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 إهداء

 
 :إىل رسالة ادلاجسًته ىذ أىدي

 نسوة الحسنة :احملبوبة أمي

رضاىا وحبها مند صغاري وبدون  ربتٍت قد اليت واآلخرة الدنيا يف يرمحها أن اهلل عسى (
 النجاح( ما وجدت

 صالح المؤمن :الكرًن أيب 

 طوال العمر و الصحة دائما( واآلخرة و يعطيو الدنيا يف يرمحو أن اهلل عسى (

 أزكى الفالحوإىل أخي الصغَت األحباء : 

 واآلخرة و جيعلو الولد الصاحل والنجاح يف ادلستقبل( الدنيا يف يرمحو أن اهلل )عسى
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 البحث مستخلص

 – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكًتوين ادلعجم صناعة. 0808. العزيز، أحمد فخر
، جامعة الدراسات العيا. قسم تعليم اللغة العربية،كلية رسالة ادلاجسًت. أندرويد يف( عريب

 (0. ورجاديناتا ولدانا دكتور( 7موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرف: 
 .حسن نور دكتور

 أندرويد ،العلمي البحث مصطلحات،ادلعجم : األساسية الكلمات
 بأسس ويناسب اجلامعة يف كثَتا يفيد وىو إندونيسيا يف بالتعليم ادلتعلق العلمي البحث 

مستوى  طالبال يف الباحث وجده الذي الواقع من. اجملتمع وخدمة وحبث تعليم وىي الثالث اجلامعة أعمدة
 عن يعرفوا مل أهنم ماالنج احلكومية اإلسالمية إبرىيم مالك موالنا جامعة يف العربية اللغة تعليم قسم األخَت

 ، فلذالك إحتاج العربية اللغة يستخدم الذي للبحث الطالبولتستهيل  .العربية بللغة البحوث يف ادلصطلحات
  رخيص.و  وسريعة سهلةساعدكالوسائل ادل  ادلعجم

 دلصطلحات اإللكًتوين ادلعجم صناعة يتم كيف (7):البحث أسئلة قدم الباحث السابق، البيان من
 البحث دلصطلحات اإللكًتوين ادلعجم صناعة صالحية ما (0) أندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث
 البحث دلصطلحات اإللكًتوين ادلعجم صناعةفعالية استخدام  ما (1) أندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي
 .(R&D)باستخدام التطويري  البحث ىذا . ومنهجأندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي

 جدا زلتاجون أهنم الطالب احتياج حتليل نتائج إىل استنادا(7أما نتائج ىذا البحث فهي ما يلي: )
 الربنامج ىذا وأعد ،أندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكًتوين ادلعجم ىذا إىل

 ،اإلنتاج وتصميم، البيانات مجع، وادلشكالت  احلاجات حتليل) Borg and Gallعشر خطوات  بتصميم
 اإلصالحات ،ادليدانية التجربة، الثانية اإلصالحات، ادلبدئية التجربة، األوىل اإلصالحات ،اخلرباء من التحكيم
موافق % مبعيار  66على  حصل احملتوى التحكيم خرباء على بناء( 0) (تنفيذي) النهائي اإلنتاج النهائي اإلنتاج

 الباحث فعل ذالك، جبانبموافق بشّدة. % مبعيار  65على حصل أندرويد وسائل من خرباء واحلاصلبشّدة. 
 ( حصلطالبا 43التجربة ادليدانية )موافق بشّدة. أما % مبعيار  66على ( حصلطالبا 08التجربة ادلبدائية )

 ، مرة 023 تنزيلو  Google Play Storeيف  التحقق مت ماعي،اجل من اإلنتاج موافق بشّدة.% مبعيار  67على
 النتائج من االستنتاجات تؤخذ، فعال اندرويد تطبيق استخدام تظهر البحث ىذا ونتائج (1).3.8 تصنيف مع

Paired Sample T-Test  النتيجة تظهر. و أعلى من إختبار قبليأن إختبار بعدي على البياناتNGain  
 بشدة فعال ادلعجم ىذا أن يعٍت( متوسط من أكرب) 58<    52.5 ىي
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ABSTRACT 

Aziz, Ahmad Fakhril.  2020. Structuring of Android-based Digital Dictionaries 

for (Indonesian-Arabic) research terms.  Thesis.  Department of Arabic 

Language Education, Faculty of Postgraduate.  Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University of Malang.  Supervisor: 1) Dr.  H. Wildana Wargadinata, 

Lc., M.Ag.  2) Dr.  H. Nur Hasan, M.Ed 
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Scientific research is related to education in Indonesia which is very useful in 

universities and in accordance with the foundation of three university pillars, namely 

education, research and community service. From the facts of the field that researchers 

found in the final year students from the Arabic Department at Maulana Malik Ibrahim 

State Islamic University of Malang that they did not know the term vocabulary in Arabic 

research.  To make it easier for the students in research that uses Arabic, it requires a 

dictionary as an easy, fast and inexpensive supporting media. 

From the explanation above, the researcher proposed the formulation of the 

problem: (1) How to improve the structuring of Android-based Digital Dictionary for  

(Indonesian-Arabic) research terms (2) How is the feasibility of a Android-based Digital 

Dictionary for (Indonesian-Arabic) research terms.  (3) How effective is the Android-

based Digital Dictionary for  (Indonesian-Arabic) research terms.  And the research 

method that was used in this research was  the Research and Development (R&D) 

method. 

The results of this study are as follows: (1) Based on the results of the analysis of 

student needs, it can be seen that the Android-based Digital Dictionary for (Indonesian-

Arabic) research terms was needed and the creation of this digital dictionary was based 

on the ten steps of the Borg and Gall research and development model (Analysis of needs 

and problems, data collection, product design, validation by experts, first revision, limited 

trial, second revision, field trial, final product revision, final / mass production 

(implementation) (2) Based on Validation Results or Expert Test, Test  Content Expert 

reached 88% percentage which was in very feasible criteria, and also Android Media 

Expert Test reached 87% which is in the very feasible criterion, in addition, the 

researcher also conducted a limited trial to 20 students who reached the percentage of 

88% who were at  very feasible criteria. Field trials on 65 students reached a percentage 

of 89% who were in the very feasible criteria.  In final/mass production, the application 

has been verified by Google Play Store and has been downloaded 245 times, with a rating 

of 5.0.  (3) And the results of this study indicated that the use of Android applications was 

effective, this conclusion is also drawn from the results of the Paired Sample T-Test that 

the post test was higher than the pre-test.  And the N-Gain score showed a value of 74.7> 

70 (greater than Mean / average) indicating that this dictionary was very effective. 
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ABSTRAK 

Aziz, Ahmad Fakhril. 2020. Penyusunan Kamus Digital untuk istilah penelitian 

(Indonesia-Arab) berbasis Android. Tesis. Jurusan Magister Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing : 1) Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag. 

2) Dr. H. Nur Hasan, M.Ed 

Kata Kunci : Kamus, Istilah Penelitian, Android 

Penelitian ilmiah berhubungan dengan pendidikan di Indonesia yang 

sangat berguna di universitas dan sesuai dengan fondasi tiga pilar universitas, 

yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari fakta 

lapangan yang peneliti temukan pada mahasiswa tingkat akhir dari jurusan Bahasa 

Arab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bahwa mereka 

kurang mengetahui kosakata istilah dalam penelitian berbahasa Arab. Untuk 

mempermudah mahasiswa dalam penelitian yang menggunakan bahasa Arab, 

maka membutuhkan kamus sebagai media penunjang yang mudah, cepat dan 

murah.  

Dari penjelasan diatas, peneliti mengajukan rumusan masalah : (1) 

Bagaimana penyempurnaan penyusunan Kamus Digital untuk istilah penelitian 

(Indonesia-Arab) berbasis Android (2) Bagaimana kelayakan Kamus Digital 

untuk istilah penelitian (Indonesia-Arab) berbasis Android. (3) Bagaimana 

efektifitas Kamus Digital untuk istilah penelitian (Indonesia-Arab) berbasis 

Android. Dan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian 

pengembangan (Research And Development/ R&D). 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan mahasiswa, dapat diketahui bahwa Kamus Digital untuk istilah 

penelitian (Indonesia-Arab) berbasis Android ini sangat dibutuhkan dan 

pembuatan kamus digital ini berdasarkan sepuluh langkah model penelitian dan 

pengembangan Borg and Gall (Analisis kebutuhan dan masalah, pengumpulan 

data, desain produk, validasi oleh para ahli, revisi pertama, ujicoba terbatas, revisi 

kedua, ujicoba lapangan, revisi produk akhir, produksi akhir/massal 

(implementasi) (2) Berdasarkan Hasil Validasi atau Uji Ahli, Uji Ahli Isi 

mencapai prosentase 88% yang berada pada kriteria sangat layak. Dan juga Uji 

Ahli Media Android mencapai prosentase 87% yang berada pada kriteria sangat 

layak. Selain itu, peneliti juga melakukan uji coba terbatas pada 20 mahasiswa  

yang mencapai prosentase  88% yang berada pada kriteria sangat layak.dan uji 

coba lapangan pada 65 mahasiswa mencapai prosentase 89% yang berada pada 

kriteria sangat layak. Dalam produksi akhir/massal, aplikasi telah terverifikasi 

Google Play Store dan telah diunduh 245 kali, dengan rating 5.0. (3) Dan hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Android efektif, 

kesimpulan ini diambil pula dari hasil Paired Sample T-Test bahwa post test lebih 

tinggi daripada pre-test. Dan skor N-Gain menunjukkan nilai 74,7> 70 (lebih 

besar dari Mean/rata-rata) menandakan bahwa kamus ini sangat efektif. 
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 والتقدير الشكر كلمة

 الّرحيم الّرحمن اهلل بسم
 ومن ،أنفسنا سرور من باهلل ونعوذ ،ونستغفره نستعُت و وو وب هلل احلمد إنّ 

 إالّ  الإلو أن أشهد ،لو ىادي فال يضللو من لو، مضلّ  فال اهلل يهد من أعمالنا، سيئات
 أما بعد. ،ورسولو عبده زلمد أن وأشهد ،لو الشريك وحده اهلل

قد انتهيت حىت  والفرصة والصحة القوة نعمو على وجلّ  عزّ  اهلل إىل شكرا أشكر
 البحث لمصطلحات اإللكتروني المعجم صناعة " بادلوضوع اجسًتادل رسالةمن ال

وال  اجسًتادل رسالةاله ىذ كتابة انتهيت. وقد "أندرويد في( عربي – إندونسي) العلمي
  تقدم الباحث الشكر إىل: ولذالك اآلخر، مساعدة بدون إمتامو ميكن

األستاذ الدكتور عبد احلارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  فضيلة .1
اإلسالمية احلكومية ماالنج الذي يتيح الفرصة إىل الباحث إللقاء الدراسة يف 

 مرحلة ادلاجستَت يف ىذه اجلامعة.
موالنا جامعة الدراسات العليا كلية   ة، عميدأمي سنبلة ةالدكتور  ةاألستاذ فضيلة .0

 ىذا إلجراء الفرصة إتاحة اليت،  ماالنج احلكومية اإلسالميةمالك إبراىيم 
 .البحث

يف  قسم تعليم اللغة العربية رئيس ، ورجاديناتا لداناو  احلاج الدكتور فضيلة .3
و  جماالن احلكومية إبراىيم اإلسالمية مالك موالنا جبامعة مرحلة ادلاجسًت

 .مشرف األول يف ىذا البحث
يف الكتابة ىذا البحث. وأقول  الثاين ، مشرف حسن نور  احلاج دكتور فضيلة .4

 و أستاذ ادلاجيتَت ورجاديناتا ويلدانا احلاج الدكتور شكر على إشرف األستاذ
 من نعمة مساعدة من على كل ما قدموه. ادلاجستَت حسن نور  احلاج دكتور

 مكافأة اليت حتصل على األشياء اجليدة حىت يتسٌت جلميع اهلل سبحانو وتعاىل
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 منذ اجلامعي البحث ىذا مراحل إعداد كل يف وتوجيو .اهلل سبحانو وتعاىل من
 .منو االنتهائي حىت الباحث فكرة بداية

و  احملتوى خلرباءكا  ادلاجسًت ساندي عاري تاغوهو الرمحن توفيق الدكتور فضيلة .5
 .أندرويد تطبيق التصميم خرباء

 اللغة تعليم قسم ادلرحلة السادس يف األساتيذبشري مصطف،  الدكتور فضيلة .6
 .جماالن احلكومية إبراىيم اإلسالمية موالنا مالك جبامعة العربية

 موالنا مالك جبامعة العربية اللغة تعليم قسم ادلرحلة السادس يفالطلبة  مجيع .7
 .جماالن احلكومية إبراىيم اإلسالمية

موالنا  جامعةالعليادراسة ب 0808العربية  اللغة تعليم قسم يف أصحايب مجيع .8
 .جماالن احلكومية إبراىيم اإلسالمية مالك

 LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) اإلندونيسية التعليم منحةو  .9

 الدراسات كلية هناية حىت اللغة إثراء دمن تعليمي تكاليف مجيع مولت اليت
  .أحالمي وحتقيق العليا

أدرك  ،أخَتا و .الثواب حبسن يثيبنا وأن ذلا الحد رمحتو علينا مين أن اهلل عسى
يتوقع  ،القصور أو الضعف وىناك بالتأكيد رسالة ادلاجسًتال هىذ أن كتابة الباحث
 وىذا قد يكون ،دلزيد من التحسن أي طرف مناقًتاحات بناءة و  انتقادات التقرير

 .اجلزاء أحسن كثَتا خَتا اهلل جزاكم .العادلُت ياربآمُت  .لنا مجيعا مفيدة رسالةال
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 خ.......... ..........................................................إىداء

 د......... ................................................البحث مستخلص

 ذ......... .......................................البحث باإلجنليزية مستخلص

 ر....... .......................................البحث باإلندونيسية مستخلص

 ز....... ................................................والتقدير الشكر كلمة
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 3........ ................................أمهية البحث ..........د 
 4 ...............................................حدود البحث ..ه 
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 7...... ..................الدراسة السابقة ........................ح 
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 01................... .................................... ادلعجم.أ 
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 10. ...................................عناصر ادلعجم .............ز 
 11. ............................................ اإللكًتوىنادلعجم .ح 

 

 12.... ............. بحث العلميال: البحث و المصطلحات  الثاني المبحث

 13....... ....................................... أندرويد لث :الثا المبحث

 13. ................................................. مفهوم أندرويد.أ 
 14. ................................................. أنواع أندرويد .ب 
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 27..... ...................................... مميزات نظام أندرويد .ج 

 

 منهجية البحث: الفصل الثالث
 21............ .........مدخل البحث ومنهجو ......................أ 
 21....... .............................رلتمع البحث وعينتو .........ب 
 22........... ................................ البيانات سلوب مجيعأ.ج 
 24.... ............................................ البياناتمصادر .د 
 25.......... ........................................ مراحل التطوير.ه 
 37.......... ................................أسلوب حتليل البيانات ..و 
 31 ..................................... ادلعجم استخدام فعالية معرفة .ز 

 وتحليلها البيانات عرض: رابعالفصل ال
 33.......... ........................................ التطوير مراحل.أ 

 33........ ............................شكالتوادل احلاجات حتليل( 7
 37......... .......................................البيانات مجع (0 
 41.......... .....................................جا نتاإل تصميم( 1 
 44.......... .................................اخلرباء من التحكيم (2 
 51.... .......................................األوىل ( اإلصالحات3 
 53.... ...........................................ادلبدئية التجربة( 4 
 55.. .........................................الثانية اإلصالحات( 5 
 55.... ..........................................ادليدانية التجربة (6 
 67.... ..............................النهائي اإلنتاج اإلصالحات( 7 
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 61.. ................................ )تنفيذي( ماعياجل اإلنتاج( 78 
 62. .......................................... ادلعجم استخدام فعالية .ب 

 الخاتمة: خامسالفصل ال
 77.... ................................................البحث نتائج-أ
 72... .............................................البحث مقًتحات -ب

 المراجع

 الجامعي البحث في المكتوبة الجدول
 

 الصفحة الجدوال الرقم
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 46 احملتوى خرباء تعريف ملفات .4
 46 احملتوى خرباء من واإلجابة اإلستبانة .5
 47 احملتوى خرباء من االستبانة نتيجة .6
 58 أندرويد وسائل خرباء تعريف ملفات .7
 57 أندرويد وسائل خرباء من واإلجابة اإلستبانة .78
 50 أندرويد وسائل خرباء من االستبانة نتيجة .77
 53 ادلبدئية التجربة االستبانة نتيجة .70
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 63 بعدي إختبار و قبلي إختبار نتيجة .72
 66 (Normality Test) الطبيعية اختبار .73
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 Normalized Gain 78 أو N-Gain Score اختبار .75
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 الفصل األول

 اإلطار العام
 مقدمة .أ

نلسب ويا  ي ااجلعع  ي كث  فمدي ووه يف إندونيسيا عتعل  اللعتعلم املث العلمي البح  
ااجلعع    أعمدةسس أ .خدع  اجملعتمعااجلعع  الثالث وهي تعلم  وحبث و  أعمدةسس اأ

كل علعل قلععتهل واسعتمرارهل وتطويرهل و إالاد  اليت العتعلم  لم معسس أهي  الثالث
كمدرس   لير فهواحملفأعل  قلععتهلإعلى  ونعسؤول ليرينالطالب واحملعن ااجلعع  

 1.طللب العل كفهو  ب للالط أعلعراف  و وعالحظ و 

 قلع إالثالث  ا س خدع  ااجلعع سأ  طب  أن يب ااجلعع  للطوجب على كل 
حبث  هيو   ي ااجلعع  دراسعتهطول  لثأن يقم  حبب للكل طفمجب على   ،البحث
حبث  وأ  معكعتبدراس  على  هعتبيقم  اه طللب ويكحبث  والبحث العلمي هو .علمي

   .عراحل ي ست  البكالوريوسملرحل  كعتلا  البحث  ي   لتدريبعتبلر خعمداين وا

تعلم  اللغ  العرام   ي البلحث  ي طالب قس   اليت قلم هبل ج املالخظ ئعن نعتل
 عن املصطلحلت وامل يعرف  هنأ علالنج احلكوعم اإلسالعم   عوالنل عللك إارهم جلعع  

 بواسلة احلوادث أو احلقائق شكل على البيانات ىذه و. لغ  العرام ال ي البحوث 
Google form  ديسمبري  شهر اول يف أعطى الذى. 

 ي  للبلط وسعتني تعقد  ي مخس يتول الج البحث األئوهذا احللل حتق  انعتل
مث  (% 7763طللبل ) 22 الثلعنو  سعتو امل (% 9,65طللبل )  73 سعتو  السلدسامل

كثر أن أعشواعمل  ينر لخعتامل( % ,66طالب ) 7السلاع و العتلسع كلهمل  سعتو عن امل
  العربية للغةاب البحوث يف ادلصطلحات عن واتعلم  اللغ  العرام  مل يعرفالطالب  ي قس  

                                                           
1
 https://www.academicindonesia.com/category/khazanah-pendidikan/  2019 ديسمرب 1يف التاريح  

https://www.academicindonesia.com/category/khazanah-pendidikan/
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عرفل   هن أن و قس  تعلم  اللغ  العرام   يقول  ي عن الطالب  % ,66 وأ  البط 7
يقولون %   7966 وأ لبللط 27عل  وأباللغة العربية  البحوث يف ادلصطلحات عنعممقل 

يقولون  %6,و أ لبللط 75و باللغة العربية  البحوث يف ادلصطلحات عناهن  يعرفوا 
 .العربية بللغة البحوث يف ادلصطلحات عن وااهن  مل يعرف

 البحوث يف ادلصطلحات عنسبب على نقصلن الطالب  ي اسعتعلب يهذا و  
 79أكثر عن  .الللغ  العرام  كعتلا  البحث العلمي   ي  عهم، على أهنل العربية بللغة

 حول ادلفردات إتقان أن على يوافقون( %6,62طللبل ) 25و  (% 9763طللبل )
 .العلمية كتابةال يف النهائية السنة لطالب مهم أمر ، العربية باللغة البحث مصطلحات

 باللغة العلمية ادلصطلحات ادلفردت استعاب على موافقون الطالب أن الواقع، يف و
 عن ليبحث ادلساعدة وسائل خيتاج ىكذا،. العلمية حبث كتابة يف يساعدىم العربية

 .العربية باللغة العلمية ادلصطلحات

أكثر الطالب مل يعرفوا عن رأى أحد طالب قسم تعليم اللغة العربية، إن  
اللغة  ن طالب ناقصون يف استخدام ادلعجممصطلحات البحث يف اللغة العربية. كثريا م

دوا ادلزايا العربية الكبري لبحث ادلفردات أو ادلصطلحات اليت مل يعرفوىا من قبل، وأن جي
 من والقاموس اإللكرتوين، بل كثري )معجم الطبيعية( العادي والنقصان بني ادلعجم

  اإللكرتوين. يلون إىل ادلعجمالطالب دي
اإللكرتوين   اللغة العربية باستخدام ادلعجمحينما حبثوا عن مصطلحات البحث يف 

، من مصطلحات البحث يف ذلك ادلعجم وجهوا كثريا من مشاكل، وىي ما وجد كثري
مل يساعدون الطالب  ولكن ادلعجم الكبري. بد على الطالب أن يفتحوا ادلعجمأحيانا ال

 ليبحثوا عن مصطالحات يف البحوث باللغة العربية بشرعة وسهلة.
مل يكن فعللمل  عج ن املإ تعلم  اللغ  العرام  يقولونقس   ي كثر الطالب أ 

 (% 3669طالبا ) 24، العربية بللغة البحوث يف ادلصطلحات عن ملسلعدهت   ي حبث
 البحوث يف ادلصطلحات عنل  ي البحث عيسلعد عسلعدة تل عج ن املإيقولون ه  عن
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 و هلا  ي البحث عني كث  وامل يسلعد  هنإيقولون  %06و أ لبللط 39 ، وباللغة العربية
 أن يراى ادلئة على ستون هل. ي البحث عن انمل يسلعد ملهنإ نيقوال % 763و أ لنبطل

 احلجة العلمية، ادلصطلحات ادلفردت كسب يف فعال على أقل الطبيعية ادلعجم وضيفة
 .غال و ثقيلو  عملي، غري الطبيعية ادلعجم:   الطالب من

 عن حبثسلعد كثيا لبحث يمل  عج ن املأ السلاق  ج املالخظ ئعن نعتل 
صل أىل ععرف  إعتلج وحيسعتغرق وقعتل طويال ي هنألباللغة العربية  البحوث يف ادلصطلحات

 الذي اإللكرتوين عج امل وجديمل  .غي ذلكمل و لكن فعليمل و  حهكسالن  ي فعتو الكلم  
سبب اىل عشكل  خلص  يالللغ  العرام  عع البملن عنهل  عصطلحلت  ي البحوثفمه عن 

 احلكوعم اإلسالعم   عوالنل عللك إارهم  تعلم  اللغ  العرام   ي ااجلعع لطالب قس  
  ادلستطلعني مجيع قال .السريع اللسهول  و  عصطلحلت  ي البحوثعن ملعرف   علالنج

 حول خاص قاموس إىل حاجة ىناك أن (% 2962) 19( و % 7068) 46
 احملمول اذلاتف على إليها ديكن اليت أندرويد شكل يف العربية باللغة البحث اتمصطلح

 .ادلفردات عن البحث يف وعملية أسهل جلعلها
من الطالب عمرىم واحد  25 ألن .ادلشكلة ذلذه احللىو  الرقمية اإلنتاج 

ىم من  ادلشاركني غالبية لذلكعشرون طالبا عمرىم عشرون سنة،  20وعشرون سنة و 
gen z (كما عرفنا1995 السنة بعد ولد .)الزمان يف .سلتلف الزمان يف نعيش ، حنن  
gen x (1980-1961يف السنة  ولد) الباحث وزمان الطبيعية شكل على اإلنتاج كل 
gen y (1995-1981يف السنة  ولد) يف ولكن. أيضا الرقمية مع بل طبيعية ىناك 

 عمره اآلن اآلخر ادلرحلة يف الطالب من و. الزمان انتشار معظم يأخد الرقمية ادلستقبل
 إبتكار:  حيتاج أوقات و مكان أين:  gen z احلصائص ومن (gen z) سنة عشرون
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(creativity)، مرونة و (flexibility) عملى و (practical) احتياجات كل يف بسرعة و 
 2.حياهتم

 البحث مصطلحات معجم تقدًن يف يتمثل حل تقدًن الباحثأراد  لذلك 
أن  ى الباحثأر  .العربية اللغة يستخدم الذي للبحث الطالب تعلم لتسهيلالعلمي 

 عجمىناك حاجة لطالب يف قسم تعليم اللغة العربية يف ادلستوى السادس والثامن على ادل
اخلاص عن مصطلحات البحوث باللغة العربية جبهاز اإللكرتوين. وجيب على الطالب 

للغة العربية يف ادلادة ى السادس أن يقيموا خطة البحث باقسم تعليم اللغة العربية ادلستو 
ندوة علمية. وكذلك جيب على الطالب قسم تعليم اللغة العربية يف ادلستوى الثامن أن 

االصطالحي يف البحوث اللغة العربية  عجمطّور الباحث ادل، لذا علمييعملوا البحث ال
لتسهيل الطالب لبحث   العربية اللغة تعليم قسم لطلبة أندرويد بإستخداماإللكرتوين 

 عن ادلصطلحات يف البحوث باللغة العربية بسرعة.

 أسئلة البحث  . ب
 : ىي البحث ذلذا البحث أسئلة من البيان السابق

 إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعة يتم كيف .1
 ؟ أندرويد يف( عريب –

 إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعة صالحيةما  .2
 ؟ أندرويد يف( عريب –

 إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجمفعالية استخدام  ما .3
 ؟ أندرويد يف( عريب –
 
 

                                                           
2
 https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/generasi-milenial-x-dan-z/  ديسمرب 1يف التاريح  
2019  

https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/generasi-milenial-x-dan-z/
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 البحثأهداف  . ج
 : السابقة مشكالت من كما البحث ىذا من العامة األىداف إن
 يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعة  .1

 .أندرويد
 – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعة صالحية معرفة .2

 .أندرويد يف( عريب
 العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعة فعالية استخدام معرفة  .3

 .أندرويد يف( عريب – إندونسي)

 أهمية البحثد. 

 : كما يلي مها قسمني إىل البحث أمهية الباحث قسم
 النظري اجلانب .1

 دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعة اليت تعليمية ومعلومات مداخلة تكون أن
 .أندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث

 التطبيقي اجلانب .2
 لجامعةل .أ

 العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعة يعد العلمي البحث ىذا
 معجم" خصوصا  ادلعجم ىذا ستخداما إىل . وحيتاجأندرويد يف( عريب – إندونسي)
 ادلساعد الطالب.  واجبا كادلعجم أندرويد يف " بحث العلميال صطلحاتدل

 للمعلم .ب
 اإللكرتوين ادلعجم صناعة يرد الذي دلعلم كادلراجع العلمي البحث ىذا

 ادلعلم أن . ويستطيعأندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات
 تعليم اللغة يف ومكان وقت أي يف العربية اللغة لتعليم ادلساعد ادلعجم وينفع يهتم

 ماديكن. بأحسن العربية
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 للمتعلم .ج
يساعد  أن يستطيع ادلعجمىذا  بإعداد العلمي البحث ىذا الباحثرجى 

 العربية. اللغة تعليم اشرتاك يف الطالب ويسهل
 للباحث .د

 تعليم اللغة يف واخلربة ادلعرفة وإعداد التالية حبوث يف مصادر أحد الباحث ىذا جعل
 العربية.

 حدود البحث. ه

 العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعةيف  : ادلوضوعية احلدود .1
 .أندرويد يف( عريب – إندونسي)
 .امعةاجلب  العربية اللغة تعليم قسمبالعربية  اللغة تعليم يف : ادلكانية احلدود .2
 العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعة : الزمانية احلدود .3

 م 2020-2019الدراسي  العامأندرويد يف( عريب – إندونسي)

 تحديد المصطلحاتو. 

 البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعة لبحثاىذا من  ادلصطلحات حتديد
 : من يتكون أندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي

عادة  ترتب منتقاة، كلمات على حيتوى كتاب ىو القاموس أو ادلعجم. 1
أعطيت  سواء هبا، عالقة أخرى ذات ومعلومات دلعانيها شرح ىجائيا،مع ترتيبا
 الغفور عبد أمحد أما يقول 3أخرى. بلغة أم ذاهتا باللغة وادلعلومات الشروح تلك

 بشرحها مقرونة اللغة من مفردات عدد أكرب يضم كتاب ىو ادلعجم أطهر

                                                           
3
 3( ، ص 1991سعود،  ادللك جامعة(، ادلعجم وصناعة اللغة علم القاسي، علي 
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 اذلعجاء على حروف إما ترتيبا خاصا، مرتبة ادلواد تكون أن على معانيها وتفسري

 .4ادلوضوع أو

الذي حيتوي على  الكمبيوتر)الربامج(،برامج ىي  اإللكرتوىنادلعجم  
الرتمجة أو برنامج ادلعجم اليت ديكن تنفيذىا من خالل الوسائط اإللكرتونىة مثل 

وغريىا من  أجهزة الكمبيوتر واذلواتف احملمولة وأجهزة ادلساعد الرقمي الشخصي،
 األجهزة.برنامج معاجم الرقمية،تعترب أكثر عملية وسهلة يديرىا معجم ادلستخدم

على الرغم من  فقط استخدام النظام. )النطق( وتشغيل ادلعامجي الرقمية عادة
 ادلزايا تكمن يف ادلعجم أو ادلفردات دخول الرقمية هتمة مبلغ ال حصر لو.

 يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم
 ادلعجم. Androidاإللكرتوين الذي صنع التطبيق  ادلعجمىو  أندرويد

الذي فيها حيتوي مصطالحات  اخلاص ىو ادلعجم العلمي مصطالحات البحث
اإلليكروين مصطالحا مستعملون  ادلعجم. باةاللغ الثنائيةيف  البحث العلمي

يطلبون مصطالحات البحث اللغة العربّية الذي مل يعرفون بيسرع و مؤثّر. 
ث علمي باللغة العربّية  اإللكرتوين  يساعد الطالب عند لصانعة البحو  ادلعجمبا

 كي حبث علمي، ادلقالة باللغة العربّية، وغريىا.

يستخدم ليدير  (Linux)ىو نظام عملية جوىري لينوك  (Android)أندرويد  .2
خردوات،اما من اذلاتف، اذلاتف الذكي، واحلاسوب. وبصفة عامة، أن أندرويد 

للمطورين لصنع تطبيقات نفسهم الستخدامها من  (open source)منصة مفتوحة 
قبل سلتلف األجهزة تتحرك. مع عدة عوامل، وقد أسهمت يف تطوير أندرويد 
جعلو كأنظمة تشغيل اذلواتف الذكية األكثر استعمال يف العامل. أندرويد  أيضا 
أصبح اخليار لشركات التكنولوجيا اليت تريد نظام التشغيل منخفضة التكلفة، 

                                                           
4
 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press. 2008), hlm 131. 
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وء لألجهزة ذات التكنولوجيا الفائقة دون احلاجة لتطويرىا من االول. ويف والض
البداية أن ىذا نظام التشغيل ادلصممة خصيصا للهواتف الذكية وأقراص، 

أيضا تطورت تطبيقات إضافية لتلفاس، أدوات اللعبة، الكامريا، و  أندرويد
 .5أدوات األجهوة االخرى

ائما كل الوقت. كذلك ىذه طورت مجيع األجهزة اإللكرتونيك د
 الربنامج، برنامج أندرويد. طورت دائما كل الوقت بنظام جديد وبفوائد ادلتعددة.
بادلميزات ادلذكورة ينبغي على ادلستخدم أن يستخدم ىواتفو الذكية بنظام 
أندرويد استخداما صحيحا نافعا وخاصة يف رلال التعليم. وليس استخدامها 

 االجتماعية واللعبة فحسب.للحصول إىل الشبكات 
 اإلنتاج موصفات . ز

 العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعةمن نتائج  موصفات
 ىي : أندرويد يف( عريب – إندونسي)

 العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعةنتائج ادلعجم ىو  (1
 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة أندرويد يف( عريب – إندونسي)

 .)للمرحلة اجلامعة( اآلخر جامعةأو يف  ماالنج
 يف طلبةال ملحي أن يستطيع أي أندرويد بإستخدام اإللكرتين عجم ىو لو شكلادل (2

 .العربية لتعليم اللغة ومكان وقت أي
و ترمجة يف اللغة ندونيسيا للغة اإلب بحث العلميال مصطلحاتادلعجم فيو  (3

 .(عريب – إندونسي) ةاللغ الثنائية ادلعجمأو  لغتني .العربية

                                                           
-http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/2012/09/pengertian-android-dan تؤخذ من  5

fungsinya.html  2019 ديسمرب 1يف التاريح 
 

http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/2012/09/pengertian-android-dan-fungsinya.html
http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/2012/09/pengertian-android-dan-fungsinya.html
http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/2012/09/pengertian-android-dan-fungsinya.html
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 ادلفردات مبوضوع أو الكلمات شرح الذي ع ىذا ادلعجم ىو ادلعجم ادلوضوعينو  (4
 .معني

 األندرويد تطبيق من أحدث حيت Jelly Bean أندرويد من استخدام( أ (5
(Oreo  .)اجلملة إستعاب ان :منهاج يف (Word Searching Method)  و

 .(Scrolling Method) التمرير طريقة
 .فقط الفصحى بشكل العربية اللغة التطبيق ىذا يعرض( ب
 .ادلقصودة ادلفردات عن البحث نتائج التطبيق ىذا يعرض( ج
 .اجلملة من ليست كلمة عن بالبحث يقوم التطبيق ىذا( د 

 (Copy Paste) ولصق نسخ يستطيع و اتباحلركه( 

 الدراسات السابقة . ح

بعض  ىناك أن الباحث وجد العلمية البحوث عدة الباحث يتبع أن وبعد
 اإللكرتوين ادلعجم صناعةنتائج يف  العلمي البحث أجد ومل  .السابقة البحوث

 .أندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات

 التعلم أساس على ادلفردات مادة تطوير .2015. ادلاجستري رسالة .الرمحن توفيق .1
 لببجي اإلسالمية اإلبتدائية النجاح دار مدرسة يف أندرويد بربنامج الذايت

ة موالنا مالك . جامعالعليا الدراسات كليةقسم تعليم اللغة العربية.   .باسوروان
 .نجماال احلكومية إبراىيم اإلسالمية

 على ادلفردات مادة تطوير كيفية معرفة( ۱: )إىل البحث ىذا يهدف
 اإلسالمية اإلبتدائية النجاح دار مدرسة يف أندرويد بربنامج الذايت التعلم أسس

 برنامج الذايت التعلم أسس على ادلفردات مادة مواصفات توفر( ۲) باسوروان مبي
 مادة فعالية قياس( ۳) اإلسالمية اإلبتدائية النجاح دار مدرسة يف أندرويد
 النجاح دار مدرسة يف أندرويد بربنامج الذايت التعلم أسس على ادلفردات
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 البحث ىو البحث ىذا يف الباحث يستخدم الذي ادلدخل .اإلسالمية اإلبتدائية
 .وغال بورغ شرحو كما فهو البحث ىذا يف التطوير منوذج. والتطوير
 .بني ادلوضوع  الفرق أن للتلخيص استطاع ادلذكورة السابقة الدراسة من 

 دار مدرسة يف أندرويد بربنامج الذايت التعلم أساس على ادلفردات مادة تطوير "
 ادلعجم صناعةمبوضوع حبثي "   " باسوروان لببجي اإلسالمية اإلبتدائية النجاح

 من " ىو أندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين

 الذايت التعلم أساس على ادلفردات مادة، ىو من ادلختلف على الكتاب ادلفعول
 و موضوعي عن مصطحات البحث اإلسالمية اإلبتدائية النجاح دار مدرسة يف

  .ة العلمي يف اجلامع

تطوير مواد احملادثة باستخدام أندرويد . 2016. ادلاجستري رسالة حنيف زلمود. .2
والنا مالك إبراىيم اإلسالمية معلى أساس ادلواقف اليومية مبعهد جامعة 

ة موالنا . جامعالعليا الدراسات كليةقسم تعليم اللغة العربية.   .احلكومية ماالنج
 .نجماال احلكومية مالك إبراىيم اإلسالمية

معرفة كيفية تطوير مواد احملادثة باستخدام ( ۱ىدف ىذا البحث إىل: )
على أساس ادلواقف اليومية مبعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  أندرويد

احملادثة باستخدام أندرويد على معرفة مستلزمات ادلواد ( ۲ماالنج ) احلكومية
معهد جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  أساس ادلواقف اليومية

احملادثة باستخدام أندرويد على أساس ادلواقف  معرفة فعالية دلواد( ۳ماالنج )
ادلدخل  .اإلسالمية احلكومية ماالنج اليومية مبعهد جامعة موالنا مالك إبراىيم

التطوير يف  خدم الباحث يف ىذا البحث ىو البحث والتطوير. منوذجالذي يست
 ىذا البحث فهو كما شرحو بورغ وغال.

 .بني ادلوضوع  الفرق أن للتلخيص استطاع ادلذكورة السابقة الدراسة من
تطوير مواد احملادثة باستخدام أندرويد على أساس ادلواقف اليومية مبعهد جامعة  "
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 صناعة مبوضوع حبثي "  " اإلسالمية احلكومية ماالنجوالنا مالك إبراىيم م
"  أندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم

 على أساس ادلواقف اليومية مواد احملادثة باستخدام أندرويدمن ادلادة،  ىو
 .العلمي البحث وموضوعي عن مصطلحات

تطوير ادلادة التعليمية . 2016. ادلاجستري رسالة ألديال، تشيرتا ريسمي فطري. .3
يف اجلملة االستفهامية من خالل أندرويد بالتطبيق على ادلدرسة الثانوية 

قسم تعليم اللغة  .قسم تعليم اللغة العربية اإلسالمية الثانية احلكومية مبدينة باتو
 احلكومية ة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية. جامعالعليا الدراسات كليةالعربية.  

 .نجماال
 العبارة يف التعليمية ادلادة تطوير( ۱) على البحث ىذا يهدف

 مبدينة الثانية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف بتطبيق أندرويد خالل من االستفهامية
 من االستفهامية العبارة يف التعليمية ادلادة من ادلنتج مواصفات وصف( ۲) باتو

( ۳) باتو مبدينة الثانية االسالمية الثانوية ادلدرسة يف بتطبيق أندرويد خالل
 أندرويد خالل من االستفهامية العبارة يف التعليمية ادلادة فعالية مدى وصف
 . باتو مبدينة الثانية االسالمية الثانوية ادلدرسة يف بتطبيق

 عند اإلجرائي التطوير و البحث منودج الباحثة تستخدم البحث، ىذا يف
Borg and Gall و النتاج، ختطيط و ادلعلومات، مجع: ىو و بادلتصرف 

 و النتاج، اصالح و االستخدام، حترية و اخلرباء، من النتاج جتربة و التحقيق،
 يف ادلادة تأليف( ۱: ) ىي ادلنتج صناعة يف العملية تنقسم .األخري اإلنتاج
 تطبيق( ۳) ادلنتج عن الكراسة يف ادلسودة الباحثة ترسم (۲) اإلستفهامية العبارة

 برنامج يف ادلسودة تطبيق( 4) التالية الصورة يف كما احلاسوب يف على ادلسودة
 و البيت و ، األسرة ىي و عناوين ثالت على ادلنتج ىذا يف ادلادة إن. احلاسوب

 وضيفتها و االستفهام أدوات عن البيان Home على حتتوي ادلنتج إن.  العطلة
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( ۱) ىي و أقسام  11على حتتوي اإلستفهام أدوات.  االستفهامية العبارة يف
 أ( ۹) أين( ۸) كيف( ۷) أيان( 6) ميت( 5) من( 4) ما( ۳) اذلمزم( ۲) ىل

 إىل الباحثة وصلت التجربة، و التحقيق نتيجة من استنادا .كم( ۱۱) أي( ۱۱)
 أندرويد خالل من االستفهامية العبارة يف التعليمية ادلادة تطوير أن تقول نتيجة

 وسيلة لتكون مناسبة باتو مبدينة الثانية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف بتطبيق
 أن الباحثة اقرتحت و احلوار، يف األسئلة إلقاء يف الطلبة مهارة تنمية يف التعليم

 .أخرى مهارات التعليم وسيلة ادلنتج ىذا بتطوير يتعلق فيما أخرى حبوث تقام
 .بني ادلوضوع  الفرق أن للتلخيص استطاع ادلذكورة السابقة الدراسة من

تطوير ادلادة التعليمية يف اجلملة االستفهامية من خالل أندرويد بالتطبيق على  "
 " قسم تعليم اللغة العربية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية احلكومية مبدينة باتو

 إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعة مبوضوع حبثي "
ادلادة التعليمية يف اجلملة ىي من ،  ادلادةمن  " ىو أندرويد يف( عريب –

و من ادلستوى التعليم،  العلمي والباحث عن ادلصطلحات البحث االستفهامية
 .ىي للمدرسة و الباحث للجامعة

أندرويد: تطوير الوسيلة التعليمية دلهارة القراءة على أساس . 2018أولياء، مايا.  .4
قسم تعليم  بالتطبيق يف ادلدرسة فرينج سيوو الثانوية اإلسالمية احلكومية ، دلبونج.

 ة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية. جامعالعليا الدراسات كليةاللغة العربية.  
 .نجماال احلكومية

 الوسيلة تطوير اخلطوات ودلعرفة ادلنتج إلنتاج ىو البحث ىذا ويهدف
 الثانوية مدرسة يف العاشر الفصل يف القراءة ادلهارة أندرويد أساس على التعليمية

 فعالية ومدى صالحية ولكشف ، دلبونج سيو فرينج احلكومية اإلسالمية
  .ادلدرسة تلك يف العاشر الفصل يف القراءة مهارة لرتقية" أندرويد" إستخدام
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 Borg and) وحتريي التطويري البحث منهج ىو ادلستخدمة ادلنهج أما

Gall) العلوم قسم طالبا ۲۱ البحث ىذا عينة أما. والكيفي الكمي بادلدخل 
 كالفصل 3 الطبيعة العلوم قسم طالبا ۲۱ و التجربة كالفصل ۲ الطبيعة

 واألساليب. المبونج سيو فرينج احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة يف الضابطة
 حتليل وأما. واإلختبار واالستبانة وادلقابلة ادلالحظة يف البيانات جلمع ادلستخدمة

 ىذه على تشمل البحث نتائج أما .والوصفي اإلحصائي باستخدام البيانات
 ادلادة ىو واحلياة ادلهنة" ادلوضوع القراءة مهارة ادلادة على حيتوي التعليمية الوسيلة

 التعليمية الوسيلة ىذه تطوير يف العاشر، فصل الثاين مستوى يف ادلوجودة
 إسربنج على وحتاول( Power Point) بونت بوير الوسيلة الباحثة تستخدم

(ispring )أندرايد التطبيق على الباحثة حتاول مث. 
 .بني ادلوضوع  الفرق أن للتلخيص استطاع ادلذكورة السابقة الدراسة من

تطوير الوسيلة التعليمية دلهارة القراءة على أساس أندرويد: بالتطبيق يف ادلدرسة  "
 صناعة مبوضوع حبثي "  " سيوو الثانوية اإلسالمية احلكومية ، دلبونج فرينج

"  أندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم
،  العلمي بحثال صطلحاتدل و الوسيلة التعليمية دلهارة القراءةادلادة بني من  ىو

و  (ispring) إسربنج على وحتاول( Power Point) بونت بوير الوسيلةمث بني 
 األندرويد تطبيق من أحدث حيت Jelly Bean أندرويد من استخدامموضوعي ب

(Oreo  .)اجلملة إستعاب منهاج يف (Word Searching Method). 
5. Siti Fahda, Fadila. 2019. The Effect Of Electronic Dictionary And Reading

Interest On Students’ Vocabulary Knowledge (A Quasi-Experimental 

Study At Eighth Grade Of Smp Al Falah, Mampang Prapatan). Thesis. 

English Education Department Master Program Faculty Of Educational 

Science. State Islamic University Of Syarif Hidayatullah Jakarta. 

الغرض من ىذا البحث ىو إثبات تأثري القواميس اإللكرتونية واىتمام 
القراءة يف معرفة ادلفردات للطالب يف الصف الثامن من مدرسة الفالح ادلتوسطة 
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، مامبانج براباتان ، جاكرتا. وقد مت ذلك باستخدام األساليب الكمية مع 
 البحوث شبو التجريبية. 

ثون طرق أخذ العينات اذلادفة ومجع يف ىذه الدراسة ، استخدم الباح
( توجد فروق 1البيانات وكانت االختبارات واالستبيانات. تظهر النتائج أنو: )

يف معرفة مفردات الطالب بني الذين يدرسون بواسطة القواميس اإللكرتونية 
( ال يوجد أي تفاعل بني وسائط 2وتلك اليت ُتدّرسها القواميس ادلطبوعة ؛ )

( توجد اختالفات 3تمام بالقراءة يف معرفة مفردات الطالب ؛ )التدريس واالى
يف معرفة مفردات الطالب بني الطالب الذين لديهم اىتمام كبري يف القراءة اليت 
يتم تدريسها بواسطة قاموس إلكرتوين وتلك اليت يتم تدريسها بواسطة قاموس 

الب الذين ( ال يوجد فرق يف معرفة مفردات الطالب بني الط4مطبوع ؛ و )
لديهم اىتمام ضعيف بالقراءة اليت تدرسها القواميس اإللكرتونية وتلك اليت 
تدرسها القواميس ادلطبوعة. بشكل عام ، وجد الباحثون أن معرفة ادلفردات لدى 
الطالب تتأثر باستخدام القواميس اإللكرتونية وأن الطالب الذين لديهم اىتمام  

الستخدام القواميس اإللكرتونية من الطالب  كبري بالقراءة كانوا أكثر مالءمة
 الذين لديهم اىتمام منخفض بالقراءة.

 .بني ادلوضوع  الفرق أن للتلخيص استطاع ادلذكورة السابقة الدراسة من
" The Effect Of Electronic Dictionary And Reading Interest On Students’ 

Vocabulary Knowledge (A Quasi-Experimental Study At Eighth Grade Of 

Smp Al Falah, Mampang Prapatan)"  " ادلعجم صناعة مبوضوع حبثي 
من  " ىو أندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين

-kuasi)التجرييب شبو البحث مع الكمية ادلنهجمنهجية البحث بني 

eksperimental)  التطويري  ادلنهج من حبثيو(Research And Development). 
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 أصالة البحث. ط

 :الباحث موقف و ىذه ىي ما يساوي ويفارق ىذا البحث بالبحث السابق

 (1األول ) الجدول

 أصالة البحث

 الباحث موقف و البحث ةلاأص الفرق البحث رقم
 رسالة .الرمحن توفيق .1

 .2015. ادلاجستري
 ادلفردات مادة تطوير
 التعلم أساس على

 أندرويد بربنامج الذايت
 النجاح دار مدرسة يف

 اإلسالمية اإلبتدائية
قسم  .باسوروان لببجي

تعليم اللغة العربية.  
. العليا الدراسات كلية
ة موالنا مالك جامع

 إبراىيم اإلسالمية
 .نجماال احلكومية

 السابقة الدراسة من

 استطاع ادلذكورة

 الفرق أن للتلخيص

 " .بني ادلوضوع 
 ادلفردات مادة تطوير
 التعلم أساس على

 أندرويد بربنامج الذايت
 النجاح دار مدرسة يف

 اإلسالمية اإلبتدائية
  " باسوروان لببجي

 صناعةمبوضوع حبثي " 
 اإللكرتوين ادلعجم

 البحث دلصطلحات
 – إندونسي) العلمي

"  أندرويد يف( عريب
على  ادلفعول من ىو

، ىو ادلختلف الكتاب

 على الكتاب ادلفعول من ىو

 ادلفردات مادة، ىو من ادلختلف
 يف الذايت التعلم أساس على

 اإلبتدائية النجاح دار مدرسة
و موضوعي عن  اإلسالمية

العلمي يف  مصطحات البحث
 اجلامعة.

 ذلذا كداعمىنا   الباحث موقف و
 ادلوضوع يف ذلك يتقن مث البحث

العلمي يف  صطحات البحثدل
 اجلامعة.
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 على ادلفردات مادةمن 
 الذايت التعلم أساس

 النجاح دار مدرسة يف
و  اإلسالمية اإلبتدائية

موضوعي عن 
 مصطحات البحث

 .العلمي يف اجلامعة 
 رسالة. زلمود حنيف .2

 2016. ادلاجستري
 احملادثة مواد تطوير.

 أندرويد باستخدام
 ادلواقف أساس على

 جامعة مبعهد اليومية
 إبراىيم مالك والنام

 احلكومية اإلسالمية
قسم تعليم  .ماالنج

 كليةاللغة العربية.  
. العليا الدراسات

ة موالنا مالك جامع
 إبراىيم اإلسالمية

 .نجماال احلكومية

 السابقة الدراسة من

 استطاع ادلذكورة

 الفرق أن للتلخيص

 " .بني ادلوضوع 
تطوير مواد احملادثة 
باستخدام أندرويد 
على أساس ادلواقف 
اليومية مبعهد جامعة 

والنا مالك إبراىيم م
اإلسالمية احلكومية 

مبوضوع   " ماالنج
 ادلعجم صناعة حبثي "

 دلصطلحات اإللكرتوين
 العلمي البحث

( عريب – إندونسي)
من  " ىو أندرويد يف

مواد احملادثة من ادلادة،  ىو
على أساس  باستخدام أندرويد

وموضوعي عن  ادلواقف اليومية
 العلمي. البحث مصطلحات

 ذلذا كداعمىنا   الباحث موقف و
يف ادلرحلة اجلامعة بل  البحث

الباحث خاصة يبحث عن 
العلمي لطلبة  البحث مصطلحات

 يف ادلستوى اآلخر.
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مواد احملادثة ادلادة، 
 أندرويدباستخدام 

على أساس ادلواقف 
وموضوعي عن  اليومية

 البحث مصطلحات
 العلمي.

 
ألديال، تشيرتا ريسمي  .3

 رسالة فطري.
 2016. ادلاجستري

تطوير ادلادة التعليمية .
يف اجلملة االستفهامية 
من خالل أندرويد 
بالتطبيق على ادلدرسة 
الثانوية اإلسالمية 
الثانية احلكومية مبدينة 

قسم تعليم اللغة  باتو
العربية. كلية العلوم 
الرتبية والتعليم. جامعة 
موالنا مالك إبراىيم 

 احلكومية اإلسالمية
قسم تعليم  .نجماال

 كليةاللغة العربية.  

 السابقة الدراسة من
 استطاع ادلذكورة

 الفرق أن للتلخيص
. "  ادلوضوع بني

 التعليمية ادلادة تطوير
 االستفهامية اجلملة يف
 أندرويد خالل من

 ادلدرسة على بالتطبيق
 اإلسالمية الثانوية
 مبدينة احلكومية الثانية
 اللغة تعليم قسم باتو

 حبثي مبوضوع"  العربية
 ادلعجم صناعة" 

 دلصطلحات اإللكرتوين
 العلمي البحث

( عريب – إندونسي)

 ادلادة من ىي ، ادلادة من ىو
 االستفهامية اجلملة يف التعليمية
 البحث ادلصطلحات عن والباحث

 ىي التعليم، ادلستوى من و العلمي
 .للجامعة الباحث و للمدرسة

 ذلذا كداعم  ىنا الباحث موقف و
يف أندرويد بل نفرق يف  البحث

 ادلادة التعليمية.
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. العليا الدراسات
ة موالنا مالك جامع

 إبراىيم اإلسالمية
 .نجماال احلكومية

 من ىو"  أندرويد يف
 ادلادة من ىي ، ادلادة

 اجلملة يف التعليمية
 والباحث االستفهامية

 ادلصطلحات عن
 من و العلمي البحث
 ىي التعليم، ادلستوى
 الباحث و للمدرسة
 .للجامعة

 
. 2018أولياء، مايا.  .4

تطوير الوسيلة 
التعليمية دلهارة القراءة 
على أساس أندرويد: 
بالتطبيق يف ادلدرسة 
فرينج سيوو الثانوية 

احلكومية ، اإلسالمية 
دلبونج. قسم تعليم 
اللغة العربية. كلية 
الدراسات العليا. 
جامعة موالنا مالك 
إبراىيم اإلسالمية 

 .احلكومية ماالنج

 السابقة الدراسة من
 استطاع ادلذكورة

 الفرق أن للتلخيص
. "  ادلوضوع بني

 الوسيلة تطوير
 القراءة دلهارة التعليمية

: أندرويد أساس على
 ادلدرسة يف بالتطبيق

 الثانوية سيوو فرينج
 ، احلكومية اإلسالمية

 مبوضوع"   دلبونج
 ادلعجم صناعة"  حبثي

 دلصطلحات اإللكرتوين

 التعليمية الوسيلة بني ادلادة من ىو
 للمصطلحات و القراءة دلهارة

 الوسيلة بني مث ، العلمي بحثال
( Power Point) بونت بوير

 و( ispring) إسربنج على وحتاول
 أندرويد من باستخدام موضوعي

jelly bean من أحدث حيت 
 يف(.  oreo) األندرويد تطبيق
 word) اجلملة إستعاب منهاج

searching method.) 
 ذلذا كداعم  ىنا الباحث موقف و

يف أندرويد بل نفرق يف  البحث
ادلادة التعليمية و الوسيلة التطبيق 
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 العلمي البحث
( عريب – إندونسي)

 من ىو"  أندرويد يف
 الوسيلة بني ادلادة

 القراءة دلهارة التعليمية
 للمصطلحات و
 مث ، العلمي بحثال

 بونت بوير الوسيلة بني
(Power Point )

 إسربنج على وحتاول
(ispring )و 

 باستخدام موضوعي
 Jelly أندرويد من

Bean أحدث حيت 
 األندرويد تطبيق من
(Oreo  .)منهاج يف 

 اجلملة إستعاب
(Word Searching 

Method.) 

 من أندرويد .
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 السابقة الدراسة من

 استطاع ادلذكورة

 الفرق أن للتلخيص

من منهجية  ىو
 ادلنهجالبحث بني 

 البحث مع الكمية
-kuasi)التجرييب شبو

eksperimental)  ومن
التطويري  ادلنهج حبثي

(Research And 

Development). 

 ادلنهجمن منهجية البحث بني  ىو
 شبو البحث مع الكمية

 (kuasi-eksperimental)التجرييب
التطويري  ادلنهج ومن حبثي

(Research And Development)

ىنا لينب أو  الباحث موقف و
ليستمر من الباحثة اليت تبحث 

 اإللكرتوين القاموس تأثري عن
 مفردات معرفة على القراءة واىتمام
مث حبثي متخصص يف  الطالب

 مفردات عن البحث العلمي .
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المعجم صناعة : األول المبحث

 األلفاظ علم أك ادلفردات ىناؾ فرؽ بُت علم ،احلديث اللغة علم مصطلحات يف

((Lexicology ادلعجمية الصناعة/ادلعجم كإعداد ((Lexicography .األكؿ  فادلصطلح
علم  كيهتم  .اللغات من عدد يف أك كاحدة لغة يف كمعانيها ادلفردات دراسة إىل يشَت

 ،كاإلىرابية ادلعنوية كداللتها ،كأبنيتها ،األلفاظ األساس باشتقاؽ حيث من ادلفردات
 على فتشتمل ادلعجميةالصناعة  ادلعاين. اما كتعدد ،كادلًتادفات االصطالحية، كالتعابَت

 طبقا كترتيبها ،كاحلقائق،كاختيار ادلداخل ادلعلومات مجع ىي: مخس أساسية خطوات

 ديكن الذم ادلعجم ىو النتاج النهائي. كىذا النتائج نشر مث ،ادلواد ككتابة ،معُت لنظاـ

 شرح مع ىجائيا، ترتيبا عادة ترتب ،منتقاة كلمات على حيتول أنو كتاب على تعريفو

 باللغة كادلعلومات الشركح تلك سواء أعطيت ،هبا عالقة ذات أخرل كمعلومات دلعانيها

 علم على تعتمد ادلعجمية أف الصناعة اجللي فمن كبذالك 1أخرل. بلغة أـ ذاهتا

كىو الفرع التطبيقي لعلم ادلعاجم كيدرس فن  2كاحدا. شيئا ليست كلكنهما ادلفردات
طرؽ ترتيب ادلفردات كاختيار ادلداخل كاعداد التعاريف صناعة ادلعجم كتأليفو من حيث 

كالشركح للكلمات داخل ادلعجم كالصور كالنماذج ادلصاحبة للشركح كغَت ذلك من 
 علم بُت الفرؽ لذلك  3.العلميات الفنية حىت يتم إخراج ادلعجم يف صورتو النهائية

 ادلعجمية الصناعة/ادلعجم إعداد ك Lexicology)) األلفاظ علم أك ادلفردات

((Lexicography ك   .الكتاب هبا نصنع اليت كالطريقة الكتاب من علم بُت الفرؽ مثلك

                                                           
1
 C.L. Barnhart, The American Collage Dictionary, (New York: Random House, 1996), hlm 49 

2
  3( ، ص 1991سعود،  ادللك جامعة(، ادلعجم كصناعة اللغة علم القاسي، علي  

3
 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (UIN-Malang Press, 2008), hlm 15. 
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 اليت كالطريقة Lexicography)) ادلعجمية الصناعة/ادلعجم إعدادىذا البحث نبحث عن 
 الكتاب هبا نصنع

 المعجم - أ

 مفهـو ادلعجم .1

عادة  ترتب منتقاة، كلمات على حيتول كتاب ىو القاموس أك ادلعجم
 سواء هبا، عالقة أخرل ذات كمعلومات دلعانيها شرح ىجائيا،مع ترتيبا

 4أخرل. بلغة أـ ذاهتا باللغة كادلعلومات الشركح أعطيت تلك

الًتاث  يف اللغوية النظرية" ىو ادلعجم كتابو يف الداًن عبد كتبو كما
 أك اللغة دبفردات قائمة ادلعجم بأف قرركا قد اللغوين إف "العريب،

 )الداًن، "اللغة دلورفيمات الكيلي ادلخزكؼ" بلومفيلد مورفيماهتا"، أك بتعبَت

22266246.)5 

من  عدد أكرب يضم كتاب ىو ادلعجم أطهر الغفور عبد أمحد أما يقوؿ
 مرتبة ادلواد تكوف أف على معانيها كتفسَت بشرحها مقركنة اللغة مفردات

 .6ادلوضوع أك اذلعجاء على حركؼ إما ترتيبا خاصا،

 7ادلعجم أنواع .2

 .ادلعاجم حبسب اذلدؼ .أ 

كتعٍت بذلك تصنيف ادلعاجم حبسب ما حيتاجو الدارس: فهناؾ من 
يبحث عن معٌت لفظ معُت أك معرفة لفظ مناسب دلعٌت ما يريده كتنقسم بدكرىا 

 :إىل ثالثة أنواع ىي

                                                           
4
 3ادلراجع السابق، ص  القامسي، علي  

5
 Taufiqurrochman, “Dirosah Mu’jamiyah: Nasy’atuha Wa Nadzariyyatuha Wa Madaarisuh”, 

LINGUA JURNAL ILMU BAHASA DAN SASTRA, Volume 6 Nomor 2, (Agustus 2011), hlm 

217. 
6
 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, Op.cit.,  hlm 131. 

7
 52-26ص  ، بدكف سنة( ،)رياض حبوث ادلادة كادلنهج كالتطبيق ،ادلعجم العريب ،زكي قاسم  
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 .القاموس احمليطك الصحاح مثل معجم معاجم األلفاظ (1

 .البن سيده ادلخصص معجممثل  معاجم ادلعاين (2

 .أليب إبراىيم الفارايب ديواف األدب مثل معجم معاجم األبنية (3

 

 .المعاجم بحسب المنهج . ب

زبتلف ادلعاجم باختالؼ ترتيب مفرداهتا كىناؾ أكثر من طريقة لًتتيب 
 :ادلفردات كىيادلفردات، كللمعاجم العربية أربعة طرؽ رئيسية يف ترتيب 

حيث يتم ترتيب ادلفردات حبسب سلارج  ادلعاجم الصوتية التقليبية (1
األصوات، فادلفردات اليت ربتوم على أعمق صوت تذكر أكالن، مث األقل 

 .للخليل بن أمحد معجم العُت عمقان كىكذا كمن األمثلة عليها

ترتيب مثل سابقاهتا كلكن لكل صوت يتم  ادلعاجم األلفبائية التقليدية (2
حركفو ىجائيان كليس بالضركرة صوتيان فإذا تشابو حرفاف يف الصوت يتم 

اجلمهرة  ترتيبهما ىجائيان، كمن األمثلة على ىذا النوع من ادلعاجم معجم
 .البن دريد يف علم اللغة

كيتم ترتيب  معاجم القافية كتسمى ادلعاجم األلفبائية حبسب األكاخر (3
ادلفردات هبا حسب الًتتيب اذلجائي كلكن ابتداء من احلرؼ األخَت 
للمفردة فالكلمات اليت تنتهي حبرؼ اذلمزة يتم االبتداء هبا. كمن األمثلة 

 .لساف العرب على ىذا النوع معجم

كىي ادلعاجم اليت ترتب مفرداهتا ىجائيا  سب األكائلادلعاجم األلفبائية حب (4
كحبسب أكؿ حرؼ من الكلمة كيتم كضع الكلمات اليت تبدأ بنفس احلرؼ 
يف باب حيمل نفس احلرؼ كمن أشهر ادلعاجم اليت تتبع ىذه الطريقة 

 ينتمي الباحث طوره الذم القاموس نوع .للزسلشرم أساس البالغة معجم
 .الرابع النوع ىذا إىل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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 6 8قاؿ الدكتور إميل يعقوب أف ادلعجم تسعة أنواعك 

اللغوم : ادلعجم اخلاص يف حبث األلفاظ أك الكلمات من إحدل  ادلعجم (1
اللغات كحلق ادلعجم باستخداـ الكلمة ادلقصودة. نظم ىذا ادلعجم حسب 
النظاـ ادلعُت لتيسَت مستخدـ ادلعجم. ىذا ادلعجم أحادية اللغة. عادة، 

د" تفسَت معٌت الكلمة يف ادلًتادفات أك معٌت الكلمة. ادلثاؿ : معجم "ادلنج
العربية(. ىذا ادلعجم يشرح ألفاظ اللغة ككيفية كركدىا يف  –)العربية 

 9االستعماؿ كتكوف الكلمة كادلعٌت بنفس اللغة.

يسمى دبعجم ادلزدكجة )خلط( أك معجم 6  ةاللغ الثنائيةأك  معجم الًتمجة (2
ثنائية اللغة الذم فيو لغتُت إلجياد النقاط يف ادلعٌت من ادلفردات. يف ىذا 
ادلعجم، يبُت معٌت الكلمات الغريبة بادلًتادفات ادلناَسب باللغة الدكلية أك لغة 
مستخدـ ادلعجم. يف نظاـ ىذا ادلعجم، حيتاج استطاعة ادلنظم استطاعا  
كامال يف رلاؿ علم الًتمجة. كجبانب ذلك، على ادلنظم أف يستويل على 

الكلمة األجنبية أك  اللغتُت ادلستخدمة جيدا. ىذا ادلعجم للوصوؿ إىل معاين
لغرض الًتمجة من اللغة األجنبية إىل اللغة القومية. ىذا ادلعجم دلتعلمي اللغة 
الثانية. ينبغي أف يكوف ادلعٌت ذا عمومية سبكن الطلبة استخدامو يف موقف 

 متعددة.

ادلعجم ادلوضوعي : يسمى بادلعجم ادلوضوعي ألف الكلمة يف ىذا ادلعجم  (3
سب ادلوضوع ادلعُت الذم لو معٌت يف نفس اجملاؿ. على نظاـ ادلوضوعي ح

للمعجم ادلوضوعي، قسم ادلنظم الكلمات يف نفس ادلعٌت إىل ادلوضوع 
 1066-1007ادلعُت. ادلثاؿ معجم ادلخصص بكتابة علي ابن إمساعيل )

 ـ( من أندلوس ادلشهور بابن سدة.

                                                           
8
 Imel Ya’qub, Al-Ma’ajim Al-Lughawiyah (Bairut: Dar al-Ilm lil Malayin, 1981), hlm. 15-20 

9
 22ق. ص 1428جودات جقمقجي. ادلعاجم اللغوية. الرياض: جامعة ادللك سعود كلية اللغات كالًتمجة.  
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بحث يف معجم االشتقاؽ : يسمى دبعجم اإليتمولوجي. ىو ادلعجم الذم ي (4
أصوؿ الكلمة حىت يكوف ادلعجم االشتقاقي لو كظيفة إلعطاء ادلعلومات عن 

 أصوؿ اللفظ أك الكلمة.

ىو ادلعجم ادلًتكز يف تاريخ تطور 6  ادلعجم التطورم أك ادلعجم التأصيلي (5
ادلعٌت من الكلمة ال اللفظ. ادلعجم التطورم يعطي ادلعلومات عن توسيع 

يَته كغَته. ككذلك ىذا ادلعجم يدلنا أف كانت ادلعٌت، كتغيَته، كأسباب تغ
 12.الكلمة عربية األصل أـ تركية أـ فارسية

ىو ادلعجم الذم فيو الكلمات يف رلاؿ كاحد معُت.  6 . ادلعجم التخصصي (6
مثل ادلعجم الطيب، ادلعجم ادلوسيقي، ادلعجم احليواين، كغَته. ىذا ادلعجم 

كادلتخصصُت بو لو. ادلثاؿ يشرح كل لفظ أك مصطلح حسب استعماؿ أىلو 
من ىذا ادلعجم معجم "التذكرة" الذم ألفو داكد األنطقي الضرير. ىذا 

 ادلعجم يضمن الكلمات ادلتعلقة باألمساء النباتات كاحلشرات.

ادلعجم ادلعلومايت : ىو ادلعجم الذم يضمن مجيع األشياء مثل تاريخ  (7
ادلعلومايت مشهور استخداـ اللغة، كالزعيمُت كغَتىا. كاآلف، ادلعجم 

بادلوصوعة اليت تشرح الكلمة ليس من ادلعٌت كتغَتىا، بل ىي تضمن األشياء 
األخرم خارج ادلعٌت ادلعجمي، مثل : تاريخ، كالسَتة الذاتية، كاخلريطة، 

 كتاريخ ترتيب الوقائع/احلرب، كغَتىم.

: ىو ادلعجم الذم يشرح معاين الكلمات بالصور أكثر من   ادلعجم ادلصور (8
االصطالحات القطعية. ادلثاؿ من ىذا ادلعجم "ادلنجد" دبؤلف لويس 

 ادلؤلوؼ.

                                                           
12

 23ادلرجع نفسو، ص.   
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معجم الكتاب : ىذا ادلعجم لفهم ادلعٌت من ادلفردات ادلضموف يف الكتاب.  (9
عامة، الكتاب الذم لو معجم الكتاب كتب دراسية. ادلثاؿ معجم العربية 

 بُت يديك.

ثالثة أنواع، ىم معجم أحادية أما أنواع ادلعجم بنسبة إىل استخداـ اللغة 
اللغة كمعجم ثنائية اللغة كمعجم متعددة اللغة. يف ىذا البحث، طور 

ادلعجم ك  الباجث معجم ثنائية اللغة مها اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية.
سب ادلوضوع ادلوضوعي ألف الكلمة يف ىذا ادلعجم على نظاـ ادلوضوعي ح

 )مصطلحات البحث العلمى( ادلعُت

 معيار المعجم . ج

اللغويُت،  بُت كثَتا ما مسعت عبارة كىكذاعبارة "لن يكوف معجما كامال" 
 ادلعلومات ادلقدمة تبقى، كلكن ادلكونة ذلا كادلعاجم للتنديد عبارة كليس ادلقصود من

 ادلفردات كامل من معجم ىو أف مصطلح مرتبة حبيث .يف اجملتمع تطور اللغة من دائما

 جعل الوفاء هبا من أجل شركط جيب يف اجملتمع. رأم شهاب الدين ىناؾ أربعة اجلديدة

 6 11ادلثاؿ معجم ىي سباما , أربعة معايَتيفي دبعايَت ك  ىو جيد، ادلعجم ادلثايل ادلعجم

 (2الثاني ) الجدول

 معيار المعجم

 اكتمال
(Completeness) 

 رموز ىناؾ :أشياء يتضمن عدة ادلثايل معجم اكتماؿ معايَت

 تعريف، كاستخداـ نطق الكلمات اليت توضح كيفية بسيطة

أبسط  من أبسط مث يليو صيغة من الحقالعرض كسهلة، ك  جيدة
اليت  كادلصطلحات التعابَت كطريقة عرض، إىل أكثرىا تعقيدا
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 Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang Press. 2008), hlm. 142. 
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 .جدا الًتددات العالية تستخدـ

 إيجاز

(Conciseness) 

ترتيب ادلفردات من العاـ إىل اخلاص أك من األشياء األّكلية إىل 
 األشياء الثانوية. 

 دقة

(Accurate) 

 غالبا يرافقو الدقة ترتبط بادلوضوعي. لنيل ذلك، فادلعجم اجليد

 .األمثلة على ذلكك الرسومات، كالرسـو التوضيحية، الصور ك 

قدرة على  أف الناس أصبحوا أكثر تؤكد البحوث التجريبية نتائج
 الصور مساعدة من مع على سبيل ادلثاؿ .ادللموسة األشياء فهم

  رلردة ادلشركح بالكالـ.  األشياء اليت ىي من كالصور

 الشرح سهولة

(Able 

understanding) 

. بسهولة فهم ادلعٌت حبيث ديكن للقراء ببساطة ادلعلومات ادلقدمة

 مثل كاصفات اليت يشيع استخدامها الوسائل لتسهيل فهم

صورة  كضع، ك جزء مهم على الذم يربز اللوف، كإعطاء السهاـ
 .األرقاـ كاستخداـ متوازنة

 وظيفة المعجم د. 

كادلعرفة، فهو ال يستطيع أف حيفظ كل اإلنساف مع أنو يف متفوؽ العلم 
الكلمة من لغتو ىو. لذلك، أحيانا ىو اليعرؼ معٌت كلمة ما بدقة ككضوح. كىنا، ظهر 
كظيفة ادلعجم كمرجع للبحث عن معٌت الكلمة أك اللفظ. فلمتعلمي اللغة الثانية فإهنم 

 حباجة إىل ادلعاجم ثنائية اللغة أك أكثر. كمن أىم كظائف ادلعجم:

ادلعٌت أم يشرح ادلعٌت. اىتم ادلعجم إىل معٌت الصرؼ كمعٌت النحو كربط ادلعٌت  ذكر (1
 12كضعف ادلعٌت كتقدًن ادلعٌت من النواحي كأسلوب شرح ادلعٌت.

الرسم اإلمالئي أك اذلجاء. معجم العريب اليلـز إىل احتياج القاعدة الصوتية لبياف  (2
 الكلمة.
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 Ibid., hlm. 144 
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ة سيئة من اشتقاؽ فعل "ساء" كالكلمة التأصيل االشتقاقي. على سبيل ادلثاؿ كلم (3
 "ساعة" من اشتقاؽ فعل "ساع".

ادلعلومات الصرفية كالنحوية، شرح أشكاؿ صرفية كشرح عن فعل اجملرد، مذكر  (4
 كمؤنث كعن مجع التكثَت كفعل الالـز كعن أمهية علم الصرؼ كنظاـ لطلب الكلمة.

 معلومات االستعماؿ، اىتماـ ادلعجم: (5

 دات حديثةمفردات قددية كمفر  .أ 
 يف مستول العاـ، يفرؽ مؤلف بُت الكلمة العامة كالكلمة األجنبية .ب 
 ثقافة كاجتماعية .ج 
 زبصص، عالقة الكلمة بالكلمة األخرل .د 
 إقليم االستخداـ .ه 

 ادلعلومات ادلوسوعية (6

بياف النطق، بعض اللغات ادلختلفة ذلا عبارة ككتابة يف اإلمالء مثل اللغة اإلصلليزية  (7
ا فرؽ بُت عبارة ككتابة. كلذلك، حيتاج ادلعجم يعطى ادلعلومات كاللغة الفارنسية ذل

 .n بزيادة signعن مفردات ادلكتوبة كادلنطوقة. مثل كلمة 

 نظام تصنيف المعجم ه. 

(. 1كاف نظاماف يف تصنيف ادلعاجم للغة العربية الذم يستخدمو ادلعجمي: 
 )ادلعجم األلفاظي(.(. نظاـ األلفاظ 2نظاـ ادلعٌت )ادلعجم ادلعاين( ك 

 نظاـ ادلعٌت -أ

ادلعجم هبذا النظاـ صنفو ادلعجمي بأف يرتب الكلمة يف ادلعجم بًتتيب        
ادلعٌت أك مجع ادلفردات دبعٌت يف نفس اجملاؿ )موضوعي(. كبكلمة أخرل، أف 
تقسيم الكلمة يف ادلعاجم ادلعانية يًتكز يف جهة ادلعٌت ادلتعلق بادلوضوع الذم 

غريب" بكتابة أبو عبيد القاسم ابن عينو ادلعجمي. على سبيل ادلثاؿ "ادلعجم ال
 ق(. 244-150سالـ )
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 نظاـ األلفاظ )معجم األلفاظ( -ب

نظاـ األلفاظ ىو أف ينظم ادلعجمي معجمو بًتتيب األلفاظ )فهرس( من 
ادلفردات، ليس بنظر إىل معٌت الكلمة. أصبح ىذا ادلعجم مشهورا منذ عرفو 

 خليل ابن أمحد الفراىدم ألكؿ مرة دبعجم "العُت".

يف تاريخ تطور صناعة ادلعجم للغة العربية مخسة نظم اليت استخدمها 
ادلعجمي للغة العربية يف تصنيف ادلعاجم األلفاظ، ىم : نظاـ صويت، نظاـ 
األلفبائي اخلاص، نظاـ القافية، نظاـ األلفبائي العاـ كنظاـ النطقي. يف ىذا 

 البحث، يستخدـ الباحث نظاـ األلفبائي العاـ.
 اـ األلفبائي العاـ خلفية نظ (1

ىذا النظاـ يصنف ادلعجم بًتتيب األحرؼ اذلجائي ادلعركؼ حىت اآلف، من        
حرؼ "ألف )مهزة(" حىت "الياء". يف ادلعجم هبذا النظاـ، كجب جلميع الكلمات أف 
ذبرد بإيعادىا إىل أصل الكلمة. إذا كاف قد كجد أصل الكلمة فعلينا أف نشَت إىل 

احلرؼ األكؿ يف تلك الكلمة. ادلثاؿ "استغفر" يكوف بعد التجريد نفس احلركؼ يف 
"غفر". مث كلمة "غفر" يشَت إىل حرؼ "غ" دلعرفة معٌت كلمة "استغفر" ألف يف 
ذلك، معٌت "غفر" كتغيَت الكلمة ككذلك زيادة األحرؼ قد يكوف يف نفس الشرح. 

 ىذا ما يفرؽ ىذا النظاـ بنظاـ األلفبائي اخلاص.  
ىذا النظاـ يسمى بنظاـ أكائل األصوؿ أك النظاـ الذم يرجع إىل أصل        

الكلمة. األصل من ىذا النظاـ يف احلقيقة قد ألفو علماء احلديث مثل إماـ خبارم يف 
اجليم. كلكن، -غريب احلديث أك الشيباين يف معجمو-صحيحو، ابن قتيبة يف كتابو

لئك ادلؤلفات مل يكن يف ادلعجم اللغوم  نظاـ تصنيف الكلمة مل يقرره اللغويوف ألف أك 
 كامال. 
قالت اخلرباء أف نظاـ األلفبائي العاـ يف علم صناعة ادلعجم قد كاف عرفو        

ـ(. يف مؤلفتو أساس البالغة. كلكن، بعض اخلرباء يركف  1143-1074الزسلشرم )
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زلمد ابن  أف أكؿ شخص الذم يصنع ادلعجم بنظاـ األلفبائي العاـ ىو أبو ادلعاىل
(. كيف ىذين الرأيُت، عرفنا أف أكؿ من جيد نظاـ األلفبائي 1008سبيم الربمكي )ت. 

 العاـ ىو الربمكي مث كملو الزسلشرم. 
 أسس معجم األلفبائي العاـ  (2

ادلعجم بنظاـ األلفبائي العاـ من آخر التطور نظاـ تصنيف معجم اللغة العربية.        
ظم اآلخر. األساس األساسي يف معجم األلفبائي العاـ يعترب ىذا النظاـ أسهل من ن

أساس التجريد. كأما األسس اآلخر مثل تقليب الكلمة، تقسيم البناء اليستخدـ يف 
 معجم األلفبائي العاـ.

 .المعجم ترتيب و. 

 13التايل:  ادلعجم ترتيب يف اعتماد

 حركؼ اذلجاء،بعدد  أبواب يف عليها يشتمل اليت اجلذكر أك ادلعجم مواد رتبت (1

 .فالثالث كفقا للحرؼ الثاين باب كل مواد رتبت مث األكؿ ، حرفها حسب

اذلجائية )األلفاباء( كىو التايل : أ، ب، ت،  تسلسل احلركؼ ذلك يف كاعتمد
ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ؼ، ؽ، ؾ، ؿ، ـ، 

 ف، ك، ق، م.

 تلتو فَػَعَل، فَػُعَل، َفِعَل، مث : لتايلا الًتتيب حسب اجملرد الثالثي الفعل ادرج (2

 أحرؼ. بثالثة حبرفُت، فادلزيدة حبرؼ، فادلزيدة ادلزيدة : ادلزيدة الثالثية األفعاؿ

 ادلزيدة مث باأللف، فادلزيدة .األفعاؿ ادلزيدة بالتضعيف التوايل على كأدرجت

حبرؼ  ادلزيد تاله مث أحرفو، تسلسل حسب اجملرد فأدرج الرباعي أما .باذلمزة
 .حرفُت

                                                           
، كالثقافة للًتبية العربية )ادلنظمةاألساسي.  العرب ادلعجمالعرب،  ين اللغو الكبار من مجاعة  13  بدكف كالعلـو

 211السنة( ص 
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 حرفها حسب تسلسل كغَتىا كمشتقات مصادر من ادلعربة األمساء رتبت (3

 تسلسل حسب ادلبنية كاحلركؼ األمساء رتبت كما األخرل، فحركفها األكؿ،

 .أيضا أحرفها

 يف زيادة ذكرت منفردة، مث أفعاذلا، مع كادلزيدة األفعاؿ اجملردة مصادر أدرجت (4
 أك فاعلو اسم اجملرد الفعل الثالثي مع ذكر كما دلعانيها، تبيانا أك اإليضاح

 .أحيانا مفعولة كاسم بو ادلشبهو الصفة

 اقتصر بل كادلصادر كاجلموع، كادلشتقات األفعاؿ أكزاؼ مجيع ادلعجم يضمن مل (5

 ادلعاىن تدرج معٌت، من أكثر للكلمة يكوف عنمدما .منها الشائع ادلشهور على

 .ادلتعددة مرقمةبالتسلسل

 عناصر المعجم. ز.

 تصنيف ادلعجمات يف ربكيمها ديكن اليت ادلعايَت من رلموعة يأيت فيما ندرج

 الضوء ادلعايَت ىذه جودهتا(. كتسلط مدل على احلكم كتقوديها )أم اللغة، الثنائية

  14ىي: أساسية ثالثة جوانب على الكامل ادلعجم كيكوف

 ادلقدمات -أ

 : اآلتية ادلعلومات ادلعجم مقدمة كتبُت (1

 ادلعجم من الغرض .1
 ادلعجم مصادر .2
 ادلعجم تصنيف يف اتبع الذم ادلنهج .3
 ادلعجم عليها يرتكز اليت النحوية النظرية .4
 .مدخل لكل ادلختلفة ادلعجم، كادلعاين يتناكذلا اليت ادلفردات أـ ادلدل، .5

 .ادلعجم يقدمها اليت ادلعلومات أنواع .6

                                                           
14

 .167-169( ، ص 1991سعود،  ادللك جامعة(، ادلعجم كصناعة اللغة علم القاسي، علي  
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 كصالهتا كتطويرىا، اللغة األجنبية، تاريخ يف ىناؾ مقدمة أم اللغة، تاريخ (2

 .باللغات األخرل

 األجنبية اللغة لفونيمات ىناؾ عرض منظم أم الصويت، األجنبية نظاـ اللغة (3

 اليت كالرموز نظاـ األصوات يبُت كىناؾ دليل أللفوتاهتا، كالتوزيع التكاملي

 ثالثة أكدبثلُت  القارئ يزكد التلفظ لطريقة مفتاح كىناؾ أيضا ادلعجم، تبناىا

 .لديو ادلعركفة األمثلة من رمز لكل

 ادلعجم مقدمة يف ادلوجز اللغة األجنبية ضلو أم يشتمل األجنبية، اللغة ضلو (4

 .بينها تقوًن اليت كتبُت العالقات كأنواع أقساـ إىل ادلفردات عرض منظم على

 نظامها أك األجنبية خلط اللغة خالصة على ادلعجم مقدمة ربتول اخلط، (5

 .كاستثناءهتا كقواعد اإلمالء الكتايب،

 استعماؿ كيفية على القارئ جيد يساعد دليل ىناؾ ادلعجم، استعماؿ دليل (6

 .فيو ادلعجمية ادلستعملة كالرموز ادلختصرات، مجع ادلعجم كيبُت

 ادلعجم صلب -ب

 الشكل (1
 ادلدخل (2
 الصوتية ادلعلومات (3
 ادلعلومات (4
 بالداللة ادلتعلقة ادلعلومات (5
 االستعماؿ (6
 التوضيحية األمثلة (7
 الصوتية الشواىد (8

 (االيتومولوجية) التارخيية االشتقاقية ادلعلومات (9

 ادلالحق - ج
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 اللغة حبضارة تتعلق كاليت يبحث عنها اليت بادلعلومات القارئ تزكد مالحق ىناؾ أم

 : مثل األجنبية

 )النقدية )النقود الوحدات نظاـ (1

 كادلقاييس األكزاف (2
 احلرارة درجات نظاـ (3
 الكربل كالسياسية الًتبوية بادلؤسسات لوائح (4

  .، كغَت ذالكاخلرائط

 اإللكترونىالمعجم  . ح

ىي أداة مصنوعة على أساس مبدأ االلكًتكنيات ككذلك األشياء أك  اإللكًتكىن
األداة، كمن بُت أمور أخرل ديكن استخدامها يف: االلكًتكنيات األشياء اليت تستخدـ 

االستهالكية كاألجهزة االلكًتكنية لالستخداـ الشخصي كاليومي؛ كسائل اإلعالـ، كىي 
 .15مرفق إعالمي يستخدـ أجهزة إلكًتكنية حديثة، مثل اإلذاعة كالتلفزيوف كالسينما

الذم حيتوم على الًتمجة أك  الكمبيوتر)الربامج(،برامج ىي  اإللكًتكىنادلعجم 
برنامج ادلعجم اليت ديكن تنفيذىا من خالؿ الوسائط اإللكًتكنىة مثل أجهزة الكمبيوتر 

كغَتىا من األجهزة.برنامج معاجم  كاذلواتف احملمولة كأجهزة ادلساعد الرقمي الشخصي،
 كتشغيل ادلعامجي الرقمية عادة الرقمية،تعترب أكثر عملية كسهلة يديرىا معجم ادلستخدـ

على الرغم من ادلزايا تكمن يف ادلعجم أك ادلفردات  فقط استخداـ النظاـ. )النطق(
 دخوؿ الرقمية هتمة مبلغ ال حصر لو.

اإللكًتكين  الذم  ادلعجماإللكًتكين  مصطالحات البحث اللغة العربّية ىو  ادلعجم
لكًتكين البحث اللغة العربّة ىو مصطالحات اإل ادلعجم Androidصنع التطبيق   
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 Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka. 2005), hlm 
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اإلليكركين  ادلعجمالقاموس اخلاص الذم فيها حيتوم مصطالحات البحث متنوعا. با
مصطالحا مستعملوف يطلبوف مصطالحات البحث اللغة العربّية الذم مل يعرفوف بيسرع 

ربّية  اإللكًتكين  يساعد الطالب عند لصانعة البحوث علمي باللغة الع ادلعجمك مؤثّر. با
 كي حبث علمي، ادلقالة باللغة العربّية، كغَتىا.

اّص خلا ادلعجمث اللغة العربّية ىو مصطالحات البح اإللكًتكين  ادلعجمفوائد    
اإلليكركين  ادلعجمث يف اللغة العربّية كمعنو. حىت باحيتوم مصطالحات البح  الذم فيو
 ادلعجمث اللغة العربّية. اللغة يف ا مستعملوف يطلبوف مصطالحات البحمصطالح

اإللكًتكين  اللغتاف، باللغعة اإلندكنيسيا كالعربّية. القاموس مرتبة أجبديا مع الوصف من 
 ادلعٌت مصطالحات فيها.

 
 بحث العلميالالبحث و المصطلحات  : الثاني المبحث

البحث اصطالحا ىو  16،فحصو، ك وحبث عن شيء، كربقيقالبحث ىو     
البحث  .17مجع البيانات كربليلها بشكل منهجي كمنطقي لتحقيق أىداؼ معينةعملية 

 البحث 19. مث قاؿ نازير 18ىو كسيلة علمية للحصوؿ على البيانات ذلدؼ كفائدة معُت
 ادلشكلة. ذلذه كمثايل دقيق ربقيق خالؿ من ما شخص قاـ كسيلة لدراسات حبثية ىو
 هاكتقددي كمعاجلتها البيانات جلمع علمية طريقة ىو البحث أف تلك التعريفات نعرؼ نم

 .ثالبح رلاؿ يف ادلرجوة األىداؼ لتحقيق نظمية بطريقة
 .العلمي حبث يف مهمة مصطلحاتىو  بحث العلميالصطلحات ال    

 أك ادلنهج أك ادلنهجية أك العنواف أبعاد كانت سواء ، سلتلفة أبعاد يف تكوف أف ديكن
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 Ainin, Moh. Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab. 

(Malang:Bintang Sejahtera, 2014), hlm 8. 

17
 Sukmadinata,    Nana    Syaodih.    Metode    Penelitian    Pendidikan.(Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2012),hlm 5. 
18

 Sugiyono .Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 2. 
19

 Ainin, Moh. Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab. hlm.9 
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 ادلصطلحات فهم يف الباحثُت ساعدةدل ادلصطلحات ىذا يهدؼ .غَتىا أك الفلسفة
 البحث" تقييم" ك" التفسَت" ك" القراءة" عند اغالب تستخدـ اليت العامة كادلفاىيم

 اليت العامة العبارات أك الكلمات بعض فيها يوجد .االجتماعية العلـو يف األكادديي
 باللغة يعادذلا ما سبلك ال ادلصطلحات بعض. البحث يف تطبيقها كيفية سياؽ يف تناكذلا

 22.االندكنيسية
 

 أندرويد : لثالثا المبحث
  مفهوم أندرويد -أ

يستخدـ ليدير  (Linux)ىو نظاـ عملية جوىرم لينوؾ  (Android)أندركيد 
خردكات،اما من اذلاتف، اذلاتف الذكي، كاحلاسوب. كبصفة عامة، أف أندركيد 

للمطورين لصنع تطبيقات نفسهم الستخدامها من  (open source)منصة مفتوحة 
قبل سلتلف األجهزة تتحرؾ. مع عدة عوامل، كقد أسهمت يف تطوير أندركيد 
جعلو كأنظمة تشغيل اذلواتف الذكية األكثر استعماؿ يف العامل. أندركيد  أيضا 
أصبح اخليار لشركات التكنولوجيا اليت تريد نظاـ التشغيل منخفضة التكلفة، 

وء لألجهزة ذات التكنولوجيا الفائقة دكف احلاجة لتطويرىا من االكؿ. كيف كالض
 البداية أف ىذا نظاـ التشغيل ادلصممة خصيصا للهواتف الذكية كأقراص، أندركيد

أيضا تطورت تطبيقات إضافية لتلفاس، أدكات اللعبة، الكامَتا، ك أدكات 
 .21األجهوة االخرل
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 https://iaic.ac.id/istilah-istilah-penting-dalam-karya-ilmiah/ 2019 ديسمرب 1يف التاريح    
21  http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/2012/09/pengertian-android-dan-fungsinya.html يف  

2019 ديسمرب 1التاريح   
 

https://iaic.ac.id/istilah-istilah-penting-dalam-karya-ilmiah/
http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/2012/09/pengertian-android-dan-fungsinya.html
http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/2012/09/pengertian-android-dan-fungsinya.html
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كىو يتطور بشكل سريع جدا  2.0كاآلف أصبح نظاـ أندركيد يف نسختو رقم 
إىل درجة دفعت بعض ادلطورين إىل التذمر من أف تطوره ادلتسارع جيعل متابعة 

 التحديثات كتعديل بررلياهتم كفقا ذلا أمرا صعبا. 

 أنواع أندرويد  - ب
، 1.0كاألندركيد ، 2007أكؿ أندركيد ىو أندركيد بيتا يف شهر نوفمبَت 

كاف أألندركيد ادلتطور   2009. كمنذ شهر أبريل 2008خيرج يف سبتمبَت سنة 
لو األمساء من األطعمة أك ادلأكوالت. ككل نوع من أنواعها زبرج على حسب 

 22ألفباء )حركؼ أجبدية( كىي فيما يلي:

1. (1.0) Apple Pie  

2. (1.1) Banana Bread  

3. (1.5) Cupcake  

4. (1.6)   Donut 

5. (2.0-2.1)Eclair  

6. (2.2-2.3) Froyo  

7. (3.0-3.2.6)  
Honeycomb 

8. (2.3-2.3.7)Gingerbread  

9.  (4.0-4.0.4) Ice Cream 
Sandwich 

12. Jelly Bean (4.1) 

11. Kitkat (4.4) 

12. Lollipop (5.0) 

13. Marshmallow (6.0) 

14. Nougat (7.0) 

15. Oreo (8.0)23 

 APIتاريخ األندركيد على مستول 

 1.0أندركيد  .1
 23من أكؿ األندركيد التجارم كىو خيرج يف تاريخ  1.0كاف أندركيد 

 x 320على مقياس Apple pie كالذم يسمى ب 2008من سبتمبَت سنة 
480 HVGA . 
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 Salbino,Sherif.  Buku Pintar Gadget Android Untuk Pemula. (Jakarta:KunciKom, 2015). hlm 15 
23

 https://de-tekno.com/2015/11/versi-android-dan-fitur-fiturnya/  2019 ديسمرب 1يف التاريح  
 

https://de-tekno.com/2015/11/versi-android-dan-fitur-fiturnya/
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  1.1أندركيد  .2
. 2009من ماريس سنة  9يف التاريخ  1.1أخرج جوجل األندركيد 

كساعة بتجديد التطبيقات اجلمالية Google Mail Service ىذا األندركيد يعينو 
  Gmail ( كإرساؿ الرسسالة من خالؿVoice Searchمنبهة كالبحث الصويت )

 كالربيد اإللكًتكين.
  1.5Cup Cakeأندركيد  .3

كىو مصاحب  2009ىذا أندركيد خيرجو جوجل يف نصف مايو 
دبختلف التجديدات من زيادة ادلزايا األخرل  Software Development Kitب

يعٍت قدرة على تسجيل كمشاىدة الفيديو من حالؿ كامَتا كربمل االفيديو إىل 
 .A2DPيوتوب كربمل الصورة من اجلواؿ مباشرة كأيضا لو البلوتوث 

  Donut 1.6أندركيد  .4
كىو أحسن من  2009سلرجا بسبتمبَت  Donut 1.6كاف أندركيد 

أنواع األندركيد قبلو. كلو ادلزايا كاخلصائص اإلضافية مثل األستوديو الذم ديكن 
كاألستوديو  Camcorderللمستخدـ باختيار الصورة ادلرادة خذفو، الكامَتا ك

ادلندمج، النص إىل مشغل الكامل، جهات االتصاؿ، النص إىل تغيَت الكالـ، 
 .VPNارية، كالسيطرة الصغَتة كمؤشر البط

 Eclair 2.1/ 2.0أندركيد  .5
. كىو 2009من ديسمبَت سنة  3صدر يف تاريخ  Eclairكاف أندركيد 

ىي التغيَت الكلي يف  Eclairأكؿ أندركيد الذم يستخدمو اذلاتف الذاكي. مزية 
 .(User Interfaceالشكل ككاجهة ادلستخدمة )

 Froyo 2.2أندركيد  .6
. ىذا 2012مايو سنة  20يف تاريخ  Froyo 2.2أندركيد لقد صدر 

األندركيد لو التطبيقات كيعمل أسرع من أنواع األندركيد األخرل. جبانب ذالك 
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 Wifiك  V8 Java Script Engineك Adobe Flash ىناؾ الزيادة ادلزايا مثل 
Hospot PortabelكAuto Update  

 Gingerbread 3. 2أندركيد  .7
من ديسمبَت سنة  6يف تاريخ  Gingerbread 3. 2لقد صدر أندركيد 

ك  Copy-Paste. كمن خصائص ىذا النوع ترقية اللعبة كالنسخ كاللصق 2010
User Interface  كفيديوVP8  كWebMobile  كAudio  كNear Field 

Communication .الكامَتا أكثر من الواحد 
 Honey comb 1. 3/ 0. 2أندركيد  .8

. 2012صدر يف أكؿ سنة  Honey comb 1. 3/ 0. 2كاف أندركيد 
 .Tablet PCعلى شاشة كبَتة مثل  Deviceجعل ىذا النوع خاصة 

 ICS (Ice Cream Sandwich) 4.0أندركيد  .9
يعمل رمسيا يف تاريخ  ICS (Ice Cream Sandwich) 4.0كاف أندركيد 

 Google I/O Developer ( San Fransiscoيف برنامج ) 2011مايو  10
Comference كدعول جوجل بأفIce Cream Sandwich  تستخدـ يف اذلاتف

 ( على السواؿ.Tabletالذكي كىو أكؿ يف)
 Jelly Bean 4.1أندكيد  .12

 Google I/Oصدر أيضل يف برنامج  Jelly Bean 4.1إف أندكيد 
Developer Comference  السابقة. كمن مزايا ىذا  2011مايو  10يف تاريخ

 UIالنوع ىو ترقية إدخاؿ اللوح اادلفاتيح كالشكل اجلديد من مزية كالبحثية ك 
 Googleاجلديد كالبحث من خالؿ البحث الصويت بدقة. كأيضا انو يصاحبو ب 

Now .ىو الذم يعطي ادلعلومات الصحيحة كيف الوقت ادلناسبة 
 Jelly Bean 4.2أندكيد  .11
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ك  Screensaverؾ  Daydreamكانت مزية الصور البانورمية للبنوراما ك 
Power Control  كLook Screen Widget  كالقطعة اجلديدة. لقد صدر أندكيد

 4Lg Google Nexusألكؿ مرة يف  4.2
 Jelly Bean 4.3أندكيد  .12

يوليو سنة  24يف تاريخ  Jelly Bean 4.2إف جوجل خيرج أندكيد 
تاتىو كمستخدـ ىذا النوع ألكؿ  Nexus 7. ككاف San Fransiscoيف  2013

 مرة.
 Kitkat 4. 4أندكيد  .13

من سبتمبَت  3رمسيا يف تاريخ  Kitkat 4. 4لقد اعلن جوجل أندكيد 
 2013.24أكتوبر سنة  31كصدر يف تاريخ  2013سنة 

 Lollipop 5.0أندكيد  .14
 جديد تصميم :كالتحسينات ادليزات، 2014 أكتوبر 17: اإلصدار تاريخ

 البطارية عمر زيادة، السرعة زيادة، (ادلواد)
 5.0.1 ربديث (1
 ادلركر كلمة كفشل الفيديو تشغيل مثل ادلشكالت من العديد إصالح مت
 5.0.2 ربديث (2

 األداء كربسُت القضايا من العديد إصالح
 5.1 ربديث (3

 التصاالت سريعة إعدادات إىل إضافية اختصارات، متعددة SIM بطاقات دعم
Wi-Fi جهاز يف كالتحكم Bluetooth  ،سرقتو أك اجلهاز فقد حالة يف األماف ،

 .كاالستقرار األداء ربسُت، للهاتف الوضوح عايل الصوت استخداـ
 5.1.1 ربديث (4
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 Sabino, Buku Pintar, hlm. 17-20 
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 .السرعة زيادةك  ادلشاكل بعض إصالح
 Marshmallow 6.0أندكيد  .15

 من العديد جيلب ما كىو ، 2015 عاـ يف Android 6.0 إصدار مت
 ، ذلك إىل باإلضافة. C نوع من USB يدعم أنو ىو منهم كاحد. التحديثات

 طاقة كمرافق أفضل مصادقة على أيضنا Android Marshmallow حيتوم
 25.البطارية

 Nougat 7.0أندكيد  .16
 زاد شلا 2016 أغسطس يف 7.0 اإلصدار Android Nougat إصدار مت

 Android يضيف ، ذلك إىل باإلضافة. السابق اإلصدار أداء ربسُت من

Nougat كتعزيز ، ادلهاـ تعدد على القدرة مثل اجلديدة ادليزات من العديد أيضنا 
 بعض يلي فيما. السابقة اإلصدارات يف مسبقنا إصدارىا مت اليت Doze ميزات
 الرد ديكن ، متعددة دعم نافذة :Nougat إصدار يف ادلوجودة ادليزات أحدث
 اإلشعارات لوحة كعرض ، اإلشعارات نافذة أك قائمة من الرسائل على مباشرةن 

 ،( 2.0 الغفوة كضع) ، األفضل التجريف كضع ، اجلديدة السريعة كاإلعدادات
 .النظاـ إعدادات بُت القائمة

 Oreo 8.0أندكيد  .17
 بالطبع. 2017 أغسطس يف Oreo من األندركيد نسخة إصدار مت

Android Oreo بعض إطالؽ مت كما. احلايل الوقت يف األخَت اإلصدار ىو 
 بشكل يركز oreo أندركيد: ادليزات تشمل. كمدير Google بواسطة ادليزات

 يف الصورة ككضع ، أسرع مرتُت التمهيد كسرعة ، كالكفاءة السرعة على أكرب
 مشدكدة اخللفية أك اخللفية يف تشغيلها يتم اليت كالتطبيقات ، مركنة أكثر الصورة
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 https://idwebhost.com/blog/mengenal-versi-android-lengkap/ 2019 ديسمرب 1يف التاريح    

https://idwebhost.com/blog/mengenal-versi-android-lengkap/


23 
 

 الرموز كنسخ ربديث ، أطوؿ لفًتة البطارية كتدـك ، البطارية عمر لتوفَت
 .التعبَتية

طورت مجيع األجهزة اإللكًتكنيك دائما كل الوقت. كذلك ىذه الربنامج، 
 برنامج أندركيد. طورت دائما كل الوقت بنظاـ جديد كبفوائد ادلتعددة.

 مميزات نظام أندرويد  -ج 
اخلاص  iOSإف نظاـ تشغيل اذلواتف األشهر اآلف كمها أندركيد كبالرغم 

فقط، إال أف أندركيد أثبت أنو أفضل بكثَت من آيفوف  (iPhoneهبواتف آيفوف )
(iPhone)  كذلك لعدة أسباب تعترب شليزات أساسية ألندركيد لن ذبدىا يف أم

 ، منها:26النَّاسنظاـ تشغيل آخر. من شليزات، جعلتو مفضالن عند العديد من 

 نظاـ أندركيد  نظاـ رلاين متوفر للجميع. (1

 (SQLite)يعتمد نظاـ أندركيد يف زبزينو للبيانات على قواعد اس كيو اليت  .1
كاليت تتميز بأهنا قاعدة بيانات صغَتة ( C)كاليت تعترب مكتبة بلغة السي 

 احلجم كسريعة كسهلة.
، حيث (Google Play Store)حيتوم أندركيد  على متجر جوجل بالم   .2

مليوف  1،43على اكثر من  - 2013حىت عاـ  -احتول ىذا ادلتجر 
فقد ذباكزت عدد التنزيالت من ىذا ادلتجر أكثر  2015تطبيق، أمَّا يف عاـ 

 مليوف تنزيل على مستول العامل. 200من 
على كاجهة ادلستخدـ  (Widget)يتميز أندركيد بوجود ما يعرؼ بالويدجيت  .3

(User Interface) كاليت ربتوم على تطبيقات صغَتة نسبيان تسهل على ،
 ادلستخدـ كتطبيق الربيد اإللكًتكىن كالطقس.

                                                           
 2019ديسمرب  4يف التاريخ  http://mawdoo3.com تؤخذ من   26



22 
 

يدعم أندركيد الرسائل القصَتة كرسائل الوسائط ادلتعددة، كما حيتوم على  .4
العديد من اللغات البشرية، اليت سبكن مجيع اجناس ادلستخدمُت من التعامل 

 كبالتايل مع األجهزة اليت تنصبو. مع ىذا النظاـ،
يوفر أندركيد نظاـ محاية قوم، حبيث ديتلك العديد من برامج مكافحة  - ه

 الفَتكسات، كمن برامج مكافحة سرقة األجهزة.  
بادلميزات ادلذكورة ينبغي على ادلستخدـ أف يستخدـ ىواتفو الذكية بنظاـ 

التعليم. كليس استخدامها أندركيد استخداما صحيحا نافعا كخاصة يف رلاؿ 
 للحصوؿ إىل الشبكات االجتماعية كاللعبة فحسب.



34 
 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه -أ

ادلدخل  ىو ادلعجم إلعداد الباحث ستخدما الذي البحث مدخل
ميدان  يف الباحث بعد وسيطور انتقاليا   يصف البحث ىذا يف ألن الكيفي،
يف  العلوم زيادة يعطى أن حياول أن حياول ما كثريا الكيفي ادلدخل 1البحث،
 و األديب. يف كامال يوصف مل الذي الطبيعي الوقوع عن تفصيليا الوصفي

 الذي البحث ىو والوصفي الوصفي، ىو الباحث ستخدما الذي طريقة البحث

وجتربة  -والتقوديي -2تصري اآلن اليت واحلادثة والواقعة الظاىرة، أن يصف حياول
التطويري  ادلنهج ىو البحث ىذا يف الباحث يستخدم الذي منهج النتاج. و أما

(Research And Development) ادلدخل ىو الباحث لالحتياجات يستخدم و 

 .ادلطور ادلعجم دلقياس فعالية الكمي

حتاج الباحث إىل ادلدخل الكيفي والكمي، واستخدام ادلدخل الكيفي إف
( عريب – إندونسي) ةاللغ الثنائية ادلعجم إعدادكيف خطوات  لوصف

لك أن ىذا البحث يستخدم وكذ. أندرويد يف العلمي بحثال صطلحاتدل
 – إندونسي) ةاللغ الثنائية ادلعجمقياس فعالية أيضا، وىو دل ادلدخل الكمي

 .أندرويد يف العلمي بحثال صطلحاتدل( عريب
 وعينته البحث مجتمع -ب

قسم التعليم اللغة العربية جبامعة  طلبةال مجع ىو البحث ىذا رلتمع
 0202-0299الدراسي  العام موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

                                                           
1

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta 2010), hlm 283. 
2
 Trianto, Pengantar penelitian pendidikan bagi pengembangan profesi pendidikan & tenaga   

kependidikan, (Jakarta: kencana, 2010), hlm 197. 
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أربعة يف  عينتوو . الطلبة 901بعدد  )السادس( خرصوصا يف ادلستوى اآلخم 
 طالبا لتجربة اآلخر. 51مث  طالبا(02مستوى السادس ) فصول

 البيانات سلوب جمعأ -ج

 ادلالحظة .أ 

وادلعرفة  اخلربة اكتساب يف الناس تستخدمها اليت الطرق إحدى ىي ادلالحظة
 مجع واألسلوب غاليا ادلالحظة هبذه الباحث ومسعوا. اختار رأوا ما أساس على

 3بالسلوك. البيانات ادلتعلقة
فائدة و  طالب اللغة العربية،ا البحث يقوم هبا الباحث يف ة يف ىذحظالوادل

يف مادة منهج البحوث العلمي  تطالحاادلخدام تلك استىي لتعريف  ادلالحظةا
الوسائل إلدراك  اعوندوة علمية، ولتعريف معلومات الطالب عنها. مع انتف

صطالحات البحوث باللغة ادلعجم اإللكًتوين مصطالحات قبل استخدام ىذا دلا
 .يف أندرويد العربية

 ادلقابلة .ب 

 ادلبادئ ىو البيانات جلمع استخدامها ديكن اليت األخرى ةطريقال يى

 من إحدى ىي ادلقابلة أنشطة اخلاص، حبث يف .ادلقابلة دليل التوجيهية أو

 عن باالستبيان ادلقابلة (، تسمى0221أريكنتو ) رأى .البيانات مجع إجراءات

 األداة معلوماتو. على للحصول ادلقابل الذي أجراه احلوار وىو الفم، طريق

 ىي ادلقابلة  4ادلقابلة. دليل ىي طريقة القابلة عن البيانات عمج يف ادلستخدمة

 والشخص واجلواب, السؤال البحث بطريقة ألغراض ادلعلومات على للحول عملية

 تسمى اليت األداة لوجو باستخدام وجها اإلجابة مشاركي مع ادلقابلة جيري الذي

 .ادلقابلة بدليل

                                                           
3
 Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007) , hlm 125. 

4
 Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) ,hlm 94. 
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ئدة طالب اللغة العربي ة، وفايقوم هبا الباحث مع البحث  اوادلقابلة يف ىذ
غة طالب اللغة العربية عن مصطالحات البحوث باللادلقابلة ىي لتعريف معلومات 
 خلاص عن مصطالحات البحوث اللغة العربي ة.ا العربية واحتياجو لذلك ادلعجم

 االستبانة .ج 

واألساليب  الظروف عن البيانات وجتميع حقائق على للحصول طريقة ىي
 كبري لعدد ترسل األسئلة من رلموعة إعداد على االستبانة وتعدد .بالفعل القائمة

 القسم .قسمني من تتكون الباحث تستخدم اليت واالستبانة .اجملتمع أفراد نسيبا من

 أدوات ىو الثاين القسم أما االستبانة، وىي الكيفية البيانات مجع ىو أدوات األول

 .التصديق أو اخلرباء من والتعليق االقًتاح هبا ديأل الورقة وىي يةالبيانات الكيف مجع

عربية يعين اإلستبيان ستبيان يف ىذا البحث مأخوذ عن طالب اللغة الأما اال
بية على مضمون طالب اللغة العر عن غليظ احتياج احملتوى على حتليل احتياج 

اإلليكًتوين. وفائدة اإلستبيان لتعريف احتياج الطالب على ىذا  وتصميم ىذا ادلعجم
يف  كًتوينى مضمون وتصميم ىذا العجم اإللحتياج الطالب علا، ولتعريف عجمادل

 .أندرويد

 تبارخإلا .د 
االختبار الذي يستخدم الباحث  1.ادلوضوع يستعمل االختبار دلقياس وجود قدرة

قبل تعلوم ادلواد  استخدامو يتم وكيف عجمادل زلتويات تقييم يفدلقياس قدرة التالميذ 
 اإلنتاج اآلخر من دلعرفة فعالية أما االختبار البعدي  5. التعليمية ىو االختبار القبلي

 .أندرويد يف العلمي بحثال صطلحاتدل( عريب – إندونسي) ةاللغ الثنائية ادلعجم إعداد
 بادلفردات معارفهم عن ادليدانية التجربة رلموعة قدرة دلقياس القبلى الختبارا  (9

 .ادلفردات مادة جتربة قبل العربية العلمي بحثال صطلحاتدلا

                                                           
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006), hlm.  223.  
6
 M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (ITB Bandung, 1996), hlm. 20-21. 
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 باستخدام العربية ادلفردات مادة استخدام بعد التالميذ جناح دلعرفة البعدى االختبار( 2
 .الذاتية و ادلتعدد األسئلة من االختبار بتقدمي الباحث قام البيانات ىذه جلمع أندرويد

 وحسب الباحث النتيجات من االختبار القبلي والبعدي يعين باستعمال الرمز  
T  االحصائى مث نظر الباحث ادلقارن بني معدل النتيجة االختبار القبلي الذي مل

يستعمل ادلعجم عند التعليم ، واالختبار القبلي الذي قد يستعمل ادلعجم عند التعليم. 
دي أكرب من النتيجة البعدي ادلراد بأن ادلعجم لطلبة إن كان معدل النتيجة االختبار البع

 صطلحاتدل ادلفردات حبث اللغة العربية يف الفصل " أ " يساعد الطالب يفقسم تعليم 
 .فعالوكذلك  العلمي بحثال

 الوثائق . ه
 من شكل أن و: معرفات عدة ولو واحلديثة العلمية ادلصطلحات من ىي

 مثل تقليدية متعددة وأدوات وسائل يستخدم الذي الببليوغرايف العمل أشكال
 أو الببليوغرايف، وادلقاالت وادلستخلصات الكشافات مثل واحلديثة والفهرسة، تصتيف

 طلب ىي الوثائق.  واستعماالهتا الوثائق ويصنيف وجيميع نقل حييل ىو التوثيق أن  
 الكتابة صور يف األشياء عن البيانات طلب وىي ادلكتوب من احلقائق أو ادلعلومات
 الوثقة يف ينشأ اليت البحث بيانات ومن.  ذلك وغري واجلريدة والكتب والنسخة
 اللغة التعليم قسم الطلبة( ب ، البحث ادلصطلحات معجم كتاب( أ: على يشتمل
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة العربية

 البحث ادلنهج دراسة يف ادلخط ط الصورة، على حتتوى البحث ىذا يف والوثائق
 وفائدة. الرعربية باللغة البحوث مصطالحات ليبحث وادلعجم علمية، والندواة العلمي
 العلمية البحوث منهج مادة يف ادلتخدمة لتعرف مث ادلعتمدة، البحث لداللة الوثائق
 .بادلعجم مناسبة الصحيحة ادلصطالحات تلك عن البيانات إلدراك مث علمية وندوة

 البيانات مصادر -د

 أما مصادر البيانات اليت يستخدم الباحث يف ىذا البحث نوعان منها:
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 ادلصادر األساسية -1
ادلصادر األساسية ىي مصادر البيانات اليت حيصل الباحث و جيمعها من ادلصدر 

و ادلصادر األساسية يف ىذا البحث يأخد الباحث من اإلختبار القبلي  7األصلية.
 واإلختبار البعدي.

 البحث ادلصطلحات معجمكتاب  يف ىذا البحث ىي من  ادلصادر األساسية
 .العلمي

 ادلصادر الثانوية  -2
ادلصادر الثانوية ىي مصادر البيانات الذي حيصل الباحث مصادر األخر غري 

وادلصادر الثانوية ذلذا البحث حيتوي على ادلقابلة وادلالحظة و  8ادلصادر األساسية.
 الكامريا و ادلسجلة االيت يستخدمها الباحث حني عملية ادلقابلة و ادلالحظة فيها.

الطالب قسم تعليم اللغة العربية  و األساتيذيف ىذا البحث ىي ادلصادر الثانوية 
 العام مستوى السادس يف احلكومية ماالنججبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

 .م0202-0299الدراسي 
 التطوير مراحل -ه

 :9اآليت البيان كما Borg and Gallمن  النظري استخدام البحث ىذا يف

 شكالتوادل احلاجات حتليل (1

 عمل ما إذا شيئ أي ىي احلاجات وادلشكالت. احلاجات حتليل إىل البحث ينطلق

 .الزيادة النتيجة ديلك ألن إعطائو يف

يف ادلستوى يف ىذا البحث يعين كثري من الطالب  شكالتوادل احلاجات حتليلاما 
باللغة العربي ة. والسبب ىو  ث العلميالبحمنو مل يعرفوا عن مصطالحات  اآلخر

، ث العلميالبحإخنفاض تولية الطالب عن ادلفردات العربية اليت تتعلق مبصطالحات 

                                                           
7
 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian,(Jogjakarta:Ar Ruzz Media,2012), hlm.204 
8
 Ibid, hlm.204 

9
 Sugiyono, op.cit., hlm 408. 



34 
 

ادلهمة يف كتابة البحث باللغة العربية منها البحث العلمي وادلقالة العلمية أو غريىا. وىم 
 عجماللغة العربية جيدا. بسب قياسو الكبري والغليظ أوغريىا. ومل جند ادل معجممل ينتفعوا 

 سلصوصة شرحها. ث العلميالبحبصيغات اإللكًتوين احملتوى على مصطالحات 
 البيانات مجع (2

 مجع حنتاج إىل ىي بعدىا فاخلطوة وادلشكالت، احلاجات نعرف أن بعد

 وحتتاج ادلعني النتاج لتحطيط كادلادة االستعمال تستطيع اليت البيانات ادلعلومات أو

 .ادلسألة أن تعلو استطاعها

ادلالحظة واالختبارات ادلقابلة و و التوثيق  غري اختباري يعين تقين ستخدم الباحثا
باللغة  ث العلميالبحمصطالحات ادلعجم اإللكًتوين يف البحث التطوير  مع البياناتجل

وث اللغة العربي ة. كتب ححبث مصطالحات البىم عن ويساعديسهل الطالب العربي ة ل
يف  ادلالحظة واالختباراتالباحث مجع البيانات احلقيقة بناء على نتائج التوثيق ادلقابلة و 

 .صيغاتو يف ادليدانو وعو، نو ادليدان. كتب الباحث البيانات، 
موالنا مالك مؤسسة على حتليل احتياج طالب قسم تعليم اللعة العربية جبامعة 

كًتوين. اإلل شكلب ىم يقر رون باحتياج ىذا ادلعجمو ، إبراىيم اإلسلمية احلكومية ماالنج
باللغة العربية،  ث العلميالبحمصطالحات ن ع امنهم مل يعرفو  اوذلك ألن  كثري 

 .اإلليكًتوين يف أندرويد حيتاجون عن ذلك ادلعجمو 
وسينتفع الطالب ىذا ادلعجم خصوصا الطالب بادلستوى اخلامس الذين 
يدرسون مادة منهج البحوث العلمي، معاونة لتعريف مصطالحات البحوث باللغة 
 العربية. والطالب بادلستوى السادس الذين يدرسون مادة ندوة علمية سينتفعونو ادلعاونة

من سينتفعون يف تدريب كتابة البحوث العلمية باللغة العربية، أما الطالب بادلستوى الثا
 معانة يف كتابة البحوث العلمية باللغة العربية. ىذا ادلعجم

يف  مع البياناتجلادلالحظة واالختبارات ادلقابلة و و التوثيق  تقينستخدم الباحث ي
 اإلليكًتوين مصطالحات البحوث باللغة العربي ة. معجملل يالبحث التطوير 
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 جا نتاإل تصميم (3

 اإلنتاج حيصل الًتبية, رلال يف متنوع. التطويري البحث يف اإلنتاج حيصل

الكثرون،  ادلتخرجون ىناك وىي الًتبوية، اإلنتاجية تنمية إىل حيتاج بالبحث التطويري
 .باإلحتاج والكيفيون، ومتصلون

  اخلرباء من التحكيم (4

أثر   سوف معقوال التعليم طريقة احلال ىذا يف اإلنتاج، أخطة للقدر عملية وىي
الذي  العامل حضور بالطريقة التصميم صحيحة أي اخلرباء من التحكيم ال. أو قبل من

 .خيطط الذي اجلديد اإلنتاج لقدر اخلربة ديلك

 األوىل اإلصالحات (5

 بذلك الضعف.  نعرف فسوف اخلرباء، من والتحكيم النتاج تصميم بعد

 .التصميم بإصالح ننقصو نستطيع أن

صحيح. إذا مل يصحح  التصميم ادلعجم الاف صحة لتحصيل التصميم دأى
فيو،  حىت أرغبادلعجم اإللكًتوين  تطبيقبفإقامة صحة التصميم. إقامة صحة التصميم 

.حتسني التصميم عن الباحث الذي يعمل البحث  ادلعجمتغري تصميم اللون، قائمة مثل 
 .يالتطوير 

 ادلبدئية التجربة (6

اخلرباء  من التحكيم بعد مباشرة جيرب أن يستطيع النتاج تصميم الًتبية، رلال يف
تظاىر  التعليم. وبعد طريقة باستخدام تظاىر ادلبدئية التجربة واإلصالحات. تؤدي

 احملدودة اجملموعة إىل فيجربو التعليم، طريقة باستخدام

وتعمل جتريبة اإلنتاج بطريقة إعطاء برامج ادلعجم لطالب اللغة العربية مع إعطاء 
االستبيانات لتعريف إقتناعهم على ىذا اإلنتاج. ويتم ين من الطالب خلط وة التالبة على 

 ىذا اإلنتاج، يعين ادلعجم ادلصطالحات البحوث العلمي  باللغة العربية.

 الثانية اإلصالحات (7
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 نؤدي أن فعلينا جيدا، تؤثر مل احملدودة اجملموعة يف ادلبدئية التجربة إذا

 التعليمية ادلؤسسة يف االستعمال يف إذا اإلصالحات، ىذه إصالحات النتاج. تؤدي

 اجلديد النتاج وصناعة لتكميل يؤدي أن يستطيع والضعف. حىت األوسع النقصان

 .مرات

ستحسان بعد جتريبة استحسان اإلنتاج. يعمل االبطريقة ويصح  ىذا اإلنتاج 
 همالطالب واقًتاح أيلطالب . جيرب الطالب مث  يعطى االستبيان احملتوى على ر على ا

والنقص من ىذا ستبيان تعرف الكيفية اجلودة االبعد استخدام ىذا اإلنتاج. وهبذا 
 لك اإلقًتاح لتصحيح ىذا اإلنتاج.اإلنتاج. وتستخدم ذ

 يدانيةادل التجربة (8

 .الواسعة التعليمية ادلؤسسة يف النتاج بتطبيق فنستمر ناجحة، النتاج التجربة بعد
  .االستمرار إلصالحات الظاىر النقصان نقدر أن علينا جيب ذلك جبانب

  النهائي اإلنتاج اإلصالحات (9
 النهائي ادلنتج حتسني يعترب .تطويرىا جيري اليت ادلنتجات حتسني ىي اخلطوة ىذه

 ديكن منتج على احلصول مت ، ادلرحلة ىذه يف .دقة أكثر منتجات لتطوير ضروريًا
 يعتمد .موثوقة" تعميم" قيمة لو للمنتج النهائي التحسني .فعاليتو مستوى حساب

 .واسع نطاق على اجلدوى اختبارات نتائج أو مدخالت على التحسني
 (تنفيذي) النهائي اإلنتاج (11

 نشر .التعليمية ادلمارسات يف ادلنتج تنفيذىي  (تنفيذي) النهائي اإلنتاج
 ادلنتجات استخدام رصد يتم أن جيب .العام لالستخدام رلانا أو جتاريا لتوزيعها ادلنتجات

 .ادلنتج جودة مراقبة إطار يف مدخالت على للحصول اجلمهور قبل من

 11اآليت: البيان رسم يف التطويري البحث خطوات ترشد
 

                                                           
10

 Ibid., hlm 298-310. 
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 البيانات تحليل أسلوب -و

 الكيفية البيانات .1

 – إندونسي) ةاللغ الثنائية ادلعجم إعداد قابلةمو  الوثائق من البيانات الباحث حلل
          الوصفي بأسلوب أندرويد يف العلمي بحثال صطلحاتدل( عريب

(Descriptive Analysis).  ىذا ضروري دلعرفة ادلشكلة واالحتياجات واحللول اليت سيتم
 .تقدديها

 واحتياج ادلصمم بالربنامج يتعلق وما الوسيلة زلتوى عن الوثائق من ادلواد حتليل ( أ
 .ادلضمون حتليل بأسلوب عليها التعرف يراد اليت ادلفردات عن التالميذ

 وخبري العربية اللغة تعليم خبري من ادلوصفة احملللة اقًتاحات و تعليقات حتليل( ب
 التجربة ورلموعة احملددة التجربة العينات من والتالميذ ادلتعددة، الوسائط تصميم

 ادلفردات مادة استخدام بعد ادلفردات غري يف التالميذ لدى الكفاءة وتنمية ادليدانية،
 .ادلطورة ادلنتجة الوسيلة الشنقيح الكيفي الوصفي باألسلوب

 الكمية البيانات .2

تحليل 
 الحاجات

شكالتموال  
تاجنتصميم اإل جمع البيانات التصديق  

الخبراء/االنتاج  

اإلصالحات 
 األول

  التجربة
بدئيةمال  

  اإلصالحات
 الثانية

  التجربة
يدانيةمال  

اإلصالحات 
 اإلنتاج النهائي

 اإلنتاج الجماعي

(تنفيذي)  
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 اإلحصائى بأسلوب والتالميذ للخرباء االستبانة من البيانات الباحث حلل

حيلل الباحث البيانات من االستبانة  .(Descriptive Analysis Statistic)  الوصفي
اخلرباء والتالميد. تستخدم ىذه ادلقايس يف االستبانات خاصة يف رلال اإلحصاءات. 

 على ردود تدل على درجة ادلوافقة أو االعًتاض على مجيعة ما. يعتمد ادلقايس
الصحة  النتيجة الكيفية البيانات لتحليل يستخدم البيانات حتليل وأسلوب 
 ذلا اليت األخرية القيمة فائزة دلعرفة احلساب وفائدة .ادلعد ل قيمة احلساب بأسلوب

استخدام ب استجابا السؤال، سيتم حساب الباحثالطالب  ما أجاب بعد العالقة
ادلئوية احملتسبة د قيمة النسبة يصعتبعد حساب القيمة لكل ادلدعي، ف ليكريت. مقياس

 التحليل أسلوب . لكل سؤال على أساس إجابات ادلستجيبني باستخدام الصيغة

 :11يلي مبا بالرموز
 

قيمة  
∑    

∑          
      

 :12اآليت اجلدول يف ”Likert“ليكريت  اللياقة مقايس باستخدام حتلل البيانات ونتيجة

”Skala Likert”ليكيرت المقياس على بناء اللياقة مقايس
13

 

 (3) لثلثاا الجدول

 ليكيرت المقياس

 القيمة الفصيلة

 %111 ≤ نتيجة% > 44 موافق بشد ة

                                                           
11

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi), (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), hlm 313. 
12

 Ibid, hlm 314. 
13

، األمين العمل يف األداء قياس احللقة العلمية. واألداء والقياس التقومي مفاىيم، اجمليد عبد عودة أمحد  
 99(، ص 0292)رياض: كلية التدريب قسم الربامج التدريبية، 
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 %43 ≤ نتيجة% > 64 موافق

 %67 ≤ نتيجة% > 53 زلايد

 %52 ≤ نتيجة% > 36 غري موافق

 %36 ≤ نتيجة% > 21 غري موافق بشد ة

14ليكيرت  اللياقة مقايس جدول من البيان
“Likert”: 

, %111 ≤ نتيجة% > 82بني  ادلائة يف الدرجة إىل وصل التجريب ادلنتج إذا (1
 ." موافق بشد ة" الفصيلة فهو من

, % 43 ≤ نتيجة% > 58بني  ادلائة يف الدرجة إىل وصل التجريب ادلنتج إذا (2
 ." موافق " الفصيلة فهو من

, % 67 ≤ نتيجة% > 10بني  ادلائة يف الدرجة إىل وصل التجريب ادلنتج إذا (3
 ." زلايد " الفصيلة فهو من

,  %52 ≤ نتيجة% > 25بني  ادلائة يف الدرجة إىل وصل التجريب ادلنتج إذا (4
 ." غري موافق " الفصيلة فهو من

,  %36 ≤ نتيجة% > 02بني  ادلائة يف الدرجة إىل وصل التجريب ادلنتج إذا (5
 " غري موافق بشد ة " الفصيلة فهو من

 

 لمصطلحات( عربي – إندونسي) اللغة الثنائية المعجممعرفة فعالية استخدام  ز.
 أندرويد في العلمي بحثال

 دلصطلحات( عريب – إندونسي) اللغة الثنائية ادلعجمودلعرفة فعالية استخدام  
 توزيع لديها البحث بيانات كانت إذا ما دلعرفة ، األول .أندرويد يف العلمي بحثال

 الكتشاف واحدة طريقة(. Normality Test) الطبيعية اختبار استخدام مث ال أم طبيعي
                                                           

14
 Likert, Rensis, "A Technique for the Measurement of Attitudes", (Archives of Psychology, 1932) 

hal 1–5 
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 يستخدم، Shapiro Wilk طريقة باستخدام هبا القيام ديكن للبيانات الطبيعية احلالة
 إذا، (بيانات 12 من أقل) العدد الصغرية للعينات عام بشكل Shapiro Wilk اختبار

 يستخدم الطبيعية احلالة اختبار فإن ،( بيانات 12 من أكثر) كبرية عينة حجم كان
 Kolmogorov Smirnov.15طريقة 

 التطبيق استخدام وبعد قبلة روق النتيجة التعلم من اجملموعف وحتليل ادلستوى 
 ىوPaired Sample T-test  اختبار Paired Sample T-test.تقوم بالرموز  أندرويد

 الزمين الفاصل مقياس بيانات ىي عام بشكل ادلستخدمة البيانات، مقارنة جتربة من جزء
(Interval )نسبة أو  (Ratio) معرفة إىل االختبار ىذا يهدف .الكمية البيانات من 

 16.الصلة ذات أو ادلزدوجة العينة يف متوسط فرق ىناك ىل

 طريقة فعالية دلعرفة Normalized Gain أو Score N-Gain استخداممث اآلخر 
 جملموعة ادلسبق االختبار قبل ما اختبار رلموعة يف (Treatment)  معني عالج أو معينة

 قبل ما تصميم أو جترييب تصميم)One Group Pretest Posttest Design  واحدة
 البحث وكذلك Experiment Design /Pre-Eksperimental Design  (جترييب

 Quasi Experimen / True ، حقيقية جتربة أو جتربة شبو) حتكم رلموعة باستخدام

Experiment) .القبلي االختبار بني الفرق حساب طريق عن االختبار ىذا إجراء يتم 
 خالل من .معني عالج أو طريقة تطبيق بعد أو قبل فرقًا يعطي اختبار وىو ، والبعدي
 غري أو فعاالً  معينة أداة أو طريقة تطبيق أو استخدام ىل معرفة ديكننا ، الفرق حساب

  IBM SPSS Statistics 20.  باستخدام ادلذكورة االختبارات مجيع 17.فعال

                                                           
15

 https://www.spssindonesia.com/2015/05/cara-uji-normalitas-shapiro-wilk-dengan.html?m=1  

 0202أبريل  92مت الوصول إليو يف 
16

 https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-uji-paired-sample-t-test-dan.html?m=1 

 0202أبريل  92مت الوصول إليو يف 
 
17

 https://www.spssindonesia.com/2019/04/cara-menghitung-n-gain-score-spss.html?m=1 

 0202أبريل  92مت الوصول إليو يف 

https://www.spssindonesia.com/2015/05/cara-uji-normalitas-shapiro-wilk-dengan.html?m=1
https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-uji-paired-sample-t-test-dan.html?m=1
https://www.spssindonesia.com/2019/04/cara-menghitung-n-gain-score-spss.html?m=1
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 الفصل الرابع

 وتحليلها البيانات عرض

 استخدام البحث ىذا يف ،التطوير مراحل)أ(   الباحث عن بُت فصليف ىذا ال

( ٖ البيانات مجع (ٕ شكالتوادل احلاجات حتليل( ٔ:  Borg and Gallمن  النظري
( ٚ ادلبدئية التجربة( ٙ األوىل ( اإلصالحات٘ اخلرباء من التحكيم (ٗ جا نتاإل تصميم

 اإلنتاج( ٓٔ النهائي اإلنتاج اإلصالحات( ٜ ادليدانية التجربة (ٛ الثانية اإلصالحات
 – إندونسي) اللغة الثنائية ادلعجم استخدام فعالية معرفةمث )ب(  )تنفيذي( ماعياجل

 .أندرويد يف العلمي البحث دلصطلحات( عريب

 التطوير مراحل .أ 
 شكالتوادل احلاجات حتليل (ٔ

 ادلستوى يف العربية اللغة تعليم قسم الطالب أن شكالتادل الباحث وجد
 يف العلمي حبث ادلصطلحات عن ليبحث أو دلعرفة الصعوبة يشعرون ىم اآلخر،

 طريق عن احلقيقة ىذه يثبت أن الباحث يريد ادلشكلة ىذه من مث. العربية اللغة
 . ديسمبَت  شهر اول يف أعطى الذى Google formبواسلة  األسئلة نشر

وى السادس إىل التاسع. ستُت طالبا يف ادلستالبيان فيو مخس و  يف ىذا
مخسُت على ادلئة يف ادلستوى السادس  و ثالث و ثالثُت على ادلئة بعضو ست و 

 .يف ادلستوى الثامن
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 ادلصطلحات عنالسؤال الثاين، الباحث يسأل ىل أنت تعرف ادلفردات 
 طالبا ثالثُت و تسعة أو  ادلئة على ستُت اإلجابة؟  العربية اللغة يف العلمي حبث
 . العربية اللغة يف العلمي حبث ادلصطلحات عن يعرفوا مل ىم

 

 

 

 

 ادلصطلحات ادلفردت استعاب على موافقون الطالب أن الواقع، يف و
 خيتاج ىكذا،. العلمية حبث كتابة يف يساعدىم العربية باللغة العلميحبث 
 .العربية باللغة العلمية ادلصطلحات عن ليبحث ادلساعدة وسائل

 

 

 

 

 يراى ادلئة على ستونكيف وضيفة ادلعجم حصوصا معجم الطبيعية؟ مث  
حبث  ادلصطلحات ادلفردت كسب يف فعال على أقل الطبيعية ادلعجم وضيفة أن

 .غال و ثقيل عملي، غَت:   الطالب من احلجة ،العلمي
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 عن اخلاص ادلعجم إحتاج أن موافقون كلهممن ىذا الواقع بعده،  
 استعاب لسهولة أندرويد بشكل العربية باللغة العلمي حبث ادلصطلحات ادلفردت
 .اجلوال يف ادلفردات

 يف نعيش ألننامهم يف ىذا الزمان؟  (Digitalizationدلاذا الرقمية )
طالبا عمرىم  ٕٓمن الطالب عمرىم واحد وعشرون سنة و  ٕ٘ .سلتلف الزمان

(. ٜٜ٘ٔبعد السنة  ولد) gen zىم من  ادلشاركُت غالبية لذلكعشرون سنة، 
 شكل على اإلنتاج كل (ٜٓٛٔ-ٜٔٙٔيف السنة  ولد) gen x  الزمان يف

 طبيعية ىناك (ٜٜ٘ٔ-ٜٔٛٔيف السنة  ولد) gen y الباحث وزمان الطبيعية
 و. الزمان انتشار معظم يأخد الرقمية ادلستقبل يف ولكن. أيضا الرقمية مع بل
 احلصائص ومن (gen z) سنة عشرون عمره اآلن اآلخر ادلرحلة يف الطالب من

gen z  :إبتكار:  حيتاج أوقات و مكان أين (creativity)، مرونة و 
(flexibility)  عملى و (practical)  1.حياهتم احتياجات كل يف بسرعة و 

 

                                                           
1
 https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/generasi-milenial-x-dan-z/ 

  ٜٕٔٓ ديسمرب ٔيف التاريح  

https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/generasi-milenial-x-dan-z/
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 تريده الذي العلمي حبث ادلصطلحات عجمادل نوع ماالسؤال اآلخَت، 
طالبا( يريدون ادلعجم الًتمجة  ٛٗثالث وسبعُت على ادلئة )كثَت منهم   ؟البطال

 طالبا( ٕٓمن ألندونسي إىل العرىب وباالشكل احلركة. مث بعده ثالثون على ادلئة )
 .ولصقها نسخها على ديكن اليت ادلصطلحاتيريدون ادلعجم 
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أن ىناك حاجة لطالب يف قسم تعليم اللغة العربية يف ادلستوى  الباحث رأى 
السادس )ادلستوى االخَت( على ادلعجم اخلاص عن مصطلحات البحث العلمي باللغة 

 العريب هجهاز اإللكًتوين، يعٌت ادلعجم الًتمجة من ألندونسي إىل العرىب األندونسي إىل
طّور الباحث ادلعجم مصطلحات  . لذاولصقها نسخها على ديكنوباالشكل احلركة و 

لتسهيل الطالب   العربية اللغة تعليم قسم لطلبة أندرويد بإستخدامالبحث العلمي 
 البحث العلمي بسرعة. لبحث عن ادلصطلحات

 البيانات مجع (ٕ

لتسهيل  أندرويد بإستخدامادلعجم مصطلحات البحث العلمي  أن الباحث أراد 
من  ادلوجودة فاالقًتاحات .العلمي بسرعةالبحث  بحث عن ادلصطلحاتيالطالب ل

 يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكًتوين ادلعجم صناعةل البيانات
من مصادر القاموس  العلمي أوال ، مجع البيانات حول مصطلحات البحث. أندرويد

 :من  ادلختلفة ، وىي

 ,Almujahid, A. Thoha Husein. 2013. Kamus Akbar Bahasa Arab (أ 

Indonesia-Arab .Jakarta: Gema Insani. 

 Habib, Moh. Tohiri. 2015. Kamus Istilah Penelitian. Yogyakarta: Diva  (ب 

Press. 

 Munawwir, Ahmad Warson dan Muhamma Fairuz. 2007. Al Munawwir (ج 

Kamus Indonesia-Arab. Surabaya: Pustaka Progressif 

 :Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta (د 

Balai Pustaka. 

 . جاكرتا: زلمود يونس والذريةإندونسي-قاموس عريب. ٜٜٛٔزلمود يونس.  (ه 

 .. قاموس كرابياك العصري عريب إندونسيٕٛٓٓ. أتبيك علي (و 
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 الكلمات شرح الذي نوع ىذا ادلعجم ىو ادلعجم ادلوضوعيأن  الباحث ويقرر

  -ٜٛٙٔ  الباحث ووجد  .(A-Z) أهجديوبالًتتيب  معُت ادلفردات مبوضوع أو

 ، كما يايل: مفردات ٓٓٚٔ

 (4) رابعلا الجدول

 المعجم مصطلحات البحث العلمي مفردات

 البحث دلصطلحات اإللكًتوين ادلعجم يف ادلفردات زلتوى من جلزءأو ا ثالادل يلي وفيما

 : أندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي

No Indo Arab 

1.  Analisis  ٌحَتِْلْيل 
2.  Analisis bilangan   حَتِْلْيٌل َعَدِدي 
3.  Analisis co-varian (Ancova)  َِصاِحُب ،حَتِْلْيلث الت ََّغايُر

ُ
 حَتِْلْيُل التََّبايُِن ادل

4.  Batasan masalah  ِْشِكاَلت
ُ
 ُحُدْوُد ادل

5.  Batasan penelitian  ُِحُدْوُد الَبْحث 
6.  Batasan tema  ٌُحُدْوٌد َمْوُضْوِعيَّة 
7.  Copy paste  ٌَنْسٌخ و َلْصق 
8.  Copy right (hak cipta)  ُِحُقْوُق الطَّْبع 
9.  Data input  ٌبَ َيانَاٌت ُمَدخََّلة 
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10.  Data kualitatif  ٌبَ َيانَاٌت َكْيِفيَّة 
11.  Data kuantitatif  ٌيَّة  بَ َيانَاٌت َكمِّ
12.  Eksperimen alami  ٌََتْرِبٌَة طَِبْيِعيَّة 
13.  Eksperimen fungsional  ٌََتْرِبٌَة َوِظْيِفيَّة 
14.  Eksperimen krusial  ٌََتْرِبٌَة َحاِِسَة 
15.  Faktor  ٌَعاِمل 
16.  Faktor afektif   َعاِمٌل اِْنِفَعايل 
17.  Faktor sosiokultur  ٌَعَواِمُل ِاْجِتَماِعيٌَّة ثَ َقاِفيَّة 
18.  Grand desain   َتْصِمْيٌم َرئِْيِسي 
19.  Hipotesis statistik   فَ ْرٌض ِإْحَصاِئي 
20.  Hipotesis tersusun  ٌفَ ْرٌض ُمرَكَّب 
21.  Hipotesis tepat  ٌ  فَ ْرٌض ُمَعُتَّ
22.  Interview personal  ٌُمَقابَ َلٌة َشْخِصيَّة 
23.  Interview semi terstruktur  ٍُمَقابَ َلٌة ِشْبُو ُمَنظََّمة 
24.  Interview tidak terstruktur  ٍُر ُمَنظََّمة  ُمَقابَ َلٌة َغي ْ
25.  Jurnal ilmiah  ٌَدْورِيٌَّة ِعْلِميَّة 
26.  Jurnal internasional  ٌَدْورِيٌَّة َدْولِيَّة 
27.  Jurnal terakreditasi  ٌَدْورِيٌَّة ُمْعًَتَِفة 
28.  Kelompok eksperimen  ٌرَلُْمْوَعٌة ََتْرِْيِبيَّة 
29.  Kelompok equivalen  ٌرَلُْمْوَعٌة ُمَتَكاِفَئة 



56 
 

30.  Kelompok heterogen  ٌرَلُْمْوَعٌة ُمَتَخالَِفة 
31.  Lembar persetujuan  ِْشِرف

ُ
 تَ ْقرِيْ ُر ادل

32.  Level signifikan (tingkat 

signifikansi) 
ْعَنوِيَّةِ 

َ
 ُمْستَ َوى اأَلَهِّيَِّة،ُمْستَ َوى ادل

33.  Metode longitudinal  ٌطَرِيْ َقٌة طُْولِيَّة 
34.  Metode observasional  ِاَلَحظَة

ُ
 طَرِيْ َقُة ادل

35.  Metode objektif  ٌطَرِيْ َقٌة َمْوُضْوِعيَّة 
36.  Nilai rata-rata  ِتَ َوسِّط

ُ
 ِقْيَمُة ادل

37.  Nilai signifikan  ٌِقْيَمٌة َمْعَنوِيَّة 
38.  Observasi partisipatif  ُِماَلَحظٌَة بِاْلُمَشارََكة 
39.  Observasi deskriptif  ٌُماَلَحظٌَة َوْصِفيَّة 
40.  Pendekatan analisis   َمْدَخٌل حَتِْلْيِلي 
41.  Pendekatan biografis  ِاتِيَّة َرِة الذَّ ي ْ  َمْدَخُل السِّ
42.  Quasi eksperimen  ِشْبُو ََتْرِْيِبي 
43.  Questioner  ٌِاْسِتَبانَة 
44.  Q-teknik  ُِأْسُلْوُب احْلَااَلت 
45.  Reliabilitas bentuk pararel  َِتَكاِفَئة

ُ
 ثَ َباُت الصَُّوِر ادل

46.  Reliabilitas dua bagian  ِثَ َباُت اَْلِنْصَفُْت 
47.  Reliabilitas kesalahan  ِثَ َباُت اخَلطَأ 
48.  Sampel kebetulan (sampling 

accidental) 
 َعي َِّنٌة َعاِرَضةٌ 

49.  Sampel acak (random sampling)  ٌَعي َِّنٌة َعْشَوائِيَّة 
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50.  Tabel frekuensi bivariate  َِْين  َجْدَوُل َتْكرَارِي  ِلُمتَ َغَتِّ
51.  Tabel ketersesuaian  َِجْدَوُل الت ََّواُفق 
52.  Uji hipotesis  ِِاْخِتَباُر الَفْرِضيَّة 
53.  Ujian komprehensif  ٌِاْخِتَباٌر َشاِمل 
54.  Variabel kontinu   ُمتَ َغي ٌِّر ُمْسَتِمر 
55.  Variabel kontrol  ٌُمتَ َغي ٌِّر َضاِبط 
56.  Waktu reaksi  َِوْقُت الت ََّفاُعل 
57.  Waktu respon  َِوْقُت اإِلْسِتَجابَة 
58.  Yuridiksi  ِزَلَْكَمُة الَقَضاء 
59.  Zoologi  ِِعْلُم احْلَيَ َوان 
60.  Zoofobia  ِرَُىاُب احلَيَ َوان 

 

 جا نتاإل تصميم (ٖ

 العلمي البحث دلصطلحات اإللكًتوين ادلعجم صناعة أن الباحث أراد
 شلا أحسن وأسهل العربية اللغة تعليم يكون حىت ىي أندرويد يف( عريب – إندونسي)

(. Oreo) األندرويد تطبيق من أحدث حيت Jelly Bean أندرويد من استخدامو  .سبق
 التمرير طريقةو  (Word Searching Method) اجلملة إستعاب ان :منهاج يف و
(Scrolling Method).  

 Android. ٗ.ٖيف النوع  Android Studio التطبيق الستخدام الباحث اختار

Studio الرِسية ادلتكاملة التطوير بيئة ىو (Integrated Development 

Environment/IDE )تطبيقات لتطوير Android ، على يقوم والذي IntelliJ IDEA 
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 العديد Android Studio يقدم ، IntelliJ مطور وميزة موثوق (codingترميز ) كمحرر
 Android.2 تطبيقات إنشاء يف اإلنتاجية تزيد اليت ادليزات من

 الشعار تصميم (أ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 باستخدام الكتابة مع Photoshop cc 15  التطبيق مع الشعار ىذا إنشاء ًب

  Arial 18 Body Bold األنواع
 االفتتاحية الصفحة تصميم (ب 

 

 

 

 مع Android Studio 3.4  التطبيق مع االفتتاحية الصفحة ىذا إنشاء ًب
 باستخدام العريب الكتابةو  Arial 10  األنواع باستخدام اإلندونسي الكتابة
  Tradisional Arabic 12 األنواع

                                                           
2
 https://developer.android.com/studio/intro?hl=id   ٕٕٓٓ أبريل ٕٕيف التاريح  

https://developer.android.com/studio/intro?hl=id
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 اللغة لتغيَت الصورة زر -

 

 

 

 

 

 

 Arial 12  األنواع باستخدام البحث كلمة لكتابة الصورة زر -

 

 

 التطبيق حول معلومات الصورة زر -
 التطبيق حول معلومات تصميم (ج 
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 الكتابة مع Android Studio 3.4  التطبيق حول معلومات الصفحة ىذا إنشاء ًب
 موالنا جامعة الصورة زر معArial Bold 14  و Arial 10  األنواع باستخدام اإلندونسي

 .األخضر اللون ، األساسي التخطيط لون مع ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك

 ادلفردات رلموع تصميم (د 

 

 

 اإلندونسي الكتابةو  Android Studio 3.4  التطبيق مع ادلفردات ىذا إنشاء ًب
 Tradisional Arabic األنواع باستخدام العريب الكتابةو  Arial 10  األنواع باستخدام

 ٜٛٙٔ ادلفردات رلموعو  12

 ولصق نسخ تصميم (ه 

 

 

 

 مث ختتارىا اليت الكلمة على بإصبع بالضغط التطبيق ىذا يف الكلمات نسخ طريقة
 الصورة على واضغط حتريكها

 الخبراء من التحكيم (4

 البيانات .والبيانات الكمية الكيفية البيانات نوعُت، من البيانات ذهى اكتساب

 االستبانة من تكتسب البيانات الكمية .والتجريبة التصديق مرحلة مرحلتُت، من تكتسب

 من تكتسب الكيفية البيانات أما ”Semantic Defferensial“. ادلقياس على بناء
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 / احملدودة التجربة من أو خرباء التصديق من إما ادلوجودة واإلقًتاحات التعليقات

 .ادلبدئية

 (5) خامسال الجدول

 3االستبانة من اإلجابة أو النتيجة مقياس

 اإلجابة أو النتيجة مقياس

1 2 3 4 5 

 شلتاز جيد جدا جيد مقبول  ضعيف

 ،أندرويد وسائلخلرباء  والثاىن احملتوى خلرباء األول أي فرصتُت ىي الفرصة ىذاو 
 مواد ادلعجم، معايَت ، اللغة استخداممن  النتيجة يعطى احملتوى خرباء اإلستبانة ىذه يف

 ، الرسومات ، التطبيق تصميم من النتيجة يعطى أندرويد وسائل خرباء وكذالك .احملتوى
 .التطبيق وجسد

 

 المحتوى خبراء من التصديق ( أ

 .ادلعجم ذلذا خبَت احملتوى ووى توفيق الرمحن األول ىي األستاذ الدكتور اخلبَت

 :  اآلتى اجلدوال يف مكتوبة االستبانة من والبيانات

 

 (6السادس ) الجدول

 المحتوى خبراء تعريف ملفات

                                                           

األمٍت،  العمل يف األداء قياس احللقة العلميةواألداء.  والقياس التقوًن مفاىيماجمليد،  عبد عودة أمحد  ٖ
 ٙ(، ص ٖٕٔٓالتدريب قسم الربامج التدريبية، )رياض: كلية 
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 (7) بعساال الجدول

 المحتوى خبراء من واإلجابة اإلستبانة
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 (8) منالسا الجدول

 المحتوى خبراء من االستبانة نتيجة

 الرمز  اإلجابة أو النتيجة مقياس رقم
 اإلجابة(مجموع  X)النتيجة 

 مجموع

 x 0 0 1 ضعيف .1

 x 0 0 2 مقبول .2

 x 1 3 3 جيد .3

 x 9 36 4 جدا جيد .4

 x 8 40 5 شلتاز .5

 79 
   النتيجة األعلى = رلموع األسئلةx النتيجة مقياس األعلى 

 )النتيجة األعلى( ٜٓ=  ٘×  ٛٔ

   النتيجة األقلى = رلموع األسئلةx النتيجة مقياس األقلى 
 )النتيجة األقلى( ٛٔ=  ٔ×  ٛٔ

  = النتيجة األخَت 

قيمة  
∑  رلموع ادلقياس النتيجة     

∑ النتيجةاألعلى 
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 على    حصل احملتوى بأكملو خرباء يؤديها اليت الحظةفادل السابق، احلساب على بناء
من  النتيجة فهذه ،”Likert“ليكَتت  اللياقة مقايس جدول ناسب % . إذا ٛٛ

 .بشّدة موافق  ادلعيار

 يكون بأن ادلنتج واالقًتاحات إلصالحات التعليقات الباحث وجد السابقة االستبانة ومن 

 :يلي مبا .أحسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ادلكتوبة الًتمجات أو األخطاء من حتقق .ٔ

 .مع اجلركات أو بدون احلركات البحث تقنية .ٕ
 .أجهزة لعدة َتارب .ٖ

 

 وسائل أندرويد خبراء من التصديق  ( ب

 .ادلعجم ذلذا أندرويد وسائلادلاجسًت وىو  تاغوه عاري ساندي احلاج الثاين ىو األستاذ اخلبَت

 : اآلتى اجلدوال يف مكتوبة االستبانة من والبيانات

 (9) تاسعال الجدول

 وسائل أندرويد خبراء تعريف ملفات
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 (11) عاشرال الجدول

 وسائل أندرويد خبراء من واإلجابة اإلستبانة

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 (11) حادى عشرال الجدول

 وسائل أندرويد خبراء من االستبانة نتيجة

 الرمز  اإلجابة أو النتيجة مقياس رقم
 اإلجابة(مجموع  X)النتيجة 

 مجموع

 x 0 0 1 ضعيف .1

 x 0 0 2 مقبول .2

 x 1 3 3 جيد .3

 x 11  44 4 جدا جيد .4

 x 8 40 5 شلتاز .5

 87 
 

   النتيجة األعلى = رلموع األسئلةx النتيجة مقياس األعلى 

 )النتيجة األعلى( ٓٓٔ=  ٘×  ٕٓ

   النتيجة األقلى = رلموع األسئلةx النتيجة مقياس األقلى 
 )النتيجة األقلى( ٕٓ=  ٔ×  ٕٓ

  = النتيجة األخَت 

قيمة  
∑  رلموع ادلقياس النتيجة    
∑ النتيجةاألعلى 
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 بأكملو أندرويد وسائل خرباء يؤديها اليت الحظةفادل السابق، احلساب على بناء 

 فهذه ،”Likert“ليكَتت  اللياقة مقايس جدول ناسب % . إذا ٚٛعلى    حصل

 .بشّدة موافق  من ادلعيار النتيجة

 يكون بأن ادلنتج واالقًتاحات إلصالحات التعليقات الباحث وجد السابقة االستبانة ومن 

 :يلي مبا .أحسن

 

 

 

 

 

 

 

 .تطبيقال عنوان حسب الشعار إصالح .1

 .النسخ لصق على الشعار إصالح .ٕ
 واإلندونيسية العربية الكتابات تكبَت .ٖ

 
 األولى اإلصالحات (5

 وسائل أندرويدال خرباء احملتوى و خرباء  من واالقًتاحات والتعليقات االستبانة، على بناء

 :يلي مبا ادلنتج فإصالحات .

 الشعار تصميم (أ 
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 باستخدام العربية الكتابة مع Photoshop cc 15  التطبيق مع الشعار ىذا إنشاء ًب
  Vector التطبيق من مكربة وصورة 8.6pt Dubai Bold  األنواع

 االفتتاحية الصفحة تصميم ( ب

 

 
 
 
 
 

 

 مع Android Studio 3.4  التطبيق مع االفتتاحية الصفحة ىذا إنشاء ًب
 باستخدام العريب الكتابةو  Arial 12  األنواع باستخدام اإلندونسي الكتابة
بعد  إضافية ولصق نسخ بشعارات زلدثة Tradisional Arabic 14 األنواع
 اجلملة.

 التطبيق حول معلومات تصميمج( 
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 مع Android Studio 3.4  التطبيق حول معلومات الصفحة ىذا إنشاء ًب
 زر معArial Bold 14  و Arial 10  األنواع باستخدام اإلندونسي الكتابة
 التطبيق. الصورة

 
 المبدئية التجربة (6

  طلبةعشرين ل االستبانة من البيانات، احملمودة / ادلبدائية التجربة نتائج عرض

 (12) نية عشرالثا الجدول

 المبدئية التجربة االستبانة نتيجة

 رقم
 

 إسم المستجيبين
مجموع  نتيجة اإلجابةمجموع  

 النتيجة
جنس 

 5 4 3 2 1 الجوال/أندرويد
 Iphone 6 Plus ٖٛ 25 52 6 _ _ عزيزة .1

 Oppo F5/6.0 ٓٛ 11 64 6 _ _ عناية .2

 Redmi A3s ٓٛ 5 72 3 _ _ عافيتا .3

 Oppo A37/8.0 ٜٔ 41 48 3 _ _ محمد فخر .4

 Samsung ٕٜ 65 24 3 _ _ فيروز .5

M20/9.0 

 Oppo A3s ٜٗ 71 24 _ _ _ نائمة .6

 Redmi 5A/7.0 ٘ٛ 31 52 3 _ _ ليليك .7

 Oppo A37/5.1 ٘ٛ 31 52 3 _ _ محمد حسبى .8

 Samsung/7.0 ٜٛ 45 44 _ _ _ محمد لبيب .9

 Redmi3X/6.0 ٕٛ 15 64 3 _ _ محمد أوليأ .11

 Oppo/6.0 ٜٛ 45 44 _ _ _ محمد يوسريل .11
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 Redmi 4A/7.1 ٜٓ 51 41 _ _ _ فيرا  .12

 Oppo A1k/9.0 ٙٛ 35 48 3 _ _ سيتي مريعة .13

 Samsung/5.0 ٜٓ 55 32 3 _ _ حسنا .14

 Samsung/5.0 ٜٗ 75 16 3 _ _ نعمة .15

 Asus ٛٛ 71 12 6 _ _ مولدة .16

Zenfone/6.0 

 Redmi2/4.0 ٗٛ 25 56 3 _ _ زائمة .17

 Oppo A7/8.1 ٕٜ 61 32 _ _ _ زولفيان .18

 Lenovo/6.0 ٜٔ 61 28 3 _ _ حشام .19

 Samsung/6.0 ٜ٘ 75 21 _ _ _ سفينة .21

  1761 مجموع

 

   النتيجة األعلى = رلموع األسئلةx  ادلستجيبُترلموع × النتيجة مقياس األعلى 

 )النتيجة األعلى( ٕٓٓٓ=   ٕٓ× ٘×  ٕٓ

   النتيجة األقلى = رلموع األسئلةx ادلستجيبُترلموع × النتيجة مقياس األقلى 
 )النتيجة األقلى( ٓٓٗ=   ٕٓ× ٔ×  ٕٓ

  = النتيجة األخَت 

قيمة  
∑  رلموع النتيجةادلقياس     
∑ النتيجةاألعلى 
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 حصل بأكملو ادلبدئية التجربة يؤديها اليت الحظةفادل السابق، احلساب على بناء 

 النتيجة فهذه ،”Likert“ليكَتت  اللياقة مقايس جدول ناسب % . إذا ٛٛعلى   

 .بشّدة موافق  من ادلعيار

 

 الثانية اإلصالحات (7
 بأن ادلنتج الثانية واالقًتاحات إلصالحات التعليقات الباحث وجد السابقة االستبانة ومن 

 :يلي مبا .أحسن يكون

 اإلندونيسية اللغة على حيتوي التطبيق شعار .1
 ثقيل بايت ميجا ٛ.ٗ التطبيق حجم .2
 االستخدام وإجراءات التطبيق وصف إضافة .3
 تعمل ال اإلندونيسي العريب العمود يف العربية الكتابة .4
 اجملتمع وتصحيح الكلمات تكرار/  الكلمات إضافة .5

 
 الميدانية التجربة (8

 ميع الفصل جل االستبانة من البيانات،  ةواسع التجربةأو  ادليدانية التجربة نتائج عرض
 لطلبة ٘ٙفصول( أو  ٗ)

 (13) ة عشرلثالثا الجدول

 الميدانية التجربة االستبانة نتيجة

رقم 
 المستجيبين

 

 مجموع نتيجة اإلجابة
مجموع 
 النتيجة

 الجوال/أندرويدجنس 
1 2 3 4 5 

1.  _ _ _ 12 75 ٜ٘ Redmi note7/8.0 
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2.  _ _ 3 28 61 ٜٔ Oppo F5/6.0 

3.  _ _ _ 36 55 ٜٔ Redmi A3s 

4.  _ _ _ 61 25 ٛ٘ Oppo A37/8.0 

5.  _ _ 3 16 75 ٜٗ Samsung M20/9.0 

6.  _ _ _ 16 71 ٜٙ Oppo A3s 

7.  _ _ 3 28 61 ٜٔ Redmi 5A/7.0 

8.  _ _ 3 48 35 ٛٙ Oppo A37/5.1 

9.  _ _ _ 41 51 ٜٓ Samsung/7.0 

11.  _ _ 3 64 15 ٕٛ Redmi3X/6.0 

11.  _ _ _ 44 45 ٜٛ Oppo/6.0 

12.  _ _ 3 36 51 ٜٛ Redmi 4A/7.1 

13.  _ _ 3 52 31 ٛ٘ Oppo A1k/9.0 

14.  _ _ _ 24 71 ٜٗ Samsung/5.0 

15.  _ _ 3 44 35 ٕٛ Samsung/5.0 

16.  _ _ 3 24 65 ٜٕ Asus Zenfone/6.0 

17.  _ _ _ 21 75 ٜ٘ Redmi2/4.0 

18.  _ _ 3 68 11 ٛٔ Oppo A7/8.1 

19.  _ _ 3 72 5 ٛٓ Lenovo/6.0 

21.  _ _ 3 48 35 ٛٙ Samsung/6.0 

21.  _ _ 3 16 75 ٜٗ Samsung/9.0 

22.  _ _ 3 41 51 ٜٖ Oppo /7.0 

23.  _ _ _ 36 55 ٜٔ Redmi A3s 

24.  _ _ _ 61 25 ٛ٘ Oppo A37/8.0 

25.  _ _ _ 16 81 ٜٙ Samsung M20/9.0 

26.  _ _ 3 52 31 ٛ٘ Oppo A3s 
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27.  _ _ 9 36 41 ٛ٘ Redmi 5A/8.0 

28.  _ _ 3 36 51 ٜ٘ Oppo A37/5.2 

29.  _ _ 12 21 55 ٛٚ Samsung/8.0 

31.  _ _ _ 21 75 ٜ٘ Redmi/7.0 

31.  _ _ _ 41 51 ٜٓ Oppo/7.0 

32.  _ _ 9 28 51 ٛٚ Redmi 4A/6.1 

33.  _ _ _ 41 51 ٜٓ Oppo A1k/9.0 

34.  _ _ _ 21 75 ٜ٘ Samsung/5.0 

35.  _ _ 3 32 55 ٜٓ Samsung/8.0 

36.  _ _ _ 71 24 ٜٗ Asus Zenfone/8.0 

37.  _ _ 3 36 51 ٜٛ Redmi2/4.0 

38.  _ _ _ 81 16 ٜٙ Oppo 5.1 

39.  _ _ _ 75 21 ٜ٘ Lenovo/4.0 

41.  _ _ 12 32 41 ٛٗ Samsung/4.0 

41.  _ _ 3 48 35 ٛٙ Redmi2/4.0 

42.  _ _  32 61 ٜٕ Oppo A7/8.1 

43.  _ _ 6 32 51 ٛٛ Lenovo/6.0 

44.  _ _ 6 61 15 ٛٔ Samsung/6.0 

45.  _ _ _ 44 45 ٜٛ Samsung/9.0 

46.  _ _ _ 48 41 ٛٛ Oppo /7.0 

47.  _ _ _ 21 75 ٜ٘ Redmi A3s 

48.  _ _ 3 21 71 ٜٖ Oppo A37/8.0 

49.  _ _ _ 24 71 ٜٗ Samsung M20/9.0 

51.  _ _ 6 61 15 ٛٔ Oppo A3s 

51.  _ _ _ 28 65 ٜٖ Redmi 5A/8.0 
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52.  _ _ _ 68 15 ٖٛ Oppo A37/5.2 

53.  _ _ 9 41 35 ٛٗ Samsung/8.0 

54.  _ _ 6 64 11 ٛٓ Redmi/7.0 

55.  _ _ 3 56 25 ٛٗ Oppo/7.0 

56.  _ _ _ 24 71 ٜٗ Redmi 4A/6.1 

57.  _ _ 3 41 45 ٛٛ Oppo A1k/9.0 

58.  _ _ 9 36 41 ٛ٘ Samsung/5.0 

59.  _ _ 6 48 31 ٛٗ Samsung/8.0 

61.  _ _ 6 24 61 ٜٓ Asus Zenfone/8.0 

61.  _ _ 9 41 35 ٛٗ Redmi2/4.0 

62.  _ _ 6 48 31 ٛٗ Oppo 5.1 

63.  _ _  41 51 ٜٓ Lenovo/4.0 

64.  _ _ 6 44 35 ٛ٘ Samsung/4.0 

65.  _ _ 6 16 71 ٜٕ Redmi/8.0 

  5771 مجموع

   النتيجة األعلى = رلموع األسئلةx  ادلستجيبُترلموع × النتيجة مقياس األعلى 

 )النتيجة األعلى( ٓٓ٘ٙ=   ٘ٙ× ٘×  ٕٓ

   النتيجة األقلى = رلموع األسئلةx ادلستجيبُترلموع × النتيجة مقياس األقلى 
 )النتيجة األقلى( ٖٓٓٔ=   ٘ٙ× ٔ×  ٕٓ

  = النتيجة األخَت 

قيمة  
∑   رلموع النتيجة ادلقياس    

∑ النتيجةاألعلى 
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   على حصل بأكملوادليدانية  التجربة يؤديها اليت فادلالحظة السابق، احلساب على بناء •

  ادلعيار من النتيجة فهذه ،”Likert“ ليكَتت اللياقة مقايس جدول ناسب إذا% .  ٜٛ
 األندرويد تطبيق من أحدث حيت jelly bean أندرويد من استخدام وديكن بشّدة موافق

(oreo) 
 

 النهائي اإلنتاج اإلصالحات (9

ادليدانية، قد حصل الباحث إنتاج النهائي مث إستعداد بعد اإلصالحات الثانية و التجربة 
 :النهائي جا نتاإل تصاميم ىكذا و  إلنتاج اجلماعي.

 الشعار تصميم ( أ
 
 
 

 

 

 باستخدام العربية الكتابة مع Photoshop cc 15  التطبيق مع الشعار ىذا إنشاء ًب
 8.0pt Dubai  األنواع باستخدام اإلندونسي الكتابة و8.6pt Dubai Bold  األنواع

Bold التطبيق من مكربة وصورة Vector  

 االفتتاحية الصفحة تصميم ( ب
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 الكتابة مع Android Studio 3.4  التطبيق مع االفتتاحية الصفحة ىذا إنشاء ًب
 Tradisional األنواع باستخدام العريب الكتابةو  Arial 10  األنواع باستخدام اإلندونسي

Arabic 12    .الكتابة احملمول اذلاتف على الكتابة ديكن الألن  اللغة تغيَت وبدون 
ليستطيع القرأة احلركات  العربية إىل اإلندونيسية من فقط الباحث اختار لذلكاحلركات. 

 .اجلملة بعد إضافية ولصق نسخو يستطيع  ٓٓٙٔ ادلفردات رلموعيف ىذا التطبيق. و 

 التطبيق حول معلومات تصميم ( ج

 

 

 

 الكتابة مع Android Studio 3.4  التطبيق حول معلومات الصفحة ىذا إنشاء ًب
 ىذا ادلعجم الصورة زر معArial Bold 14  و Arial 10  األنواع باستخدام اإلندونسي
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 وإجراءات التطبيق وصف إضافة .زرقاأل اللون ، األساسي التخطيط لون مع
 ىذا مشاركة وديكن. التطبيقات تطوير رلموعة على حتتوي اليت واألِساء، االستخدام

 فقط ميغابايت ٛ.ٕ ويزن رابط عرب التطبيق

 

 

 

 

 )تنفيذي( جماعيال اإلنتاج (11

 العلمي بحثال صطلحاتدل (عريب – إندونسي) ةاللغ الثنائية ادلعجم من اإلنتاج
ويف   .ٕٕٓٓأبريل  ٕ٘يف التاريخ  Google Play Storeيف  التحقق ًب ، أندرويد يف

 ٓ.٘ تصنيف مع مرة ٛ٘ٔ التعليق و جهازًا ٔ٘ٔ من ، مرة ٕ٘ٗ تنزيلو ًبأبريل  ٕٚ
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 العلمي البحث لمصطلحات اإللكتروني المعجم استخدام فعالية معرفة .ب
 أندرويد في( عربي – إندونسي)

 يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات اإللكًتوين ادلعجمودلعرفة فعالية 
إىل عشرين طالبا بعد فعل الباحث إختبار قبلي و إختبار بعدي  ، األول .أندرويد
 سهلة بأوزان ، العشرين األسئلة بنفس الطالب اختبار يتم. احملمودة / ادلبدائية التجربة

 .وصعبة ومتوسطة

 باستخدام دقائق عشر يف سؤااًل  عشرون على الطالب يعمليف إختبار قبلي، 
 :التالية الوسائل ادلساعد

 ادلنور، زلمود يونوس، العصر، معهدي، األسعاد،  : ةيعيالطب معجمKABA 
 ادلعاين : لكًتويناأل معجم، Kamus Arab Online  ،Google Translate ،Kamusku 
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 باستخدام دقائق عشر يف سؤااًل  عشرون على الطالب يعملإختبار بعدي  وعند
 بحثال دلصطلحات( عريب – إندونسي) اللغة الثنائية ادلعجمالوسائل ادلساعد : 

 : يلي فيما النتيجة . وأندرويد يف العلمي

 (14) عشر رابعةال الجدول

 بعدي إختبار و قبلي إختبار نتيجة

 األسم رقم
 إختبار نتيجة

 قبلي
 إختبارنتيجة 

 بعدي

الوسائل 
 المساعد

 قبلي إختبارعند 
 الوقت

 نعمة  .1
ٕ٘ ٛٓ 

 11 ادلنور
 دقائق
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 سييت  .2
ٖ٘ ٛٓ 

 11 ادلعاين
 دقائق

 عزيزة  .3
ٕ٘ ٚ٘ 

 11 ادلنور
 دقائق

 عناية  .4
ٔٓ ٜٓ 

Kamus Arab 
Online 

11 
 دقائق

 حسنا  .5
ٕ٘ ٚ٘ 

 11 ادلعاين
 دقائق

 عافيتا  .6
ٕٓ ٜٓ 

Kamus Arab 
Online 

11 
 دقائق

 سفينة  .7
ٔٓ ٜ٘ 

Kamusku 11 
 دقائق

 يسرل  .8
٘ ٜ٘ 

Kamusku 11 
 دقائق

 نائمة  .9
ٖ٘ ٜٓ 

 11 زلمود يونوس
 دقائق

 فَتوز  .11
٘ٓ ٛ٘ 

 11 األسعاد
 دقائق

 ليليك  .11
ٔ٘ ٔٓٓ 

 11 معهدي
 دقائق

 ىشام  .12
٘ٓ ٛ٘ 

KABA 11 
 دقائق

 موليدة  .13
ٕٓ ٛ٘ 

 11 معهدي
 دقائق

 11 زلمود يونوس ٓٓٔ ٓٗ زئمة  .14
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 دقائق
 لبيب  .15

ٗ٘ ٚٓ 
KABA 11 

 دقائق
 فجرول  .16

ٚ٘ ٜٓ 
Google 

Translate 
11 
 دقائق

 أولياء  .17
ٚٓ ٚ٘ 

Google 
Translate 

11 
 دقائق

 حسب  .18
٘ٓ ٛٓ 

KABA 11 
 دقائق

 زلفيان  .19
٘٘ ٜٓ 

KABA 11 
 دقائق

 فَتا  .21
ٕٓ ٜٓ 

 11 األسعاد
 دقائق

 

 اختبار استخدام مث ال أم طبيعي توزيع لديها البحث بيانات كانت إذا ما دلعرفة
 ديكن للبيانات الطبيعية احلالة الكتشاف واحدة طريقة(. Normality Test) الطبيعية

 بشكل Shapiro Wilk اختبار يستخدم، Shapiro Wilk طريقة باستخدام هبا القيام
 من أكثر) كبَتة عينة حجم كان إذا، (بيانات ٓ٘ من أقل) العدد الصغَتة للعينات عام
 Kolmogorov Smirnov.4طريقة  يستخدم الطبيعية احلالة اختبار فإن ،( بيانات ٓ٘

 

 

                                                           
4
 https://www.spssindonesia.com/2015/05/cara-uji-normalitas-shapiro-wilk-dengan.html?m=1  

 ٕٕٓٓأبريل  ًٓٔب الوصول إليو يف 

https://www.spssindonesia.com/2015/05/cara-uji-normalitas-shapiro-wilk-dengan.html?m=1
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 (15) خامسة عشرال الجدول

 (Normality Test) الطبيعية اختبار

 طبيعي توزيع هالدي= 0.05< 0.332النتيجة إختبار قبلي :  -
 طبيعي توزيع هالدي=  0.05< 0.360النتيجة إختبار بعدي :  -

 
 أندرويد التطبيق استخدام وبعد قبلة روق النتيجة التعلم من اجملموعف وحتليل ادلستوى

 من جزء ىوPaired Sample T-test  اختبار Paired Sample T-test.تقوم بالرموز 
 الزمٍت الفاصل مقياس بيانات ىي عام بشكل ادلستخدمة البيانات، مقارنة َتربة

(Interval )نسبة أو  (Ratio) معرفة إىل االختبار ىذا يهدف .الكمية البيانات من 
 5.الصلة ذات أو ادلزدوجة العينة يف متوسط فرق ىناك ىل

 (16) سادسة عشرال الجدول

 Paired Sample T-test  اختبار

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Pretest 34.00 20 19.908 4.451 

Posttest 86.00 20 8.522 1.906 

 

                                                           
5
 https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-uji-paired-sample-t-test-dan.html?m=1 

 ٕٕٓٓأبريل  ًٓٔب الوصول إليو يف 
 

Tests of Normality 

 test Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai 
pre test .174 20 .113 .948 20 .332 

post test .181 20 .086 .950 20 .360 

a. Lilliefors Significance Correction 

https://www.spssindonesia.com/2016/08/cara-uji-paired-sample-t-test-dan.html?m=1
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 34.00إختبار قبلي :  (Mean) ادلتوسطالنتيجة  -

 86.00إختبار بعدي :  (Mean) ادلتوسط النتيجة -

 ىناكإذن،  .إختبار قبليعلى البيانات أعلى من إختبار بعدي يوضح ىذا أن 
 في التعلم نتائج بين فرق هناك. الصلة ذات أو ادلزدوجة العينة يف متوسط فرق

 البعدي االختبار في التعلم ونتائج القبلي االختبار
  

لذا خضعت   0.000 .(p <0.05)لعينة احلالة ىذه  tailed-2)كانت قيمة الداللة )
(. بناًء على significantنتائج االختبار األويل واالختبار النهائي لتغيَتات كبَتة )

اإلحصائيات الوصفية ، يثبت االختبار األويل واالختبار النهائي أن االختبار النهائي 
 تعلم نتائج زيادة تأثير له الباحث طوره الذيأندرويد  تطبيق  أعلى. ديكن اختتام

 .الطالب
 فعالية دلعرفة Normalized Gain أو Score N-Gain استخداممث اآلخر 

 ادلسبق االختبار قبل ما اختبار رلموعة يف (Treatment)  معُت عالج أو معينة طريقة
 ما تصميم أو َتريب تصميم)One Group Pretest Posttest Design  واحدة جملموعة

 البحث وكذلك Experiment Design /Pre-Eksperimental Design  (َتريب قبل
 Quasi Experimen / True ، حقيقية َتربة أو َتربة شبو) حتكم رلموعة باستخدام

Experiment). 
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 ، والبعدي القبلي االختبار بُت الفرق حساب طريق عن االختبار ىذا إجراء يتم 
 حساب خالل من .معُت عالج أو طريقة تطبيق بعد أو قبل فرقًا يعطي اختبار وىو

 6.فعال غَت أو فعاالً  معينة أداة أو طريقة تطبيق أو استخدام ىل معرفة ديكننا ، الفرق
 

 

 (17) سابعة عشرال الجدول

 Normalized Gain أو Score N-Gain ختبارا

 

  ٓٓٔ  ىي علىالنتيجة أ( Minimum) ٚٙ.ٙٔ تظهر ىذه النتيجة أصغر ىي
(Maximumو ) تظهر Mean Ngain Score  أكرب من  ٓٚ <   ٚ.ٗٚىي(

 بشدة فعال عجمادل ىذا أن يعٍت( متوسط
                                                           
6
 https://www.spssindonesia.com/2019/04/cara-menghitung-n-gain-score-spss.html?m=1 

 ٕٕٓٓأبريل  ًٓٔب الوصول إليو يف 

Descriptives 

 kelas eksperimen Statistic Std. Error 

NGAIN_PERSEN 1 

Mean 74.7366 4.47553 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 65.3692  

Upper Bound 84.1040  

5% Trimmed Mean 76.5592  

Median 75.5556  

Variance 400.607  

Std. Deviation 20.01518  

Minimum 16.67  

Maximum 100.00  

Range 83.33  

Interquartile Range 21.88  

Skewness -1.259 .512 

Kurtosis 2.511 .992 

https://www.spssindonesia.com/2019/04/cara-menghitung-n-gain-score-spss.html?m=1
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 الفصل الخامس

 الخاتمة
 البحث نتائج -أ

 دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعةعن  العلمي البحث إجراء من انتهاء بعد
 االستنتاج ، فحصل الباحث على أندرويد يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث
 :األخري

( عربي – إندونسي) العلمي البحث لمصطلحات اإللكتروني المعجم صناعةتم  .1
 أندرويد في

 اإللكرتوين ادلعجم ىذا إىل جدا حمتاجون أهنم الطالب احتياج حتليل نتائج إىل استنادا 
 بتصميم الربنامج ىذا وأعد أندرويد، يف( عريب – إندونسي) العلمي البحث دلصطلحات

 وتصميم البيانات، مجع ، وادلشكالت احلاجات حتليل) Borg and Gall خطوات عشر
 الثانية، اإلصالحات ادلبدئية، التجربة األوىل، اإلصالحات اخلرباء، من التحكيم اإلنتاج،
 ادلعجم أما .(تنفيذي) النهائي اإلنتاج النهائي اإلنتاج اإلصالحات ادليدانية، التجربة
  :اآليت ادلنتج مبواصفات الباحث ادلطور

 يف الطلبة حيمل أن يستطيع ادلعجم ىو لو شكل اإللكرتين بإستخدام أندرويد أي (أ 
 .العربية لتعليم اللغة ومكان وقت أي

ادلعجم فيو مصطلحات البحث العلمي بللغة اإلندونيسيا و ترمجة يف اللغة  (ب 
 عريب(. –لغتني أو ادلعجم الثنائية اللغة )إندونسي  العربية.

 ادلفردات مبوضوع أو الكلمات شرح الذي نوع ىذا ادلعجم ىو ادلعجم ادلوضوعي (ج 
 معني.

 (.Oreoحيت أحدث من تطبيق األندرويد ) Jelly Beanاستخدام من أندرويد  (د 
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( و طريقة Word Searching Methodيف منهاجان : إستعاب اجلملة ) (ه 
 (.Scrolling Methodالتمرير )

 كلمة  1600يتكون من  (و 
 (Copy Paste)باحلركات و يستطيع نسخ ولصق  (ز 

 
 – إندونسي) العلمي البحث لمصطلحات اإللكتروني المعجم صناعة صالحية .2

 أندرويد في( عربي
 : يلي مبا نتيجة إىل حصل اخلرباء من التصديق  (أ 

 اللياقة مقايس جدول ناسب % . إذا 88على    حصل احملتوى بأكملو خرباء (1
 .موافق بشّدةمن ادلعيار   النتيجة فهذه ،”Likert“ليكريت 

 مقايس جدول ناسب % . إذا 87على    حصل وسائل أندرويد بأكملو خرباء (2
 .موافق بشّدةمن ادلعيار   النتيجة فهذه ،”Likert“ليكريت  اللياقة

 احملدودة / ادلبدائية التجربة (ب 

ليكريت  اللياقة مقايس جدول ناسب % . إذا 88على  حصل التجربة ادلبدئية بأكملو
“Likert”، موافق بشّدةمن ادلعيار   النتيجة فهذه. 

 ادليدانية التجربة (ج 

 اللياقة مقايس جدول ناسب إذا% .  89   على حصل بأكملو ادليدانية التجربة
  بشّدة موافق  ادلعيار من النتيجة فهذه ،”Likert“ ليكريت

 العربية اللغة تعليم يف باستعمالو موافق بشّدة ادلصنع ادلعجم أن على يدل احلال ىذا
 .والطلبة وادلدرس اخلرباء يعطيها الاليت واالقرتاحات باىتمام التعليقات

 )تنفيذي(ماعي اجل اإلنتاج (د 
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 العلمي بحثال دلصطلحات (عريب – إندونسي) اللغة الثنائية ادلعجم من اإلنتاج
ويف   .2020أبريل  25يف التاريخ  Google Play Storeيف  التحقق مت ، أندرويد يف

 5.0 تصنيف مع مرة 158 التعليق و جهازًا 151 من ، مرة 245 تنزيلو متأبريل  27

 

 – إندونسي) العلمي البحث لمصطلحات اإللكتروني المعجم استخدام فعالية .3
 أندرويد في( عربي

 (Normality Test) الطبيعية اختبار (1
 طبيعي توزيع هالدي= 0.05< 0.332النتيجة إختبار قبلي :  -
 طبيعي توزيع هالدي=  0.05< 0.360النتيجة إختبار بعدي :  -

 Paired Sample T-test  اختبار (2

 34.00( إختبار قبلي : Mean) ادلتوسطالنتيجة - 

 86.00( إختبار بعدي : Mean) ادلتوسط النتيجة -
 فرق ىناكإذن،  .إختبار قبليعلى البيانات أعلى من إختبار بعدي يوضح ىذا أن 

 االختبار في التعلم نتائج بين فرق هناك. الصلة ذات أو ادلزدوجة العينة يف متوسط
 البعدي االختبار في التعلم ونتائج القبلي

 Normalized Gain أو Score N-Gain اختبار (3
  100  ىي علىالنتيجة أ( Minimum) 16.67 تظهر ىذه النتيجة أصغر ىي

(Maximumو ) تظهر Mean Ngain Score  أكرب من  70 <   74.7ىي(
 بشدة فعال عجمادل ىذا أن يعين( متوسط
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 البحث مقترحات -ب

 أن يستطيع ادلعجم ىذا الباحث رجى السابقة، البحث نتائج عن البيانات من

  .العربية اللغة تعليم اشرتاك يف الطالب يساعد ويسهل

 العلمي البحث دلصطلحات اإللكرتوين ادلعجم صناعة يرد الذي طلبةل كادلراجعو 
 اللغة لتعليم ادلعجم وينفع يهتم أن طلبةال . ويستطيعأندرويد يف( عريب – إندونسي)

 ماميكن. بأحسن العربية تعليم اللغة يف ومكان وقت أي يف العربية
 ادلعجم جيعل :ادلثال .البحث ىذا أن حيسنوا اآلخرين للباحثني الباحث رجى و 

أكثر ادلفردات من ىذا بأكثر اللغة، أو دلصطلحات البحث العلمي  ادلعجم جيعل
يعطى  اهلل ذالك. عسى وغري اآلخر كتاب من ادلعجم بصناعة ، أوميكنادلعجم 
 وكلكم إيل والنجاج التوفيق



 المراجع

 العربي الكتب من

  احللقة العلميةواألداء.  والقياس التقومي مفاهيم. 3102.اجمليد عبد عودة أمحد

 رياض: كلية التدريب قسم الربامج التدريبية .األمين العمل يف األداء قياس

 تطوير الوسيلة التعليمية ملهارة القراءة على أساس أندرويد: . 3102أولياء، مايا. 

 . قسم تعليم يف املدرسة فرينج سيوو الثانوية اإلسالمية احلكومية ، ملبونج بالتطبيق

اللغة العربية. كلية الدراسات العليا. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 .احلكومية ماالنج

 تطوير املادة التعليمية يف اجلملة . 3106. املاجستري رسالة ألديال، تشيرتا ريسمي فطري.

االستفهامية من خالل أندرويد بالتطبيق على املدرسة الثانوية اإلسالمية الثانية 

. كلية العلوم الرتبية والتعليم. جامعة قسم تعليم اللغة العربية احلكومية مبدينة باتو

 كليةقسم تعليم اللغة العربية.   .نجماال احلكومية موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية

 .نجماال احلكومية ة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية. جامعالعليا الدراسات

 . . قاموس كرابياك العصري عريب إندونسي3112 .أتبيك علي



Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak.  

  الذايت التعلم أساس على املفردات مادة تطوير .3102. املاجستري رسالة .الرمحن توفيق

 .باسوروان لببجي اإلسالمية اإلبتدائية النجاح دار مدرسة يف أندرويد بربنامج

ة موالنا مالك إبراهيم . جامعالعليا الدراسات كلية. قسم تعليم اللغة العربية

 .نجماال احلكومية اإلسالمية

                                                . الرياض: جامعة امللك سعوداملعاجم اللغوية . ه0232جودات جقمقجي. 

 كلية اللغات والرتمجة.

  العربية املنظمةاألساسي.  العرب املعجم .السنة بدون .العرب ين اللغو الكبار من مجاعة

 .والعلوم والثقافة للرتبية

  على أندرويد باستخدام احملادثة مواد تطوير. 3106. املاجستري رسالة. حممود حنيف

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك والنام جامعة مبعهد اليومية املواقف أساس

ة موالنا مالك . جامعالعليا الدراسات كليةقسم تعليم اللغة العربية.   .ماالنج

 .نجماال احلكومية إبراهيم اإلسالمية

  .العلمية وممارسته النظرية أساسيته لميعال ثالبح . 3111 .دويدري وحيد رجاء



 .الفكر بريوت: دار

 .رياضاملعجم العريب, حبوث املادة واملنهج والتطبيق. . بدون سنة .زكي قاسم

 لطلبة قسم التعليم اللغة  أندرويدوسيلة تعليم النحو  تطوير .. 3106سوسيال. 

قسم تعليم اللغة  .العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميةالعربية. كلية العلوم الرتبية والتعليم. جامع

 .نجاحلكوميةماال

 تطوير املعجم العربية للجميع اإللكرتوىن على أساس  .3102. عبد العزيز

 قسم تعليم اللغة العربية. كلية العلوم الرتبية .. البحث اجلامعياألندرويد

 نج.احلكوميةماال والتعليم. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

           الشؤون عمادة  :رياض .املعجم وصناعة اللغة علم . 0220 .القامسي علي

 .املكتبات

  أندرويد بإستخدامWondershare Quiz Creator . تطوير وسائل التقومي 3106مزدلفة. 

لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك  بربنامج املكثف لتعليم اللغة العربية

قسم تعليم اللغة العربية. كلية العلوم الرتبية  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .نجاحلكوميةماال والتعليم. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية



 . جاكرتا: حممود يونس والذريةإندونسي-قاموس عريب. 0222حممود يونس. 
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 سيرة الذاتية
 : أمحد فخر العزيز   اإلسم 

 3991 –جوليو  -72: جاكارتا،  مكان ميالد وتارخيو 

 ججومبان –فالصا  –: لوساري    العنوان 

 474204047220:   رقم اجلوال 

 fahriel77@gmail.com : الربيد اإللكرتوين 

 مراحل الدراسية
 رقم املستوى الدراسي متجرج
سورابايا -روضة األطفال توناس إسالم، باجناه  3999  3.  
تربية حفظ الغالم و البنات بستان األوىل صديقية،  7442

ججومبان –فالصا  –لوساري   
7.  

تربية حفظ الغالم و البنات بستان األوىل صديقية،  7447
ججومبان –فالصا  –لوساري   

1.  

صديقية ، تربية حفظ الغالم و البنات بستان الثالث  7433
  ججومبان –فالصا  –لوساري 

0.  

 والتعليم. الرتبية علوم كلية  .العربية اللغة تعليم قسم 7432
ججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالن  

 

4.  

جامعة  .العلي الدراسة كلية  .العربية اللغة تعليم قسم 7474
جموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالن  

2.  

 

 



 قائمة الحضور
والتعليم. الرتبية علوم كلية  ، مستوى السادس.العربية اللغة تعليم قسم  

ججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالن   
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 المحتوى خبراء من التصديق

 



 تطبيق أندرويد التصميم خبراء من التصديق 

 

 



LEMBAR PRE TEST PENGGUNAAN  

KAMUS BILINGUAL INDONESIA – ARAB UNTUK ISTILAH 

PENELITIAN BERBASIS ANDROID 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : 

NIM    : 

Kelas / Semester  :  

Waktu    : 

Tipe Hp / Android   : 

Menggunakan alat bantu : 

B. Terjemahkanlah kata-kata berikut (satu soal lima poin)

1.  Ambigu leksikal  

2.  Analisis korelasi  

3.  Angka index  

4.  Desain quasi eksperimen  

5.  Distribusi multi variant  

6.  Angket  

7.  Batasan istilah  

8.  Daftar lampiran  

9.  Data kualitatif  

10.  Data sekunder  

11.  Eksperimen fungsional  

12.  Fleksibilitas  

13.  Hipotesis terarah  

14.  Kelompok homogen  

15.  Variabel acak  

16.  Wawancara  

17.  Tes  

18.  Sumber data  

19.  Studi kasus  

20.  Penelitian pengembangan  

TOTAL NILAI :  



 

LEMBAR POST TEST PENGGUNAAN  

KAMUS BILINGUAL INDONESIA – ARAB UNTUK ISTILAH PENELITIAN 

BERBASIS ANDROID 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : 

NIM    : 

Kelas / Semester  :   

Waktu    : 

Tipe Hp / Android   : 

Menggunakan alat bantu 

B. Terjemahkanlah kata-kata berikut (satu soal lima poin)

1.  Angket  

2.  Batasan istilah  

3.  Daftar lampiran  

4.  Data kualitatif  

5.  Data sekunder  

6.  Eksperimen fungsional  

7.  Fleksibilitas  

8.  Hipotesis terarah  

9.  Kelompok homogen  

10.  Variabel acak  

11.  Wawancara  

12.  Tes  

13.  Sumber data  

14.  Studi kasus  

15.  Penelitian pengembangan  

16.  Ambigu leksikal  

17.  Analisis korelasi  

18.  Angka index  

19.  Desain quasi eksperimen  

20.  Distribusi multi variant  

TOTAL NILAI :  



LEMBAR ANGKET RESPON PENGGUNA (MAHASISWA) 

UJI PRODUK TERBATAS 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : 

NIM  : 

Kelas  : 

Semester : 

Tipe Hp/Android  : 

B. TUJUAN 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui respon pengguna (mahasiswa) pada uji produk terbatas 
dari media “Kamus Bilingual Indonesia – Arab Untuk Istilah Penelitian Berbasis Android” 

C. PETUNJUK 
Berilah tanda ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda 
Makna poin penilaian sebagai berikut: 

1  = Sangat Kurang Baik 

2  = Kurang Baik 

3  = Cukup Baik 

4  = Baik 

5 = Sangat Baik 
 

D. TABEL PENILAIAN

NO Pernyataan Penilaian 

 1 2 3 4 5 

Aspek Pemograman 

1 Kemudahan pemakaian aplikasi      

2 Kemudahan alih bahasa terjemah      

3 Ketepatan reaksi tombol (button)      

4 Kemudahan masuk dan keluar dari program      

5 Kemudahan install/download aplikasi      

6 Kemudahan akses salin tempel (copy paste)      

Aspek Isi 

1 Kejelasan bahasa yang digunakan      

2 Tidak ada kata/kalimat yang menyimpang      

3 pencarian kosakata dan makna sesuai      

4 
Melalui media ini Anda lebih mudah memahami 

kosakata/istilah penelitian 
     

Aspek Tampilan 

1 Penataan tata letak menarik      

2 Kesesuaian pemilihan background dan warna      

3 Logo aplikasi menarik      

4 Kesesuaian pemilihan ukuran dan jenis huruf      

Aspek Penggunaan 

1 
Sistem Scroll dan Search memudahkan 

pencarian 
     

2 
Pengunaan aplikasi lebih mudah dari kamus 

cetak 
     

3 
Pencarian kata melalui  aplikasi lebih cepat dari 

kamus cetak 
     

4 
Penggunaan aplikasi lebih efektif dari kamus 

cetak 
     

5 
Download aplikasi lebih murah  dari kamus 

cetak 
     

6 
Penggunaan aplikasi praktis bisa dipakai 

dimana saja dan kapan saja daripada kamus 
cetak 

     

TOTAL SKOR  



LEMBAR ANGKET RESPON PENGGUNA (MAHASISWA) 
UJI PRODUK TERBATAS 

A. IDENTITAS RESPONDEN 
  
Nama   : 
NIM  : 
Kelas  : 
Semester : 
Tipe Hp/Android  : 
  
B. TUJUAN 
Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengetahui respon pengguna (mahasiswa) pada uji produk 
terbatas dari media “Kamus Bilingual Indonesia – Arab Untuk Istilah Penelitian Berbasis Android” 
C. PETUNJUK 
Berilah tanda ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda 
Makna poin penilaian sebagai berikut: 
  
1  = Sangat Kurang Baik 
2  = Kurang Baik 
3   = Cukup Baik 
4  = Baik 
5  = Sangat Baik 

D. Tabel Penilaian 

 

 

 

NO Pernyataan Penilaian 

 1 2 3 4 5 

Aspek Pemograman 

1 Kemudahan pemakaian aplikasi      

2 Kemudahan alih bahasa terjemah      

3 Ketepatan reaksi tombol (button)      

4 Kemudahan masuk dan keluar dari program      

5 Kemudahan install/download aplikasi      

6 Kemudahan akses salin tempel (copy paste)      

Aspek Isi 

1 Kejelasan bahasa yang digunakan      

2 Tidak ada kata/kalimat yang menyimpang      

3 pencarian kosakata dan makna sesuai      

4 Melalui media ini Anda lebih mudah memahami 
kosakata/istilah penelitian  

     

Aspek Tampilan 

1 Penataan tata letak menarik      

2 Kesesuaian pemilihan background dan warna      

3 Logo aplikasi menarik      

4 Kesesuaian pemilihan ukuran dan jenis huruf      

Aspek Penggunaan 

1 Sistem Scroll dan Search memudahkan 
pencarian 

     

2 Pengunaan aplikasi lebih mudah dari kamus 
cetak 

     

3 Pencarian kata melalui  aplikasi lebih cepat dari 
kamus cetak 

     

4 Penggunaan aplikasi lebih efektif dari kamus 
cetak 

     

5 Download aplikasi lebih murah  dari kamus cetak      

6 Penggunaan aplikasi praktis bisa dipakai dimana 
saja dan kapan saja daripada kamus cetak 

     

TOTAL SKOR  



  ر( و ي)تاغوه عاري ساندي الماجست تطبيق أندرويد التصميم خبراءمع
 (توفيق الرحمن)دوكتور  المحتوى خبراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع مستجيب البخث 

 



 


	PENDAHULUAN-18720103.pdf
	ISI BAB 1-18720103.pdf
	ISI BAB 2-18720103.pdf
	ISI BAB 3-18720103.pdf
	ISI BAB 4-18720103.pdf
	ISI BAB 5-18720103.pdf
	Daftar Pustaka-18720103.pdf
	LAMPIRAN-18720103.pdf

