّجر الْ حم ْعحر ِف
حع ْ

Masa ledakan informasi

فحْ حِتةُ التح ْوِجْي ِه

Masa orientasi

فحْ حِتة ا ِإل ْسِ ِْتحداد

Masa pengembalian

فحْ حِتةُ ا ِإلنْتِ حق ِال

Masa transisi

ِ ِ
ص ِاديَّة
ُم ْشكلحة اقْت ح

Masalah ekonomi

ُم ْشكِلحة فح ْرِديَّة

Masalah individu

ِ
اجتِ حماعِيَّة
ُم ْشكلحة ْ

Masalah kemasyarakatan
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Masalah pendidikan

ُم ْشكِلحة تح ْربح ِويَّة

Masalah sehari-hari

ُم ْشكِلحة يح ْوِميَّة

Masalah sosial/kemasyarakatan

ِ
اجتِ حماعِيَّة
ْ ُم ْشكلحة

Masalah tertentu yang spesifik

ِ
ِ
صة
ّ ُم ْشكلحة ُم حعيَّنحة ُمتح حخ
صح

Masalah-masalah kemasyarakatan

اجتِ حماعِيَّة
أ ْحو ح
ْ ضاع

Masalah-masalah perekonomian

ِ
ص ِاديَّة
أوضاع اقْت ح

Masalah-masalah politik

ِ أوضاع ِسي
اسيَّة
ح

Masalah-masalah psikis

ضاع نح ْف ِسيَّة
أ ْحو ح

Masalah-maslah individu

ِ ضاع حش ْخ
صيَّة
أ ْحو ح
ي
ّ حد ْخ ُل لُغح ِو

Masukan bahasa

َُْمتح حم حعات حَن ِميحة

Masyarakat berkembang
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حم حو ُاد امل حح حادثحِة
ُ

Materi percakapan

ادة الْبح ِ
ث الْعِلْ ِم ّي
حم َّ ح ْ

Materi riset ilmiah

ادة ج حم حو ّاد
حم َّ

Materi/mata kuliah

ُم ْعظح ُم/أح ْكثح ِريحة/أح ْغلحبِيحة

Mayoritas

س حّط
ُمتح حو ِّ

Mean

حو ِسْي لحة ج  -حو حسائِل

Media

الو حسائِ ُل التح حفاعُلِيحةُ
ح

Media interaktif

الو حسائِ ُل املتح حك ِاملحةُ
ح
ُ
حو ِسْيط

Media terpadu

Median

ِِ
حسالِْيب عِلْ ِميَّة
أْ
ُسلُ ْوب علْم ّي ج  -أ ح

Mekanisme ilmiah

حي حع حمل …
ِمُح حار حسة أ ِّ

Melaksanakan kegiatan apapun ..
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Melalui menciptakan hubungan

ِم ْن ِخالحِل إِ ْْيحاد الْ حعالحقحات

Melatih telinga

َتحِْريْ ُن األُذُن

Memahami bacaan

فح ْه ُم امل ْق ُرْوء
ح

Memahami bacaan lewat pendengaran

فح ْه ُم امل ْس ُم ْوع
ح

Membahas tentang

ث ِف
حَبح ح

Memberi laporan

أ ْحعطحى تح ْق ِريْرا

Membicarakan mengenai, berbicara tentang

ث حع ْن
َّّ حّ ح
ّ حَتحد

mementingkan

ِ  ي ْهتح ُّم- اِ ْهتح َّم
ب
ح

Memotivasi siswa

حَْت ِفيز الطَّلحبحة

Memperoleh

... ص حل حعلحى
حح ح
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Memperoleh bahasa

ِِ
اب الُّلغحة
ُ ا ْكت حس

Menandatangani

..حوقح حع حعلحى

Menarik/menyenangkan

ُم حش ِّوقحة

Mencari

ث حع ْن
حَبح ح

Mencari solusi yang tepat

ِح ُّل امل ْشكِلحة
ُ

Mencatat hasil wawancara

تح ْس ِجْي ُل امل حقابحلحة
ُ

Menciptakan kebiasaan baru

الع حادةِ اجلح ِديْ حدة
تح ْك ِويْن ح

mendisain lingkungan pembelajaran

ص ِمْي ُم البِْي ئح ِة التح ْعلِْي ِميَّة
ْ تح

Menelaah

يُطحالِ ُع-طحالح حع

Meneliti pendapat masyarakat

ِ
الرأْ ِي العاحِم
د حراساحت ح

Mengambil kesimpulan

استِْي بحاط
ْ
يح ْش حم ُل-مشل

Mengandung/berisi
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Mengetahui kecenderungan …

... حم ْع ِرفحة ُميُ ْول

Mengetahui kemampuan …

... حم ْع ِرفحة قُ ْد حرة

Mengetahui kondisi

حم ْع ِرفحة الظُُّرْوف

Mengoreksi sendiri

ص ِحْيح حذ ِات
ْ تح

Mengoreksi teman sebaya (sesama)

الزحمالحء
ُّ ص ِحْي ُح
ْ تح

Mengungkap hubungan antara fenomena yang
bermacam-macam

ِ
ي الظَّحو ِاهر الْ ُم ْختحلِ حفة
ا ْكت حشاف الْ حع حالقحات بحْ ح

Mengungkap sejauh mana kevalitan riset

ِ ِِ
اسات حو ْاأل ْحَبحاث
ُ ا ْكتِ حش
اف حم حدى دقَّة ال ّد حر ح

Mengutip

نح ْقل
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Meningkatkan kemampuan siswa

يُنح ِّمى حك حفاءحةح الطُالَّب

Meniru

إِقْتِبحاس

Menjadi guru /diangkat menjadi guru

ي ُم حد ِّرسا
عُِّ ح

Menterjemahkan

يُحِْتِج ُم-تح ْر حج حم

Menurut

ُالكِتحابحةُ امل حو حج َّهة
ُ
عِْن حد

Menurut teori ini,….

.. فحإِ َّن،بِنحاء حعلحى حه ِذهِ النَّظح ِريَِّة

menulis terbimbing

ِ بِنحاء حعلحى حه حذا امل ْذ حه
.. فحإِ َّن،ب
ح

Menurut aliran/pendapat ini,…

Menurut teori

. . . ض ْوء نحظح ِريَّة
ِف ح

Menyampaikan

يُلْ ِقي-أحلْ حقى
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تح حسلَّ حم إِ حل

Menyerahkan kepada

اسة املكْتحبِيَّة
حمْن حه ُج ال ِّد حر
ح
ح

Meode kajian pustaka

يح ْستح ِجْيب بِطح ِريْ حقة حسلْبِيَّة

Merespon dengan cara nogatif

اج حعة
ُمحر ح

)Me-review (mengulang kembali

حعلحى الْحر ْغ ِم ِم ْن ...

Meskipun

طح ِريْ حقة طحبِْيعِيَّة

Metode alami

اَنت
ُسلُ ْوب حَْتلِْيل الْبح يح ح
أْ

Metode analisa data

ُسلُ ْوب حَْتلِْيل الْ ُم ْحتح حوى
أْ

Metode analisa isi

طح ِريْ حقة التح ْحلِْيلِيَّة

Metode analitis

ِ
ص ِريَّة
طح ِريْ حقة ِسحْعيَّة بح ح

Metode audio –visual
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ِ
ضة
اسة ُم ْستح ْع ِر ح
د حر ح

Metode cross-sectional

الطح ِري حقة ا ِإلستِْن ب ِ
اطيَّة
ْ
ْ ح

Metode deduksi

طح ِريْ حقة ِسحْعِيَّة حش حف ِهيَّة

Metode dengar –ucap

ص ِامتحة
طح ِريْ حقة ح

Metode diam

طح ِريْ حقةُ املنحاقح حش ِة
ُ
الطح ِريْ حقة التحا ِرِْْييَّة

Metode historis

طح ِريْ حقة عِلْ ِميَّة

Metode ilmiah

اضي أحس ِ
ِِ
ِ
اسيَّ ْي
تُ ْستح نحد الطَّ ِريْ حقة الْعلْميَّة إِ حل افْ حِت ح ْ ح

Metode ilmiah didasarkan atas dua asumsi dasar

Metode diskusi

اس ِة املكْتحبِيَّة
ِمنْ حهج ال ِّد حر
ح
ح

Metode kajian pustaka

طح ِري حقة مب ِ
اشحرة
ْ ُح

Metode langsung

ِ
اسة طحْولِيحة
د حر ح

Metode longitudional
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Metode menghasilkan pengetahuan

ص ْول حعلحى الْ حم ْع ِرفحة
ْ طُُرق
ُ ُاحل

Metode menyampaikan pelajaran

ِ طح ِري حقة حَْت
ض ْي الْ حد ْرس
ْ

Metode modern

طريقة حديثة

Metode penelitian

ِمنْ حهج البح ْحث

Metode penelitian kualitatif

ِ ِمنْ هج البح
ث ال حكْي ِفي
ْح ح

Metode penelitian kuantitatif

ِ ِمْن هج البح
ث ال حك ِّمي
ْح ح

Metode penentuan masalah penelitian

اختِيحا ِر ُم ْشكِلح ِة الْبح ْحث
ْ طح ِريْ حقة
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حسالِْيب َجحْ ِع
ُسلُ ْوب َجحْ ِع الْبح يح ح
أْ
اَنت ج  -أ ح
اَنت
الْبح يح ح

Metode pengumpulan data

طح ِريْ حقة كِتحابحِة اْلبح ْحث

Metode penulisan riset

ِ
الِت حَجحة
طح ِريْ حقة ال حق حواعد حو ح ْ

Metode qawaid terjemah

حمنْ حهج الْبح ْحث الْعِلْ ِمي

Metode riset ilmiah

طح ِريْ حقة اِ ْْيحائِيَّة

Metode suggestopedia

طح ِري حقة ِ
اال ْستِ حجابحة اجلح حس ِديَّة ال حك ِاملحة
ْ

Metode total physical

حمْن حهج البح ْحث

Metodologi penelitian
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طح ِريْ حقة تح ْد ِريْ ِ
العحربِيَّة
س اللُّغحة ح

Metodologi pengajaran bahasa Arab

حعلحى حسبِْي ِل املِثح ِال

Misalnya

حَنُْو حذج ج  -حَنح ِاذج

Model

َّم ْوذح ِج ُي
س الن ُ
ال حد ْر ُ

Model pelajaran

ِ
الص ْرف
ع ْل ُم ح

Morfologi bahasa arab

تح ْش ِويْق /حدافِعِي

Motivasi

تح ْش ِويْق حخا ِرِجي /حدافِع حخا ِرِجي

Motivasi ekstrinsik

تح ْش ِويق حذ ِات/دافِع حذ ِات/دافِع د ِ
اخلِي
ح ح
ح
ْ

Motivasi instrinsik

اِ ْستِ ْهالحل ِ /ش حع ُار

Motto

ُمتح حع ِّد ُد اجلححوانِب

Multi sektor/segi

الو حسائِ ُل املتح حع ِّد حدةُ
ح
ُ
إِ ْرتِبحاط ُمتح حع ِّدد

Multiple correlation

إِ ِْْن حدار ُمتحع ِّدد

Multiple regression

Multimedia
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حَْتلِْيل التح بحايُن املتح حع ِّدد
ُ

Multivariate analisa perbedaan

N

Nama gambar

الر ُس ْوم
ُ عُنْ حوا ُن

Nama judul

اجلح حدا ِول
ْ عُنْ حوان

Nama lengkap

ِ
اال ْسم ال حك ِامل

Nama-nama pengarang

اح ِْسحاءُ امل حؤلِِّف ْي
ُ

Nama-nama siswa

حِسحاءُ الطحلحبحة
ْأ

Nasehat peneliti untuk meningkatkan kemampuan
siswa

ِ اِقِْتح الب
ث لِتح نْ ِميح ِة حك حفاءحةِ الطُالَّب
ُ اح
حح ح ح

Naskah

ُمحْطُْوط

Negara-negara berkembang

ُد حول حَن ِميحة

Negatif

 حسلْبِيحة،حسلِْب

Negeri

ُح ُك ِميَّة
70

ب ِف ِ
نحتِْي حجةُ الطُالَّ ِ
اال ْختِبحا ِر ِّ ال حقْبلِي

Nilai mahasiswa di ujian ….

ب ِف ِ
نحتِْي حجةُ الطُالَّ ِ
اال ْختِبحا ِر ِّ الثَّانِي

Nilai mahasiswa di ujian ke 2

قِيحم عِلْ ِميَّة

Nilai-nilai ilmiah

َِنْحرة /حرقْ ُم ج  -أ ْحرقحام

Nomor

ِ
ات البح ِ
ث
أ ْحوحر ُ
اق أ ححد حو ح ْ

Nomor lembar instrumen penelitian

حرقْ ُم اآليحِة

Nomor ayat

الرقْ ُم التح ِال
ح

Nomor berikut

الر ُس ْوِم
أ ْحرقح ُ
ام ُ

Nomor gambar
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حرقْ ُم ال حقْي ِد

Nomor induk mahasiswa

ام اجلح حدا ِول
أ ْحرقح ُ

Nomor jadwal

ام املالح ِحق
أحرقح
ْ ُ ح

Nomor lampiran

حرقْم التح ْو ِظْيف

)Nomor pegawai (NIP

حرقْم التح ْس ِجْيل

Nomor pendaftaran

الس ْوحرة
حرقْم ُ

Nomor surat

الو ِظْي حف ِة
حرقْ ُم ح

Nomor tugas

أ ْحرقحام ُمتح تحابِ حعة ،أ ْحرقحام ُمتح تحالِيحة

Nomor urut

قحانُ ْون عِلْ ِميَّة

Norma ilmiah

O
ضوعِي
حم ْو ُ

Objektif

ضوعِيحةُ
مو ُ
الح ْ

Objektifitas

ُمالح ححظحة

Observasi
72

Observasi langsung

اشحرة
ُمالح ححظحة ُمبح ح

Observasi terstuktur

ُمالح ححظحة ُمْن تحظح حمة

Observasi tidak langsung

اشحرة
ُمالح ححظحة غُ ْيُ ُمبح ح

On-line

ِ اِتِصال مب
اشر
ح حح

Op.cit

حم ْر حجع حسابِق

Orientasi keilmuan

ِ
اهات عِ ْل ِميَّة
ّاَتح ح

Originil

حصلِي
ْأ

Otodidak

تح حعلُّم ذح ِات

Otonom

ِ مستح ِقل د
اخلِي
ُْ ح

Otoritas

السلْطحة
ُّ

Otoritas formal

ُسلْطحة حر ِِْسيحة

Otoritas kepemimpinan

ِ
ِالقيادة
ُسلْطحة ح ح
P
حمكْتح بحةُ البح ْحث

Perpustakaan riset
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اِ ْستِ ْع حد ُاد ا ِإل ْختِبحا ِر

Persiapan evaluasi

اَِِتح ِ ِ
ي
ُ
اد املُحعلم ْ ح

Persatuan guru

اِ ْحتِ حجاج

Protes

اِ ْحِ حِتاف

Profesionalisme

اِ ْختِبح ُار قح ْبلِي

Pre-test

اِ ْختِبحار بح ْع ِدي

Post-test

اِ ْختِتحام

Penutup

اِ ْدراك الطُالَّ ِ
ب
ح

Persepsi siswa

ِ
ِ
ي
ا ْد حراك املُحد ِّرس ح

Persepsi guru

ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ص ِويْت،
ا ْست ْف حسا ُر م ْن ِنحائيَّات طحْرفيَّة  ،ح
ت حّ ْ
اِقِْ حِتاع  ،اِنتِ حخاب

Polling

اِ ْستِْي حعاب

Pemahaman

اِ ْع حد ُاد الحطالِب

Persiapan mahasiswa

ِِ
احات حَْبثُ /م ْق ححِت ححات البح ْحث
اقْ حِت ح

Proposal penelitian

ِ ِ ِ ِِ
اسة
ا ْم حكانيحة حكافيحة لد حر ح

Potensi yang cukup untuk belajar

اِ ْم حكانِيَّة

Potensi

اِنْتحاج

Produksi, menghasilkan

ال التحأْلِي حف ِ
ِِ
ات
انْت حح ُ ْ

Plagiat
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Perhatian yang besar

ِِ
ِِ
اسة
ا ْهت حمام حكبِ ْي لد حر ح

Pengunaan instrument

ِ
حج ِهحزة حو ْاأل ححد حوات
ْ است ْخ حدام ْاأل
ْ

Pengambilan kesimpulan

استِنْ تحاج
ْ
ِ
اال ْد حر ُاك احلِ ِّس ُي

Persepsi indera

اق
ُ ا ِإلتِحف

Persetujuan

ِ
الر ِِْس ُي
اإل ْعالح ُن ح

Pengumuman resmi
Pengutipan

ِِ
اس
ُ اإلقْتبح

Pengaruh

ِ
ُالتحأْثي

Perencanaan

ط
ُ التح ْخ ِطْي

Penterjemahan bebas

الِت حَجحةُ التح ْف ِس ِييحة
ْح

Penterjemahan secara harfiah

ُالِت حَجحةُ احلحْرفِيحة
ْح

Pesan

ِ التح و
ُصيحة
ْ

Periode

)ال حد ْوُر (ج اح ْد حوار

Para dosen yang berbahagia (bapak-bapak dosen)

حساتِ حذة
َّ
الس حّ حادات األ ح

penampilan(demontrasi)

ِ ِِ
الع حملِي
ح
التح ْوضْي ُح ح/الش ْر ُح ِِبأل ْحمثلحة

Proses

ُالع حملِيحة
ح

Positivism

ُضعِيحة
ْ الو
ال حف ْل حس حفةُ ح
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ام
ُ الع
املحْب حدأُ ح

Prinsip umum

امل حِْتِج ُم
ُ

Penterjemah

املالح ححظحة ِبِمل حش حارحكة
ُ
ُ
ِِ أحداء ب ر
اَم ّي
ح حح

Pengamatan peserta

Pelaksanaan program
Penomoran halaman

ِ أحرقحام الص ْفح
ات
ْ ُ ح ح

Prinsip-prinsip riset ilmiah, dasar-dasar penelitian
ilmiah

ِ أحس
ِ اسيَّات الْبح
ث الْعِلْ ِمي
ْح
ح

Pertanyaan terbuka

حسئِلحة حم ْفتُ ْو ححة
ْأ

Pertanyaan tertutup

حسئِلحة حم ْق ُف ْولحة
ْأ

Pertanyaan terbimbing

حسئِلحة ُم حو َّج حهة
ْأ

Permainan bahasa

أحلْ حعابُ لغح ِويَّة

Prioritas

أ ْحولح ِويَّة

Prioritas utama

أ ْحولح ِويَّة عُْل حي

Professor

ُستحاذ
ْأ

Pendekatan sistematis

ُسلُ ْوب النَّظْم
ْأ

Pendekatan eksperimen

ِ
ب
ْأ
ّ ُِْسلُ ْوب حَْتري
ص ِف ّي
ْ ُسلُ ْوب حو
ْأ

Pendekatan deskriptif

Penguasaan keterampilan riset ilmiah
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ِ
ِ ات الْبح
ث الْعِْل ِمي
ْ إِتْ حقان حم حه حار ح

Pelaksanaan penelitian

ات البح ْحث
ُ إِ ْجحراءح

Prosedur analisa

ات التح ْحلِْي ِل
ُ إِ ْجحراءح

Prosedur pengevaluasian data

ِ اَن
ت
ات تح ْقيِْي ِم البح يح ح
ُ إِ ْجحراءح

Prosedur pengumupulan data

اَنت
إِ ْجحراءُ َجحْ ِع البح يح ح

Pelaksanaan ekperimen

َّج ُارب
إِ ْجحراء الت ح

Prosedur

ات
ُ إِ ْجحراء ج ا ِإل ْجحراءح

Percobaan penelitian

إِ ْختِبحار ُمحراقحبحة

Pengujian hipotesis

ِضيّة
ِ
ِ
إِ ْختبح ُار ال حف ْر َّ ح

Pilihan/option

إِ ْختِيح حارات

Persepsi

إِ ْد حراك

Product moment correlation

الع ُزْوِم
إِ ْرتِبحاط ح
ض ْرب ح

Persiapan wawancara

إِ ْع حداد لِْل ُم حقابحلحة

Pengumuman

ِ
ومات
م ْعلُ ح،
 ا ْخبحار ح،إِ ْعالحن

Pernyataan mahasiswa

ِ ِإِقحر ُار الطحال
ب

Pernyataan mahasiswa

إِقْ حر ُار الطَّالِب

Persembahan

إِ ْه حداء
ِ ِ
ص ِف ّي
حَْبث إِّ ْجحرائي ح

Penelitian tindakan kelas

Penelitian tindakan (action research)

77

حَْبث إِ ْجحرائِي

Prosedur riset

 حَْبث أ ححداء:حَْبث إِ ْجحرائِي

Penelitian evaluatif

حَْبث تح ْق ِوْْيِي

Penelitian motivasi

حَْبث حد حوافِعِي

Penelitian proses

حَْبث حع حملِيَّة

Penelitian non aktif

حَْبث حغ ْيُ تح حفاعُلِي

Penelitian mandiri

حَْبث فح ْرِدي

Penelitian survei

حَْبث حم ْسح

Penelitian pengamatan

حَْبث ُمالح ححظح ِات

Penelitian produk

حَْبث ُمنْ تحج

Penelitian terorganisir

حَْبث ُمنظَّم

program radio pendidikan

ِ
اع ِة التح ْعلِْي ِميَّة
بححرام ُج ا ِإلذح ح

Program

بح ْرحَن ِم ُج

Program tes

ِ ب رحَن ِمج
اال ْختِبحا ِر
ُ ْح

Program prioritas

بح ْرحَن ِم ُج األ ْحولح ِوََّيت

Program SPSS

ِ ب رحَن ِمج ا ِإلحص ِاء لِْلعلُوِم
اال ْجتِ حماعِيَّة
ْ ُ حْ ُ ْ ح

program komputer

ِ ب رحَن ِمج احل
ِ اس
ب األِحل
حْ ُ ح

program kegiatan

ِ ب رحَن ِمج النح حش
اط
ُ ْح
ِ ِ
ِِ
Akta IV ي
بح ْرحَنم ُج حَتْهْي ِل املُحعلّم ْ ح

Program akta IV
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اَنت
 بحيح ح- بحيحان ج

Penjelasan

Pengecekan keabsahan temuan

ِ وث املْن تحج
ات
َُبُ ُ ُ ح
س امل ْد حر حسة
حَتْ ِسْي
ُ
ح
ِ حَتْكِي ُد
ص َّح ِة النح تحائِ ِج
ْ

Pembuktian ekperimen

حَتحقُّق حَْت ِريِْب

Pembatasan masalah, penentuan masalah

حَْت ِديْد الْ ُم ْشكِلحة

Penetapan pelaksanaan tetap

َّ حَْت ِديْد ا ِإل ْجحراءحات
الال ِزحمة

Perencanaan penelitian

ِ ط البح
ِ
ث
ْ حَتْطْي ُ ح

Produk riset
Pendirian madrasah

ط طح ِويْ ِل امل حدى
ُ حَتْ ِطْي
ح
ِ ط قح
ص ِْي امل حدى
ُ حَتْ ِطْي
ح
ط حو ِظْي ِفى
ُ حَتْ ِطْي

Perencanaan jangka panjang

Perencanaan jangka pendek
Perencanaan fungsional

ِ
س اللُّغح ِة
ُ ْتح ْدري

Pembelajaran bahasa
Pembelajaran keterampilan berbicara

ِ
س حم حه حارةِ ال حكالحِم
ُ ْتح ْدري

Pengajaran tidak langsung

ِ تح ْد ِريس غحي مب
اشر
ْ ُْ ُح

Pengajaran langsung

ِ تح ْد ِريس مب
اشر
ْ ُح

Penelitian organisasi

تح ْدقِْيق تح ْن ِظْي ِمي

Pengumpulan

 تح حدا ِويْن- تح ْد ِويْن ج

Pendidikan

تح ْربِيَّة
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ِ
ِ
اسة
َّر ح
تح ْسجْيل حمحراجع الد ح

Penulisan daftar pustaka penelitian

تحطْبِْيق التَّ ْفكِ ْي الْعِلْ ِم ّي

Penerapan prosedur/metode ilmiah
Pengembangan sains

تحطْ ِويْ ُر العُلُ ْوِم

Penguatan

 تح حعا ِزيْز- تح ْع ِزيْز ج

Pengajaran bahasa

تح ْعلِْي ُم الُّلغحة

Pengajaran bahasa untuk orang asing

ِ
ِ
حجنحبِيَّة
ْ تح ْعلْي ُم اللُّغحات األ

Pengajaran bahasa untuk tujuan tertentu

اصة
َّ تح ْعلِْي ُم اللُّغح ِة ِألح ْغحراض حخ

Perubahan

تحغحُّي

Perubahan nilai

ِ تحغحُّي
القْي حمة

Penjelasan nilai siswa pada ujian ke 2 di siklus yang
pertama

ِ تح ْف ِسي نحتِيج ِة الطالب ِف
اال ْختِبحا ِر البح ْع ِدي
ُْ ْ ح
ِ
َّوِر األ ُْوحل
ْ للد

Perincian

ِ تح ْف
صْيل
تح ْفكِ ْي عِلْ ِم ّي

Pemikiran ilmiah

 تحثْ ِم ْي،تح ْق ِديْر

Penilaian

80

Pengantar

تح ْق ِد ْْي

Presentasi

ِ
عحرض،
تح ْقد ْْي ح

Persetujuan penelitian

تح ْق ِريْ ُر البح ْحث

Persetujuan pembimbing

 ُم حوافح حقةُ امل ْش ِرفِ ْي/تح ْق ِريْ ُر امل ْش ِرفِ ْي
ُ
ُ

Penetapan hasil tes

ِ تح ْق ِري ر نحتِيجة
اال ْختِبحار
ُْ ْ ح

Penciptaan kebiasaan

الع حادة
تح ْك ِويْ ُن ح

pembentukan konsep (gagasan)

ِ
ِالفكْرة
تح ْك ِويْ ُن ح

Prediksi

تحنح بُّؤ

Perkembangan social

تحنْ ِفْي ُذ امل حقابحلحة
ُ
ِ
اجتِ حماعِيَّة
ْ تح ْنميَّة

Perkembangan ekonomi

ِ ِ
ص ِاديَّة
تحنْميَّة اقْت ح

Pengembangan diri

تح ْن ِميَّة حذاتِيَّة

Probability distribution

تح ْوِزيع إِ ْحتِ حم ِال

Pengulangan

 تح حكا ِريْر- تِكحْر ُار ج

Pengulangan ekperimen

ِ
َّج ِربحة
ْ تكحْرار الت

Peradaban Arab Islam

ثح حقافحة حعحربِيَّة إِ ْسالحِميَّة

Pengumpulan data

َجحْ ُع البح يحا حَنت

Pengumpulan data dan fakta-fakta

احلححقائِق
ْ َجحْع الْ حم ْعلُ ْوحمات أح ِو

Pelaksanaan wawancara
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ُح ُك ْوِميَّة

Pemerintah

Proteksi

ِح ُل امل ْشكِلح ِة
ُ
ِِححايحة

Pakar

ِ  اِ ْختِص،  ع ِال،خبِي
اصي
حْ ح
ح

Pakar bahasa

حخبِ ْيُ الُلغح ِة

Proposal desertasi/doktoral

ُّ ُخطَّةُ ِر حسالحِة
الد ْكتُ ْوحرة

Proposal skripsi

ِ ُخطَّةُ ِر حسالحِة اللِْي حسانِْي
س

Problem solving

ِ خطَّةُ ِرسالحِة امل
اج ْستِ ِْي
ُ ح ح

Proposal tesis
Pengalaman studi

ِ ِ ِ ِ
ات عِلْ ِميَّة
ُ خ ْ حَب/خ ْ حَبةُ د حراسيَّة

Pengalaman mengajar

ِخ ْ حَبة تح ْعلِْي ِميَّة

Pengalaman

 ِخ ْ حَبات- ِخ ْ حَبة ج

Pengalaman kerja

ِخ ْ حَبة حع حملِيَّة

Pengalaman kebahasaan

ِخ ْ حَبة لُغح ِويَّة ج ِخ ْ حَبات لُغح ِويَّة

Petunjuk praktis

حدلِْيل حع حملِي

Periodik

حد ْوِري

Peranan-peranan

حد ْور ج ُد حوار

Pertanyaan riset

ِ سؤ ُال لِلْبح
ث
ْ ُح ح

Prilaku manusia

ِ ِ
ُّسلُ ْوك إنْ حسان
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Penjelasan yang ringkas mengenai validitasnya

ِ حشرح موجز عن
ص ْد ِق الْ حم ْعلُ ْوحمات
ْ ْ ُْ ح ح

Pas photo

ص ْوحرة حمشْ ِسيَّة
ُ

Pengawasan/kontrol

 ِرقحابحة/ضْبط
ح

Product moment

الع ْزِم
ح
ب ح
ُ ض ْر

Prosedur non-ilmiah

طح ِريْ حقة حغ ْي عِلْ ِميَّة

Permohonan penjelasan.

ِ طحلحب التح و
ضْي ِح
ْ ُ

Panjang halaman

الص ْف حح ِة
طُْو ُل ح

Pembahasan

ِ عرض ومنحاقح حشةُ نحتحائِ ِج البح
ث
ْح
ُ حح ح

Pada umumnya

 حعلحى ا ِإلطْالح ِق،حعلحى العُ ُم ِوم

Praktis

 فِ ْعلِي،حع حملِي

Proses penelitian

ِ عملِيات البح
ث
ْ حح ح ُ ح

Proses analisa

حع حملِيحة َتح ْل ِّيْلِيحة

Proses yang kontinu

حع حملِيحة ُم ْستح ِمحرة

Pelaksanaan

إِ ْجحراء/حع حملِيَّة

Purposive sampel

حعْي نحة حه ِادفحة

Psikolinguistik

عِلْ ُم اللُّغح ِة النَّ ْفس
عِ ْل ُم امل حع ِان
ح

Pragmatik bahasa Arab
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Pemeriksaan keabsahan data

اَنت
فح ْحص البح يح ح

Personal

فح ْرِديَّة

Paragraf

فح ْقحرة

Pasal dan sub-judul penelitian

ِ فُصول وعنحا ِوين املب
احْيث
ُ ْ ح ح ْ ُ حح

Pada bidang spesifikasinya

ِ اختِص
ِ
اصه
ِف حَمحال ْ ح

Penulis dan teman 2

ِ
آخ ُرْون
حكاتب حو ح

Pembicaraan terstruktur

 حكالحم ُم حقيَّد/حكالحم ُم حو َّجه

Penulisan

كِتحابحة

Penulisan laporan

كِتحابحةُ التح ْق ِريْر

Penulisan halaman cara

ِ كِتحابةُ تحرقِي ِم الص ْفح
ات
ح ْْ ح ح
حجلْنحةُ املنحاقح حشة
ُ
ِ لحوحةُ النح حشر
ات
ْح
ح

Panitia/ team penguji

papan buletin

ِ ِّول امل حؤل
ف
ُ حَْمه
ُ ُ
ِ م ْدخل البح
ث
ْح حُ ح

Pengarangnya tidak diketahui

Pendekatan penelitian

ِ
اس ِة
حم ْد حخ ُل ال ّد حر ح

Pendekatan pembelajaran

Pendekatan kemanusiaan

حم ْد حخل إِنْ حس ِان

Pendekatan dan jenis penelitian

حم ْد حخل حونح ْوع البح ْحث

Pustaka riset

ِ ِ
اسة
حمحراجع ال ّد حر ح
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Pusat data

ِ اَن
ت
حم ْرحك ُز البح يح ح

Penelitian harga

حم ْس ُح ِس ْعر

Padahal

َّ حم حع أ
... حن

Perpustakaan pusat

حمكْتح بحة حمْرحك ِزيَّة

Pendekatan historis

حمْن حهج حَت ِرِْْيي
ِ
ب
ّ ِْحمنْ حهج حَْتري

Pendekatan eksperimen
Pendekatan evaluatif-developing

حمْن حهج تح ْق ِوْْيِي حوتحطْ ِويْ ِري

Pendekatan kualitatif

ص ِفي
ْ حمْن حهج حو

Penerjemah

ُم حِْتِجم

Proposional

ِ متح نح
 ُمتح حسا ِوق، اسب
ُ

Populasi

َُْمتح حمع

Populasi penelitian

ِ َُْمتحمع البح
ث
ْ حُ ح
َُمح حادثحةُ امل حو حج حه ِة
ُ

percakapan terbimbing

Pencampuran bahasa

ُُمحالحطحة لُغح ِويَّة

Pengawasan personal

ُمحراقحبحة حذاتِيحة

Pengawas ujian

ِ مراقِب ا ِإلمتِح
ان
ُح ُ ْ ح

Pengawas pendidikan

ِ
ب التح ْعلِْي ِم
ُ ُمحراق

Pemeriksa

 ُم حفتِّش/ُمحراقِب
85

Pembimbing pertama

ُم ْش ِرف أ َّحول

Pembimbing kedua

ُم ْش ِرف حَثِن

Pembimbing

 ُم ْش ِرفُ ْون- ُم ْش ِرف ج

Pembimbing yang sesuai untuk belajar

ِِ ِ
اسة
ُم ْش ِرف ُمنحاسب لد حر ح

Problem

ُم ْشكِلحة

Problem umum

ُم ْشكِلحة حع َّامة

Persamaan ijazah

ِالشهادة
ُم حع حادلحةُ ح ح ح

Proportional sampling

ِ معاي نحة متح نح
اسبحة
ُ ُح ح

Pembanding

ُم حق حارنحة

Perbandingan penjelasan hasil ujian sesudah
eksperimen pada siklus pertama dan kedua

ِ م حقارنحة بي تح ْف ِس ِي نحتِيج ِة
اال ْختِبحا ِر البح ْع ِدي
ُ ح حْ ح ْ ْ ح
ِ لِلَّ حد ْوِر األ ُْوحل حوالث
َّان

Perbandingan hasil ujian sebelum eksperimen dan
sesudah

ِ م حقارنحة بي نحتِيج ِة
اال ْختِبحا ِر ال حقْبلِي حوالبح ْع ِدي
ُ ح حْ ح ْ ح

Premis minor/dasar pemikiran kedua

ِ
الص ْغحرى
ُ ُُم حقد حمة

Premis mayor/dasar pemikiran utama

ُم حق ِد حمةُ ال ُك ْ حَبى

Pendahuluan

ُم حق ِّد حمة

Premis minor

ِ
ص ْغحرى
ُ ُم حق ّد حمة

Premis mayor

ُم حق ِّد حمة ُك ْ حَبى
86

Pengamatan/observasi

 ُمالح ححظحات- ُمالح ححظحة ج

Penguji

ِ
 ُمنحاقِ ُش ْون- ش ج
ُ ُمنحاق
ِ منْ تح ِحل التحأْلِي حف
ات
ْ ُ ُ

Plagiator

ُمْن ِف ُذ املْن حهج
ح
 حهام،ُم ِهم

Pelaksana kurikulum
Penting

ُم حوافح حقةُ املنحاقِ ِش ْي
ُ

Persetujuan penguji
Profesi social

ِ
اجتِ حماعِيَّة
ْ م ْهنحة

Profesi perdagangan

ِم ْهنحة َِتحا ِريَّة

Profesi kedokteran

ِم ْهنحة ِطبِّيِّة

Profesi insinyur

ِم ْهنحة حهْن حد ِسيَّة

Pearson correlation coefficient

مع ِامل إِ ْرتِبحاط بيسون
ح

Phi Correlation coefficient

مع ِامل إِ ْرتِبحاط فاى
ح

Penyalin

 حَنقِل،حَن ِسخ

Penerbit

حَن ِشر

Penutur asli

حَن ِط ُق ِِبلُّلغح ِة

Photo copy

ص َّوحرة
نُ ْس حخة ُم ح

Pertumbuhan

َُنُّو

Pertumbuhan dan perkembangan

َُنُُّو حوتحطحُّور
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Proporsi

نِ ْسبحة

Persentasi (%)

نِ ْسبحة ُمئح ِويحة

Penjelasannya adalah..

ِو
اضعُ ْو املنْ حه ِج
ح
ح
ِ
َّ ك أ
... حن
ضاح حذل ح
حوإِيْ ح

Pusat eksperimen

حو ْح حدةُ التح ْج ِربحِة

Pusat analisis

حو ْح حدةُ التح ْحلِْي ِل

Pusat belajar

ِ
اس ِة
حو ْح حدةُ ال ّد حر ح

Pembuat kurikulum

ِ
الِتبِيح ِة
ْحو حسائ ُل ح

Prasarana pendidikan
Penetapan hipotesis

ضع الْ ُف ُرْوض
ْ حو

Pasal ini mencakup

… ص ُل حعلحى
يحتح ح
ْ ض َّم ُن حه حذا ال حف
R

Riset dasar

ِ حَبث أحس
اسي
ْ ح

Riset Deskriptif

ص ِفي
ْ حَْبث حو

Riset Eksperimen

حَْبث حَْت ِريِْب

Riset Evaluatif

حَْبث تح ْقيِْي ِمي

Riset Historis

حَْبث حَت ِرِْْيي

Riset lapangan

حَْبث حمْي حد ِان

R&D (Research and Development)

ُث حوالتح ْن ِميَّة
ُ البح ْح
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ط
التح ْخ ِطْي ُ

Rancangan

ُسلُ ْوب حَْت ِريِْب
أْ

Rancangan penelitian eksperimen

ِخطَّة الْبح ْحث

Rancangan riset

ِ
اسة احلحالحة
د حر ح

Rancangan studi kasus

حع ْش حوائِى

Random

أ ْحرقحام حع ْش حوائِيَّة

Random digit

أ ْحع حداد حع ْش حوائِيَّة

Random number

حعْي نحةُ /م حعايحنحة حع ْش حوائِيَّة

Random sampling

ُمتح غحِيُ حع ْش حوائِي

Random variabel

حم حدى

Range

ِ
ا ِإل ْجت حماعُ

Rapat

ض ِاء
إِ ْجتِ حماعُ األ ْ
حع ح

Rapat anggota

ِج ْل حسة طحا ِرئحة

Rapat luar biasa

إِ ْجتِ حماعُ ا ِإل حد حارةِ

Rapat pengurus
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ِجلْ حسة ُمتح حك ِاملحة

Rapat pleno

جلْسة اِفْتِتح ِ
احيَّة
ح ح

Rapat terbuka

حجلْ حسة ِس ِّريحة ،حجلْ حسة ُم حق َّفلحة

Rapat tertutup

ُمتح حو ِّسط النَّتِائِْيج ُ /م ْع ِدل النَّتِائِْيج

Rata-rata nilai

ثحبات د ِ
اخلِي
ح ح

Reabilitas eksternal

ثحبحات حخا ِرِجي

Reabilitas internal

تح حفاعُل

Reaksi

ثحبحات

Realibel

الواقِ ُع
ح

Realitas

حَتْ ِفيض الب يا حَن ِ
ت
ْ ُ حح

Reduksi data

حم ْر حج ُع ج  -حمحر ِاجع

Referensi

ِِ
اس
اإلنْع حك ُ

Refleksi
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Regresi

 اِنْ ِف حكاء/ اِْرتِ حداد/إِ ِْْن حدار

Rekomendasi

ِ تحو
صيحات
ْ

Rekomendasi penelitian

ِ صيَّات البح
ِ
ث
ْ تح ْو ُ ح

Relatifitas

نِ ْسبِيَّة

Reliabilitas

ثحبحاتِيَّة

Rencana

ُالِطحة
ُخطَّةُ امل ْحتح ِوحَيت
ُ

Rencana daftar isi

Rencana kerja

ِ
الع حم ِل
خطحةُ ح

Rencana pembelajaran

ِ
 ِمْن حهج التح ْعلِْي ِم، اس ِة
ُخطَّةُ الد حر ح

Rencana pengajaran

ِخطحةُ التح ْعلِْي ِم

Rencana proposal

ِ ث التحك
ِ خطَّةُ البح
ْمْيلِي
ُْ ح

Rencana strategi

ِ ُِخطحة
اال ْسِ حِت ِاجيَّ ِة

Rencana tentatif

ِخطحةُ ُم حؤقحتحة
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Rencana, project

ُخطَّة ج ُخ ِّطط

Replikasi

حص ِل
ْ ص ْوحرةُ طحْب ِق األ
ُ

Representatif sampel

حعيِّنحة ِمُحثِّلحة

Research & depelovment

حَْبث حوتحنْ ِميحة

Research report (laporan penelitian)

تح ْق ِريْر الْبح ْحث

Resensi

)ظ (ج تقارظ
ُ ْ التح ْق ِري،النح ْق ُد

Reseptif

اِ ْستِْي حعابِيَّة
حر ِِْس ّي

Resmi
Respon

إِ ْستِ حجابحة

Respon bebas

إِ ْستِ حجابحة ُحَّرة

Respon ekstrinsik/yang Nampak

ص ِرْْيحة
إِ حجابحة ح

Respon intrinsik/tidak Nampak

ض ْمنِيَّة
إِ حجابحة ح

Responden

 َُِمْيب/ُم ْستح ِجْيب

Review

اج حعة
ُمحر ح
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Revisi

ُّد
ُ حَتحد

Ringkasan desertasi

ِالد ْكتُوراة
ِ
ُخالح ح
صةُ ِر حسالحة ُّ ْ ح

Ringkasan penelitian

ِ خالحصةُ البح
ث
ُْ ح ح

Ringkasan tesis

ِ خالحصةُ ِرسالح ِة امل
اج ْستِ ِْي
ُ ح ح ح

Ringkasan, sinopsis, abtraksi

ُم ْو حجز

Riset

حَْبث

Riset analisis

حَْبث حَْتلِْيلِي

Riset dokumentasi

)حَْبث حمكْتحِب (أو حو حَثئِِقي

Riset eksperimental

َُبُ ْوث حَْت ِر ِي ّْبِيَّة
حَْبث ِع ِّلْ ِم ّي

Riset ilmiah

ِ َُبوث
صنحاعِ َّي حّة
ُْ

Riset industri

ِ حَبث إِرتِب
اطي
ْ ْح

Riset Korelasi
Riset kuantitatif

َُبُ ْوث حك ِّميَّة

Riset operasional

الع حملِيحات
ُ َُبُ ْو
ث ح
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َُبُ ْوث تح ْس ِويْ ِقيَّة

Riset pemasaran

ِِ
ص ِاديَّة حو ِاجتِ حماعِيَّة
َُبُ ْوث اقْت ح

Riset perekonomian dan sosial

اجات
حَْب ُ
ث املُنْ تح ح
حَْبث تحطْبِْي ِقي

Riset terapan

الحطحُر ،الح حس حارةُ

Risiko

Riset produk

S
ي إِ حَث حرة حوإِ ْستِ حجابحة
ال حف ْ حِتةُ بحْ ح

Stimulus respon

ِ
اسة ححالحة
طح ِريْ حقة د حر ح

Studi kasus metode

وِ
احد ِمْن ُه ْم
ح

Salah satu

نح حق حل-يحْن ُق ُل ،نح ْسخ

Salin, menyalin

حص ِل
نُ ْس حخة طحْب حقةُ األ ْ

Salinan sesuai asli

ص ِحْيح
نح ْقل ح

Salinan yang sah

يحتح حع حاون

Saling membantu

ِِبلتح حسا ِو ْي

Sama rata

ُمْب حهم

Samar/tidak jelas

صل
حو ْ

Sambung

حعيِّنحة ج  -حعيِّنحات

Sampel
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احة
ُم حعايحنحةُ َّ
الس ح

Sampel area

حعيِّنحة ُحَّرة ج  -حعيِّنحات ُحَّرة

Sampel bebas

ُم حعايحنحة إِ ْحتِ حمالِيحة

)Sampel kemungkinan (Probability

ِ
ص ِديَّة
حعيِّنحة حغ ْرضيَّة أ ْحو قح ْ

Sampel pertimbangan

حعيِّنحة طحْب ِقيَّة

Sampel random bertingkat

حعيِّنحة حع ْش حوائِيَّة بح ِسْيطحة

Sampel random sederhana

ص حدفحة
حعْي نحة ح

Sampel seenaknya

حعْي نحة ُمنحظَّ حمة

Sampel sistematis

ص ْفحةُ الغِالح ِ
ف
ح ح

Sampul

َّع ِمْيم
ُمبحالحغحة ِف الت ْ

Sangat umum

ات البح ْحث
ُم ْق ححِت حح ُ

Saran

اِقِْ حِتاح اِ ْْيح ِاب

Saran positif

الع َّام ِة
ُم ْق حِِت حح ُ
ات ح

Saran umum

ُم ْق حِِت ححات

Saran-saran

م ْق حِِتحات البح ِ
ث
ُ ح ُ حْ

Saran-saran penelitian

ِ
ِ
صائِ ّي
بح ْرحَنم ُج حك ْمبِيُ ْوت ِر إِ ْح ح

SAS= Statistical Analysis System

املجموعة الو ِ
اح حدة
حُْ ح ح

Satu Kelompok
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Sebagai jawaban atas

اِ حجابحة حع ْن أ ْحو إِ حل

Sebagaimana

 ِمثل حما،حك حما

Sebagaimana telah dikatakan bahwa …

... فح حك حما قُلْنحا حسابِقا إِ َّن

Sebagaimana telah saya katakan tadi

ت قح ْب حل قح ِل ّْيل
ُ ْحك حما قُل

Sebagian

ُج ْزئِيَّة

Sebagian besar

ث ِّير
ض ال حك ح
ُ البح ْع
ض ال حقلِْي ُل
ُ البح ْع

Sebagian kecil

Sebaliknya

ِ  ِِب حلعك،العكْس
ْس
ُ حو ح

Sebatas apa yang kita mengetahui bagaimana
fenomena itu terjadi

ِ َّف حكيف ح حدثحت ه ِذهِ الظ
ِِ
اهحرة
ِب ْق حدا ِر حما نح ْع ِر ُ ْ ح ح ْ ح

96

Secara Berkala

حد ْوِريَّة

Secara global

ِِبجلُ ْملح ِة

Secara jelas dan singkat, serta bersifat deskriptif

ِ
ص ِفيا
ْ حواضحا ُم ْو حجزا حو

Secara khusus

اصة
ص ْوحرة حخ ح
ُ ِب

secara lisan

حش حف ِوَي

Secara lisan

حش حف ِوَي

Secara periodik

ص ْوحرة حد ْوِريَّة
ُ ِب

Secara tepat/cermat

بِ حشكْل حدقِْيق

Secara umum

ص ْوحرة حع حامة
ُ ِب

Sedang dalam penelitian

ت البح ْحث
حَْت ح

Sederhana

ة/بح ِسْيط

seimbang

التح حو ُاز ُن

Seimbang

تح حوزُّن

Sekilas

لح ْم ححة
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Sekilas tentang

لح ْم ححة حع حامة حع ْن

Sekilas tentang tempat penelitian dan pengajaran
bahasa arab

ِ ِ
ِ
ِ
العحربِيح ِة
ملح ْحةح حع ْن حمْي حدان البح ْحث حوتح ْعلْي ِم اللُّغحة ح
فِْي ِه

Sekolah Dasar

حم ْد حر حسة اِبْتِ حدائِيَّة
ِ
ُمهنِيَّة
ْ املحْد حر حسةُ ال

Sekolah Kejuruan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

حم ْد حر حسة ُمتح حق ِّد حمة

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

حم ْد حر حسة ُمتح حو ِّسطحة

ُ التح ْج ِهْي ِزيَّة،ُامل ْد حر حسةُ ا ِإل ْع حد ِاديَّة
ح

Sekolah persiapan

ِ ُكلِّيةُ البحو
ث
ُْ ُ ح

Sekolah riset

ُامل ْد حر حسةُ النح ُمو حذ ِجي حذة
ح

Sekolah teladan
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حسكحْرتِْيُ املنحاقح حش ِة
ُ

Sekretaris penguji

حَمح حاالت ُمتح حع ِّد حدة

Sektor yang bermacam-macam

أحبْ حعاد الْبح ْحث الْعِلْ ِمي

Sektor-sektor riset ilmiah

نح حشحرات

Selebaran

اِ ْختِيحار  :اِنْتِ حقاء

Seleksi

اِنْتِ حقائِي

Selektif

عِلْم ِ
الدالحلحِة
ُ

Semantik

صل ِد حر ِاسي
فح ْ

Semester

حم ْر ححلحة أ ُْول

Semester satu

ِط حوال ..

Sepanjang ..

منح ِ
اسب
ُ

Sesuai

ِ
بِ ،..وفْ قا ِ
اسب ِ
ب..
يُنح ُ

Sesuai dengan

فِ ْعال /حح ِقْي حقة/أحن/إِن

Sesungguhnya
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إِحَنحا

Sesungguhnya…hanya

ُك ُّل حسنح تح ْ ِ
ي

Setiap 2 bulan

ُسبُ ْو حع ْي
ُك ُّل أ ْ

Setiap 2 minggu

ُم حوافِقُ ،متح ِفق

Setuju

ُمنحاقح حشةُ ِر حسالحِة ُّ
الد ْكتُ ْوحراةِ امل ْفتُ ْو ححة
ح

Sidang doktor terbuka

منحاقح حشةُ خطَِّة البح ِ
ث
ُ حْ
ُ

Sidang proposal

منحاقحشةُ ِرسالحِة امل ِ
اج ْستِ ِْي
ُ ح
ح ح

Sidang tesis

حد ْوحرة حَثنِيحة

Siklus kedua

حد ْوحرة أ ُْول

Siklus pertama

حمنْ حهج ِد حر ِاسي

Silabus

نح ْد حوة (إِ ْجتِ حماع)

Simposium

َُمحا حكات

Simulasi

ُم ححِت ِادفحة

Sinonim
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Sintaksis bahasa Arab

عِ ْل ُم النح ْح ِو

Sistem artikulasi

ِ
ام النُطْ ِق
ُ نظح

Sistem bunyi

ِ
ص ْوِت
نظحام ح

Sistem evaluatif

ِ منح
اهج تح ْق ِوْْيِيَّة
ح

Sistem fonetik

ِ نِظحام الصو
ت
ُْ ح

Sistem leksikal

ِ
ام ُم ْع حج ِمي
ُ نظح

Sistem operasi

نِظحام تح ْشغِْيل

Sistem, tatanan, susunan

نِظحام ج نُظُم و أحنْ ِظ حمة

Sistematika penulisan

حهْي حك ُل الْبح ْحث

Situasi dan kondisi

وحال
ظحْرف ح

Situasi kebahasaan

حم حواقِف لُغح ِويَّة

Situasi yang dibikin

ِ
صطحنح حعة
ْ حم حواقف ُم

Skala

ِم ْقيحاس

Skala ordinal

ِم ْقيحاس تح ْرتِ ِْي
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ُمحر حعاةُ األ َّحولِيَّ ِة

Skala prioritas

،ر ْسم بحيح ِان
خطةُُ ،محطَّطحة ح

Skema

اعة
حم حه حارة ،بححر ح

Skill

نحتِْي حجة اِ ْختِبحار

Skor tes

حَْبث حج ِامعِيِ /ر حسالحةُ لِْي حسانِْي ِ
س

Skripsi

ِش حعار

Slogan, motto

ُحلُ ْول ُم ْق حِِت ححة

Solusi yang disarankan

عِ ْل ُم اللُّغح ِة ا ِإل ْجتِ حماعِي

Sosiolinguistik

صص
حَتح ُ

Spesialisasi

ِم ْعيحار ج  -حم حعايِِي /قح ْدر ج  -أحقْ حدار

Standar
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Standar deviasi

ِ ِِ
ي
ّ إ ْْنحراف م ْعيحا ِر

Standar efisensi …

... ِم ْعيحار ُج ْوحدة

Standar kelulusan

ِ
اح
ِ َّج
م ْعيح ُار الن ح

Standar nasional

حم حعايِْي قح ْوِميَّة

Standar nilai

قِْي حمة ِم ْعيحا ِريحة

Standard normal distribution

تح ْوِزيْع طحبِْيعِي ِم ْعيحا ِري
ِ
س
الُ ح
ُ  التح ْقيْي،ُمعايححرة

Standarisasi

Standarisasi

حم حعايِْي التح ْقيِْيس

Stastistik

صاء
إِ ْح ح

Statistik inferential

ات ا ِإل ْستِ ْقحر ِاء
ُ صاءح
إِ ْح ح

Statistik kerja

الع حم ِل
ُ صاءح
ات ح
إِ ْح ح

Statistik mahasiswa

ِ
صاءُ الطحلحبح ِة
ا ْح ح
ِ
ِ ُّد املتح غحِي
ات
ُ صاءح
إِ ْح ح
ت تح حعد ُ ّح

Statistik multivariasi

ِ
صاءحات ُم ْستح ْخ حد حمة
ا ْح ح

Statistik yang digunakan
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اِ حَث حرة ،تحنْبِْية

Stimulasi

ُمثِ ْي

Stimulus

ِ
استِ حجابحة
ُمث ْي حو ْ

Stimulus dan respon

اِ ْس ححِتاتِْي ِجيَّة

Strategi

ِ ِ ِِ
ص ِال
ْ
اس ححِتاتْيجيَّةُ االتّ ح

Strategi komunikasi

ِ
اال ْس ححِتاتِْي ِجيَّةُ التَّعَّلُ ُم

Strategi mengajar

ُّلغح ِوحَيت بِْن يح ِويَّة/بحنحائِ َّي ّّ حّة

Struktur bahasa

هي حكل الب يا حَن ِ
ت
ح ْ ُ حح

Struktur data

نحظح ِريَّة بِْن يح ِويَّة/بحنحائِ َّي ّّ حّة

Struktur teori

ِ
اسةُ احلحالحِة
د حر ح

Studi kasus

ِ
اسات حسبحبِيَّة ُم حق حارنحة
د حر ح

Studi kasus komparatif

ِ
اسةُ الْ حعالحقحِة
د حر ح

Studi korelasi
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ِ
اسات حمْي حدانِيَّة
د حر ح

Studi lapangan

ِ
ات َّ
السابِحقةُ
اس ُ
ال ّد حر ح

Studi penelitian terdahulu

ِ
اسات حَنحائِ َّي
د حر ح

Studi pengembangan

ِ
ات حَنحائِيَّة
اس ُ
د حر ح

Studi perkembangan

ظاح ِهحرة َّما

Suatu fenomena

ادة /حج ْوحهر
حم َّ

Substansi

ي
اسي /حج ْوحه ِر ّ
اح حس ّ

Substansial, esensial, fundamental

ص ِادر
حم ْ
ص حدر ج  -حم ح

Sumber

مص حدر الب ي ح ِ
اَنت
ص ِادر البح يح ح
اَنت ج  -حم ح
ح ْ ُ حح

Sumber data

حم حوا ِرُد طحاقحِة ا ِإلنْ حسانِيَّ ِة

Sumber daya manusia
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اجتِ حهاد
بِ ُك ِّل ْ

Sungguh-sungguh

اِ ْشحرافُ /محراقحبحة

Supervise

ف /املراقِب /املنح ِ
اظ ُر
امل ْش ِر ُ
ُ
ح
ُ
ُ
ُ

Supervisor

اع حدة  /حَتْيِْيد
ُم حس ح

ِخطحاب ع ِمي ِد ُكلِّيَّ ِة ال ِّدراس ِ
ات العُلْيحا إِ حل
ُ ح ْ
حح
امل ْد حر حس ِة
ح

ِخطحاب حرئِْيس حم ْد حر حسة  .......إِ حل حع ِمْيد ُكلِّيَّة
ِ
اسات الْعُلْيحا
ال ّد حر ح

Support

Surat direktur pascasarjana kepada kepala
madrasah….

Surat kepala madrasah … kepada direktur
pascasarjana
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السلُ ْو ِك
ُ حش حه حادةُ ُح ْس ِن

Surat keterangan kelakuan baik

ِ
ي
تح ْق ِريْ ُر املُ ْش ِرف ْ ح

Surat ketetapan pembimbing

Surat kuasa

السلْطحِة
ُ ْتح ْف ِوي
ُ ض

Surat pembaca

بحِريْ ُد ال ُق َّر ِاء

Surat pemberitahuan

حوحرقحة اِ ْخبحار

Surat pengantar

ِ حشهادة م حق ِّدمة أو اِفْتِتح
احيَّة
حح ُ ح

Surat pengendali, surat pembimbingan

ِ بِطحاقحةُ ا ِإل ْشر
اف
ح

Surat resmi

ّ حر حسائِل حر ِِْسيّة ح- ِر حسالحة حر ِِْسيّة حّ ج

Surat, pesan, pidato, sambutan

ِخطحاب
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Survei

حم ْسح

Survei sosial

ِ مسح
االجتِماحعِي
ْح

Swasta

أ ْحهلِيَّة
T

Tabel nama

حِسح ِاء
ْ قحائِ حمةُ األ

Tabulasi

ب
ُ ْحج ْد حو ُال تح ْب ِوي

Tabulator

احلحةُ تح ْب ِويْب

Tafsiran data penelitian

ِ تح ْف ِسي نحتحائِ ِج البح
ث
ْح
ُْ

Tahapan berfikir manusia

ِ مر
ِْ احل الْ ِفكْر
اإلنْ حس ِان
حح

Tahapan pelaksanaan pembelajaran/ penelitian

ِّ احل تح ْن ِفي ِذ
ِ
اس ِة
ْ ُ حمحر
الد حر ح

Tahapan perkembangan pemikiran manusia

ِ مر
ِْ احل تحطحُّوِر الْ ِف ْك ِر
اإلنْ حس ِان
حح
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Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran

ِ ِ ِ
اس ِة
حمحراح ُل تح ْنفي ْذِ ال ّد حر ح

ِ ِ
ِ احل البح
ث
ُ ُخطْ حو
ْ  حمحر ُ ح/ات البح ْحث

Tahap-tahap penelitian

Tahun pengajaran

ِ ُالحسنحة
ُالد حر ِاسيَّة

Tak diragukan lagi bahwa

َّ ك أ
حن
َّ الح حش

Tak terbatas

) الح حح َّد لحهُ (ها،بِالح حح ّد

Taksonomi

صنِْيف
ْ تح

Taman Kanak-kanak

ضةُ األحطْ حف ِال
حرْو ح

Tanda baca

الِتقِْي ِم
ْحعالححمةُ ح

Tanda kurung

ِ عالحمةُ التح ْن
ِ صْي
ص
ح ح

Tanda pemisah (-)

)-( ُش ْرطحة

Tanda tangan

ِ ِ
ضاء
ا ْم ح/تح ْوقْيع
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Tanda tangan ketua jurusan

ِ س
ِ تح ْوقِْي ُع حرئِْي
الق ْس ِم

Tanda tangan mahasiswa yang memberikan
pernyataan

ِ تحوقِيع
ب ا ِإلقْ حرا ِر
ْ ُْ ح
ُ صاح

Tanggal kerja

الع حم ِل
حَت ِريْ ُخ ح

Tanggal lahir

ِحَت ِريخ ال ِوالحدة
ُْ ح

Tanggal penelitian

ِ حَت ِريخ البح
ث
ُْْ ح

Tanggapan negatif

 حرد حس ْلِب/اِنْعِ حكاس حس ْلِب

Tanggapan positif

 حرد اِ ْْيح ِاب/اِنْعِ حكاس إِ ِّ ْْيح ِاب

Tanggung jawab

 حم ْسئُ ْولِيَّات- حم ْسئُ ْولِيَّة ج

Tanpa nama

ِ بِ ُدو ِن
اال ْس ِم
ْ
حَْم ُهول امل حؤلِّف
ُ
حع حد ُم اِ ْستِ حجابحة

Tanpa pengarang/penulis
Tanpa Respon
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بِ ُد ْو ِن التحا ِريْ ِخ

Tanpa tahun

بِ ُدو ِن امل حك ِ
ان
ْ ح

Tanpa tempat

ص ْوص
ص ج  -نُ ُ
نح ّ

Teks

ص ِحْي ُح حها
حَتَّ ْ
ت تح ْ

Telah dikoreksi

ت ُمنحاقح حشتُ حها
حَتَّ ْ

Telah melaksanakan sidang

التِلْ ِفْي ِزيُون التح ْعلِْي ِمي

Televisi pendidikan

ض ْوع
حم ْو ُ

Tema

حم ْوقِع ج  -حم حواقِع

Tempat

ط اجلحانِ ِ
حعلحى
حو ْس ُ
ب األ ْ

Tengah sisi atas

ط اجلحانِ ِ
حس حف ِل
حو ْس ُ
ب األ ْ

Tengah sisi bawah

نحظح ِريَّة ج  -نحظح ِرََّيت

Teori
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نحظح ِريَّةُ ُسلُ ْوكِيَّة ج  -نحظح ِرََّيت ُسلُ ْوكِيَّة

Teori behaviorisme

نحظح ِريَّة حم ْع ِرفِيَّة ج  -نحظح ِرََّيت حم ْع ِرفِيَّة

Teori kognitif

ِ
ص ِال
نحظح ِريَّةُ ا ِإلت ح

Teori komunikasi

نحظح ِريَّةُ الدَّافِعِيَّة ج  -نحظح ِرََّيت الدَّافِعِيَّة

Teori motivasi

تحطْبِْي ِقِب

Terapan

حَْم ُد ْود

Terbatas

م ْقصور علحى ،تح ْقتح ِ
ص ُر حعلحى ،حَْم ُد ْود ِف
ح ُْ ح

Terbatas pada

ُم ْس َّجلحة

Tercatat

يحتح حك َّو ُن ِم ْن

Terdiri dari

ُشكْرا حعلحى

Terima kasih atas
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Terima kasih kepada

..ُشكْرا ِل

Terjemah

تح ْر حَجحة

Terminologi

ِ
ص ِطالح ِحي
ْا

Tertib secara abjad

تح ْرتِْيب ِه حجائِي

Tertulis

حمكْتُ ْوب

Tes

اِ ْختِبحار

Tes bahasa

ِ ِ
ات اللُّغحة
ُ ا ْختبح حار

Tes essai

اِ ْمتِ ححا حَنت إِنْ حشائِيَّة

tes formatif

ِ إِ ْختِبح ُار التح ْش ِخْي
ص
ِّاِ ْختِبح ُار امل حقابحلحة
ُ
ِّاِ ْختِبح ُار ال ُق ْد حرة

Tes interview

Tes kapabilitas/kemampuan

ِاِ ْختِبح ُار امل حه حارة
ح
اِ ْختِبحار حمْب حدئِي

Tes kecakapan

Tes persiapan

اِ ْختِبحار قح ْبلِ ْي

Tes sebelum di berikan tindakan

ِ
الع ْش حوائِيَّ ِة
ُ إِ ْختيح حار
ات ح

Tes secara acak/random
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اِ ْختِبحار بح ْع ِدي

Tes sesudah di berikan tindakan

ِِ ِ ِ
صائِ ّي
ا ْختبحار اّ ْح ح

Tes statistic

Tes sumatif

إِ ْختِبح ُار التح ْج ِمْيعِى

Tes, percobaan

 حَْت ِربحة: اِ ْختِبحار
ِ ِرسالحةُ امل
اج ْستِ ِْي
ح ح

Tesis

Tesis, skripsi, disertasi

 حر حسائِل- ِر حسالحة ج

Test acak (randomness test)

اِ ْختِبحار حع ْش حوائِيَّة
ِ امل ْختح
ب ِّ ُر
ُ

Tester

Tetap .. Terbatas/tergantung pada …

ِ  م ْقتح... ي ب حقى
... صرا حعلحى
ْح
ُ

Tidak berarti meti/harus .. .

. .. الح يح ْع ِّن ِبلض َُّرْوحرة

Tidak diterbitkan

حغ ْيُ حمْن حش ْوحرة

Tidak efektif

حع ِد ْْيُ التحأْثِِْي
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Tidak langsung

ِ غحي مب
اشر
ْ ُ ُح

Tidak lulus

حر ِاسب

Tidak menarik

حغ ْيُ ُم حش ِّوقحِة

Tidak mengambil risiko

ِ بِ ُد ْو ِن تح حعُّر
ض ِألح ِي حخطحر

ِْ ولحيس
.. ِاال ْكتِ حفاء ب
حْ ح

Tidaklah cukup dengan …

حجلْنحةُ املنحاقح حش ِة
ُ

Tim penguji

Tingkat belajar

ِ
َّعلُّم
ُ ُم ْستح ِوحَي
 حمحراحل الت ح، ت التح حعلُِّم

Tingkat ketepatan, kebenaran

ُم ْستح حوى الثِّقَّة

Tingkatan

 طحبح حقات- طحْب حقة ج

Titik (.), poin

 نُ حقط- نُ ْقطحة ج

Training pengajar

إِ ْع حداد الْ ُم حعلِّم
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نح ْقل ،تح ْرِحْيل

Transfer

اَن ِ
ت
اِنْتِ حق ُ
ال البح يح ح

Transfer data

حَْت ِويْل

Transformasi

اَن ِ
ت
حَْت ِويْ ُل البح يح ح

Transformasi data

حَتح ُّوِل

Transformatif

نح ْسخ

Transkrip

ِ
ُخحرى
يحنْ ُق ُل ُح ُرْو ح
ف لُغحة إِ حل ُح ُروف لُغحة أ ْ

Transliterasi

حش حفاف

Transparan

حش حفافِيَّة

Transparansi

إَِِّتحاه حعام

Tren

حَْت ِريِْب حو حخطحاء

Trial & error

اِ ِّ ْختِبحار-ت

T-test

اِختِبار -ت متح ع ِّدد املتح غحِي ِ
ات
ْح
ُ ح ُ ُ ّح

T-test multivariasi

اف البح ِ
ث
أ ْحه حد ُ ح ْ

Tujuan penelitian
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Tukar pikiran

اد ُل األ ححر ِاء
ُ تحبح

Tutor

ِ معلِّم خصو
 ُم ْرِشد،صي
ُْ ُ ُ ح

Tutorial

ِ متح علِّق ِِبُحد ِر ِس خصو
صي
ُح
ُْ ُ ّ
U

Ucapan terima kasih dan penghargaan

ُشكْر حو تح ْق ِديْر

Uji coba jarak jauh

اِ ْختِبحار حع ْن بُ ْعد

Uji coba keakuratan

اِ ْختِبحار ِدقَّة

Uji coba penampilan

ِّاِ ْختِبح ُار األ ححد ِاء

Ujian penerimaan

اِ ْختِبح ُار ال حقبُ ْوِل

UK = United Kingdom

ِ ِمحْلح حكة مت
َّح حدة
ُ

Umpan balik

تح ْغ ِذيَّة حر ِاج حعة

Undang-undang

ُد ْستُ ْور

UNESCO = United Nations Educational scientific and
culture

ِ ِ
َّ ُمنح
لِتبِيح ِة حوالثح حقافحِة حوالعُلُ ْوِم
َّْ ظ حّ حمة حد ْوليحة ل
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تح ْعبِ ْي ج  -تح ْعبِ ْ حيات

Ungkapan

حعامل ِمي ،عُ ُم ْوم ،حش ِامل
ح

Universal

ِ
العالح ِّيحةُ ،ال ُكلِّيحةُ
ُ
الش ُم ْوليحة ،ح

Universalitas

حج ِام حعة

Universitas

عنْصر ج  -عنح ِ
اص ُر
ح
ُ ُ

Unsur

عْنصر أحس ِ
اس ّي
ُ ُ ح

Unsur asasi

ِ
ص ْدق حع ِاملِي

Unsur validitas

عنح ِ
اصر ُم ِه َّمة
ح

Unsur-unsur penting

لِنح ي ِل درج ِة امل ِ
اج ْستِ ِْي
ْ حح ح ح

Untuk mendapatkan gelar magister

إِ ْستِ حجابحةُ غح ِْي حم ْش ُرْوطحة

UR = unconditioned response
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Uraian tersebut terangkum sebagai berikut

ِ وه ِذهِ ال ِّدر
ص ِف اآلتِى
حح
ُ اسة نحتح حخلح
حح

Usaha sistematis

َُمح حاولحة ُمنحظَّ حمة
V

Voting

ِ
ص ِويْت
ْ تح/اقِْ حِتاع

Verifikasi

ِ
َّق ِم ْن
ُ ُ يحثْب،حَْتقْيق
ُ  يحتح ححق،ت

Variabel error

حخطحأ ُمتح غحايِر

Valid

ِ
ص ِادق
 ح،صحْيح
ح

Validitas tes

ِ ص ْد ُق
ِ
اال ْختِبحا ِر
ِ
ص ْد ُق امل ْحتح حوى
ُ

Validitas isi
Validitas

ِ ،ص ْدق
ِ
ص َّحة

Variabel terikat

حع ِامل حَتبِع

Vertikal

 حر ِاسي،حع ُم ْوِدي

Variabel-variabel penelitian

ِ متح غحِيات البح
ث
ْ ُ ّح ُ ح

Variabel eksperimen

ُمتح غحِي حَْت ِريِْب

Variabel aktif

ُمتح غحِي نح ِشْيط

Variabel respon

ِ متح غحِي
اال ْستِ حجابحة
ُ ُ
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ُمتح غحِيُ املثِ ْي
ُ
ُمتح غحِي ُمحرَّكب

Variabel stimulus

Variabel kompleks

ُمتح غحِّي حَتبِع

Variabel dependen

ُمتح غحِّي حك ِّمي

Variabel kuantitatif

ُمتح غحِّي حكْي ِفي

Variabel kualitatif

ُمتح غحِّي ُم ْستح ِقل

Variabel independen

ُمتح غحِّي ُم ْستح ِق ّل

Variabel bebas

ُمتح نح ِّو حعات/تح ْن ِويْع

Varian

َُمحلَّد

Volume

W

ِ ِِ
اسة
فُ ْر ح
صة حكافيحة لد حر ح

Waktu yang cukup untuk belajar

قحطْع

Wasal, dipisah

ُم حقابحلحة

Wawancara

ِ
ت إِنْ ُد ْونِْي ِسيحا الغحْربِيَّ ِة
تح ْوقْي ُ

WIB

حح ْفلحةُ التح ْخ ِريْ ِج

Wisuda

ِ
الش ْرقِيَّ ِة
ت إِنْ ُد ْونِْي ِسيحا ح
تح ْوقْي ُ

WIT
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تحوقِي ِ ِ ِ
الو ْسطحى
ْْ ُ
ت إنْ ُد ْونْيسيحا ُ

WITA

Y

املتح حف ُق حعلحْيه
ُ

Yang disepakati bersama

األول

Yang pertama

حغ ْيُ حمكْتُوب

Yang tak tertulis

األ ححه ُّمِ ،م حن الُم ِه ِّم أ َّ
حن

Yang terpenting

ُم حؤ َّس حسة

Yayasan

ُم حؤ َّس حسة تح ْربح ِويَّة اِ ْسالحِميَّة

Yayasan pendidikan islam

تح ْق ِديْر ِد حر ِاسي

Yudisium

A
حَْتلِْيل امل حسار
ح
مستحخلحص ِِبللُّغح ِة ا ِإلنْ ُدونِي ِسيّّةِ
ُْ ْ
ْْ ّّح

Abstrak dalam bahasa Indonesia

ُم ْستح ْخلحص ِِبللُّغح ِة ا ِإل ِْْنْيلِْي ِزيَِّة

Abstrak dalam bahasa inggris

مستح ْخلحص البح ِ
ث
ُ حْ
ُْ

Abstrak penelitian

Analisa alur
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ملحخص ِرسالحِة امل ِ
اج ْستِ ْي
ُ ح ُ ح ح

Abstrak tesis

حَْت ِريْد

Abstraksi

حَْبث حع حملِي

Action research

وِمن الو ِ
اض ِح أ َّ
حن ...
ح ح ح

Adalah jelas bahwa

تح حوافُق/تح حكيُّف

Adaptasi

ال ع ِ
اط ِفي
حَمح ُ ح

Afektif

حج ْد حو ُل أ ْحع حمال

Agenda

لو ِ
احق
ح

Akhiran

التح ْع ِجْي ُل ،التح ْس ِريْ ُع

Akselerasi

عِ ْل ُم ال حقيِّم

Aksiologi

نح حشاطحات ثح حقافِيَّة

Aktifitas budaya

ي ج  -أحنْ ِشطحة لُغح ِويَّة
نح حشاط لُغح ِو ّ

Aktifitas kebahasaan

اجتِ حماعِيَّة
نح حشاطحات ْ

Aktifitas kemasyarakatan

ِ
ص ِاديَّة
نح حشاطحات اقْت ح

Aktifitas perekonomian

االنِِْتنِيت ج  -مواقِع ِ
ِ ِ
االنِْ ِْتنِْيت
حم ْوق ُع ْ ْ
حح

Alamat website

بح ِديْل ج  -بح حدائِل

Alternatif

حَْتلِْيل

Analisa

اَنت
حَْتلِْي ُل البح يح ح

Analisa data

حَْتلِيل الب يا حَن ِ
ت حوتح ْف ِس ْيُحها
ْ ُ حح

Analisa data dan tafsirannya
122

Analisa ekonomi

ِِ ِ
ص ِادي
حَْتلْي ُل االقْت ح

Analisa kegiatan

حَْتلِْي ُل النح حشاط
ِ حَْتلِيل
السيحاق
ْ

Analisa konteks

Analisa kuantitatif

حَْتلِْي ُل ال حك ِّمي

Analisa menajemen

حَْتلِْي ُل ا ِإل حد حارة

Analisa metode kerja

ِ
ِ
الع حمل
حَْتلْي ُل طُُرق ح

Analisa operasional

ِ حَْتلِيل العملِي
ات
ْ ُ حح ح
حَْتلِْي ُل امل ْش ُرْوع
ح

Analisa program/proyek

حَْتلِْيل

Analisis

حَْتلِيل التح غحايُر

Analisis covariance

Analisis dan penafsiran hasil penelitian

حَْتلِْي ُل حوتح ْف ِس ْيُ نحتحائِ ِج البح ْحث

Analisis data

حَْتلِْي ُل البح يحا حَنت

Analisis hasil pra tes siswa

ِ ب ِّ ِف
ِ َّتح ْف ِس ْي نحتِْي حج ِة الطُال
اال ْختِبحا ِر ِّ ال حقْبلِي
ُ
حَْتلِْي ُل امل ْعلُ ْوحمات
ح

Analisis informasi

Analisis interaksi

ِ
رجات
حَْتليل املُحد حخالحت املُ حخ ح
حَْتلِْي ُل التَّ حفاعُل

Analisis interverensi

حَْتلِْي ُل التَّ حد ُّخل

Analisis input-output

امل ْحتح حوى/ ض ُمون
ْ حَْتلِيل امل
ُ
ح

Analisis isi

حَْتلِْي ُل البُنُ ْود

Analisis item
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Analisis kesalahan

ِ
حخطح ِاء
ْ حَْتلْي ُل األ

Analisis korelasi

ِ حَْتلِيل ا ِإلرتِب
اط
ُْ ْح

Analisis kualitatif

حَْتلِْي ُل ال حكْي ِفي

Analisis kuantitatif

حَْتلِْي ُل ال حك ِّمى

Analisis lanjutan

حَْتلِْي ُل تحتحابُعِي

Analisis logika

حَْتلِيل حمْن ِط ِقي

Analisis multivariate

حَْتلِيل ُمتح حع ِّدد املتح غحِّحيات
ُ

Analisis pekerjaan

ِ ِدراساح
الع حمل
ُ ح
ت حَْتلْي ِل ح

Analisis pembenaran

حخطحاء
ْ ب األ
ْ تح
ُ ْص ِوي

Analisis regresi

حَْتلِيل ا ِإل ِْْن حدار

Analisis sejarah

حَْتلِْي ُل حَت ِرِْْيي

Analisis sistem

حَْتلِْي ُل النِظح ِام

Analisis teks

ِ
ص
ِّ حَْتلْي ُل النح
حَْتلِيل األ ْحه حداف

Analisis tujuan

Ancova = Analysis Covariance

حَْتلِْي ُل التح غحايُر

Anggota

ضو
ْ ُع

Angket

اِ ْستِبحانحة

Angket terbuka

اِ ْستِبحانحة ُم ْفتُ ْو ححة

Angket tertutup

اِ ْستِبحانحة ُم ْغلِ حقة
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Angket tertutup-terbuka

 حم ْفتُ ْو ححة-اِ ْستِبحانحة ُمغْلِ حقة

ANOVA= Analysis of varience

حَْتلِْي ُل التح بحايُ ِن

Antonim

ض حادة
ُم ح

Aplikasi

 تح ْن ِفْيذ،تحطْبِْيق
احة
ُم حعايحنحةُ املح حس ح
 حدلِْيل – بحيِّنحة- ُح َّجة

Area sampel
Argumen

َم ُف ْوظحات/
ْأ ْحرِشْيف ح

Arsip
Artikel

حم حقالحة

Asosiasi (perkumpulan)

َجحْعِيَّة

Aspek

ِ ِ
جانِب/ة
 حَنحيح ح/ِسَّة

Aspek afektif

ِ ِِسة ع
اط ِفيَّة
ح ح

Aspek historis

ُحَن ِحيحةُ حَت ِرِْْييَّة

Aspek kemanusiaan

ِ
ب إِنْ حسانِيَّة
ُ حج حوان

Aspek kognitif

ِِسحة حم ْع ِرفِيَّة

Aspek motivasi

ِ
ب احلحافِز
ُ حجان

Aspek pendidikan

ِ
الِتبِيَّة
ْحَنحيحةُ ح

Aspek psikomotorik

ِِسحةُ نح ْف ُس حححركِي

Aspek yang di evaluasi

ِ جوانِب
اال ْختِبحار
ُ حح
تح ْقيِْيم

Assesment
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ُم حسلَّ حمة

Asumsi

...ف.....
بِنحاء حعلحى ح

Atas dasar, … maka…..

قحاعةُ املح ح ِ
الع حام ِة
اضحرات ح
ح ُح
حس حوابِ ُق
ك
اآليحةُ أ ْحواحلح ِديْ ُ
ض ْوعِ ح
ث أ ْحو اآل حَث ُر امل ْرتحبِطحةُ ِِبحْو ُ
ُ

Auditorium
Awalan
Ayat, hadist, atau ungkapan sahabat yang
sesuai dengan temamu

B
حِب ْس حكال

B pascal

صل
فح ْ

Bab

حخلْ ِفيَّةُ الطحالِب

Background peserta didik

/علحى أحيَِّة ححال
حي حح ِال ح
حعلحى ُك ِّل ححال /حعلحى أ ِّ

Bagaimanapun

حجحزاء
ُج ْز ء ج  -أ ْ

Bagian

ُج ْزء أ ِحخ ْي

Bagian akhir

حم حادةُ التح ْد ِر ِ
يس

Bahan pengajaran

م حادةُ ا ِإلمتِح ِ
ان
ْ ح
ح

Bahan ujian

ادة ج  -حم حو ّاد
حم َّ

Bahan/materi

لُغحةُ األحطْ حفال

Bahasa anak

لُغحة عربِيَّة مع ِ
اصحرة
حح ُ ح

Bahasa arab kontemporer

لُغحة حعحربِيَّة حع ِاميَّة

Bahasa arab pasaran
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ص ححى
لُغحة حعحربِيَّة فُ ْ

Bahasa arab resmi

صص
َّخ ُّ
ُّلغحة حعحربِيَّة للت ح

Bahasa arab yang berkaitan dengan profesi

حجنحبِيَّة
لُّغحة أ ْ

Bahasa asing

لُغحة ححيَّة /حكلِ حمة ُم ْستح ْع حملحة

Bahasa hidup

لُغحة ححيَّة

)Bahasa hidup (berkembang

اللُغحةُ األ ُُّم

Bahasa ibu

لُغحة حَثنِيَّة

Bahasa kedua

ِ
صاليَّة
لُغحة اتّ ح

Bahasa komunikasi

لُغحة بُ حدائِيَّة

Bahasa kuno

لُغحة أ ُْوحل

Bahasa pertama

لُغحة حر ِِْسيَّة

Bahasa resmi

لُغحة بح حدنِيَّة /لُغحة إِ حشا ِريَّة

Bahasa tubuh

اللُغحة ا ْْلححدف

Bahasa tujuan

لُغحة حميِّتحة /حكلِ حمة غح ْي ُم ْستح ْع حملحة

Bahasa yang sudah mati

سالحمة و ِ
ص َّحة
ح ح ح

Baik dan benar

حم ْوِهبحة

Bakat

اَن ِ
ت
قحاعِ حدةُ البح يح ح

Basis data

الص ْف حح ِة
ُح ُد ْوُد ح

Batas halaman

حح ّد أ ْحعلحى

Batas maksimal
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Batas minimal

حح ّد أ ْحد حن

Batasan lokasi

ُح ُد ْود حم حكانِيَّة

Batasan penelitian

ِ ح ُدود البح
ث
ْ ُ ُْ ح

Batasan tematik

ض ْوعِيَّة
ُ ُح ُد ْود حم ْو

Batasan waktu

ُح ُد ْود حزحمانِيَّة

Beasiswa

 ِمنحح ِدراح ِسيَّة- ِمْن ححةُ ِد حر ِاسيَّة ج

Beberapa kali

 عِدَّة حمَّرات، حم َّرات

Belajar bahasa

تح حعلُّ ُم اللُّغحة

Belajar jarak jauh

التح حعلُ ُم ِم ْن بُ ْعد

Belajar seumur hidup

ِالتح علُم طُو ُل احلياة
ح ُ ْ حح

pertanyaan).

ِ بِ حشك
الس حؤ ِال
ُ ْل

Bentuk penelitian

ْل البح ْحث
ُ حشك

Bentuk tulisan

حح ْج ُم الكِتحابحِة

Bentuk yang diinginkan

حشكْل حمطْلُ ْوب

Beranekaragam

 ُمتح حع ِّد حدة، ُمتح نح ِّو حعة

Berbicara tentang

... َّث حع ْن
حَتحد ح

Berdasarkan

...  اِ ْعتِ حمادا حعلحى،بِنحاء حعلحى

Berdasarkan hasil

إِ ْعتِ حمادا حعلحى النَّتحائِج

Bentuk kalimat tanya, (dengan bentuk
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Berhubungan dengan

ِ
.. فحإِ َّن،ب حّ حَنء حعلحى حه ِذهِ املالح ححظحِة
ُ
ك امل حشاكِ ِل
بِنحاء حعلحى تِلْ ح
ح
ِ ة/ط
... ب
ُم ْرتحبِ ح

Berikut adalah penjelasan tentang …

ِ و ِف ما يلِي تحو
... ضْيح ِل
ْ ْح ح ح

Berikut adalah penjelasan..

ِ فِيما يلِى تحو
... ضْي ُح
ْ ْح ح

Berikut ini

فِْي حما يحلِي

Berjalan sesuai kurikulum ini

يح ِس ْي ِوفْ حق حه حذا الْ حمْن حهج

Berkaitan dengan tema …

ض ْوع
ُ تح ْرتحبِط ِِبحْو/يح

Berkaitan, berurutan

ُمتح حس ْل ِسلحة

Berkembang

تحطحُّور

Bermain peran

ِ
َّور
ْ َتحْثْي ُل الد

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa
Berdasarkan pada permasalahan itu

امل ْزحد ِو ُج
ُ

Berpasangan
Berpengaruh

ُم حؤثِر

Berpikir deduktif

ِ تح ْفكِي قِي
اسي
ح

Berpikir induktif

ِ
استِ ْقحرائِي
ْ تح ْفكي

Bersama-sama

حمعا

Bertahap

ت حَّد ُّرج

Beserta

حم حع

Biasa

حع ِاديَّة
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تحكْلِ حفة البُ ُح ْوث

Biaya riset

ِِ
وجحرافِيَّة  -قُائِ حمةُ ُكتُب
بْبليُ ح

Bibliografi

حَمحال ،حمْي حدان

Bidang

ي ج  -حح ُق ْول ححيح ِويَّة
حح ْقل ححيح ِو ّ

Bidang kehidupan

َّعلِْيم
حح ْقل الْ حم ْع ِرفحة و الت ْ

Bidang pengetahuan dan pengajaran

الع حملِي
حَمحال التحطْبِْي ِق ح

Bidang praktek lapangan

حميح ِادن الْبح ْحث الْعِلْ ِمي

Bidang-bidang riset ilmiah

ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
السطُْور
س ْ حية حذاتيحة للْبحاحث/البحاحث بحْ ح
ي ُ

Biografi peneliti

حوحرقحةُ حج ْد حو ِال األ ْحع حم ِال

Blanko jadwal kegiatan

بُ ْرحهان /إِثْبحات

Bukti

كِتحاب امل حعلِّم
ُ
ِ
اب التَّ ْد ِريْبحات
كتح ُ

Buku latihan

ِ
اب الطحالِب
كتح ُ

Buku mahasiswa

ِ
اب ال حدلِْي ِل
كتح ُ

buku panduan

ِ
حساس
كتح ُ
اب األ ح

Buku pedoman/induk

ُكتُب حم ْد حرِسيَّة

Buku-buku sekolah

نح ْشحرة ج  -نح حشحرات

Buletin

حص حوات
ص ْوت ج  -أ ْ
ح

Bunyi

Buku guru

C
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ي
أ ححداءُ لُغح ِو ّ

Cara kerja bahasa

طح ِريْ حقة تح ْعيِ ْ ِ
ي الْ ُم ْشكِلحة

Cara memilih masalah

احسالِيب ِ
العْي نحة
ح ُْ ْ
اختيح ُار ح

Cara penentuan sampel

طح ِريْ حقةُ الكِتحابحة

Cara penulisan

طح ِريْ حقة حو ِحْي حدة

Cara satu-satunya

طح ِريْ حقة ُمنحظَّ حمة

Cara sistematis

اَنت
ب حَْتلِْي ِل البح يح ح
أْ
ُسلُ ْو ُ

Cara, prosedur analisa data

حسالِْيب ُم حع َّق حدة
أح

Cara-cara yang komplek

ِ
اسة ححالحة
د حر ح

Case study

أ ِحخ ُر املالح ححظحة
ُ
أحّسئِلحة مر ِ
حسئِلحة
اج حعة األ ْ
اجعيّة ُ ،محر ح
ح ْ ُح ح

Cek pertanyaan

ص َّوحرة ُمتح حسلْ ِسلحة
قِ َّ
صة ُم ح

Cerita gambar berseri

طحْب حعة

Cetakan

Catatan akhir

تح حعلُّم اللُّغحة اجلح حماعِي

Community Language Learning

َُْمتح حوى

Content/isi

حَنُْو حذج

Contoh

ضابِط – ِرقحابحة
ح

Control

ضابِطحة
َمح ْم ُو حعة ح

Control group

ضابِط
ُمتح غحِّي ح

Control variable
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نُ ْس حخة

Copy

ُح ُق ْو ُق الطحْب ِع حوالنح ْشر

Copyright

حو ْح حدةُ امل حعا حجلحة املْرحك ِزيَّة
ح
ُ
إِ ْستِ حجابحة حم ْش ُرْوطحة

CPU= Central Processing Unit
CR= Conditioned Response

طح ِري حقة الثح حقافحات املتح حق ِ
اط حعة
ُ

Cross cultural method

طح ِري حقة ِ
القطحاعات املتح حق ِ
اط حعة
ح
ُ

Cross sectional method

ِ
ضة
اسة ُم ْستح ْع ِر ح
د حر ح

Cross sectional study

ُم حؤ ِّشر

Cursor

D
قحائِ حمةُ اجلح حدا ِول

Daftar jadwal

ضوِر والغِيح ِ
اب
حدفْ حِتُ احلُ ُ ح

Daftar absen

ِ
/الص حور
الر ُس ْوِم ُّ
قحائ حمةُ ُ

Daftar gambar

الر ُس ْوم البح يحانِيَّة
قحائِ حمة ُّ

Daftar gambar ilustrasi

دفِْت املوجود ِ
ات
ح حُ حْ ُ ْ ح

Daftar inventaris

ِ
ِ
ت البح ْحث
ف ْه ِرس ج  -ف ْهحرساحتَُْ /متح ِوحَي ُ

Daftar isi

الد ْر ِس ِف ُك ِّل اللِّ حقاءحات
ض ْوعُ ح
حم ْو ُ

Daftar judul setiap pertemuan

ِ
الرُم ْوز
قحائ حمةُ ُ

Daftar lambing

قحائِ حمةُ املالح ِحق
ح
ف ال حد حر حج ِة
حك ْش ُ

Daftar lampiran
Daftar nilai
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Daftar pustaka dan literatur asing

قحائِ حمةُ املحر ِاجع
ح
ِ مر ِاجع وم
حجنحبِيَّة
ْ صادر أ
حح ح ح ح

Daftar rujukan dan sumber berbahasa Arab

ِ
ص ِادر حعحربِيَّة
حمحراجع حوحم ح

Daftar singkatan

ُْنُ ْوت

Daftar skor tes

ِ قحائِمةُ نحتِيج ِة
اال ْختِبحا ِر
ح ْح

Daftar pustaka

ص ِاد ِر حو املحر ِاج ِع
قحائِ حمةُ امل
ح
ح
ح

Daftar sumber dan rujukan
Dalam fasal-1 saya Memuatkan/membahas
pengertian bahasa dan .. .

... ت فِْي ِه حم ْغ ُه ْوم الُّلغحة حو
ُ ْتحنح حاول

bahwa..

ِ ِمن ِخالحِل ه حذا التححلِي ِل ي تح
َّ ض ُح لحنحا أ
..حن
ح
ْْ ح
ْ

Dari yang telah disebutkan jelaslah bahwa ..

َّ َّض حح ِِمَّا حسبح حق أ
.. حن
ات ح

Dasar, kaidah, asas

 حمبح ِادئ- حمْب حدأ ج

Data dan sumber data

ِ ب يا حَنت وم
رها
صاد ح
حح ح
حح

Data dokumentatif

بحيحا حَنت حو حَثئِِقيَّة

Data masukan

حوا ِرحدات

Dari analisis di atas jelaslah bagi kita

Data obyektif

ت املالح ححظحِة
ب يا حَن
ُ ُ حح
ضوعِي
ُ بحيحان حم ْو

Data penerimaan

ت ا ِال ْستِالحِم
بحيح ح
ُ اَن

Data permanen

ُم ْستح ِد ْْيحة

Data primer

ِ ب يا حَنت أحس
اسيَّة
حح
ح

Data observasi
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اَنت حَثنح ِويَّة
بحيح ح

Data sekunder

ت امل ْسح
اَن
بي ح
حح ُ ح
حم ْسح الْ حعيِّنحة

Data survei
Data survei sampel, survei sampel

اَنت امل حقابحلحة
بحيح ح
ُ

Data wawancara
Data yang diperlukan

اَنت حمطْلُ ْوبحة
بحيح ح

Deadline

اح ِخ ُر حم ْوعِ ِد
ُاملنحاظححرة
ُ

Debat
Deduktif

ِ
ِ  اِستِْن ت/اطي
اج ّي
ا ْستِْن بح ِ ّ ْ ح

Definisi

تح ْع ِريْف

Definisi istilah/operasional

ات البح ْحث
ُ صطحلح حح
ْ ُم

Dekan fakultas

حع ِمْي ُد ال ُكلِّيِّة

Dekan fakultas humaniora dan budaya

حع ِمْي ُد ُكلِّيَّ ِة العُلُ ْوِم ا ِإلنْ حسانِيَّ ِة حوالثَّ حقافحة

Dekan kuliah pascasarjana

ِ ِ ِ
اسات العُلْيحا
حعمْي ُد ُكلّيَّة ال ّد حر ح

Dengan cara praktis

بِطح ِريْ حقة حع حملِيَّة

Dengan jarak satu spasi

ِ
الو ِحْيد
بّالطَّ ْعج ح

Dengan judul

ت العُْن حوان
حَْت ح

Dengan kata lain

ِ
ِ
ُخحرى
ْ  بِ حكل حمة أ،ُخحرى
ْ بِعبح حارة أ

Dengan rengang satu setengah sepasi

ِ
ِ بّالطَّعج
ِ
صف
ْ الوحْيد حوالن
ْ ح

Dengan teliti

 بِتح ْدقِْي ِق،بِ ِدقَّة
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ص ِمْيمُ ،خطَّة
تح ْ

Desain

تحص ِميم املجمو حعتح ِ
ان
ْ ُْ ح ْ ُْ
تحص ِميم املجموع ِ
ات املتح حكافِئح ِة
ْ ُْ ح ْ ُْ ح ُ
اح حدةِ
تحص ِميم املجموع ِة الو ِ
ْ ُْ ح ْ ُْ ح ح
ص ِمْي ُم امل ْج ُم ْو حعة
تح ْ
ح
ص ِمْي ُم البح ْحث
تح ْ

Desain penelitian

ِر حسالحةُ ُّ
الد ْكتُ ْوحراة

Desertasi

صف
تح ْ
ص ِوير ،حو ْ

)Deskripsi (penggambaran

ص ِفي
تح ْ
ص ِويْ ِري ،حو ْ

Deskriptif

حَْملِس األحساتِ حذةِ ،دور األحساتِ حذةِ
حُْ ح
ُ ح

Dewan guru

Desain dua kelompok
Desain kelompok
Desain kelompok 1
Desain kelompok equivalen

حجلْنحة املنحاقِ ِش ْي
ُ

Dewan penguji

حَْملِس ُمنحاقح حش ِة ُخطَِّة البح ْحث

Dewan sidang proposal

ِمن أحه ِم األحه حد ِ
اف ِف حه حذ امل حج ِال....2..1 :
ح حّ ْ
ح
ِِبلتَّطْبِْي ِق حعلحى حم ْد حر حس ِة ...

Di terapkan pada madrasah

الر ُس ْوُم التح ْخ ِطْي ِط ُي
ُ

Diagram

ُُمحطَّط ِس حه ِم ّي

Diagram panah

ِح حوار

Dialog

بي ِ ،م ْن بحْي

Diantara

Di antara tujuan utama pembahasan ini
adalah: 1,,,2,,,,3,,,,
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Diantara tujuan utama belajar adalah

ِ ِِ ِ
ِ
َّعلُِّم ِه حي
م حن األ ْحه حداف املحْب حدئيَّة للت ح

Didasarkan atas dasar intergrasi

ِ حس
اس التَّ حك ُامل
يح ُق ْوم حعلحى أ ح

Diharapkan …

ِم حن الْ ُمتح حوقَّع

Diktat

ُم حذ ّكِحرة

Diperoleh, dikutip dari

ُم ْقتح بحس ِم ْن

Direktur pascasarjana

ِ ع ِمي ُد ُكلِّيَّ ِة ال ِّدراس
ات العُلْيحا
ْ ح
حح

Direktur universitas, rector

ُم ِديْ ُر اجلح ِام حعة

Disamping itu

ِ ِ ِ ِِبان،مع حذلِك
ك
ب حذل ح
ح
حح

Disetujui

ُمتح حفق حعلحْي ِه

Disimpulkan sebagai berikut

ص فِْي حما حَيِْت
ُ تحتح لح َّخ

Disiplin

ِ ْاِن
ضبحاط

Diskusi hasil penelitian

ُمنحاقح حشة النح تحائِج

Dispensasi

صة
ُر ْخ ح

Distribsusi

تح ْوِزيْع

Distribusi data

تح ْوِزيْ ُع البح يحا حَنت

Distribusi frekuensi nilai

تح ْوِزيْ ُع تِكحْرا ِر الْ ِقيحم

Distribusi skor tes individu

ِ
ِ ِ
ِ
ي
ّ تح ْوِزيْ ُع نحتْي حجة اال ْختبحا ِر ال حف ْرد

Ditujukan

ُم حو حجه

Dokumentasi

 حوَثحئِق- حوثِْي حقة ج
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ِ
الَبحَنم ِج
تح ْوثْي ُق حْ

Dokumentasi program

ة/هْي حمنحة
حسْيطححر ح

Dominasi

ُستحاذ حزائِر
أْ

Dosen terbang

ُد ْكتُ ْور فح ْخ ِريَّ ْة

)Dr. Hc (honoris causa

حم ْف ُش ْول

Drop out

ححيحاة حع حملِيَّة

Dunia kerja

ي
حعا حل حْ
الِتبح ِو ّ

Dunia pendidikan

E
ِ
ِْت ِون
تح حعلُ ُم إِلك حُ

E-Learning

طحْب حعة

Edisi

طحْب حعة حج ِديْ حدة

Edisi baru

طحْب حعة قح ِد ْْيحة

Edisi lama

طحْب حعة أ ُْوحل

Edisi pertama

تح ْع ِديْل ،تح ْن ِقْيح ج  -تح ْن ِقْي ححات

Edit

تح ْن ِقْيح

Editing

ِ
ب
أحثحر حَْتريِْ ّ

Efek eksperimen

ُم حؤثِّر

Efektif

التح ْه ِجْي ئحةُ

Ejaan

حَْت ِربحة طحبِْيعِيَّة

Eksperimen alami

137

اِ ْختِبحار  :حَْت ِربحة

Eksperimen, percobaan, test

اِبْتِ حكا ِريَّة

Ekspretif

اَنت ج  -عنح ِ
اَنت
اصر البح يح ح
ص ُر البح يح ح
ح
عُْن ُ

Elemen data

عْنصر ج عنح ِ
اصر
ح
ُ ُ

Elemen, unsur

رسائِل ِ ِ ِ
ِْت ِون
حح ُ ح
الَبيْد ا ِإللك حُ

Email

امل حه حارات اللُّغح ِويَّة األ ْحربحع
ح

Empat keterampilan bahasa

حم ْو ُس ْو حعة

Ensiklopedi

عِ ْل ُم امل ْع ِرفحة
ح

Epistimologi

وعات ُمتَ َكافِئَة
املَ ْج ُم َ

Equivalent Group

ِ
حخطحاء
حَْتلْي ُل األ ْ

Error analisis

حخ ِريْن
أح

Et all

حوحه حك حذا

Etc.=et cetera

تحثْ ِم ْي ،تح ْق ِوْْي ،تح ْق ِديْر

Evaluasi

ِ ِ
ات الُّلغحة
ا ْختبح حار ُ

Evaluasi bahasa

التح ْق ِوْْيُ امل ْستح ِم ُر
ُ

Evaluasi berlanjut

تح ْق ِوْْي حذ ِات

Evaluasi mandiri

تحطحُّور

Evolusi

ثحبحات حخا ِرِج ّي

External reliability

F
138

النِ ْسبحة – ف

F- Ratio

حع ِامل ج حع حو ِامل

Faktor

حع ِام ُل حخا ِرِجي

Faktor eksternal

صر ُمتح حجانِس
عُْن ُ

Faktor homogeni

ع ِامل د ِ
اخلِى
ح ُح

Faktor internal

ُكلِّيَّةُ العُلُ ْوِم ا ِإلنْ حسانِيَّ ِة حوالثَّ حقافحِة

Fakultas humaniora dan budaya

ِ
الِتبِيَّةُ
ُكلّيَّةُ حْ

Fakultas pendidikan

ِ
ِ
ِ
الع حربِيَّ ِة
ق ْس ُم تح ْعلْي ِم الُّلغَّة ح

Fakultas pengajaran bahasa Arab

تح ْغ ِذية عك ِ
ْسيَّة
ح ح

Feedback

ظح ِ
اهحرة ج ظححو ِاهر

Fenomena

ظححو ِاهر الْ حك ْون

Fenomena alam

ظح ِ
اهحرة إِنْ حسانِيَّة

Fenomena kemanusiaan

ظح ِ
اصة
اهحرة حخ َّ

Fenomena khusus

حملحف

File

ملحف التح ع ِديالح ِ
ت
ح ُ ْ ْ

File revisi

ض ِاف
حملحف إِ ح

File tambahan

األحفْالح ُم التح ْعلِْي ِميَّةُ

Film pendidikan

ِِ
ّن
اإل ْرَتحاعُ ال حف َُّ

Flash back

تح ْركِْي ُز البح ْحث

Fokus pembahasan
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اِ ْختِبحار تحتح بُّعِ ّي

Follow up tes

ِ
حص حوات
علْ ُم األ ْ

Fonologi/ilmu bunyi

ط
البُ ْنط  ،حخ ّ

Font

حه ِامش ج حه حو ِامش

Footnote

حه حو ِامش حعحربِيَّةُ

Footnote berbahasa Arab

حه حو ِامش إِنْ ُد ْونِْي ِسيَّة

Footnote berbahasa Indonesia

اِ ْستِ حم حارةُ التح ْس ِجْيل

Form pendaftaran

حشكْلِي ،حر ِِْسي

Formal

ِ
صْي غحةُ ُمالح ححظحِة احلحْقل

Format catatan lapangan

ِ
صْي غحة ُمالح ححظحة

Format observasi

ِ
صيحاغحة

Formulasi

اِ ْستِ حم حارة

Formulir

اِ ْستِ حم حارة حَبث

Formulir penelitian

ِ
ص حور فُ ْوتُو ْغحرافِيَّة
ص ْوحرة فُ ْوتُو ْغحرافيَّة ج ُ -
ُ

Foto

ِ
ِ
الص حوِري
نُ ْس حخة فُوتُو ْغحرافيحة ،التح ْسجْي ُل ُ

Fotokopi

تِكحْرار

Frekuensi

تِكحْرار ُمتح حج َّمع

Frekuensi komulatif

إِ ْختِبحار -ف

F-test
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Fungsi

 حوظحائِف- حو ِظْي حفة ج

Fungsi-fungsi umum

ِ
الع حام ِة
ُ الوظحائ
ف ح
ح

Fungsional

حو ِظْي حفيَّة
G

Gambar

ص ِويْ ِريَّة
ْ تح

Gambar buku dengan ukuran 21x15 cm

ِ صورةُ كِتح
 سم21 x15 اب ِبِِ ْقيحاس
ُْح

Gambar pembelajaran

ُالص حوُر التح ْعلِْي ِميَّة
ُ

Gambar penjelas

ُر ُس ْوم بحيحانِيَّة

Gambaran Umum

ص ْوحرة حع حامة
ُ

Garis mendatar

حسطْر حع ُم ْوِدي

Garis menurun

حسطْر أُفُِقي

Gaya menulis

ب الكِتحابحِة
ْأ
ُ ُسلُ ْو

Gaya tulisan

وب الكِتحابحِة
ْأ
ُ ُُسل
تح ْع ِمْيم

Generalisasi

Glossary

حم حس َّرد

Grafik

حر ْسم بحيح ِان
ص ِوي ِري
ْ حر ْسم تح

Grafik Bergambar

حَجحاعِيَّة

Group

الضابِطحة
وعة ح
طح ِري حقة املح ْج ُم ح

Group control method
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وعة ُم حق حارنحة
َُْم ُم ح

Grup pembanding

ِ
ب
ُم حعلّم أ ْ
حجنحِ ّ

Guru asing

ِ
س لُغح ِوي
ُم حد ّر ُ

Guru bahasa

اطي ج  -أحساْتِ حذة احتِي ِ
أ ِ ِ ِ
اطيَّة
ْ
ْح
ُستحاذ ا ْحتيح ّ

Guru cadangan

ِ
ص ِل
ُم حعل ُم ال حف ْ

Guru kelas

معلِّم احل ُك ِ
وم ُي
ُح ُ

Guru negeri

ُم حعلِّم الحاص

Guru privat

ُم حعلِ ُم حم ْد حر حس ِة

Guru sekolah

H
ُح ُق ْو ُق الطحْب ِع

Hak cipta

ص ْف ححة
ح

Halaman

ص ْفحةُ الغِالح ِ
ف
ح ح

Halaman depan

ص ْف ححةُ العُنْ حو ِان
ح

Halaman judul

ُم حع ِّوقحات

Hambatan

حوحرق حمطْبُ ْوع

Hard copy/print out

َُمحلَّد ِِبلْ حك ْرتُ ْو ِن

Hardcover

نحتِْي حجة ج  -نحتحائِ ُج

Hasil

نحتِيجةُ ِ
اال ْختِبحا ِر ال حقْبلِي
ْح

Hasil pre-test

نحتحائِ ُج البح ْحث

Hasil-hasil penelitian
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Hingga batas maksimal

ِ
ل حح ّد حكبِ ْي
إح

Hingga batas tertentu

إِ حل حح ّد حما
ِ  فحر- ضيَّة ج
ِ  فحر، م ْف حِتض
،ضيَّات
ُ ح
ْ
ْ
ِ
ِ
اضات
 افِْ حِت ح- افِْ حِتاض ج

Hipotesis

فح ْرض إِ ْحتِ حمال

Hipotesis kemungkinan (Probability)

Hipotesis alternative

فح ْرض بديل

Hipotesis nihil

ِ فُروض
ص ْف ِريَّة
ُْ

Hipotesis nol

ص ْفحرى
فح ْرض ح

Hipotesis penelitian

ض البح ْحث
ُ فُ ُرْو

Hipotesis riset

فُ ُرْوض الْبح ْحث

Hipotesis umum

العام
ُ فح ْر
ض ح

Historis

حَت ِرِخي

Homogen

ُمتح حجانِس

Homonim

ُم ْش ححِتك لح ْف ِظ ّي

Hubungan sebab akibat

حعالحقحة حسبحبِيَّة

Hubungan timbal balik

حعالحقحات ُمتح بح ِادلحة

Hukuman

عِ حقاب

Huruf abjad

ُح ُرْوف أ ْحِبح ِديَّة
I
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املحْر حج ُع نح ْف ُسهُ

Ibid

فِكحْرة ج  -أحفْ حكار

Ide/pemikiran

ِ
ِ
ص ِطالح ِحيَّة
عبح حارات ا ْ

Idiom

حشهادةُ التح علِي ِم ِ
االبْتِ حدائِي
ح ح ْْ

Ijasah SD

حش حه حادةُ التح ْعلِْي ِم الثحانح ِوي

Ijazah SMA

حش حه حادةُ التح ْعلِْي ِم ا ِإل ْع حد ِادي

Ijazah SMP

عِلْ ِميًّا

Ilmiah

ِ
الِت حَجحِة
ع ْل ُم ح ْ

Ilmu terjemah

ِ
ص ِاديَّة
عُلُ ْوم اقْت ح

Ilmu-ilmu ekonomi

عُلُ ْوم إِنْ حسانِيَّة

Ilmu-ilmu humaniora

تح ْزيِْيف

Imitasi

إَِْتحام

Implementasi

الرقْ ُم ال حدلِْي ُل
ح

Indeks

ت الكِتح ِ
اب
َُْمتح ِوحَي ُ

Indeks buku

رقْم قِي ِ
اسي
ح ح

Indeks nomor

ِ
ِ
ُخحرى
تح حع ُّرف حعلحى الظَّاهحرة ِِبلظَّحواهر ْاأل ْ

fenomena lainnya

اِ حش حارة حس ْلبِيحة

Indikasi negatif

اِ ْستِ ْقحرائِي

Induktif

Indentifikasi sebuah fenomena atas berbagai
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Info (data) lapangan

حم ْعلُ ْوحمات حمْي حدانِيَّة

Informal, tidak resmi

غح ْيُ حر ِِْسي

Informasi

حم ْعلُ ْوحمات

Ini berarti bahwa

َّ حوحه حذا يح ْع ِّن أ
حن

Ini tidak berarti bahwa

ِ
َّ ك أ
حن
س حم ْع حن حذل ح
حولحْي ح

Input data

ِ اَن
ت
ُ إِ ْد حخ
ال البح يح ح

Instruksi

تح ْعلِْي حمة

Instrumen penelitian

أ ححد حوات البح ْحث

riset

ِ أحدوات منح
اسبحة ِِإل ْجحر ِاء الْبح ْحث
ُ حح

Instrument pengumpulan data

ِ أحدوات ِجلم ِع الب يا حَن
ت
ح ح ح ْ حح

Integrasi

ِِ
َت ِمْيع/
ْتح حك ُامل ح/ا َّتحاد

Intensif

ُم ّكثَّف

Interaksi siswa dengan …

تح حفاعُل الطَّلحبحة حم حع

Interferensi bahasa

اخل لغح ِوي
ُ تح حد/تح حد ُخل

Internal Reliability

ِ ثحبات د
اخلِي
ح ح

Instrumen yang sesuai untuk pelaksanaan

ِ حشب حكة املعلُوم
الد ْولِيحة
ات ح
ْ حْ ح

Internet
Interpretasi

حَتْ ِويْل

Interupsi

اِنْ ِقطحاع

Interval

ُفحْ حِتة
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Interval skor

فحْ حِتةُ امل حعايحنحة
ُ
فحْ حِتة النَّتحائِج

Interview

ُم حقابحلحة

Intrumen panduan analisa proses kegiatan

حوحرقحة ُم حو َّج حهة لِتح ْحلِْي ِل حع حملِيَّ ِة النح حشاط

Invalid, tidak benar

ص ِحْيح
حغ ْي ح

ISBN=international standard book number

تح ْرقِْيم ُد حوِل ُم حو َّحد لِلْ ُكتُب

Interval sampel

َمتوى ج َُْمتح ِوحَيت

Isi

ِ َُْمتح ِوَي
ت البح ْحث
ح

Isi pembahasan, daftar isi

َُْمتح حوى امل حقَّرِر
ُ

Isi yang disepakati

Item butir soal

ِ ِ ِ ِ ِ
ِ القي
اسي
املُنحظح حمةُ ال حد ْوليحةُ للتح ْوحيد ح
حسئِلحة
ُّ بحنْد
ْ  بُنُ ْوُد األ- الس حؤال ج

Itulah sebabnya

ِ ذح حاك ُهو السبح
ب
ح ح

Itupun

حو حذ حاك أحيْضا

llmu adab

ِ عِلْم األ ححد
ب
ُ

ISO (International Standarization
Organization)

J
Jadwal

 حج حدا ِول- حج ْد حول ج

Jadwal bimbingan

حج ْد حو ُل ا ِإل ْشحراف

jadwal kegiatan

حع حم ِال
ْ حج ْد حو ُال األ

Jadwal konsultasi

ِ ج ْدو ُل
اال ْستِ ْشحراف
ح ح
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ج ْدو ُل البح ِ
ث ج  -حج حدا ِول الْبح ْحث
ح ح حْ

Jadwal pelaksanaan penelitian

ِ
اسة
حج ْد حو ُل احلحر ح

Jadwal piket

صة ال ِّد حر ِاسيح ِة
ِح َّ

Jam pelajaran

حم حسافحة عُلْيحا  4سم

Jarak atas 4 cm

حم حسافحة ْيُْ حن  4سم

Jarak batas kanan 4 cm

حم حسافحة يُ ْسحرى  3سم

Jarak batas kiri 4 cm

حم حسافحة ُس ْفلحى  3سم،

Jarak bawah 3 cm

ِ
ك النِّ حهائِيّ ِة
ا حج حاِبتُ ح

Jawaban akhir

اِ حجابحة حمْب حدئِيَّة/إِ حجابحة أ َّحولِيحة

Jawaban sementara

إِ حجابحة حم ْفتُ ْو ححة

Jawaban terbuka

ض ْو ُح
ُو ُ

Jelas

نحوع البح ِ
ث ج  -أحنْ حواع الْبُ ُح ْوث
ُْ حْ

Jenis penelitian

ض ْوع/عُنْ حوان
حم ْو ُ

Judul

عْن وا ُن البح ِ
ث
ُح حْ

Judul penelitian

حع حدد

Jumlah bilangan

حع حد ُد حعْي نحتِ ِه

Jumlah sampelnya

حَْم ُم ْوع

Jumlah total

حَمحلَّة

Jurnal

ِ
العحربِيَّ ِة حوأ ححد ِِبحا
ُش ْعبحةُ اللُّغحة ح

Jurusan bahasa dan sastra arab
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Jurusan pendidikan bahasa Arab

ِ
ِ
العحربِيَّ ِة
ُش ْعبحةُ تح ْعلْي ِم اللُّغحة ح

Justifikasi

تح ْس ِويْغ-تحَِْبيْر

Juz

َُمحلَّد
K

kadang-kadang

قح ْد يح ُك ْو ُن

Korelasi negatif

اِ ِّ ْرتِبحاط حسالِب

Korelasi positif

اِ ِّ ْرتِبحاط ُم ْو حجب

kata sepakat

ِِ
ُ ا ِإلتِحفاقِيحة،اد ال حكلِ حم ِة
ُ اَتح

Komunikasi

ِِ
صال
اتّ ح

Kemungkinan

اِ ْحتِ حمال

Korelasi

اِْرتِبحاط

Konsultasi

اِ ْستِ حش حارة

Konklusi,kesimpulan

 ِِنحايحة، ِختحام،اِ ْستِنْ تحاج

Komprehensif

اِ ْستِْي حعاب

Konfirmasi/persetujuan dari pihak penguji

ِِ ِ ِ
ِ اِ ْعتِم
ي
ُح
اد م ْن طحْرف حجلْنحة املُنحاقش ْ ح

Konsisten

ِ ، تحع ُّهد، إِلْزام،اِلْتِزام
االتِّ حساق
ح ح ح

Kalau begitu

ِ
ِ
ك
ا ْن حكا حن حك حذال ح

Komunikasi bahasa

ِ
ي
اتّ ح
ّ صال لُغح ِو

kegiatan komunikasi

ِ
ِ
ُصالِيحة
األحنْشطحةُ ا ِإلت ح
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األهية ،املصلحة

kepentingan

ص ُوُر
ا ِإل ْد حر ُاك ،التح ح

Konsepsi

الِتكِْي ُز
حْ

Konsentrasi

التح ِ
(وفْ قا لِلْ حمْن حه ِج)
صنْي ُ
ْ
ف ح

klasifikasi berdasarkan kurikulum

التح ِ
(وفْ قا لِلْ ُم ْحتح حوى)
صنْي ُ
ْ
ف ح

klasifikasi berdasarkan isi

التح حع ُه ُد ،ا ِإللْتِحز ُام

Komitmen

ِ
ِ
التح ْعلْي ُق حوالتح ْفس ْيُ

komentar dan interpretasi

التح ْف ِريق ،التح ْق ِسيم،تح ِ
ب
صنْي ُ
ُْ ْ
ُْ
ف األحنْ حوا ِع ،التح ْب ِويْ ُ

klasifikasi

اد
ب ،التح ح
ض ،التح ح
ضُ
التح نحاقُ ُ
ض ُار ُ

Kontradiksi

التح و ِ
ضْي ُح
ْ

)klarifikasi (uraian/penjelasan

ِ
ب األِحل
احلحاس ُ

komputer

الرس
وم املتح ححِّرحكةُ
ُُ ُ ُ
الرئِْيس
َّ

Ketua

الفئة

kategori

اللح ْجنحةُ (ج ِجلحان)

Komite

kartun animasi

الش ْخ ِ
صيَّ ِة
صلح ححةُ ح
املح ْ
املصلححةُ الع ِ
اجلحةُ
حْ ح ح

kepentingan pribadi
kepentingan mendesak

الع حامةُ
املح ْ
صلح ححةُ ح

kepentingan umum

ِ ِ
اسة
الو ْح حدة ال ّد حر ح
املحنْ حه ُج حعلحى ُم ْستح حوى ح

KTSP
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امل حش حارحكةُ ا ِإل ْْيحابِيَّ ِة
ُ

keikutsertaan positif

ب
ُ املُحع َّر

kata yang di arabkan

امل ْع حج ُم امل حساعِ ُد
ُ
ُ

kamus bantu
Kesalahan/error

حخطحاء
ْأ

Kesalahan berbahasa

ُحخطحاءُ لُغح ِويَّة
ْأ

Kesalahan diktatif

حخطحاء إِ ْمالحئِيَّة
ْأ

Kesalahan pengunaan kata, frase

حخطحاء تح ْعبِ ِْييَّة
ْأ

Kesalahan cetak

حخطحاء ِطبحاعِيَّة
ْأ

Kegunaan penelitian

ِأ ح
حهّيَّةُ البح ْحث

Komunikasi formal

ِ
صال حر ِِْسي
إِت ح

Komunikasi informal

ِ
صال غح ْي حر ِِْسي
إِت ح
إِ ْحتِ حمال

Kemungkinan

Kalau

 اِ ْن، لح ْو،إِذحا

Kajian umum

إِطحار حعام

Kajian teori

ِ
ي
ّ إطحار نحظح ِر

Ketetapan, pernyataan mahasiswa

إِقْ حر ُار الطحالِب

Komitmen dengan

ِإِلْتِحز حام ب

kecuali jika

إِالَّ إِ حذا

Kisi-kisi

بححر ِامق
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kartu pelajar

ُبِطحاقحة ِد حر ِاسيَّة

kartu kegiatan

ِ بِطحاقحةُ النح حش
اط

K. pearson

بيسون

Konfirmasi

حَتْكِْيد

Konfirmasi berita

حَتْكِْي ُد الححَِب

Kecermatan

تح ْدقِْيق

Komposisi

تح ْك ِويْن/تح ْركِْيب

Kaidah

 تححراكِْيب- تح ْركِْيب ج

Koreksi

ص ِحْيح
ْ تح

Kerjasama

تح حع ُاون

Komentar

تح ْعلِْيق

komentar/tambahan

تح ْعلِْي حقات

Kemajuan masyarakat

اجتِ حماعِ ّي
ْ تح حقدُّم

Kemajuan ekonomi

ِ ِتح حقدُّم اقْت
ي
ح
ّ صاد

Kira-kira, sekitar

تح ْق ِريْبا

Kalender akademik

تح ْق ِوْْي حج ِامعِي

Kalender pendidikan

تح ْق ِوْْي ِد حر ِاس ّي

Kalimat tidak teratur (acak)

َُجحل حغ ْي ُمحرتَّبحة

kalkulus

صاةُ الكِ ْليح ِة
حح ح
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Kehidupan profesi

ححيحاة ِم حهنِيَّة

Kelas, ruang kelas

ِ
صل
ْ  فح،اسة
ُح ْجحرة ال ّد حر ح

Karakteristik metode ilmiah

صائِص التَّ ْفكِ ْي الْعِلْ ِم ّي
حخ ح

Kemungkinan kesalahan (Probable error)

حخطحأ ِم ْعيحا ِري

Kesimpulan

صة
ُخالح ح

Kursus berbahasa

حد ْوحرات لُغح ِويَّة

Ketelitian

ِدقَّة

Ketepatan

ِدقَّة

Kenang-kenangan (memori)

ِذ ْك ِر حّ حَيت

Ketua fakultas

ِ رئِيس
الق ْسم
ُ ْح

Ketua jurusan bahasa dan sastra Arab

س امل ْد حر حس ِة
حرئِْي
ُ
ح
س املنحاقح حشة
حرئِْي
ُ
ُ
ِ ِ
ِ
العحربِيَّ ِة حوأ ححد ِِبحا
س ُش ْعبحة اللُّغحة ح
ُ حرئْي

Ketua jurusan pendidikan bahasa Arab

ِ ِ
ِ
ِ
العحربِيَّة
س ُش ْعبحة تح ْعلْي ِم اللُّغحة ح
ُ حرئْي

Ketua jurusan bahasa Arab

ِ رئِي
ِ
العحربِيحة
س ق ْس ِم الُلغحة ح
ُ ْح

Kode

 ُرُم ْوز- حرْم ُز ج

Kepada yang terhormat doctor

ُّ ُستح ِاذ
.… الد ْكتُ ْور
ْ احةُ األ
حِسح ح

Kesulitan

صعُ ْوبحة
ُ

Kepala madrasah
Ketua penguji
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Kebenaran prediksi tidak tergantung pada
data/informasi yang telah lalu

ِ
السابِحقة
َّ ص َّحة التَّنح بُّ ِؤ الح يح ْعتح ِم ُد حعلحى الْ حم ْعلُ ْوحمات

Kelancaran berbahasa

طح ِريْ حقة امل حق حارنحة
ُ
طحالحقحة لُّغح ِويَّة

Kolom

.. حع ُم ْود ِم ْن حج ْد حول

Kekurangan

ب
ُ  عُيُ ْو- حعْيب ج

Kerancuan, ketidakjelasan

غُ ُم ْوض

Kebanyakanya

ِف األح ْكثحر

Kamus

 ُم ْع حجم، قح ُام ْوس

Kemampuan

حك حفاءحة

Kompetensi

حك حفاءحة

Kemampuan berbahasa

حك حفاءحة لُغح ِويَّة

Kata kunci

ِ حكلِمات أحس
 حكلِ حمات املِْفتحاح/اسيَّة
ح
ح

Kata-kata indikatif

حكلِ حمات إِ حشا ِريَّة

kata sambutan

ِ ُحكلِمة
اال ْستِ ْقبح ِال
ح

Kata pengantar (persembahan)

ِ
الش ْك ِر حوالتح ْق ِديْ ِر
ُ ُحكل حمة

Keseluruhan

ُكلِّيحة

Kitab kuning

ِ
اب ح
ُ كتح
ُص ْفحراء

Kemampuan berkomunikasi

ِِ ِ
صالِيَّة
ك حفايحة اتّ ح

Komparatif metoda
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Komite khusus

اصة
حجلْنحة حخ ح

Komite ujian

ِ اَن
ت
حجلْنحةُ ا ِإل ْمتِ حح ح

kalau saja

لح ْو حكا حن

Kumpulan penelitian

البُ ُح ْوث/حَْم ُم ْو حعةُ األ ْحَبحاث

Kelompok kontrol

ضابِطحة
حَْم ُم ْو حعة ح
وعةُ أ ْحَبحاث
حَْم ُم ح

Koleksi riset

Kelompok eksperimen

وعة حَْت ِريْبِيحة
حَْم ُم ح

Keistimewaan/kelebihan

 حم حّ حزايحا- حم ِزيّة ج

Kriteria penilaian riset

حم حعايِْي تح ْق ِوِْْي الْبح ْحث

Kecakapan lisan

ِ
ِ ، امل ْق حِتح،ُالفكْرة
ُالصْي غحة
ُ  ح ُ ح،حم ْف ُهوم
حملح حكة لِ حسانِيَّة

Kurikulum pembelajaran bahasa Arab

ِ
العحربِيَّة
حمنْ حهج تح ْعلْي ِم اللُّغحة ح

Kecakapan-kecakapan dasar

ِ مهارات أحس
اسيَّة
حح ح ح

Keterampilan kebahasaan

حم حه حارات لُغح ِويَّة

Keterampilan

حم حه حارة

Keterampilan mendengar

ِ ُمهارة
اال ْستِ حماع
حح ح

Keterampilan membaca

ِ ُمهارة
القحراءحة
حح ح

Keterampilan berbicara

حم حه حارةُ ال حكالحم

Keterampilan menulis

حم حه حارةُ الكِتحابحة

Konsep
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Keterampilan berkreasi

حم حه حارة اِبْتِ حكا ِريَّة

Keterampilan memahami

حم حه حارة اِ ْستِْي حعابِيَّة

Keadaan

حم ْوقِ ِف ّي

Konferensi

ُم ْؤَتححر

Komponen-komponen penelitian

ِ َُْمتح ِوَيت البح
ث
ْح ُ ح

Korespondensi

اسالحت
 ُمحر ح- اسلحة ج
ُمحر ح

Kandidat magister

ِ مر حشح م
اج ْستِي
ُح ح

Kandidat

ُمحرشَّح

Kilat

ُم ْستح ْع حجلحة

keikutsertaan pelajar

ُم حش حارحكةُ ال حدا ِر ِس

Korektor

ص ِّحح
ُم ح

Karangan

صنِْيف
ْ  تح، صنَّ حفة
ُم ح

Kontemporer

ِ مع
اصر
ُح

Kosakata

ُم ْفحرحدات

Komparasi

ُم حق حارنحة

Kompetensi bahasa

إِ ْم حكانِيَّة لُغح ِويَّة/َّرةُ لُغح ِويَّة
ُم حقد ح

Kata pengantar

ُم حق ِّد حمة
ُمنحافح حسة

Kompetisi

ِ  منح- ِمْن هج ج
اهج
ح
ح

Kurikulum
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Kegiatan

 نح حشطحات،  أحنْ ِشطحة- نح حشاط ج

Kritik riset-riset ilmiah

ِ نح ْقد ْاأل ْحَب
اث الْعِلْ ِميَّة
ح

Kritik membangun

نح ْقد بحنَّاء

Kritik

 نُ حق ْد- نح ْقد ج

Kerangka penelitian

ِ هي حكل البح
ث
ْ حْ ُ ح

adalah

ِ
ِ والنَّتِيجةُ الَِّت حْيْلِص إِلحي ها الب
.. ك
ُ اح
ث ِم ْن حذل ح
ُ ْح ح
ح ْح

Kesimpulannya adalah

َّ  أ،صةُ ال حق ْول
.. حن
حو ُخالح ح

Kertas A4 80 gram

 حجحراما80 ، 4A حوحرقحة

Kesimpulan penulis dari uraian di atas

L
Laboratorium

 حم ْع حمل/ُمُْتحَِب

lambang lisan

ُُرُم ْوُز اللح ْف ِظيَّة

Lampiran-lampiran

حمالح ِحق

Lancar dalam berbicara

طحالحقحة ِف ال حكالحم

Latar belakang masalah

ِ ْ حخل- حخلْ ِفيةُ الب ْحث ج
ف ِّ ََّيت البح ْحث
ح ح

Latihan

ض ِريْبحات
ْ َّت

Latihan berantai/bersambung

تح ْد ِريْب ُم حس ْل حسل

latihan berkomunikasi

ب حعلحى ال حكالحِم
ُ ْالتح ْد ِري

Latihan mengulang

تح ْد ِريْب التِكحْرار

Layar

 لح ْو ححة،اشة
حش ح
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العحر ِ
ض
حش ح
اشةُ ح

Layar penampilan

الص ْف حح ِة
حعحر ُ
ض ح

Lebar halaman

أح ْك حَبُ

Lebih besar

ض ُل
أحفْ ح

Lebih utama

عِلْم ِ
اعةُ امل ْع حج ِم
صنح
ح
ُ
ُ
حَْم حم ُع الُّلغح ِة

lembaga bahasa

ُم حؤ َّس حسات ثح حقافِيَّة

Lembaga budaya

َجحْعِيحة عِ ْل ِميَّة

Lembaga ilmiah

ُم حؤ َّس حسات عِ ْل ِميَّة

Lembaga keilmuan

ِ
ص ِاديَّة
ُم حؤ َّس حسات اقْت ح

Lembaga perekonomian

الع حم ِل
حوحرقحةُ ح

Lembar kerja

Leksikologi

ورقحة فح ِ
اصلحة
حح

Lembar pemisah

ص ْفحةُ الغِالح ِ
ف
ح ح

Lembar sampul

ِ
ات البح ِ
ث
أ ْحوحرا ُق أ ححد حو ح ْ

Lembaran instrumen penelitian

حوحرقحة فحا ِر حغة

Lembaran kosong

التح ْعلِْي ُم التِلْ حقائِي

Les

ُم ْستح ِوحَيت

Level

املكْتح بحة حوعِلْ ُم امل ْعلُ ْوحمات
ح
ح

Library and information sciences

اُنْظُرْ النح ُم ْو حذ ُج

Lihat contohnya
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اُنْظُْر أحيْضا

Lihat juga

إِ ِْْن حدار حخ ِطّى

Linear regresi

بِْي ئحة طحبِْيعِيَّة

Lingkungan alami

بِْي ئحة لُغح ِويحة

Lingkungan bahasa

ِ
ص ِطنحعِيَّة
بِْي ئحة ا ْ

Lingkungan buatan

ِ
العام
علْ ُم الُّلغحة النَّظح ِري ح

Linguistik teoritis

عِلْ ُم الُّلغُة التَّطْبِْي ِقي

Linguistik terapan

حم حو ُاد البح ْحث

Literatur riset

آخر
حم ْر حجع ح

Loc.cit

حْلْ حجات ُم حعيَّنحة

Logat tertentu

حَمح ُّل البح ْحث  ،حم حكان الْبح ْحث

Lokasi penelitian

M
الطح ِريْ حقة ا ِإل ْستِ ْقحرائِيَّة

Metode induktif

الطح ِريْ حقة التح حك ُاملِيَّة

Metode integrative

طح ِريْ حقة طولِيَّة

Metode longitudinal

طح ِريْ حقة إِ حع حادة ا ِإل ْختِبحار

Metode test-retest

حَنُْو حذج حع ْش حوائِي

Model Random

تح ْوِزيع ُمتح حع ِّدد املتح غحِ حيات
ُ

Multivariate distribusi

صاءحات تح حع ُدد املتح غحِ حيات
إِ ْح ح
ُ

Multivariate statistic
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إِ ْختِبحار ت ُمتح حع ِّدد املتح غحِّحيات
ُ

Multivariate t-test

حم ْع حهد

Ma’had

حم ْد حر حسة

Madrasah

حَمحالَّت

Majalah

حَمحلحة اح حك ِاد ْْيِيَّة

Majalah akademik

حَمحلَّة تح ْربح ِويحة

Majalah pendidikan

حوحرقحة حَْبثِيَّة

Makalah

حكائِن حح ّي

Makhluk hidup

امل ْع حن (ج حم حعان)
ح
امل ْع حن الُلغح ِوي
ح
ص ِطالح ِحي
مع حن ِإل ْ
الح ْ

Makna
Makna bahasa
Makna istilah

امل ْع حن الحاص
ح
ي
املحْع حن الح ح
مجا ِز ُ
امل ْع حن احلحِقْي ِقي
ح

Makna khusus
Makna kiasan
Makna sebenarnya

ام
الح ْ
الع ُ
مع حن ح

Makna umum

إِ حد حارة حذاتِيَّة

Manajemen pribadi

إِ ِّ حد حارة حَجحاعِيحة

Manajemen tim

حَْتلِيل التح غحاي ِر متح ع ِّدد املتح غحِي ِ
ات
ْ ُ ُ ُ ح ُ ُ ّح

MANCOVA= multiple analysis covariance

أ حِ
حهّيَّةُ الْبح ْحث

Manfaat penelitian
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تحالحعُب

Manipulasi
MANOVA= Multiple Analysis of varience

ِ حَْتلِيل التح باي ِن متح ع ِّدد املتح غحِي
ات
ْ ُ ح ُ ُ ح ُ ُ ّح
 حملح حفات- حملحف ج

Map

ت امل ْستح ْقبح ُل
ْالوق
ُ ُ ح

Masa depan
Masa kini

ِ الوقْت احل
اض ُر
ح ُ ح

Masa ledakan informasi

صر التَّ حف ُّجر الْ حم ْعحر ِف
ْ حع

Masa orientasi

فحْ حِتةُ التح ْوِجْي ِه
فحْ حِتة ا ِإل ْسِ ِْتحداد

Masa pengembalian

Masa transisi

فحْ حِتةُ ا ِإلنْتِ حق ِال

Masalah ekonomi

ِ ِ
ص ِاديَّة
ُم ْشكلحة اقْت ح

Masalah individu

ُم ْشكِلحة فح ْرِديَّة

Masalah kemasyarakatan

ِ
اجتِ حماعِيَّة
ْ ُم ْشكلحة

Masalah pendidikan

ُم ْشكِلحة تح ْربح ِويَّة

Masalah sehari-hari

ُم ْشكِلحة يح ْوِميَّة

Masalah sosial/kemasyarakatan

ِ
اجتِ حماعِيَّة
ْ ُم ْشكلحة

Masalah tertentu yang spesifik

ِ
ِ
صة
ّ ُم ْشكلحة ُم حعيَّنحة ُمتح حخ
صح

Masalah-masalah kemasyarakatan

اجتِ حماعِيَّة
أ ْحو ح
ْ ضاع

Masalah-masalah perekonomian

ِ
ص ِاديَّة
أوضاع اقْت ح

Masalah-masalah politik

ِ أوضاع ِسي
اسيَّة
ح
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Masalah-masalah psikis

ضاع نح ْف ِسيَّة
أ ْحو ح

Masalah-maslah individu

ِ ضاع حش ْخ
صيَّة
أ ْحو ح

Masukan bahasa

ي
ّ حد ْخ ُل لُغح ِو

Masyarakat berkembang

َُْمتح حم حعات حَن ِميحة

Materi riset ilmiah

حم حو ُاد امل حح حادثحِة
ُ
ِ ادة الْبح
ث الْعِلْ ِم ّي
ْ حم َّ ح

Materi/mata kuliah

ادة ج حم حو ّاد
َّ حم

Mayoritas

أح ْغلحبِيحة/أح ْكثح ِريحة/ُم ْعظح ُم

Mean

س حّط
ِّ ُمتح حو

Media

 حو حسائِل- حو ِسْي لحة ج

media interaktif

ُالو حسائِ ُل التح حفاعُلِيحة
ح

materi percakapan

ُالو حسائِ ُل املتح حك ِاملحة
ح
ُ
حو ِسْيط

media terpadu
Median

Mekanisme ilmiah

ِِ
حسالِْيب عِلْ ِميَّة
ْأ
 أ ح- ُسلُ ْوب علْم ّي ج

Melaksanakan kegiatan apapun ..

… حي حع حمل
ِّ ِمُح حار حسة أ

Melalui menciptakan hubungan

ِم ْن ِخالحِل إِ ْْيحاد الْ حعالحقحات

Melatih telinga

َتحِْريْ ُن األُذُن

Memahami bacaan

فح ْه ُم امل ْق ُرْوء
ح

Memahami bacaan lewat pendengaran

فح ْه ُم امل ْس ُم ْوع
ح
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Membahas tentang

ث ِف
حَبح ح

Memberi laporan

أ ْحعطحى تح ْق ِريْرا

Membicarakan mengenai, berbicara tentang

ث حع ْن
َّّ حّ ح
ّ حَتحد

mementingkan

ِ  ي ْهتح ُّم- اِ ْهتح َّم
ب
ح

Memotivasi siswa

حَْت ِفيز الطَّلحبحة

Memperoleh

... ص حل حعلحى
حح ح

Memperoleh bahasa

ِِ
اب الُّلغحة
ُ ا ْكت حس

Menandatangani

..حوقح حع حعلحى

Menarik/menyenangkan

ُم حش ِّوقحة

Mencari

ث حع ْن
حَبح ح

Menciptakan kebiasaan baru

ِح ُّل امل ْشكِلحة
ُ
تح ْس ِجْي ُل امل حقابحلحة
ُ
الع حادةِ اجلح ِديْ حدة
تح ْك ِويْن ح

mendisain lingkungan pembelajaran

ص ِمْي ُم البِْي ئح ِة التح ْعلِْي ِميَّة
ْ تح

Menelaah

يُطحالِ ُع-طحالح حع

Meneliti pendapat masyarakat

ِ
الرأْ ِي العاحِم
د حراساحت ح

Mengambil kesimpulan

استِْي بحاط
ْ

Mengandung/berisi

يح ْش حم ُل-مشل

Mengetahui kecenderungan …

... حم ْع ِرفحة ُميُ ْول

Mencari solusi yang tepat
Mencatat hasil wawancara
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Mengetahui kemampuan …

... حم ْع ِرفحة قُ ْد حرة

Mengetahui kondisi

حم ْع ِرفحة الظُُّرْوف

Mengoreksi sendiri

ص ِحْيح ذح ِات
ْ تح

Mengoreksi teman sebaya (sesama)

الزحمالحء
ُّ ص ِحْي ُح
ْ تح

yang bermacam-macam

ِ
ي الظَّحو ِاهر الْ ُم ْختحلِ حفة
ا ْكت حشاف الْ حع حالقحات بحْ ح

Mengungkap sejauh mana kevalitan riset

ِ ِِ
اسات حو ْاأل ْحَبحاث
ُ ا ْكتِ حش
اف حم حدى دقَّة ال ّد حر ح

Mengutip

نح ْقل

Meningkatkan kemampuan siswa

يُنح ِّمى حك حفاءحةح الطُالَّب

Meniru

إِقْتِبحاس

Menjadi guru /diangkat menjadi guru

ي ُم حد ِّرسا
عُِّ ح

Menterjemahkan

يُحِْتِج ُم-تح ْر حج حم

Mengungkap hubungan antara fenomena

Menurut

ُالكِتحابحةُ امل حو حج َّهة
ُ
عِْن حد

Menurut teori ini,….

.. فحإِ َّن،بِنحاء حعلحى حه ِذهِ النَّظح ِريَِّة

menulis terbimbing

Menurut teori

ِ بِنحاء حعلحى حه حذا امل ْذ حه
.. فحإِ َّن،ب
ح
. . . ض ْوء نحظح ِريَّة
ِف ح

Menyampaikan

يُلْ ِقي-أحلْ حقى

Menyerahkan kepada

تح حسلَّ حم إِ حل

Menurut aliran/pendapat ini,…
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اسة املكْتحبِيَّة
حمنْ حه ُج ال ِّد حر
ح
ح
يح ْستح ِجْيب بِطح ِريْ حقة حسلْبِيَّة

Merespon dengan cara nogatif

اج حعة
ُمحر ح

)Me-review (mengulang kembali

حعلحى الْحر ْغ ِم ِم ْن ...

Meskipun

طح ِريْ حقة طحبِْيعِيَّة

Metode alami

اَنت
ُسلُ ْوب حَْتلِْيل الْبح يح ح
أْ

Metode analisa data

ُسلُ ْوب حَْتلِْيل الْ ُم ْحتح حوى
أْ

Metode analisa isi

Meode kajian pustaka

طح ِريْ حقة التح ْحلِْيلِيَّة

Metode analitis

ِ
ص ِريَّة
طح ِريْ حقة ِسحْعيَّة بح ح

Metode audio –visual

ِ
ضة
اسة ُم ْستح ْع ِر ح
د حر ح

Metode cross-sectional

الطح ِري حقة ا ِإلستِنْ ب ِ
اطيَّة
ْ
ْ ح

Metode deduksi

طح ِريْ حقة ِسحْعِيَّة حش حف ِهيَّة

Metode dengar –ucap

ص ِامتحة
طح ِريْ حقة ح

Metode diam

طح ِريْ حقةُ املنحاقح حش ِة
ُ
الطح ِريْ حقة التحا ِرِْْييَّة

Metode diskusi
Metode historis

طح ِريْ حقة عِلْ ِميَّة
اضي أحس ِ
ِِ
ِ
اسيَّ ْي
تُ ْستح نحد الطَّ ِريْ حقة الْعلْميَّة إِ حل افْ حِت ح ْ ح

Metode ilmiah
Metode ilmiah didasarkan atas dua asumsi
dasar

اس ِة املكْتحبِيَّة
ِمنْ حهج ال ِّد حر
ح
ح
طح ِري حقة مب ِ
اشحرة
ْ ُح

Metode kajian pustaka
Metode langsung
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Metode longitudional

ِ
اسة طحْولِيحة
د حر ح

Metode menghasilkan pengetahuan

ص ْول حعلحى الْ حم ْع ِرفحة
ُ ُطُُرق ا ْحل

Metode menyampaikan pelajaran

ِ طح ِري حقة حَْت
ض ْي الْ حد ْرس
ْ

Metode modern

طريقة حديثة

Metode penelitian

ِمْن حهج البح ْحث

Metode penelitian kualitatif

ِ ِمْن هج البح
ث ال حكْي ِفي
ْح ح

Metode penelitian kuantitatif

ِ ِمْن هج البح
ث ال حك ِّمي
ْح ح

Metode penentuan masalah penelitian

اختِيحا ِر ُم ْشكِلح ِة الْبح ْحث
ْ طح ِريْ حقة

Metode pengumpulan data

حسالِْيب َجحْ ِع الْبح يحا حَنت
ْأ
 أ ح- ُسلُ ْوب َجحْ ِع الْبح يحا حَنت ج

Metode penulisan riset

طح ِريْ حقة كِتحابحِة اْلبح ْحث

Metode qawaid terjemah

ِ
الِت حَجحة
ْ طح ِريْ حقة ال حق حواعد حو ح

Metode riset ilmiah

حمْن حهج الْبح ْحث الْعِلْ ِمي

Metode suggestopedia

طح ِريْ حقة اِ ْْيحائِيَّة

Metode total physical

ِ طح ِري حقة
اال ْستِ حجابحة اجلح حس ِديَّة ال حك ِاملحة
ْ

Metodologi penelitian

حمْن حهج البح ْحث

Metodologi pengajaran bahasa Arab

ِ ْطح ِريْ حقة تح ْد ِري
العحربِيَّة
س اللُّغحة ح

Misalnya

حعلحى حسبِْي ِل املِثح ِال

Model

 حَنح ِاذج- حَنُْوذحج ج

model pelajaran

َّم ْوذح ِج ُي
ح
ُ س الن
ُ الد ْر
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Morfologi bahasa arab

ِ
الص ْرف
علْ ُم ح

Motivasi

دافِعِي/ق
تح ْش ِويْ ح

Motivasi ekstrinsik

ِ
دافِع حخا ِرِجي/ي
تح ْش ِويْق حخا ِرج ح

Motivasi instrinsik

ِ دافِع د/دافِع ذح ِات/تح ْش ِويق ذح ِات
اخلِي
ح ح
ح
ْ

Motto

 ِش حع ُار/ اِ ْستِ ْهالحل

Multi sektor/segi

ُمتح حع ِّد ُد اجلححوانِب
ُالو حسائِ ُل املتح حع ِّد حدة
ح
ُ
إِ ْرتِبحاط ُمتح حع ِّدد

multimedia
Multiple correlation
Multiple regression

إِ ِْْن حدار ُمتحع ِّدد

Multivariate analisa perbedaan

حَْتلِْيل التح بحايُن املتح حع ِّدد
ُ
N

Nama gambar

الر ُس ْوم
ُ عُنْ حوا ُن

Nama judul

اجلح حدا ِول
ْ عُنْ حوان

Nama lengkap

ِ
اال ْسم ال حك ِامل
اح ِْسحاءُ امل حؤلِِّف ْي
ُ

Nama-nama pengarang

حِسحاءُ الطحلحبحة
ْأ

Nama-nama siswa

kemampuan siswa

ِ اِقِْتح الب
ث لِتح ْن ِميح ِة حك حفاءحةِ الطُالَّب
ُ اح
حح ح ح

Naskah

ُمحْطُْوط

Negara-negara berkembang

ُد حول حَن ِميحة

Nasehat peneliti untuk meningkatkan
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حسلِْب ،حسلْبِيحة

Negatif

ُح ُك ِميَّة

Negeri

ب ِف ِ
نحتِْي حجةُ الطُالَّ ِ
اال ْختِبحا ِر ِّ ال حقْبلِي

Nilai mahasiswa di ujian ….

ب ِف ِ
نحتِْي حجةُ الطُالَّ ِ
اال ْختِبحا ِر ِّ الثَّانِي

Nilai mahasiswa di ujian ke 2

قِيحم عِلْ ِميَّة

Nilai-nilai ilmiah

َِنْحرة /حرقْ ُم ج  -أ ْحرقحام

Nomor

ِ
ات البح ِ
ث
أ ْحوحرا ُق أ ححد حو ح ْ

Nomor lembar instrumen penelitian

حرقْ ُم اآليحِة

Nomor ayat

الرقْ ُم التح ِال
ح

Nomor berikut

الر ُس ْوِم
أ ْحرقح ُ
ام ُ

Nomor gambar

حرقْ ُم ال حقْي ِد

Nomor induk mahasiswa

ام اجلح حدا ِول
أ ْحرقح ُ

Nomor jadwal

ام املالح ِحق
أحرقح
ْ ُ ح
حرقْم التح ْو ِظْيف

)Nomor pegawai (NIP

حرقْم التح ْس ِجْيل

Nomor pendaftaran

الس ْوحرة
حرقْم ُ

Nomor surat

الو ِظْي حف ِة
حرقْ ُم ح

Nomor tugas

أ ْحرقحام ُمتح تحابِ حعة ،أ ْحرقحام ُمتح تحالِيحة

Nomor urut

قحانُ ْون عِ ْل ِميَّة

Norma ilmiah

Nomor lampiran
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O
Objektif

ضوعِي
ُ حم ْو

Objektifitas

ُضوعِيحة
ُ مو
ْ الح

Observasi

ُمالح ححظحة

Observasi langsung

اشحرة
ُمالح ححظحة ُمبح ح

Observasi terstuktur

ُمالح ححظحة ُمْن تحظح حمة

Observasi tidak langsung

اشحرة
ُمالح ححظحة غُ ْيُ ُمبح ح

On-line

ِ اِتِصال مب
اشر
ح حح

Op.cit

حم ْر حجع حسابِق

Orientasi keilmuan

ِ
اهات عِ ْل ِميَّة
ّاَتح ح
حصلِي
ْأ

Originil

Otodidak

تح حعلُّم ذح ِات

Otonom

ِ مستح ِقل د
اخلِي
ُْ ح

Otoritas

السلْطحة
ُّ

Otoritas formal

ُسلْطحة حر ِِْسيحة

Otoritas kepemimpinan

ِ
ِالقيادة
ُسلْطحة ح ح
P

Perpustakaan riset

حمكْتح بحةُ البح ْحث

Proporsi

نِ ْسبحة
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تح ْوِزيع إِ ْحتِ حم ِال

Probability distribution

Pada bidang spesifikasinya

ِ اختِص
ِ
اصه
ِف حَمحال ْ ح

Pada umumnya

 حعلحى ا ِإلطْالح ِق،حعلحى العُ ُم ِوم

Padahal

َّ حم حع أ
... حن

Pakar

ِ  اِ ْختِص،  ع ِال،خبِي
اصي
حْ ح
ح

Pakar bahasa

حخبِ ْيُ الُلغح ِة

Panjang halaman

حجلْنحةُ املنحاقح حشة
ُ
الص ْف حح ِة
طُْو ُل ح

papan buletin

ِ لحوحةُ النح حشر
ات
ْح
ح

Panitia/ team penguji

dosen)

حساتِ حذة
َّ
الس حّ حادات األ ح

Paragraf

فح ْقحرة

Pas photo

ص ْوحرة حمشْ ِسيَّة
ُ

Para dosen yang berbahagia (bapak-bapak

ِ فُصول وعنحا ِوين املب
احْيث
ُ ْ ح ح ْ ُ حح

Pasal dan sub-judul penelitian

… ص ُل حعلحى
يحتح ح
ْ ض َّم ُن حه حذا ال حف

Pasal ini mencakup

مع ِامل إِ ْرتِبحاط بيسون
ح

Pearson correlation coefficient

Pelaksanaan

ُمْن ِف ُذ املْن حهج
ح
إِ ْجحراء/حع حملِيَّة

Pelaksanaan ekperimen

َّج ُارب
إِ ْجحراء الت ح

Pelaksana kurikulum
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Pelaksanaan penelitian

ات البح ْحث
ُ إِ ْجحراءح

Pelaksanaan program

ِِ أحداء ب ر
اَم ّي
ح حح

Pemahaman

تح ْن ِفْي ُذ امل حقابحلحة
ُ
اِ ْستِْي حعاب

Pembahasan

ِ عرض ومنحاقح حشةُ نحتحائِ ِج البح
ث
ْح
ُ حح ح

Pelaksanaan wawancara

ُم حق حارنحة

Pembanding

Pembatasan masalah, penentuan masalah

حَْت ِديْد الْ ُم ْشكِلحة

Pembelajaran bahasa

ِ
س اللُّغح ِة
ُ ْتح ْدري

Pembelajaran keterampilan berbicara

ِ
س حم حه حارةِ ال حكالحِم
ُ ْتح ْدري

pembentukan konsep (gagasan)

ِ
ِالفكْرة
تح ْك ِويْ ُن ح

Pembicaraan terstruktur

 حكالحم ُم حقيَّد/حكالحم ُم حو َّجه

Pembimbing

 ُم ْش ِرفُ ْون- ُم ْش ِرف ج

Pembimbing kedua

ُم ْش ِرف حَثِن

Pembimbing pertama

ُم ْش ِرف أ َّحول

Pembimbing yang sesuai untuk belajar

ِِ ِ
اسة
ُم ْش ِرف ُمنحاسب لد حر ح

Pembuktian ekperimen

ِو
اضعُ ْو املْن حه ِج
ح
ح
حَتحقُّق حَْت ِريِْب

Pemeriksa

ِ
م حفتِّش/ب
ُ ُمحراق

Pemeriksaan keabsahan data

اَنت
فح ْحص البح يح ح

Pembuat kurikulum
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Pemerintah

ُح ُك ْوِميَّة

Pemikiran ilmiah

تح ْفكِ ْي عِلْ ِم ّي

penampilan(demontrasi)

ِ ِِ
الع حملِي
ح
التح ْوضْي ُح ح/الش ْر ُح ِِبأل ْحمثلحة

Pencampuran bahasa

ُُمحالحطحة لُغح ِويَّة

Penciptaan kebiasaan

الع حادة
تح ْك ِويْ ُن ح

Pendahuluan

ُم حق ِّد حمة

Pendekatan dan jenis penelitian

حم ْد حخل حونح ْوع البح ْحث

Pendekatan deskriptif

ص ِف ّي
ْ ُسلُ ْوب حو
ْأ

Pendekatan eksperimen

ِ
ب
ّ ِْحمْن حهج حَْتري

Pendekatan eksperimen

ِ
ب
ْأ
ّ ُِْسلُ ْوب حَْتري

Pendekatan evaluatif-developing

حمنْ حهج تح ْق ِوْْيِي حوتحطْ ِويْ ِري

Pendekatan historis

حمنْ حهج حَت ِرِْْيي

Pendekatan kemanusiaan

حم ْد حخل إِنْ حس ِان

Pendekatan kualitatif

ص ِفي
ْ حمْن حهج حو

Pendekatan pembelajaran

ِ
اس ِة
حم ْد حخ ُل ال ّد حر ح

Pendekatan penelitian

ِ م ْدخل البح
ث
ْح حُ ح

Pendekatan sistematis

ُسلُ ْوب النَّظْم
ْأ

Pendidikan

تح ْربِيَّة
س امل ْد حر حسة
حَتْ ِسْي
ُ
ح

Pendirian madrasah
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حَْبث تح ْق ِوْْيِي

Penelitian evaluatif

Penelitian harga

حم ْس ُح ِس ْعر

Penelitian mandiri

حَْبث فح ْرِدي

Penelitian motivasi

حَْبث حد حوافِعِي

Penelitian non aktif

حَْبث حغ ْيُ تح حفاعُلِي

Penelitian organisasi

تح ْدقِْيق تح ْن ِظْي ِمي

Penelitian pengamatan

حَْبث ُمالح ححظح ِات

Penelitian produk

حَْبث ُمْن تحج

Penelitian proses

حَْبث حع حملِيَّة

Penelitian survei

حَْبث حم ْسح

Penelitian terorganisir

حَْبث ُمنظَّم

Penelitian tindakan (action research)

حَْبث إِ ْجحرائِي

Penelitian tindakan kelas

ِ ِ
ص ِف ّي
حَْبث إِّ ْجحرائي ح

Penerapan prosedur/metode ilmiah

تحطْبِْيق التَّ ْفكِ ْي الْعِلْ ِم ّي

Penerbit

حَن ِشر

Penerjemah

ُم حِْتِجم

Penetapan hasil tes

ِ تح ْق ِري ر نحتِيجة
اال ْختِبحار
ُْ ْ ح

Penetapan hipotesis

ضع الْ ُف ُرْوض
ْ حو

Penetapan pelaksanaan tetap

َّ حَْت ِديْد ا ِإل ْجحراءحات
الال ِزحمة
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Pengajaran bahasa

تح ْعلِْي ُم الُّلغحة

Pengajaran bahasa untuk orang asing

ِ
ِ
حجنحبِيَّة
ْ تح ْعلْي ُم اللُّغحات األ

Pengajaran bahasa untuk tujuan tertentu

اصة
َّ تح ْعلِْي ُم اللُّغح ِة ِألح ْغحراض حخ

Pengajaran langsung

ِ تح ْد ِريس مب
اشر
ْ ُح

Pengajaran tidak langsung

ِ تح ْد ِريس حغي مب
اشر
ْ ُْ ُح

Pengalaman

 ِخ ْ حَبات- ِخ ْ حَبة ج

Pengalaman kebahasaan

ِخ ْ حَبة لُغح ِويَّة ج ِخ ْ حَبات لُغح ِويَّة

Pengalaman kerja

ِخ ْ حَبة حع حملِيَّة

Pengalaman mengajar

ِخ ْ حَبة تح ْعلِْي ِميَّة

Pengalaman studi

ِ ِ ِ ِ
ات عِ ْل ِميَّة
ُ خ ْ حَب/خ ْ حَبةُ د حراسيَّة
املالح ححظحة ِبِمل حش حارحكة
ُ
ُ

Pengamatan peserta

Pengamatan/observasi

 ُمالح ححظحات- ُمالح ححظحة ج

Pengambilan kesimpulan

استِنْ تحاج
ْ

Pengantar

تح ْق ِد ْْي

Pengaruh

ِ ِّول امل حؤل
ف
ُ حَْمه
ُ ُ
ِ
ُالتحأْثي

Pengawas pendidikan

ِ
ب التح ْعلِْي ِم
ُ ُمحراق

Pengawas ujian

ِ مراقِب ا ِإلمتِح
ان
ُح ُ ْ ح

Pengawasan personal

ُمحراقحبحة حذاتِيحة

Pengarangnya tidak diketahui
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ضْبطِ /رقحابحة
ح

Pengawasan/kontrol

حَتْكِي ُد ِ
ص َّح ِة النح تحائِ ِج
ْ

Pengecekan keabsahan temuan

تح ْن ِميَّة ذحاتِيَّة

Pengembangan diri

تحطْ ِويْ ُر العُلُ ْوِم

Pengembangan sains

ِ
ات الْبح ِ
ث الْعِلْ ِمي
إِتْ حقان حم حه حار ح ْ

Penguasaan keterampilan riset ilmiah

تح ْع ِزيْز ج  -تح حعا ِزيْز

Penguatan

ِ
ش ج ُ -منحاقِ ُش ْون
ُمنحاق ُ

Penguji

ضيّةِ
ِ
ِ
إِ ْختبح ُار ال حف ْر َّ ح

Pengujian hipotesis

تِكحْر ُار ج  -تح حكا ِريْر

Pengulangan

ِ
َّج ِربحة
تكحْرار الت ْ

Pengulangan ekperimen

تح ْد ِويْن ج  -تح حدا ِويْن

Pengumpulan

َجحْ ُع البح يحا حَنت

Pengumpulan data

احلححقائِق
َجحْع الْ حم ْعلُ ْوحمات أح ِو ْ

Pengumpulan data dan fakta-fakta

ِ
ومات
،م ْعلُ ح
إِ ْعالحن ،ا ْخبحار ح

Pengumuman

ِ
الر ِِْس ُي
اإل ْعالح ُن ح

Pengumuman resmi

ِ
حج ِهحزة حو ْاأل ححد حوات
است ْخ حدام ْاأل ْ
ْ

Pengunaan instrument

ِِ
اس
اإلقْتبح ُ

Pengutipan

تح ْق ِديْر ،تحثْ ِم ْي

Penilaian

اَنت
بحيحان ج  -بحيح ح

Penjelasan
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ِ تح ْف ِسي نحتِيج ِة الطالب ِف
لد ْوِر
َّ ِاال ْختِبحا ِر البح ْع ِدي ل
ُْ ْ ح
Penjelasan nilai siswa pada ujian ke 2 di
siklus yang pertama

األ ُْوحل

validitasnya

ِ حشرح موجز عن
ص ْد ِق الْ حم ْعلُ ْوحمات
ْ ْ ُْ ح ح

Penjelasannya adalah..

ِ
َّ ك أ
... حن
ضاح حذل ح
حوإِيْ ح

Penomoran halaman

ِ أحرقحام الص ْفح
ات
ْ ُ ح ح

Penjelasan yang ringkas mengenai

امل حِْتِج ُم
ُ

Penterjemah
Penterjemahan bebas

الِت حَجحةُ التح ْف ِس ِييحة
ْح

Penterjemahan secara harfiah

ُالِت حَجحةُ احلحْرفِيحة
ْح

Penting

 حهام،ُم ِهم

Penulis dan teman 2

ِ
آخ ُرْون
حكاتب حو ح

Penulisan

كِتحابحة

Penulisan daftar pustaka penelitian

ِ
ِ
اسة
َّر ح
تح ْسجْيل حمحراجع الد ح

Penulisan halaman cara

ِ كِتحابةُ تحرقِي ِم الص ْفح
ات
ح ْْ ح ح

Penulisan laporan

كِتحابحةُ التح ْق ِريْر

Penutup

اِ ْختِتحام

Penutur asli

حَن ِط ُق ِِبلُّلغح ِة

Penyalin

 حَنقِل،حَن ِسخ

Peradaban Arab Islam

ثح حقافحة حعحربِيَّة إِ ْسالحِميَّة

Peranan-peranan

حد ْور ج ُد حوار
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ِ م حقارنحة بي نحتِيج ِة
اال ْختِبحا ِر ال حقْبلِي حوالبح ْع ِدي
ُ ح حْ ح ْ ح

Perbandingan hasil ujian sebelum
eksperimen dan sesudah

ِ م حقارنحة بي تح ْف ِس ِي نحتِيج ِة
اال ْختِبحا ِر البح ْع ِدي لِلَّ حد ْوِر
ُ ح حْ ح ْ ْ ح
Perbandingan penjelasan hasil ujian sesudah
eksperimen pada siklus pertama dan kedua

ِ األ ُْوحل حوالث
َّان

Percobaan penelitian

َُمح حادثحةُ امل حو حج حه ِة
ُ
إِ ْختِبحار ُمحراقحبحة

Perencanaan

ط
ُ التح ْخ ِطْي

Perencanaan fungsional

ط حو ِظْي ِفى
ُ حَتْ ِطْي

percakapan terbimbing

Perencanaan penelitian

ط طح ِويْ ِل امل حدى
ُ حَتْ ِطْي
ح
ِ ط قح
ص ِْي امل حدى
ُ حَتْ ِطْي
ح
ِ ط البح
ِ
ث
ْ حَتْطْي ُ ح

Perhatian yang besar

ِِ
ِِ
اسة
ا ْهت حمام حكبِ ْي لد حر ح

Perincian

ِ تح ْف
صْيل

Periode

)الد ْوُر (ج اح ْد حوار
ح

Periodik

حد ْوِري

Perkembangan ekonomi

ِ ِ
ص ِاديَّة
تح ْنميَّة اقْت ح

Perkembangan social

ِ
اجتِ حماعِيَّة
ْ تح ْنميَّة

Permainan bahasa

أحلْ حعابُ لغح ِويَّة

Permohonan penjelasan.

ِ طحلحب التح و
ضْي ِح
ْ ُ

Perencanaan jangka panjang
Perencanaan jangka pendek
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Pernyataan mahasiswa

ِ ِإِقحر ُار الطحال
ب

Pernyataan mahasiswa

إِقْ حر ُار الطَّالِب

Perpustakaan pusat

حمكْتح بحة حمْرحك ِزيَّة

Persamaan ijazah

ِالشهادة
ُم حع حادلحةُ ح ح ح
ِ ِ اَِِتح
ي
ُ
اد املُحعلم ْ ح

Persatuan guru
Persembahan

إِ ْه حداء

Persentasi (%)

نِ ْسبحة ُمئح ِويحة

Persepsi indera

ِ
اال ْد حر ُاك احلِ ِّس ُي
إِ ْد حراك

Persepsi

ِ
ِ
ي
ا ْد حراك املُحد ِّرس ح

Persepsi guru
Persepsi siswa

ِ َّاِ ْدراك الطُال
ب
ح

Persetujuan

اق
ُ ا ِإلتِحف
م حوافح حقةُ امل ْش ِرفِ ْي/
تح ْق ِريْ ُر امل ْش ِرفِ ْي
ُ
ُ
ُ

Persetujuan pembimbing

تح ْق ِريْ ُر البح ْحث

Persetujuan penelitian

ُم حوافح حقةُ املنحاقِ ِش ْي
ُ

Persetujuan penguji
persiapan evaluasi

اِ ْستِ ْع حد ُاد ا ِإل ْختِبحا ِر

Persiapan mahasiswa

اِ ْع حد ُاد الحطالِب

Persiapan wawancara

إِ ْع حداد لِلْ ُم حقابحلحة

Personal

فح ْرِديَّة
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ِ سؤ ُال لِلْبح
ث
ْ ُح ح

Pertanyaan riset

Pertanyaan terbimbing

حسئِلحة ُم حو َّج حهة
ْأ

Pertanyaan terbuka

حسئِلحة حم ْفتُ ْو ححة
ْأ

Pertanyaan tertutup

حسئِلحة حم ْق ُف ْولحة
ْأ

Pertumbuhan

َُنُّو

Pertumbuhan dan perkembangan

َُنُُّو حوتحطحُّور

Perubahan

تحغحُّي

Perubahan nilai

ِ تحغحُّي
القْي حمة

Pesan

ِ التح و
ُصيحة
ْ

Petunjuk praktis

حدلِْيل حع حملِي
مع ِامل إِ ْرتِبحاط فاى
ح

Phi Correlation coefficient

Photo copy

ص َّوحرة
نُ ْس حخة ُم ح

Pilihan/option

إِ ْختِيح حارات

Plagiat

ِ ال التحأْلِي حف
ِِ
ات
ْ ُ انْت حح

Plagiator

ِ مْن تح ِحل التحأْلِي حف
ات
ْ ُ ُ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
 اِقِْ حِتاع،ص ِويْت
 ح، ا ْست ْف حس ُار م ْن ِنحائيَّات طحْرفيَّة
ْ ّت ح

Polling

 اِنتِ حخاب،

Populasi

َُْمتح حمع

Populasi penelitian

ِ َُْمتحمع البح
ث
ْ حُ ح
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Positivism

ُضعِيحة
ْ الو
ال حفلْ حس حفةُ ح

Post-test

اِ ْختِبحار بح ْع ِدي

Potensi

اِ ْم حكانِيَّة

Potensi yang cukup untuk belajar

ِِ ِ ِ ِ
اسة
ا ْم حكانيحة حكافيحة لد حر ح

Praktis

عِلْ ُم امل حع ِان
ح
 فِ ْعلِي،حع حملِي

Prasarana pendidikan

ِ
الِتبِيح ِة
ْحو حسائ ُل ح

Prediksi

تحنح بُّؤ

Premis mayor

ُم حق ِّد حمة ُك ْ حَبى

Premis mayor/dasar pemikiran utama

ُم حق ِد حمةُ ال ُك ْ حَبى

Premis minor

ِ
صغْحرى
ُ ُم حق ّد حمة

Premis minor/dasar pemikiran kedua

ِ
الصغْحرى
ُ ُُم حقد حمة

Presentasi

ِ
عحرض،
تح ْقد ْْي ح

Pre-test

اِ ْختِبح ُار قح ْبلِي

Prilaku manusia

ِ ِ
ُّسلُ ْوك إنْ حسان

Pragmatik bahasa Arab

ام
ُ الع
املحْب حدأُ ح

Prinsip umum

penelitian ilmiah

ِ أحس
ِ اسيَّات الْبح
ث الْعِْل ِمي
ْح
ح

Prioritas

أ ْحولح ِويَّة

Prinsip-prinsip riset ilmiah, dasar-dasar

179

Prioritas utama

أ ْحولح ِويَّة عُلْ حي

Problem

ُم ْشكِلحة

Problem umum

ِح ُل امل ْشكِلح ِة
ُ
ُم ْشكِلحة حع َّامة

Product moment

الع ْزِم
ح
ب ح
ُ ض ْر

Product moment correlation

الع ُزْوِم
إِ ْرتِبحاط ح
ض ْرب ح

Problem solving

Produksi, menghasilkan

ِ وث املْن تحج
ات
َُبُ ُ ُ ح
اِنْتحاج

Profesi insinyur

ِم ْهنحة حهْن حد ِسيَّة

Profesi kedokteran

ِم ْهنحة ِطبِّيِّة

Profesi perdagangan

ِم ْهنحة َِتحا ِريَّة

Profesi social

ِ
اجتِ حماعِيَّة
ْ م ْهنحة

Profesionalisme

اِ ْحِ حِتاف

Professor

ُستحاذ
ْأ

Program

بح ْرحَن ِم ُج

produk riset

program kegiatan

ِ ِ
ِِ
Akta IV ي
بح ْرحَنم ُج حَتْهْي ِل املُحعلّم ْ ح
ِ ب رحَن ِمج النح حش
اط
ُ ْح

program komputer

ِ ب رحَن ِمج احل
ِ اس
ب األِحل
حْ ُ ح

Program prioritas

بح ْرحَن ِم ُج األ ْحولح ِوََّيت

Program akta IV
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ِ
اع ِة التح ْعلِْي ِميَّة
بححرام ُج ا ِإلذح ح

program radio pendidikan

ب رحَن ِمج ا ِإلحص ِاء لِلْعلُوِم ِ
اال ْجتِ حماعِيَّة
حْ ُ ْ ح ُ ْ

Program SPSS

ب رحَن ِمج ِ
اال ْختِبحا ِر
حْ ُ

Program tes

معاي نحة متح نح ِ
اسبحة
ُح ح ُ

Proportional sampling

ُخطَّةُ ِر حسالحِة ُّ
الد ْكتُ ْوحرة

Proposal desertasi/doktoral

ِِ
/م ْق ححِت ححات البح ْحث
احات حَْبث ُ
اقْ حِت ح

Proposal penelitian

ُخطَّةُ ِر حسالحِة اللِْي حسانِْي ِ
س

Proposal skripsi

خطَّةُ ِرسالحِة امل ِ
اج ْستِ ِْي
ُ ح ح

Proposal tesis

متح نح ِ
اسب ُ ،متح حسا ِوق
ُ

Proposional

ات
إِ ْجحراء ج ا ِإل ْجحراءح ُ

Prosedur

ات التح ْحلِْي ِل
إِ ْجحراءح ُ

Prosedur analisa

طح ِريْ حقة غح ْي عِلْ ِميَّة

Prosedur non-ilmiah

إِجراءات تح ْقيِي ِم الب يا حَن ِ
ت
ْ ح ح ُ ْ حح

Prosedur pengevaluasian data

اَنت
إِ ْجحراءُ َجحْ ِع البح يح ح

Prosedur pengumupulan data

حَْبث إِ ْجحرائِي :حَْبث أ ححداء

Prosedur riset

الع حملِيحةُ
ح

Proses

حع حملِيحة َتح ْل ِّيْلِيحة

Proses analisa

عملِيات البح ِ
ث
حح ح ُ ح ْ

Proses penelitian

حع حملِيحة ُم ْستح ِمحرة

Proses yang kontinu
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Proteksi

ِِححايحة

Protes

اِ ْحتِ حجاج

Psikolinguistik

عِلْ ُم اللُّغح ِة النَّ ْفس

Purposive sampel

حعْي نحة حه ِادفحة

Pusat analisis

حو ْح حدةُ التح ْحلِْي ِل

Pusat belajar

ِ
اس ِة
حو ْح حدةُ ال ّد حر ح

Pusat data

ِ اَن
ت
حم ْرحك ُز البح يح ح

Pusat eksperimen

حو ْح حدةُ التح ْج ِربحِة

Pustaka riset

ِ ِ
اسة
حمحراجع ال ّد حر ح
R

Riset dasar

ِ حَبث أحس
اسي
ْ ح

Riset Deskriptif

ص ِفي
ْ حَْبث حو

Riset Eksperimen

حَْبث حَْت ِريِْب

Riset Evaluatif

حَْبث تح ْقيِْي ِمي

Riset Historis

حَْبث حَت ِرِْْيي

Riset lapangan

حَْبث حمْي حد ِان

R&D (Research and Development)

ُث حوالتح ْن ِميَّة
ُ البح ْح

Rancangan

ط
ُ التح ْخ ِطْي

Rancangan penelitian eksperimen

ُسلُ ْوب حَْت ِريِْب
ْأ
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ِخطَّة الْبح ْحث

Rancangan riset

ِ
اسة احلحالحة
د حر ح

Rancangan studi kasus

حع ْش حوائِى

Random

أ ْحرقحام حع ْش حوائِيَّة

Random digit

أ ْحع حداد حع ْش حوائِيَّة

Random number

ة/م حعايحنحة حع ْش حوائِيَّة
حعْي نح ُ

Random sampling

ُمتح غحِيُ حع ْش حوائِي

Random variabel

حم حدى

Range

ِ
ا ِإل ْجت حماعُ

Rapat

ض ِاء
إِ ْجتِ حماعُ األ ْ
حع ح

Rapat anggota

ِجلْ حسة طحا ِرئحة

Rapat luar biasa

إِ ْجتِ حماعُ ا ِإل حد حارةِ

Rapat pengurus

ِجلْ حسة ُمتح حك ِاملحة

Rapat pleno

جلْسة اِفْتِتح ِ
احيَّة
ح ح

Rapat terbuka

حجلْ حسة ِس ِّريحة ،حجلْ حسة ُم حق َّفلحة

Rapat tertutup

ِ ِِ
/م ْع ِدل النَّتِائِْيج
ُمتح حو ّسط النَّتائْيج ُ

Rata-rata nilai

ثحبات د ِ
اخلِي
ح ح

Reabilitas eksternal

ثحبحات حخا ِرِجي

Reabilitas internal

تح حفاعُل

Reaksi
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Realibel

ثحبحات

Realitas

الواقِ ُع
ح

Reduksi data

ِ
ِ اَن
ت
ض البح يح ح
ُ حَتْفْي

Referensi

 حمحر ِاجع- حم ْر حج ُع ج

Refleksi

ِِ
اس
ُ اإلنْع حك

Regresi

 اِنْ ِف حكاء/ اِْرتِ حداد/إِ ِْْن حدار

Rekomendasi

ِ تحو
صيحات
ْ

Rekomendasi penelitian

ِ صيَّات البح
ِ
ث
ْ تح ْو ُ ح

Relatifitas

نِ ْسبِيَّة

Reliabilitas

ثحبحاتِيَّة

Rencana

ُالِطحة

Rencana kerja

ُخطَّةُ امل ْحتح ِوحَيت
ُ
ِ
الع حم ِل
خطحةُ ح

Rencana pembelajaran

ِ
 ِمْن حهج التح ْعلِْي ِم، اس ِة
ُخطَّةُ الد حر ح

Rencana pengajaran

ِخطحةُ التح ْعلِْي ِم

Rencana proposal

ِ ث التحك
ِ خطَّةُ البح
ْمْيلِي
ُْ ح

Rencana strategi

ِ ُِخطحة
اال ْسِ حِت ِاجيَّ ِة

Rencana tentatif

ِخطحةُ ُم حؤقحتحة

Rencana, project

ُخطَّة ج ُخ ِّطط

Rencana daftar isi
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حص ِل
ْ ص ْوحرةُ طحْب ِق األ
ُ

Replikasi

Representatif sampel

حعيِّنحة ِمُحثِّلحة

Research & depelovment

حَْبث حوتح ْن ِميحة

Research report (laporan penelitian)

تح ْق ِريْر الْبح ْحث

Resensi

)ظ (ج تقارظ
ُ ْ التح ْق ِري،النح ْق ُد

Reseptif

اِ ْستِْي حعابِيَّة

Resmi

حر ِِْس ّي

Respon

إِ ْستِ حجابحة

Respon bebas

إِ ْستِ حجابحة ُحَّرة

Respon ekstrinsik/yang Nampak

ص ِرْْيحة
إِ حجابحة ح

Respon intrinsik/tidak Nampak

ض ْمنِيَّة
إِ حجابحة ح

Responden

ُِ مستح ِجي
َمْيب/ب
ْ ُْ

Review

اج حعة
ُمحر ح

Revisi

ُّد
ُ حَتحد

Ringkasan desertasi

ِالد ْكتُوراة
ِ
ُخالح ح
صةُ ِر حسالحة ُّ ْ ح

Ringkasan penelitian

ِ خالحصةُ البح
ث
ُْ ح ح
ِ خالحصةُ ِرسالح ِة امل
اج ْستِ ِْي
ُ ح ح ح

Ringkasan tesis
Ringkasan, sinopsis, abtraksi

ُم ْو حجز

Riset

حَْبث
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Riset analisis

حَْبث حَْتلِْيلِي

Riset dokumentasi

)حَْبث حمكْتحِب (أو حو حَثئِِقي

Riset eksperimental

َُبُ ْوث حَْت ِر ِي ّْبِيَّة

Riset ilmiah

حَْبث ِع ِّلْ ِم ّي

Riset industri

ِ َُبوث
صنحاعِ َّي حّة
ُْ
ِ حَبث إِرتِب
اطي
ْ ْح

Riset Korelasi

Riset kuantitatif

َُبُ ْوث حك ِّميَّة

Riset operasional

الع حملِيحات
ُ َُبُ ْو
ث ح

Riset pemasaran

َُبُ ْوث تح ْس ِويْ ِقيَّة

Riset perekonomian dan sosial

ِِ
ص ِاديَّة حو ِاجتِ حماعِيَّة
َُبُ ْوث اقْت ح

Riset terapan

اجات
ُ حَْب
ث املُنْ تح ح
حَْبث تحطْبِْي ِقي

Risiko

ُ الح حس حارة،الحطحُر

Riset produk

S
ُم حعايحنحة إِ ْحتِ حمالِيحة

Sampel kemungkinan (Probability)

ِ املجموعة الو
اح حدة
حُْ ح ح
ي إِ حَث حرة حوإِ ْستِ حجابحة
ال حف ْ حِتةُ بحْ ح

Satu Kelompok
Stimulus respon

ِ
اسة ححالحة
طح ِريْ حقة د حر ح

Studi kasus metode

ِو
احد ِمْن ُه ْم
ح

Salah satu
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نح حق حل-يحنْ ُق ُل ،نح ْسخ

Salin, menyalin

حص ِل
نُ ْس حخة طحْب حقةُ األ ْ

Salinan sesuai asli

ص ِحْيح
نح ْقل ح

Salinan yang sah

يحتح حع حاون

Saling membantu

ِِبلتح حسا ِو ْي

Sama rata

ُمْب حهم

Samar/tidak jelas

صل
حو ْ

Sambung

حعيِّنحة ج  -حعيِّنحات

Sampel

احة
ُم حعايحنحةُ َّ
الس ح

Sampel area

حعيِّنحة ُحَّرة ج  -حعيِّنحات ُحَّرة

Sampel bebas

ِ
ص ِديَّة
حعيِّنحة غح ْرضيَّة أ ْحو قح ْ

Sampel pertimbangan

حعيِّنحة طحْب ِقيَّة

Sampel random bertingkat

حعيِّنحة حع ْش حوائِيَّة بح ِسْيطحة

Sampel random sederhana

ص حدفحة
حعْي نحة ح

Sampel seenaknya

حعْي نحة ُمنحظَّ حمة

Sampel sistematis

ص ْفحةُ الغِالح ِ
ف
ح ح

Sampul

َّع ِمْيم
ُمبحالحغحة ِف الت ْ

Sangat umum

ات البح ْحث
ُم ْق ححِت حح ُ

Saran

اِقِْ حِتاح اِ ْْيح ِاب

Saran positif
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Saran umum

الع َّام ِة
ُ ُم ْق حِِت حح
ات ح

Saran-saran

ُم ْق حِِت ححات

Saran-saran penelitian

ِ م ْق حِِتحات البح
ث
ُْ ح ُ ح

Sebagai jawaban atas

ِ
ِ
صائِ ّي
بح ْرحَنم ُج حك ْمبِيُ ْوت ِر إِ ْح ح
اِ حجابحة حع ْن أ ْحو إِ حل

Sebagaimana

 ِمثل حما،حك حما

Sebagaimana telah dikatakan bahwa …

... فح حك حما قُلْنحا حسابِقا إِ َّن

Sebagaimana telah saya katakan tadi

ت قح ْب حل قح ِل ّْيل
ُ حك حما قُ ْل

Sebagian

ُج ْزئِيَّة

Sebagian besar

ث ِّير
ض ال حك ح
ُ البح ْع

Sebagian kecil

ض ال حقلِْي ُل
ُ البح ْع

Sebaliknya

ِ  ِِب حلعك،العكْس
ْس
ُ حو ح

SAS= Statistical Analysis System

ِ َّف حكيف ح حدثحت ه ِذهِ الظ
ِِ
اهحرة
ِب ْق حدا ِر حما نح ْع ِر ُ ْ ح ح ْ ح

Sebatas apa yang kita mengetahui
bagaimana fenomena itu terjadi

حد ْوِريَّة

Secara Berkala

ِِبجلُ ْملح ِة

Secara global

deskriptif

ِ
ص ِفيا
ْ حواضحا ُم ْو حجزا حو

Secara khusus

اصة
ص ْوحرة حخ ح
ُ ِب

secara lisan

حش حف ِوَي

Secara jelas dan singkat, serta bersifat
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Secara lisan

حش حف ِوَي

Secara periodik

ص ْوحرة حد ْوِريَّة
ُ ِب

Secara tepat/cermat

بِ حشكْل حدقِْيق

Secara umum

ص ْوحرة حع حامة
ُ ِب

Sedang dalam penelitian

ت البح ْحث
حَْت ح

Sederhana

ة/بح ِسْيط

seimbang

التح حو ُاز ُن

Seimbang

تح حوزُّن

Sekilas

لح ْم ححة

Sekilas tentang

لح ْم ححة حع حامة حع ْن

Sekilas tentang tempat penelitian dan
pengajaran bahasa arab

ِ ِ
ِ
ِ
العحربِيح ِة فِْي ِه
ملح ْحةح حع ْن حمْي حدان البح ْحث حوتح ْعلْي ِم اللُّغحة ح
حم ْد حر حسة اِبْتِ حدائِيَّة

Sekolah Dasar

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

ِ
ُمهنِيَّة
ْ املحْد حر حسةُ ال
حم ْد حر حسة ُمتح حق ِّد حمة

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

حم ْد حر حسة ُمتح حو ِّسطحة

Sekolah Kejuruan

ُ التح ْج ِهْي ِزيَّة،ُامل ْد حر حسةُ ا ِإل ْع حد ِاديَّة
ح

Sekolah persiapan

ِ ُكلِّيةُ البحو
ث
ُْ ُ ح

Sekolah riset

ُامل ْد حر حسةُ النح ُمو حذ ِجي حذة
ح

Sekolah teladan
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حسكحْرتِْيُ املنحاقح حش ِة
ُ
حَمح حاالت ُمتح حع ِّد حدة

Sektor yang bermacam-macam

أحبْ حعاد الْبح ْحث الْعِلْ ِمي

Sektor-sektor riset ilmiah

نح حشحرات

Selebaran

اِ ْختِيحار  :اِنْتِ حقاء

Seleksi

اِنْتِ حقائِي

Selektif

عِلْم ِ
الدالحلحِة
ُ

Semantik

صل ِد حر ِاسي
فح ْ

Semester

حم ْر ححلحة أ ُْول

Semester satu

ِط حوال ..

Sepanjang ..

منح ِ
اسب
ُ

Sesuai

ِ
بِ ،..وفْ قا ِ
اسب ِ
ب..
يُنح ُ

Sesuai dengan

ِ
/ح ِقْي حقة/أحن/إِن
ف ْعال ح

Sesungguhnya

إِحَنحا

Sesungguhnya…hanya

Sekretaris penguji

ُك ُّل حسنح تح ْ ِ
ي

Setiap 2 bulan

ُسبُ ْو حع ْي
ُك ُّل أ ْ

Setiap 2 minggu

ُم حوافِقُ ،متح ِفق

Setuju

ُمنحاقح حشةُ ِر حسالحِة ُّ
الد ْكتُ ْوحراةِ امل ْفتُ ْو ححة
ح
منحاقح حشةُ خطَِّة البح ِ
ث
ُ حْ
ُ

Sidang doktor terbuka
Sidang proposal
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ِ منحاقحشةُ ِرسالحِة امل
اج ْستِ ِْي
ُ ح
ح ح

Sidang tesis
Siklus kedua

حد ْوحرة حَثنِيحة

Siklus pertama

حد ْوحرة أ ُْول

Silabus

حمْن حهج ِد حر ِاسي

Simposium

)نح ْد حوة (إِ ْجتِ حماع

Simulasi

َُمحا حكات

Sinonim

ُم ححِت ِادفحة

Sintaksis bahasa Arab

عِ ْل ُم النح ْح ِو

sistem artikulasi

ِ
ام النُطْ ِق
ُ نظح

Sistem bunyi

ِ
ص ْوِت
نظحام ح

Sistem evaluatif

ِ منح
اهج تح ْق ِوْْيِيَّة
ح

sistem fonetik

ِ نِظحام الصو
ت
ُْ ح

Sistem leksikal

ِ
ام ُم ْع حج ِمي
ُ نظح

Sistem operasi

نِظحام تح ْشغِْيل

Sistem, tatanan, susunan

نِظحام ج نُظُم و أحنْ ِظ حمة

Sistematika penulisan

حهْي حك ُل الْبح ْحث

Situasi dan kondisi

وحال
ظحْرف ح

Situasi kebahasaan

حم حواقِف لُغح ِويَّة

Situasi yang dibikin

ِ
صطحنح حعة
ْ حم حواقف ُم
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ِم ْقيحاس

Skala

ِم ْقيحاس تح ْرتِ ِْي

Skala ordinal

ُمحر حعاةُ األ َّحولِيَّ ِة

Skala prioritas

،ر ْسم بحيح ِان
خطةُُ ،محطَّطحة ح

Skema

اعة
حم حه حارة ،بححر ح

Skill

نحتِْي حجة اِ ْختِبحار

Skor tes

حَْبث حج ِامعِيِ /ر حسالحةُ لِْي حسانِْي ِ
س

Skripsi

ِش حعار

Slogan, motto

ُحلُ ْول ُم ْق حِِت ححة

Solusi yang disarankan

عِ ْل ُم اللُّغح ِة ا ِإل ْجتِ حماعِي

Sosiolinguistik

صص
حَتح ُ

Spesialisasi

ِم ْعيحار ج  -حم حعايِِي /قح ْدر ج  -أحقْ حدار

Standar

ِِ ِ
ي
إ ْْنحراف م ْعيحا ِر ّ

Standar deviasi

ِم ْعيحار ُج ْوحدة ...

… Standar efisensi

ِ
اح
َّج ِ
م ْعيح ُار الن ح

Standar kelulusan

حم حعايِْي قح ْوِميَّة

Standar nasional

قِْي حمة ِم ْعيحا ِريحة

Standar nilai

تح ْوِزيْع طحبِْيعِي ِم ْعيحا ِري

Standard normal distribution

ِ
س
الُ ح
معايححرةُ ،التح ْقيْي ُ

Standarisasi
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حم حعايِْي التح ْقيِْيس

Standarisasi

صاء
إِ ْح ح

Stastistik

ات ا ِإل ْستِ ْقحر ِاء
صاءح ُ
إِ ْح ح

Statistik inferential

الع حم ِل
صاءح ُ
ات ح
إِ ْح ح

Statistik kerja

ِ
صاءُ الطحلحبح ِة
ا ْح ح

Statistik mahasiswa

ِ
ُّد املتح غحِي ِ
ات
صاءح ُ
إِ ْح ح
ت تح حعد ُ ّح

Statistik multivariasi

ِ
صاءحات ُم ْستح ْخ حد حمة
ا ْح ح

Statistik yang digunakan

اِ حَث حرة ،تح ْنبِْية

Stimulasi

ُمثِ ْي

Stimulus

ِ
استِ حجابحة
ُمث ْي حو ْ

Stimulus dan respon

اِ ْس ححِتاتِْي ِجيَّة

Strategi

ِ ِ ِِ
ص ِال
ْ
اس ححِتاتْيجيَّةُ االتّ ح

Strategi komunikasi

ِ
اال ْس ححِتاتِْي ِجيَّةُ التَّعَّلُ ُم

Strategi mengajar

ُّلغح ِوحَيت بِْن يح ِويَّة/بحنحائِ َّي ّّ حّة

Struktur bahasa

هي حكل الب يا حَن ِ
ت
ح ْ ُ حح

Struktur data

نحظح ِريَّة بِْن يح ِويَّة/بحنحائِ َّي ّّ حّة

Struktur teori

ِ
اسةُ احلحالحِة
د حر ح

Studi kasus

ِ
اسات حسبحبِيَّة ُم حق حارنحة
د حر ح

Studi kasus komparatif

ِ
اسةُ الْ حعالحقحِة
د حر ح

Studi korelasi
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ِ
اسات حمْي حدانِيَّة
د حر ح

Studi lapangan

ِ
ات َّ
السابِحقةُ
اس ُ
ال ّد حر ح

Studi penelitian terdahulu

ِ
اسات حَنحائِ َّي
د حر ح

Studi pengembangan

ِ
ات حَنحائِيَّة
اس ُ
د حر ح

Studi perkembangan

ظاح ِهحرة َّما

Suatu fenomena

/ج ْوحهر
حم َّ
ادة ح

Substansi

ي
اسي ح
/ج ْوحه ِر ّ
اح حس ّ

Substansial, esensial, fundamental

ص ِادر
حم ْ
ص حدر ج  -حم ح

Sumber

ِ
ص ِادر البح يحا حَنت
حم ْ
ص حد ُر البح يحا حَنت ج  -حم ح

Sumber data

حم حوا ِرُد طحاقحِة ا ِإلنْ حسانِيَّ ِة

Sumber daya manusia

اجتِ حهاد
بِ ُك ِّل ْ

Sungguh-sungguh

ِ
/محراقحبحة
ا ْشحراف ُ

Supervise

ف /املراقِب /املنح ِ
اظ ُر
امل ْش ِر ُ
ُح ُ ُ
ُ

Supervisor

اع حدة  /حَتْيِْيد
ُم حس ح

ِخطحاب ع ِمي ِد ُكلِّيَّ ِة ال ِّدراس ِ
ات العُلْيحا إِ حل امل ْد حر حس ِة
ُ ح ْ
حح
ح
ِخطحاب حرئِْيس حم ْد حر حسة  .......إِ حل حع ِمْيد ُكلِّيَّة

Support
Surat direktur pascasarjana kepada kepala
madrasah….

Surat kepala madrasah … kepada direktur

ِ
اسات الْعُلْيحا
ال ّد حر ح

pascasarjana

السلُ ْو ِك
حش حه حادةُ ُح ْس ِن ُ

Surat keterangan kelakuan baik
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ِ
ي
تح ْق ِريْ ُر املُ ْش ِرف ْ ح

Surat ketetapan pembimbing
Surat kuasa

السلْطحِة
ُ ْتح ْف ِوي
ُ ض

Surat pembaca

بحِريْ ُد ال ُق َّر ِاء

Surat pemberitahuan

حوحرقحة اِ ْخبحار

Surat pengantar

ِ حشهادة م حق ِّدمة أو اِفْتِتح
احيَّة
حح ُ ح

Surat pengendali, surat pembimbingan

ِ بِطحاقحةُ ا ِإل ْشر
اف
ح

Surat resmi

ّ حر حسائِل حر ِِْسيّة ح- ِر حسالحة حر ِِْسيّة حّ ج

Surat, pesan, pidato, sambutan

ِخطحاب

Survei

حم ْسح

Survei sosial

ِ مسح
االجتِماحعِي
ْح

Swasta

أ ْحهلِيَّة
T

Tabel nama

حِسح ِاء
ْ قحائِ حمةُ األ

Tabulasi

ب
ُ ْحج ْد حو ُال تح ْب ِوي

Tabulator

احلحةُ تح ْب ِويْب

Tafsiran data penelitian

ِ تح ْف ِسي نحتحائِ ِج البح
ث
ْح
ُْ

Tahapan berfikir manusia

ِ مر
ِْ احل الْ ِفكْر
اإلنْ حس ِان
حح

penelitian

ِّ احل تحنْ ِفي ِذ
ِ
اس ِة
ْ ُ حمحر
الد حر ح

Tahapan perkembangan pemikiran manusia

ِ مر
ِْ احل تحطحُّوِر الْ ِف ْك ِر
اإلنْ حس ِان
حح

Tahapan pelaksanaan pembelajaran/
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Tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran

ِ ِ ِ
اس ِة
حمحراح ُل تحنْفي ْذِ ال ّد حر ح

Tahap-tahap penelitian

ِ ث
ِ احل البح
ِ
ث
ُ ُخطْ حو
ْ محر ُ ح/
ات البح ْح ح

Tahun pengajaran

ِ ُالحسنحة
ُالد حر ِاسيَّة

Tak diragukan lagi bahwa

َّ ك أ
حن
َّ الح حش

Tak terbatas

) الح حح َّد لحهُ (ها،بِالح حح ّد

Taksonomi

صنِْيف
ْ تح

Taman Kanak-kanak

ضةُ األحطْ حف ِال
حرْو ح

Tanda baca

الِتقِْي ِم
ْحعالححمةُ ح

Tanda kurung

ِ عالحمةُ التح ْن
ِ صْي
ص
ح ح

Tanda pemisah (-)

)-( ُش ْرطحة

Tanda tangan

ِ ِ
ضاء
ا ْم ح/تح ْوقْيع

Tanda tangan ketua jurusan

ِ س
ِ تح ْوقِْي ُع حرئِْي
الق ْس ِم

pernyataan

ِ تحوقِيع
ب ا ِإلقْ حرا ِر
ْ ُْ ح
ُ صاح

Tanggal kerja

الع حم ِل
حَت ِريْ ُخ ح

Tanggal lahir

ِحَت ِريخ ال ِوالحدة
ُْ ح

Tanggal penelitian

ِ حَت ِريخ البح
ث
ُْْ ح

Tanggapan negatif

ِِ
رد حس ْلِب/
انْع حكاس حس ْلِب ح

Tanggapan positif

ِِ
ِِ
رد اِ ْْيح ِاب/
انْع حكاس إّ ْْيح ِاب ح

Tanda tangan mahasiswa yang memberikan
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حم ْسئُ ْولِيَّة ج  -حم ْسئُ ْولِيَّات

Tanggung jawab

بِ ُدو ِن ِ
اال ْس ِم
ْ

Tanpa nama

حَْم ُهول امل حؤلِّف
ُ
حع حد ُم اِ ْستِ حجابحة

Tanpa pengarang/penulis
Tanpa Respon

بِ ُد ْو ِن التحا ِريْ ِخ

Tanpa tahun

بِ ُدو ِن امل حك ِ
ان
ْ ح

Tanpa tempat

ص ْوص
ص ج  -نُ ُ
نح ّ

Teks

ص ِحْي ُح حها
حَتَّ ْ
ت تح ْ

Telah dikoreksi

ت ُمنحاقح حشتُ حها
حَتَّ ْ

Telah melaksanakan sidang

التِْل ِفْي ِزيُون التح ْعلِْي ِمي

televisi pendidikan

ض ْوع
حم ْو ُ

Tema

حم ْوقِع ج  -حم حواقِع

Tempat

ط اجلحانِ ِ
حعلحى
حو ْس ُ
ب األ ْ

Tengah sisi atas

ط اجلحانِ ِ
حس حف ِل
حو ْس ُ
ب األ ْ

Tengah sisi bawah

نحظح ِريَّة ج  -نحظح ِرََّيت

Teori

نحظح ِريَّةُ ُسلُ ْوكِيَّة ج  -نحظح ِرََّيت ُسلُ ْوكِيَّة

Teori behaviorisme

نحظح ِريَّة حم ْع ِرفِيَّة ج  -نحظح ِرََّيت حم ْع ِرفِيَّة

Teori kognitif

ِ
ص ِال
نحظح ِريَّةُ ا ِإلت ح

Teori komunikasi
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نحظح ِريَّةُ الدَّافِعِيَّة ج  -نحظح ِرََّيت الدَّافِعِيَّة

Teori motivasi

تحطْبِْي ِقِب

Terapan

حَْم ُد ْود

Terbatas

م ْقصور علحى ،تح ْقتح ِ
ص ُر حعلحى ،حَْم ُد ْود ِف
ح ُْ ح

Terbatas pada

ُم ْس َّجلحة

Tercatat

يحتح حك َّو ُن ِم ْن

Terdiri dari

ُشكْرا حعلحى

Terima kasih atas

ُشكْرا ِل..

Terima kasih kepada

تح ْر حَجحة

Terjemah

ِ
ص ِطالح ِحي
اْ

Terminologi

تح ْرتِْيب ِه حجائِي

Tertib secara abjad

حمكْتُ ْوب

Tertulis

اِ ْختِبحار

Tes

ِ ِ
ات اللُّغحة
ا ْختبح حار ُ

Tes bahasa

اِ ْمتِ ححا حَنت إِنْ حشائِيَّة

Tes essai

إِ ْختِبح ُار التح ْش ِخْي ِ
ص

tes formatif

ِّاِ ْختِبح ُار امل حقابحلحة
ُ
ِّاِ ْختِبح ُار ال ُق ْد حرة

Tes interview
Tes kapabilitas/kemampuan

اِ ْختِبح ُار امل حه حارةِ
ح

Tes kecakapan
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اِ ْختِبحار حمْب حدئِي

Tes persiapan

Tes sebelum di berikan tindakan

اِ ْختِبحار قح ْبلِ ْي

Tes secara acak/random

ِ
الع ْش حوائِيَّ ِة
ُ إِ ْختيح حار
ات ح

Tes sesudah di berikan tindakan

اِ ْختِبحار بح ْع ِدي

Tes statistic

ِِ ِ ِ
صائِ ّي
ا ْختبحار اّ ْح ح

tes sumatif

إِ ْختِبح ُار التح ْج ِمْيعِى

Tes, percobaan

 حَْت ِربحة: اِ ْختِبحار
ِ ِرسالحةُ امل
اج ْستِ ِْي
ح ح

Tesis

 حر حسائِل- ِر حسالحة ج

Tesis, skripsi, disertasi

اِ ْختِبحار حع ْش حوائِيَّة

Test acak (randomness test)

ِ امل ْختح
ب ِّ ُر
ُ

Tester

Tetap .. Terbatas/tergantung pada …

ِ  م ْقتح... ي ب حقى
... صرا حعلحى
ْح
ُ

Tidak berarti meti/harus .. .

. .. الح يح ْع ِّن ِبلض َُّرْوحرة

Tidak diterbitkan

حغ ْيُ حمْن حش ْوحرة

Tidak efektif

حع ِد ْْيُ التحأْثِِْي

Tidak langsung

ِ حغي مب
اشر
ْ ُ ُح

Tidak lulus

حر ِاسب

Tidak menarik

حغ ْيُ ُم حش ِّوقحِة
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بِ ُد ْو ِن تح حعُّر ِ
ض ِألح ِي حخطحر

Tidak mengambil risiko

ولحيس ِْ
اال ْكتِ حفاء بِ ..
حْ ح

… Tidaklah cukup dengan

حجلْنحةُ املنحاقح حش ِة
ُ
ِ
َّعلُّم
ُم ْستح ِوحَي ُ
ت التح حعلُِّم  ،حمحراحل الت ح

Tingkat belajar

ُم ْستح حوى الثِّقَّة

Tingkat ketepatan, kebenaran

طحْب حقة ج  -طحبح حقات

Tingkatan

نُ ْقطحة ج  -نُ حقط

Titik (.), poin

إِ ْع حداد الْ ُم حعلِّم

Training pengajar

نح ْقل ،تح ْرِحْيل

Transfer

ال الب يا حَن ِ
ِِ
ت
انْت حق ُ ح ح

Transfer data

حَْت ِويْل

Transformasi

حَْت ِويل الب يا حَن ِ
ت
ْ ُ حح

Transformasi data

حَتح ُّوِل

Transformatif

نح ْسخ

Transkrip

ِ
ُخحرى
يحْن ُق ُل ُح ُرْو ح
ف لُغحة إِ حل ُح ُروف لُغحة أ ْ

Transliterasi

حش حفاف

Transparan

حش حفافِيَّة

Transparansi

إَِِّتحاه حعام

Tren

حَْت ِريِْب حو حخطحاء

Trial & error

Tim penguji
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اِ ِّ ْختِبحار-ت

T-test

اِختِبار -ت متح ع ِّدد املتح غحِي ِ
ات
ْح
ُ ح ُ ُ ّح

T-test multivariasi

اف البح ِ
ث
أ ْحه حد ُ ح ْ

Tujuan penelitian

اد ُل األ ححر ِاء
تحبح ُ

Tukar pikiran

معلِّم خصو ِ
صيُ ،م ْرِشد
ُ ح ُ ُْ

Tutor

متح علِّق ِِبُحد ِر ِس خصو ِ
صي
ُح
ّ ُ ُْ

Tutorial

U
ُشكْر حو تح ْق ِديْر

Ucapan terima kasih dan penghargaan

اِ ْختِبحار حع ْن بُ ْعد

Uji coba jarak jauh

اِ ْختِبحار ِدقَّة

Uji coba keakuratan

ِّاِ ْختِبح ُار األ ححد ِاء

Uji coba penampilan

اِ ْختِبح ُار ال حقبُ ْوِل

Ujian penerimaan

ِمحْلح حكة مت ِ
َّح حدة
ُ

UK = United Kingdom

تحغْ ِذيَّة حر ِاج حعة

Umpan balik

ُد ْستُ ْور

Undang-undang

ِ ِ
ُمنح َّ
لِتبِيح ِة حوالثح حقافحِة حوالعُلُ ْوِم
ظ حّ حمة حد ْوليحة ل َّْ

scientific and culture

تح ْعبِ ْي ج  -تح ْعبِ ْ حيات

Ungkapan

UNESCO = United Nations Educational

حعامل ِمي ،عُ ُم ْوم ،حش ِامل
ح
ِ
العالح ِّيحةُ ،ال ُكلِّيحةُ
ُ
الش ُم ْوليحة ،ح

Universal
Universalitas
201

Universitas

حج ِام حعة

Unsur

ِ  عنح- عنْصر ج
اص ُر
ح
ُ ُ

Unsur asasi

ِ عْنصر أحس
اس ّي
ُ ُ ح

Unsur validitas

ِ
ص ْدق حع ِاملِي

Unsur-unsur penting

ِ عنح
اصر ُم ِه َّمة
ح
ِ لِنح ي ِل درج ِة امل
اج ْستِ ِْي
ْ حح ح ح

Untuk mendapatkan gelar magister
UR = unconditioned response

إِ ْستِ حجابحةُ حغ ِْي حم ْش ُرْوطحة

Uraian tersebut terangkum sebagai berikut

ِ وه ِذهِ ال ِّدر
ص ِف اآلتِى
حح
ُ اسة نحتح حخلح
حح

Usaha sistematis

َُمح حاولحة ُمنحظَّ حمة
V
ِ
ص ِادق
 ح،صحْيح
ح

Valid

ُمتح غحِّي حك ِّمي

Variabel kuantitatif

ِ ،ص ْدق
ِ
ص َّحة

Validitas

ِ
ص ْد ُق امل ْحتح حوى
ُ

Validitas isi

Validitas tes

ِ ص ْد ُق
ِ
اال ْختِبحا ِر

Variabel aktif

ُمتح غحِي نح ِشْيط

Variabel bebas

ُمتح غحِّي ُم ْستح ِق ّل

Variabel dependen

ُمتح غحِّي حَتبِع

Variabel eksperimen

ُمتح غحِي حَْت ِريِْب
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حخطحأ ُمتح غحايِر

Variabel error

ُمتح غحِّي ُم ْستح ِقل

Variabel independen

ُمتح غحِي ُمحرَّكب

Variabel kompleks

ُمتح غحِّي حكْي ِفي

Variabel kualitatif

متح غحِي ِ
اال ْستِ حجابحة
ُ ُ

Variabel respon

ُمتح غحِيُ املثِ ْي
ُ
حع ِامل حَتبِع

Variabel terikat

متح غحِيات البح ِ
ث
ُ ّح ُ ح ْ

Variabel-variabel penelitian

ُمتح نح ِّو حعات/تح ْن ِويْع

Varian

ِ
َّق ِم ْن
حَْتقْيق ،يحثْبُ ُ
ت ،يحتح ححق ُ

Verifikasi

حع ُم ْوِدي ،حر ِاسي

Vertikal

َُمحلَّد

Volume

ِ
ص ِويْت
اقِْ حِتاع/تح ْ

Voting

Variabel stimulus

W
ِ ِِ
اسة
فُ ْر ح
صة حكافيحة لد حر ح

Waktu yang cukup untuk belajar

قحطْع

Wasal, dipisah

ُم حقابحلحة

Wawancara

ِ
ت إِنْ ُد ْونِْي ِسيحا الغحْربِيَّ ِة
تح ْوقْي ُ

WIB

حح ْفلحةُ التح ْخ ِريْ ِج

Wisuda
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ِ
الش ْرقِيَّ ِة
ت إِنْ ُد ْونِْي ِسيحا ح
تح ْوقْي ُ

WIT

تحوقِي ِ ِ ِ
الو ْسطحى
ْْ ُ
ت إنْ ُد ْونْيسيحا ُ

WITA

Y
املتح حف ُق حعلحْيه
ُ

Yang disepakati bersama

األول

Yang pertama

حغ ْيُ حمكْتُوب

Yang tak tertulis

األ ححه ُّمِ ،م حن الُم ِه ِّم أ َّ
حن

Yang terpenting

ُم حؤ َّس حسة

Yayasan

ُم حؤ َّس حسة تح ْربح ِويَّة اِ ْسالحِميَّة

Yayasan pendidikan islam

تح ْق ِديْر ِد حر ِاسي

Yudisium

CONTOH LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

وزارة الشؤون الدينية
جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة
تقرير املشرفني
بسم هللا الرِحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملي والصالة والسالم على أشرف األنبياء
واملرسلي وعلى اله وصحبه أَجعي.
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بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضره الطالب:
اعداد الطالب

:

رقم التسجيل

:

موضوع البحث

:

وافق املشرفان على تقدْيه إل َملس املناقشة.
املشرف األول

املشرف الثان

___________
رقم التوظيف:

____________
رقم التوظيف:
االعتماد

ع /رئيس قسم تعليم اللغة العربية
د .شهداء صاحل نور
رقم التوظيف150374010 :

CONTOH PERNYATAAN MAHASISWA

إقرار الطالب
أَن املوقع أدَنه ،وبياَنت كاآلت:
االسم الكامل :
رقم التسجيل

:

العنوان

:

205

أقرر أبن هذه الرسالة الت حضرهتا لتوفي شرط لنيل درجة املاجستي/الدكتورة ف تعليم اللغة
العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالَن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج َتت عنوان:

........................
حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غ يي أو َتلي ف اآلخ ر .وإذا ادع ى أح د اس تقباال أِن ا
من َتليفه وتبي أِنا فعال ليس ت م ن َبث ي ف أَن أَتم ل املس ؤولية عل ى ذل ك ،ول ن تك ون املس ؤولية
على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالَن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
هذا ،و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبت الاصة وال ْيَبن أحد على ذلك.
ماالنج ،يونيو  2010م
توقيع صاحب اإلقرار

اسم الطالب
رقم التسجيل:

CONTOH UCAPAN TERIMA KASIH

شكر وتقدير
احلمد هلل رب العاملي ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلي نبينا َممد
صلى هللا عليه وسلم ،وعلى آله وصحبه أَجعي .وبعد:
العلمي لنيل درجة املاجستي ف تعليم اللغة العربية ،فيسرن
قد َتت كتابة هذا البحث
ّ

أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري إل من قد ساعدون ي على كتابة هذا البحث ،وهم :
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 -1فضيلة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو ،مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية
ماالنج.
 -2فضيلة األستاذ الدكتور احلاج عمر َنران ،مدير كلية الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية
احلكومية ماالنج.
 -3فضيلة الدكتور تركيس لوبيس ،رئيس قسم تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية
احلكومية ماالنج.
 -4فضيلة الدكتور سعيد حواية هللا أِحد ،املشرف األول الذي أفاد الباحث علميا وعمليا
ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء
منه ،فله من هللا خي اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير.
 -5فضيلة الدكتور َممد شيخون َممد ،املشرف الثان ،فحقا يعجز لسان عن شكره
وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فِتة إعداد هذا البحث فلم يبخل
بعلمه ول يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهه ،وكان لتفضله ِبناقشة هذا
البحث أكَب األثر ىف نفس الباحث فله مّن خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم
الثواب واجلزاء.
َ -6جيع أساتذت ي ف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية
احلكومية ماالنج.
وشجعّن دائما ف
 -7الوالدان احملِتمان اللذان قد ربيان ي ورِحان ي منذ نعومة أظفاري ّ
طلب العلوم النافعة.
َ -8جيع إخوان وأخوات ،ط الب وطالبات جامعة موالَن مالك إبراهيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج كلية الدراسات العليا.
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 -9وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إل حيز
الوجود ولو بكلمة تشجيعْ ،لم َجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان.
عسى هللا أن ْين علينا برِحة الحد ْلا وأن يثيبنا َبسن الثواب.
وأخ يا أن ه ذه الكتاب ة أث ر م ن اآلَثر اإلنس انية املائل ة إل األخط اء والنقص ان ،فل ذا
يرج و الباح ث م ن الق راء النق د واإلق ِتاح عل ى س بيل اإلص الح .ه ذا م ا يس ر هللا س بحانه
وتعال ولعل فيه ما يفيد الباحث واألخرين من علوم الدنيا واآلخرة .آمي

جزاكم هللا خي اجل زاء.

***

CONTOH MOTTO

بسم هللا الرمحن الرحيم
ِ
ِ
ن
ع َربِيًّا لَ َعلَ ُ
ك ْم َتـ ْعقلُو َ
إ َان أَنْـ َزلْنَاهُ قُـ ْرآ ً
َان َ
[يوسف]2 :
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ِ
العربِيَ ِة فِإ ََّنَا ُج ْزء ِم ْن ِدينِ ُك ْم
ْ
صوا َعلَى تَـ َعلُّ ِم اللّغَة َ
اح ِر ُ
{الوصية من عمر ابن الطاب}

"من أحب هللا تعال أحب رسوله ؛ ومن أحب الرسول العرب أحب العرب؛ ومن أحب
العرب أحب العربية ،الت نزل ِبا أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم؛ ومن أحب
العربية عن ِبا وَثبر عليها وصرف هته إليها".

(أبو منصور الثعالب النيسابوري ف مقدمة فقه اللغة وسر العربية)

CONTOH KALIMAT PERSEMBAHAN

اإلهـداء
إل والدي ووالدت
املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرْيتي أول مبادئ الصدق والوفاء
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وعرفت ف نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمي
تقدمة إجالل واحِتام

إل أساتذي الذين أدين هلم ابلكثي
تقديرا وإجالال

إل من هم عندي ف مقام االبن واالبنة
مودة وتقديرا ورغبة ف التقدم العلمي

إلى الذين يحبون اللغة العربية
***
CONTOH ABSTRAK
مستخلص البحث

مض اري 2009 ،م ،فعّالي ة اس تخدام الطريق ة الس معية الش فهية لتنمي ة مه ارة الك الم (َب ث

إجرائ ي ف مدرس ة منب ع الص احلي املتوس طة اإلس المية س وجي -كرس يك).املش رف األول:

الدكتور َممد عفيف الدين دمياطي ،واملشرف الثان :الدكتور بكري َممد خبيت أِحد
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الكلمات األساسية :الطريقة السمعية الشفهية ،تنمية مهارة الكالم.
تدخل مهارة الكالم جزءا رئيسا ِبلنسبة إل ت دريس أي لغ ة ودخ ل في ه ت دريس اللغ ة
العربية .ويعد هذا اجلزء من أهم مهارات ال ب د م ن َتكينه ا َت اه تالمي ذ وال س يما َت اه ه ؤالء
تدرس هم اللغ ة العربي ة  .وه ذا كم ا أش ار إلي ة َمم ود
ال ذين ه م ف س ن أول أومس توى أول ف ّ
كام ل َنق ة ورش دي أِح د طعيم ة حي ث ذك ر ف كتاب ه "طرائ ق ت دريس اللغ ة العربي ة لغ ي
الناطقي ِبا".
وِبل رغم م ن جوهري ة مكان ة الك الم ف تعل م اللغ ة إال أن الباح ث ي رى م ن خ الل
مقابلة مدرس اللغة العربية ضعف كفاءة طلبة مدرسة منبع الص احلي ف الص ف الث ان (ز) ف
الكالم وأِنم ْيافون أداء الكالم أو احملادثة واحلوار ِبللغة العربية ،وإذا َتدثوا َبوار َتدثوا بغي
طالقة وَتويد ويعسرهم الكالم بطالقة ،مث نظرا إل أن هذه املدرسة َتبعة للمعهد وتق ع حيّ ه
حيث يسعى إل تكوين البيئة العربية.
بن اء عل ى تل ك املش اكل ،ح دد أي اف ِتض الباح ث الطريق ة الس معية الش فهية ال ت
ستكون حال ْلذه املشكالت ،حيث قال رشدي أِحد طعيمة -أِنا ملن أحد الطرق الت تول
املهارات الصوتية اهتمامها ،يتأسس على تدريبات النطق والكالم ،وألن تدريس الكالم فيعّن
ِمارس ة الك الم ،وِبالض افة أن ه ذه الطريق ة يس تلزم حف ظ امل ادة حي ث س تزداد ِب ا ش جاعة
وك ذلك ارتتف اع الطلب ة ف أداء أنش طة احملادث ة واحل وار ،واعتم ادهم ألنفس هم ف أداء الك الم
مهارهتم ف الكالم .
ومشكلة هذا البحث هي " :ما مدى فعالية الطريق ة الس معية الش فهية لتنمي ة مه ارة
الك الم ل دى طلب ة الص ف الث ان (ز) ملدرس ة منب ع الص احلي املتوس طة اإلس المية س وجي
كرسيك؟".
(Classroom Actionومـ ــنهج هـ ــذا البحـ ــث م ن ن وع البح ث اإلجرائ ي الص في
ال ذي يِتك ب م ن ( )1تص ميم خط ة التعل يم ،و( )2التطبي ق ،و( )3املالحظ ةResearch) ،
و( )4التقوْي علي صورة الدورين .أما َمتمع البحث فيتكون من التالميذ ف املدرس ة املتوس ط
اإلسالمية منبع الصاحلي سوجي-كرس يك ،الع ام الدراس ي  .2009/2008وم ن األدوات
جلمع البياَنت )1( :املالحظة و ( )2االستبانة و ( )3االختبار.
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أم ــا نت ــا ج ه ــذا البح ــث ف يمكن أن ي تلخص الباح ث فيم ا َيت )1( :اس تخدام
الطريق ة الس معية الش فهية يك ون فع اال ف تنمي ة مه ارة الك الم ل دى طلب ة الص ف الث ان (ز)
ملدرس ة منب ع الص احلي املتوس طة اإلس المية س وجي كرس يك ،حي ث ترف ع نتيج ة الط الب
وتقديرهم ف اختبار احلوار كما ف اجلدول السادس والث ان عش ر كلّه ا أعل ى م ن معي ار األدن
دل أ ّن الطّلب ة كلّه م َنجح ون ف تق وْي مه ارة الك الم ،وك ذلك )(KKMلنج اح الطلب ة
ه ذه ت ّ
ِبلقي اس ِبعي ار النج اح الص ّفي ،م ن حي ث ترقي ة الطريق ة عل ى النط ق حص لت درج ة َتثيه ا
وهي  ،79.2وهذه تعّن أن الطريق ة م ؤثرة ج دا عليه ا ،وم ن حي ث املف ردات اللغوي ة فحي ث
حصلت عليها درجة َتثيها  ، 75.6فهذه تعّن أن ه ذه الطريق ة كف اءة الت أثي عل ى إمل امهم
للمف ردات اللغوي ة ،وم ن حي ث ترقي ة الطالق ة فحص لت عليه ا درج ة َتثيه ا  ،81.1وه ذه
تع ّن أن الطريق ة م ؤثرة ج دا عل ى طالق تهم ف الك الم ،وم ن حي ث َتثيه ا لت دريس القواع د
حصلت عليه ا درج ة َتثيه ا  ،66.7فه ذه تع ّن أن ه ذه الطريق ة كف اءة الت أثي عل ى إمل امهم
َتم س التالمي ذ ف ت دريس مه ارة الك الم
ت دريس القواع د ،ب ل )2اس تخدامها أيض ا ي زداد ّ
حي ث نتيجته ا ه ي  86وتفس يها م ؤثرة وه ذه تع ن أبن اس تخدام ه ذه الطريق ة يت أثر ف
اشتياقهم وَتمسهم ِبستخدام ف تدريس مهارة الك الم ،وازداد ش جاعتهم ف أداء احلوارحي ث
نتيجته ا ه ي  81.7وتفس يها م ؤثرة ج ّدا وه ذه تع ن أبن ه ذه الطريق ة ت ؤثر ج ّدا ف إَن اء
شجاعة الطلبة ف أداء الكالم ِبللغة املنشود.

CONTOH DAFTAR ISI

حمتوايت البحث
الصفحة

املوضوع
صفحة الغالف
ورقة فارغة
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صفحة العنوان
شعار

أ

إهداء

ب

الشكر والتقدير

ج

تقرير املشرفي

د

االعتماد من طرف جلنة املناقشي

ه

إقرار الطلبة

و

ملخص البحث

ز

ملخص البحث ِبللغة اإلْنليزية

ح

ملخص البحث ِبللغة اإلندونيسية

ط

َمتوَيت البحث

ي

قائمة اجلداول

ك

قائمة الرسوم البيانية

ل

قائمة املالحق

م
الفصل األول

2

االطار العام
أ -مقدمة

2

بَ-تصيص البحث

3

ج -أسئلة البحث

4
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د -أهداف البحث

4

ه  -فرروض البحث

4

و -أهية البحث

4

ز -حدود البحث

5

ح -الدراسات السابقة

6
الفصل الثاين

10

االطار النظري
أ -تدريس مهارة الكالم

10

ب -الطريقة السمعية الشفهية

24
الفصل الثالث

39

منهجية البحث
أ -تصميم البحث

39

ب_ إجراءات البحث

39

ج -بياَنت البحث ومصادرها

41

د -أساليب َجع البياَنت
ه  -معيار النجاح
و -أسلوب َتليل البياَنت
ز -مراحل تنفيذ الدراسة
الفصل الرابع
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الدراسات امليدانية
حملة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيه
عرض ومناقشة نتائج البحث
َتليل وتفسي نتائج البحث
الفصل اخلامس
نتا ج البحث والتوصيات واملقرتحات
نتائج البحث
توصيات البحث
مقِتحات البحث
قا مة املراجع واملصادر
املراجع واملصادر العربية:
 كتب َبوث َمالت ودورَيت ونشراتاملراجع واملصادر األجنبية:
 كتب َبوث َمالت ودورَيت ونشراتجداول
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رسوم بيانية
مالحق
 أوراق أدوات البحث خطاب عميد كلية الدراسات العليا إل مدرسة ...................... خطاب رئيس مدرسة  .................إل عميد كلية الدراسات العليا بطاقة اإلشراف-السية الذاتية للباحث

CONTOH DAFTAR TABEL
قا مة اجلداول
موضوع

رقم

صفحة

1.3

معيار النجاح

15

1،4

موضوع الدرس ف كل اللقاءات

58

3،4

نتيجة الطالب ف االختبار القبلي

59
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4،4

تفسي نتيجة الطالب ف االختبار القبلي

60

5،4

نتيجة الطالب ف االختبار الثان

73

6،4

تفسي نتيجة الطالب ف االختبار البعدي للدور األول

75

7،4

املقارنة بي نتيجة االختبار القبلي والبعدي ف كل املؤشر

83

8،4

املقارنة بي تفسي نتيجة االختبار البعدي للدور األول والثان

84

DAFTAR LAMPIRAN
قا مة املالحق
موضوع

رقم

خطة اإلجراءات التعليمية للدورة األول

1
2
3
4
5
6
7
8

خطة اإلجراءات التعليمية للدورة الثانية
ورقة املالحظة للتالميذ
االستبانة للتالميذ قبل تطبيق األسلوب اجلديد
دليل املقابلة الشفهية للمعلم قبل تطبيق األسلوب اجلديد
خطاب عميد كلية الدراسات العليا إل مدرسة ......................
خطاب رئيس مدرسة  ...............إل عميد كلية الدراسات العليا
بطاقة اإلشراف
السية الذاتية للباحث
CARA PENULISAN FOOT NOTE
- Nama penulis ditulis dengan tanpa menyebutkan gelar ilmiah dan tidak boleh
dibalik.
- Penulisan untuk pertama kali harus lengkap, yaitu:

 -الكاتب ،العنوان ،الطبعة ،اجمللد (املكان :الناشر ،السنة)

صcontoh ....

أِحد فؤاد عليان ،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها ،ط( ،1 .الرَيض :دار السلم،)1992 ،
ص.85 :
- Penulisan footnote buku jika penulisnya lebih dari tiga
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 -الكاتب وآخرون ،العنوان ،الطبعة ،اجمللد (املكان :الناشر ،السنة)

صcontoh ....

على أِحد مدكور واخرون ،تدريس الفنون اللغة العربية ،ط( ،1 .القاهرة :دار الفكر العرب،)2002 ،
ص.87 :
- Ibid yaitu Penulisan ulang dan belum dipisah oleh marja’ lain, yaitu:

املرجع نفسه ،ص( .....تكرار ذكر املرجع قبله ول يفصل ِبملرجع اآلخر)
َممود كامل الناقة و رشدي أِحد طعيمة  ،طرائق تدريس اللغة العربية لغي الناطقي ِبا ،ط،1 .(منشورات املنظمة اإلسالمية للِتبية والعلوم والثقافة-إيسيسكو ،) 2003 -ص.131-130 .
َ-ممود كامل الناقة و رشدي أِحد طعيمة  ،املرجع نفسه ،ص.

.95

- Op. Cit yaitu Penulisan ulang dan sudah dipisah oleh marja’ lain:

الكاتب ،مرجع سابق ،ص( .....تكرار ذكر املرجع قبله و فصل ِبملرجع اآلخر)
أِحد فؤاد عليان ،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها ،ط( ،1 .الرَيض :دار السلم،)1992 ،ص.85 :
 على أِحد مدكور ،تدريس الفنون اللغة العربية ،ط( ،1 .القاهرة :دار الفكر العرب ،)2002 ،ص:.87
 -أِحد فؤاد عليان ،املرجع سابق ،ص.86 :

CARA PENULISAN DAFTAR KEPUSTAKAAN
 الكاتب ،العنوان ،الطبعة ،اجمللد (املكان :الناشر ،السنة) صcontoh ....أحمد فؤاد عليان ،المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها ،ط( ،1 .الرياض :دار السلم ،)1992 ،ص.85 :
Penulisan footnote buku jika penulisnya lebih dari tiga
 الكاتب وآخرون ،العنوان ،الطبعة ،اجمللد (املكان :الناشر ،السنة) صcontoh ....على أحمد مدكور واخرون ،تدريس الفنون اللغة العربية ،ط( ،1 .القاهرة :دار الفكر العربي ،)2002 ،ص:
.87

 الكاتب ،العنوان ،مِتجم ،الطبعة ،اجمللد (املكان :الناشر ،السنة) ص....218

سيد َممد علوي املالكي ،إنسان الكامل ،حسن ِبارن ،ط ( ،2سورِبَي :بينا علمو )2005 ،ص.
 -الكاتب ،العنوان ،رسالة ماجستي /دكتوراه غي منشورة (املكان :كلية ،اجلامعة ،السنة) ص

أغوس  ،ترقية تعليم اللغة العربية ِبستخدام اللوحة

الوبرية ،رسالة الماجستير ،غير المنشور،

(ماالنج :كلية الدراسات العليا جامعة ماالنج اإلسالمية) .2008 ،ص45 .

 -الكاتب ،العنوان ،اجمللة ،العدد ،التاريخ ،ص....

أِحد فؤاد أفندي ،تقنية جديدة لتعليم الصم النطقَ ،ندي ،2004 ،5 ،ص.20.
 الكاتب ،العنوان ،املوقع ،التاريخ ،ص....موسد ،2008 ، www.drmosad.com ،ص.99 .
 -الكاتب ،العنوان ،ورقة عمل مقدمة لـ( .......املكان :التاريخ) ص( ....تذكر ألول مرة لورقة)

شهداء صاحل ،نظم مفردات البيئة العربية ،ورقة عمل مقدمة للجنة املؤَتر الدول لتعليم اللغة العربية
جامعة ماالنج احلكومية .ماالنج 4 :نوفمَب 2008

قا مة املراجع واملصادر
أ .املصادر
.1
.2

القرآن الكرْي

احلكيم ،املستدرك على الصحيحني مع تعليقات الذهيب ف التلخيص( .برَنمج املكتبة
الشاملة اإلصدار الثان)

املراجع العربية
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كتب:
.1

أِحد فؤاد عليان ،املهارات اللغوية ماهيتها وطرا ق تدريسها ،الرَيض ،دار السلم.1992 ،

.2

إمام أسرارى ،الوسا ل املعينات ف تعليم العربية ،جامعة ماالنج ،ماالنج1995 ،

حبوث
َممد كامل رما أنصار .فعالية استخدام الصور ف تدريس مهارة الكالم ابلتطبيق على معهد

احملمديّة مباالنج .رسالة ماجستي غي منشورة.كلية الدراسات العليا.
عبدالرمحن بن عوف ابجلامعة ّ
جامعة موالَن مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 2009 .م

جمالت ودورايت ونشرات
َتام حسان .االهتمام ِبللغة أولوية إن أردَن املقاومة وإدراك النص القرآن .شبكة
4( .http://www.asharqalawsat.com/print/default.asp?did=401016فَباير )2009

-1

شهداء صاحل .نظم مفردات البيئة العربية .ورقة عمل مقدمة للجنة املؤمتر الدويل لتعليم

-2

اللغة العربية جامعة ماالنج احلكومية .ماالنج 4 :نوفمَب 2008
املراجع األجنبية
كتب:
حبوث:
جمالت ودورايت ونشرات:
CONTOH BIOGRAFI PENELITI

الباحث بني السطور
االسم
اسم األب
اسم األم
َتريخ الوالدة

............................... :
............................... :
............................... :
.................،............. :

• حصل على شهادة التعليم االبتدائي ف  .................عام
220

صورة فوتوغرافية

1996

• حصل على شهادة التعليم اإلعدادي ف  .................عام
• حصل على شهادة التعليم الثانوي ف  .................عام

1999

2003

• التحق ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية أنتاسري بنجرماسي لدراسة اللغة العربية ف
قسم تعليم اللغة العربية عام  ،2003و َترج بدرجة الليسانيس ف تعليم اللغة العربية
عام .2007
• عي مدرسا ف الَبَنمج الاص للتعليم اللغة العربية ِبامعة اإلسالمية احلكومية موالَن
مالك إبراهيم ماالنج عام  2009-2008ملادة اللغة العربية

BENTUK PROSES PENELITIAN TINDAKAN KELAS
شكل مراحل إجراءات البحث
دراسة َتهيدية :

الدور األول

 املالحظة امليدانية التعرف على املشكالتالعملية اإلجرائية:
 تطبيق الوسائل في الفصل -مالحظة أثناء التعليم

221التخطيط:
-

تكوين مجموعة المتعاونين
تحديد المشكالت

STANDAR KELULUSAN SISWA DALAM TES
معيار جناح الطلبة ف اإلختبار
الرقم

املستوى

مدى الدرجات

1

جيد جدا

100 – 90

% 100 - % 90

2

جيد

89 – 80

% 89 - % 80
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النسبة املئوية ( ) %

3

مقبول

79 – 70

% 79 - % 70

4

ضعيف

69 – 60

% 69 - % 60

5

راسب

59 – 0

% 59 - % 0

CONTOH RPP MATA PELAJARAN BAHASA ARAB
خطة التدريس للقاء األول ف الدور األول
املادة

 :الشفوي

املستوى  :األول
املوضوع  :األعمال اليومية
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التدريس

 :مهارة الكالم

التاريخ

:

الوقت

 90 :دقائق

2009 -3-17

أ -معيار الكفاءة
إمكاِنم عن تعبي أفكارهم ومشاعرهم ِبستخدام الصور عن املوضوع "األعمال اليومية".
ب-الكفاءة األساسية
 .1اإلجادة ف إقامة الكالم البسيط بطريقة صحيحة عن األعمال اليومية
بصحة
 .2إلقاء املعلومات البسيطة عن األعمال اليومية
ّ
ج -املؤشرات
 .1قراءة املفردات أو العبارة الت هي من املادة بطريقة صحيحة.
.2
.3

القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي األعمال اليومية
بصحة
إلقاء املعلومات البسيطة عن األعمال اليومية
ّ

د -أهداف التدريس

بعد متابعتهم على التدريس ،يُتوقع من الطالب :
.1
.2
.3

أن ينطق املفردات أو العبارات عن األعمال اليومية بصحيحة
أن يفهم املادة األعمال اليومية
القدرة على إجابة األسئلة املطروحة عن املادة املدروسة وهي األعمال اليومية

ه -املادة الدرا سية
من املفردات اجلديدة ف الدرس :
يستيقظ -يستحم  -يصلى  -يقرأ -يكنس -يذهب -ينام
و -اسرتاتيجية التدريس
 .1املقدمة
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أ)ألقى املدرس السالم والتحية
ب) قراءة كشف الغياب واحلضور.
ج) كتب املدرس املوضوع على السبورة الذي سيدرس.
 .2إجراء التعليم
أ) القاء املفردات اجلديدة
 .1يقراء املدرس والطالب يسمعون مرات عديدة
 .2يقراء املدرس والطالب يكررون
 .3يقراء املدرس والطالب يكررون مث يرفع املدرس صورة الولد الذي يفعل شيئا
ب) يبدأ املعلم بعرض الصور َبيث ْيكن أن يراها كل الدارسي ويطلب منهم أن ينظروا
إل الصور.
ج) ّبي املدرس الصور واحدا واحدا
د) أمر املدرس الطالب لتكرار ما قاله املدرس وتنبأ معن الكلمات
ه)

و)
ز)

رفع املدرس الصورة مث سأل إل الطلبة واحدا واحدا  :ماذا يفعل هذا الرجل مع
اشارة الصورة املنشودة
اختار املدرس أحد التالميذ مث رفع املدرس الصورة و سأل
يعَب بكل منها ف َجلة
أمر املدرس الطالب أن يصل بي األفعال ِبلصورة املناسبة مث ّ

مفيدة
 .3اإلختتام
أ) قدم املدرس تصحيح اإلجاِبت.
ب) ختم املدرس الدرس ِبحلمدلة.
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CONTOH PENGAMATAN DALAM PEMBELAJARAN
نتا ج املالحظة حول اإلجراءات التدريسية
ف اللقاء األول من الدور األول
الرقم

مستوى

نشاطات املدرس

ضعيف

متوسط

جيد

النشاط األول:
1

ألقى املدرس السالم والتحية.

2

قرأ كشف الغياب واحلضور.

√
√
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3

وج ه املدرس الطلبة إل امل ّادة الّت ستدرس

√

النشاط الرئيسي:
4

القاء املفردات اجلديدة  :يقراء املدرس والطالب
يسمعون مرات عديدة

5

يقراء املدرس والطالب يكررون

6

يقراء املدرس والطالب يكررون مث يرفع املدرس
صورة الولد الذي يفعل شيئا

7

بدأ املعلم بعرض الصور َبيث ْيكن أن يراها كل
الدارسي ويطلب منهم أن ينظروا إل الصور

8

ّبي املدرس الصور واحدا واحدا

√
√
√
√
√

أمر املدرس الطالب لتكرار ما قاله املدرس وتنبأ

√

10

يرفع املدرس الصورة مث يسأل إل الطلبة واحدا
واحدا  :ماذا يفعل هذا الرجل مع اشارة الصورة
املنشودة

√

11

ينادي املدرس أحد الطلبة مث يرفع املدرس
الصورة و يسأل

√

12

أمر املدرس الطالب ُلوصلة بي األفعال ِبلصورة
عَب بكل منها ف َجلة مفيدة !
املناسبة مث ّ

√

13

قدم املدرس تصحيح اإلجاِبت.

14

قدم املدرس الالصة و اإلقِتحات

15

ختم املدرس الدرس ِبحلمدلة أو الدعاء.

9

معن الكلمات

النشاط األخي:

√
√
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√

معادل النسبة املئوية

4

7

4

املصدر :نتائج البحث الذي قام به الباحث
اعتمادا على حصيلة هذه املالحظة كما يتضح ف هذا اجلدول أن املدرس قد أجرى
عملية تعليم وتعلم اللغة العربية ف اللقاء األول من الدور األول وفق خطة التدريس املقررة،
إال أن هذه اإلجراءات التدريسية َتتلف من حيث مستواها كما يلي:
 أجرى املدرس اإلجراءات التدريسية وفق خطة التدريس املقررة ووصل إل مستوى جيدف أربعة نشاطات أي حوال

.%26،66

 أجرى املدرس اإلجراءات التدريسية وفق خطة التدريس املقررة ووصل إل مستوىمتوسط ف سبعة نشاطات أي حوال . %46،66
 أجرى املدرس اإلجراءات التدريسية وفق خطة التدريس املقررة ووصل إل مستوىضعيف ف أربعة نشاطات أي حوال

.%26،66

RUMUS BUNYI INDONESIA - ARAB
ك -رمز األصوات العربي
الصوت

الرمز العرب

الصوت

الرمز العرب

الصوت

الرمز العرب

A

ا

b

ب

C

ج

D

د

e

ي

F

ف

كـ
G

(نقطة واحدة

هـ

h

حتت)
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I

ْي

J

ج

k

ك

L

ل

M

م

n

ن

O

ْو

ف
P

(نقطة ثالثة

ق

q

R

ر

فوق)
S

س

t

ت

U

ْو

V

ف

w

و

X

ك

Y

ي

z

ز

Ch

Dl

ض

Gh

غ

kh

Mb

مب

Ng

ح
(نقطة ثالثة
حتت)

غ
(نقطة ثالثة

خ
ب

ny

فوق)

(نقطة ثالثة
حتت)

Sy

ش

Sh

ص

ts

ث

Dh

ظ

Dz

ذ

th

ط

‘

ع
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SIMBOL HURUF YANG SERING DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN

ملحق الحروف اليونانية
هذه الحورف تستخدم كثيرا في الصيغ والنماذج الرياضية والقوانين
النطق

name

Lower

Upper

أَ ِل ْيفًا

alpha

Α

A

جاما

gamma

Γ

Γ

ديلتا

delta

Δ

Δ

بيتا

beta

Β

Β

ابسيلون

epsilon

Ε

E
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Z

Ζ

zeta

زيتا

H

Η

eta

ايتا

Θ

Θ

theta

ثيتا

I

Ι

iota

أيوتا

K

Κ

kappa

كابا

Λ

Λ

lambda

المدا

M

Μ

mu

ميو

N

Ν

nu

نيو

Ξ

Ξ

xi

إكساى

O

Ο

omicron

أومكرون

Σ

Σ

sigma

سيجما

T

Τ

tau

تو

Y

Υ

upsilon

أبسيلون

Φ

Φ

phi

فاي

X

Χ

khi(chi)

كاى

ψ

Ψ

psi

ايساى

Ω

Ω

omega

أوميجا

Φ

Π

pi

باى

P

Ρ

rho

رو
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دليل اإلجرائي لكتابة بحث العلمي ،قسم تعليم اللغة العربية ،جامعة موالنا مالك
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كيف تكتب بحثا أو رسالة دراسة منهجية لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستير
.والدكتورة ،احمد ثلبي ،مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة،

1987

قاموس التربية انكلزي-عربي ،محمد على الخولي ،دار العلم للماليين ،بيروت،

1981

المرشد إلى منهجية البحث وطرائق كتابة البحوث الجامعة ،عبدالرحمن أدم حامد،
سودان ،جامعة الخرطوم ،بدون السنة.
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