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 استهالل
ّ

 :قَاَل َتَعاىل 

َِن  ﴿ َةٖ م  واْ ِمنم  فَبَِما رَۡحم ا َغلِيَظ ٱلمَقلمِب ََلنَفضُّ ۖۡ َولَوم ُكنَت َفظًّ ِ ِِلَت لَُهمم ٱَّلله
م   َت َفَتَوَّكه رِِۖ فَإَِذا َعَزمم مم

َ فِرم لَُهمم وََشاوِرمُهمم ِِف ٱۡلم َتغم ُف َعنمُهمم َوٱسم لَِكۖۡ فَٱعم َحوم
نَِي   ِ مُمَتَوّك  َ ُُيِبُّ ٱل ِِۚ إِنه ٱَّلله  ﴾ ١٥٩لََعَ ٱَّلله

ّ

 159ّاآليةآلّعمرانّصورةّ
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 إهداء
 

 إىل أمي....  

 منّعلَّمتينّالعطاء،ّوغمرتينّحبناهناّوكرمهاّ.

 إىل أيب.... 

 منّمنّعلَّمينّكيفّأقفّبكلّثباتّفوقّاألرض.

 إىل أخي اخللوق....  

 منّعلَّمينّأنّاحلياةّمنّدونّترابطّوحبّوتعاونّالّتساويّشيًئاّ.

ّأنّينالّرضاكمّ.إنّإهنائيّعمليّملّيكنّليتمّ  لوالّدعمكم،ّوأمتَّنَّ
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 شكر وتقدير 

 
ِسهِ قالّتعاىلّ ُكُر ِِلَفم ُكرم فَإِنهَما يَشم ّ{12}لقمانّ:ّ َوَمن يَشم

ّمنّملّيشكرّالناس،ّملّيشكرّهللاّعزّوجل:ّّّوقالّرسولهّالكرمي

ّكثياّطيباّمباركاّملئّالسماواتّواألرضّعلىّماّأكرمينّبهّمنّإمتامّ أمحدّهللاّتعاىلّمحدا
ّهذهّالدراسةّاليتّأرجوّأنّتنالّرضاه.ّّ

 مثّأتوجهّجبزيلّالشكرّوعظيمّاالمتنانّإىلّكلّمنّ:

1. ّّ الدكتورّّفضيلة الدينّّمّ.األستاذّ إبراهيمّّّاملاجستي،ّمديرّّزينّ جامعةّموالانّمالكّ
 احلكوميةّمباالنج.ّاإلسالمية

ّّّّفضيلة .2 عليّّاحلاجّّالدكتوراألستاذ والتعليمّّّنورّ الرتبيةّ علومّ ّكليةّ مدير املاجستي،ّ
 جامعةّموالانّمالكّإبراهيمّاإلسالميةّاحلكوميةّمباالنجّ.

،ّرئيسّقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّجامعةّاحلاجّبصريّمصطفىّاملاجستيّّالدكتورّّفضيلة .3
 اإلسالميةّاحلكوميةّماالنجّ.موالانّمالكّإبراهيمّ

حفظهّهللاّوأطالّيفّعمره،ّلتفضلهّالكرميّّّ،حممدّابنّأمحدّاملاجستيّّستاذاألّّفضيلة .4
 ّابإلشرافّعلىّهذهّالدراسة،ّوتكرمهّبنصحيّوتوجيهيّحىتّإمتامّهذهّالدراسةّ.

األسات .5 العربيةّّواألستاذاّتّّّذيمجيعّ اللغةّ تعليمّ قسمّ إبراهيمّّّيفّ مالكّ موالانّ جبامعةّ
 اإلسالميةّاحلكوميةّماالنج.

 واألستاذاتّيفّاملدرسةّالثانويةّاإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّجناويّ.ّّذيمجيعّاألسات .6
ّواألستاذاّتّّذيومجيعّاألساتمديرّاملدرسةّالثانويةّاإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّجناويّّ .7

 ّ.دراسةالّهالباحثّيفّهذّالذينّساعدواّالصفّاحلاديّعشريفّّتالميذوال



 و 

 

جبامعةّموالانّمالكّإبراهيمّاإلسالميةّّّتعليمّاللغةّالعربيّةمجيعّإخواينّوأخوايتّيفّقسمّّ .8
 احلكوميةّماالنجّعلىّدعمهمّوتشجيعهمّلناّعلىّإمتامّالدراسةّ.

ّ
م2021ّّيوليو23ّّماالنج،ّ
ّالباحثّ،

 
 موالان يوسف قرضوي 
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية و التعليم

ّراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جبامعة موالان مالك إب
 

 
 
ّ

ّّّ

 

 تقرير رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

جبامعةّموالانّّعيمّّّلالرتبيةّوالتّّعلومّّقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّبكليةّّرئيسّّملكاستقدّّ
ّمالكّإبراهيمّاإلسالميةّاحلكوميةّماالنجّالبحثّاجلامعيّالذيّكتبهّالباحثّّ:

ّموالانّيوسفّقرضوّي:ّّّاالسم

16150068ّ:ّّالرقمّاجلامعّي

ّكتابّّ:ّّّعنوانّالبحث "العربيةّللطالب"ّلفهمّنصّالقراءةّيفّّتطويرّمادةّاملفرداتّيف
 املدرسةّالثانويةّاإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّجناوّي

ّالشكلّّ ّليكونّعلى ّالالزمة ّالتعديالتّواإلصالحات وقدّنظرانّوأدخلناّفيهّبعض
لقسمّّّّ(S1ّ)ّّسرجاانّّإلمتامّالدراسةّواحلصولّعلىّدرجةاملطلوبّالستيفاءّشروطّاملناقشةّّ

ّالرتبيةّوالتعليمّللعامّالدراسيّّ ّكليةّعلوم وتقبلّمنّفائقّاإلحرتام2021ّّّتعليمّاللغةّالعربية
 وجزيلّالشكر.

ّم2021ّ نوفمرب5ّنج،ّماال
ّرئيسّقسمّتعليمّاللغةّالعربية

 

 ري مصطفى املاجستريش ب لدكتورا
 197212112000031003 رقم التوظيف: 
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 إقرار الطالب 
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم 
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 اإلشرافمواعد 

ّموالانّيوسفّقرضوي:ّّّّاالسم
 16150068:ّّّالرقمّاجلامعّي

ّحمدّابنّأمحدّاملاجستّي:ّّّّاملشرف
القراءةّيفّّفهمّنصّّلّّّكتابّ"العربيةّللطالب"ّيّفّّمادةّاملفرداّتتطويرّّ:ّّّعنوانّالبحث

ّاملدرسةّالثانويةّاإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّجناوّي
ّالتوقيّعّالوصّفّالتاريخّالرقّم
ّّاملوضوّع2/2020ّّ/17ّ.1
1ّّ-3ّالفصل4/2020ّّ/17ّ.2
1ّّ-3ّالفصل2020ّّ/9/5ّ.3
1ّّ-3اإلصالحاتّالفصل2020ّّّ/10ّ/21ّ.4
5ّّ-4الفصل9/2021ّّّ/30ّ.5
ّّاإلصالحاتّمجعّالفصل2021ّّ/10ّ/29ّ.6
 4ّالفصل1/11/2021ّّّ.7
 5ّالفصل3/11/2021ّّّ.8

ّم2021ّ نوفمرب5ّماالنج،ّ
ّتعليمّاللغةّالعربيةرئيسّقسمّ

 
 ري مصطفى املاجستريش ب دكتورال

 197212112000031003 رقم التوظيف: 



 م 

 

 مستخلص البحث 
ّفهماملفرداتّيفّكتابّ"العربيةّللطالب"ّلّّمادةتطويرّّّّ،2021ّّقرضوي، موالان يوسف.

جناوّيّّنص الثالثةّ احلكوميةّ اإلسالميةّ الثانويةّ املدرسةّ يفّ البحثّالقراءةّ ّ.
ّكليةّعلومّالرتبيةّوالتعلياجلامعي م.ّجامعةّموالانّمالكّّ.ّقسمّتعليمّاللغةّالعربية.

 حمدّابنّأمحدّاملاجستي:ّّّحتتّإشرافّإبراهيمّاإلسالميةّاحلكوميةّماالنج.
ّعلىّشكلّالقاموسّاملساعدّالقراءةّاملفرداتّلفهم،ّطورّالباحث:ّرئيسيةالّتالكلم

ّاملادةّّ ّالقراءةّالقراءةّهي ّدروس ّيتفو قونّيف ّال ذين ّالطالب ّاألخرى. ّاملواد ّبني املهم ة
ّقادرينّ ّالطال ب ّيكون ّلن ّالتعليم.ّوابملثل، ّمستوايت ّأخرىّيفّمجيع ّمواد ّيتفو قونّيف لديهم
علىّالتفو قّيفّأي ّمادةّمنّاملادةّماّملّيكنّلديّالطال بّمهارةّالقراءةّجي دة.ّلذلكّ

ّالوسيلة ّالقراءةّهي ّالل غةّّتعد  ّلتحقيقّهدفّتعل م ّالطالبّّّّ.الرئيسي ة عدةّومعّذلك،ّيواجه
ّالقراءةّالعربية.ّأن ّإحدىّالصعوابتّكانتّّ املفرداتّّّّقلةالصعوابتّحينماّيتعل مونّنص 

قاموسّالّّمادةّاملفرداتّلفهمّنصّالقراءةّعلىّشكلّّ.ّلذلكّطورّالباحثلديّالطالّب
لطالبّالصفّاحلاديّعشرّابستخدامّطريقةّتطويرّّّّ"العربيةّللطالب"مساعدّيفّالكتبّّ

ّّ.الغبورغّّو
ّإىلّمعرفة:ّّ ّالبحث ّتطوير1ّّيُهدفّهذا املفرداتّيفّكتابّ"العربيةّّّمادة(ّخطوات

ّكتابّ"العربيةّللطالب"ّّّمادة(ّفع اليةّتطوير2ّّالقراءة.ّّّّفهمّنصللطالب"ّل املفرداتّيف
ّحلكوميةّالثالثةّجناويّ.القراءةّيفّاملدرسةّالثانويةّاإلسالميةّاّفهمّنصل

ّّ هو: البحثّ هلذاّ 1ّّوالنتائجّ املواد تصديقّخبيّ نتيجةّ التصميم72%ّّّّ(ّ وخبيّ
تؤخذّقيمةّّّّ(2،ّوهذهّتدلّعلىّأنّالقاموسّاملساعدّالئقّلتقدمهّأمامّالطالب.80%ّّ

فعاليةّاستخدامّالقاموسّاملساعدّابستخدامّاختبارّالتائيّالنحوّالتايل:ّفإنّنتائجّتعلمّ
ّكانّمتوسطّّّّالطالّب التجرييب للفصل83.48ّّّّالدرجاتّّللفصلّ الطالبّ تعلمّ ونتائجّ

ّكانّمتوسطّّ .ّلذلك،ّفإنّتعلمّاللغةّالعربيةّابستخدامّقاموس56.80ّالدرجاتّّالضابطة
 مساعدّيكونّأكثرّفاعليةّمنّعدمّاستخدامّالقاموسّاملساعد.
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ABSTRACT 

Qardhawi, Maulana Yusuf. 2021. Development of “Vocabulary Mastery” in the 

book “Arabic for Students” for learning reading skills at MAN 3 Ngawi. 

Thesis. Department of Arabic Education, Tarbiyah and Teaching Faculty, 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: M. 

Ibnu Ahmad, M.Pd 

Keywords: The researcher developed, the vocabulary for learning reading skills in 

the form of an auxiliary dictionary. 

Learning reading skills is the most important subject among others. Students 

who excel in their reading lessons excel in other subjects at all levels of education. 

Similarly, students will not be able to excel in any of the subject unless the students 

have good reading skill. Therefore, reading is the main means to achieve the goal 

of language learning. However, students face many difficulties when learning the 

Arabic reading text. One of the difficulties was the students' lack of vocabulary. 

Therefore, the researcher developed a vocabulary material to understand the reading 

text in the form of an auxiliary dictionary in the books "Arabic for students" for 

eleventh graders using the Borgh and Gall development method. 

This research aims to know: 1) the steps for developing vocabulary material 

in the book "Al-Arabiya for Students" to understand the reading text. 2) The 

effectiveness of developing vocabulary in the book "Arabic for students" to 

understand the reading text in the MAN 3 Ngawi. 

The results of this study are: 1) the value of the assessment of content 

experts is 72% and design experts are 80%, according to the results of this 

questionnaire it is stated that this auxiliary dictionary is suitable for use by students. 

2) the value of the effectiveness of the use of auxiliary dictionaries using t-test is 

taken from the test scores of two classes, namely the experimental class and control 

class using the independent sample t-test formula as follows: Student learning 

outcomes in the experimental class (using auxiliary dictionaries) average 83,48 and 

student learning outcomes in the control class (without auxiliary dictionary) an 

average of 56,80. Therefore, learning Arabic using auxiliary dictionaries is more 

effective than not using auxiliary dictionaries. 

 

 

 

 



 س 

 

ABSTRAK 

Qardhawi, Maulana Yusuf. 2021. Pengembangan “Penguasaan Kosakata” 

dalam buku “Bahasa Arab untuk Siswa” untuk pembelajaran 

keterampilan membaca di MAN 3 Ngawi. Skripsi. Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: M. Ibnu Ahmad, M.Pd 

Kata Kunci: Peneliti mengembangkan, Kosakata untuk memahami teks bacaan 

dalam bentuk kamus pembantu 

Membaca adalah mata pelajaran yang paling penting di antara yang lainnya. 

Siswa yang unggul dalam pelajaran membaca mereka unggul dalam mata pelajaran 

lain di semua tingkat pendidikan. Demikian pula, siswa tidak akan dapat unggul 

dalam mata pelajaran apa pun kecuali siswa memiliki keterampilan membaca yang 

baik. Oleh karena itu, membaca merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan 

pembelajaran bahasa. Namun, siswa menghadapi banyak kesulitan ketika 

mempelajari teks bacaan bahasa Arab. Salah satu kendalanya adalah kurangnya 

kosakata yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan materi 

kosa kata untuk memahami teks bacaan dalam bentuk kamus bantu dalam buku 

“Bahasa Arab untuk siswa” untuk siswa kelas 11 dengan menggunakan metode 

pengembangan Borgh and Gall. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Langkah-langkah 

pengembangan “penguasaan kosakata” dalam buku “Bahasa Arab untuk Siswa” 

untuk pembelajaran keterampilan membaca di MAN 3 Ngawi. 2) Keefektifan 

pengembangan “penguasaan kosakata” dalam buku “Bahasa Arab untuk Siswa” 

untuk pembelajaran keterampilan membaca di MAN 3 Ngawi. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) nilai dari penilaian ahli isi 72% dan ahli 

desain 80%, menurut hasil angket ini menyatakan bahwa kamus pembantu ini layak 

untuk digunakan para siswa. 2) nilai efektivitas penggunaan kamus pembantu 

menggunakan t-test diambil dari nilai tes terhadap dua kelas yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dengan menggunakan rumus independent sample t-test adalah 

sebagai berikut: Hasil belajar siswa kelas eksperimen (menggunakan kamus 

pembantu) rata-rata 83,48 dan hasil belajar siswa kelas kontrol (tanpa kamus 

pembantu) rata-rata 56,80. Oleh karena itu, belajar bahasa Arab menggunakan 

kamus pembantu lebih efektif daripada tidak menggunakan kamus pembantu. 
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 لالفصل األو  

 مة مقد  
 البحثة خلفي   . أ

ّالعربيّ اللّ  ّالّ الدراسيّ ّّاملوادمنّّّّمادّةةّهيّّغة ّتدريسهاّّيتّّة ّاملدرسةّّالطال بّّجيب يف

ّّّّةالثانويّ  وتطويروالّ اإلسالمي ة وتوجيهّ تشجيعّ إىلّ هتدفّ املواقفّّّيتّ وتعزيزّ القدراتّ

ّّاالستقبالي ّةقدرةّّّوّّّ.ةةّوقدرةّاإلنتاجيّ ستقباليّ القدرةّاّّةّعلىّحدّ غةّالعربيّ ةّجتاهّاللّ اإلجابيّ 
القراءة القدرةّعلىّفهمّخطابّاآلخرينّوفهمّ ّّّّ،هيّ هيّقدرةّعلىّّّاإلنتاجي ةوقدرة

ةّواملوقفّّغةّالعربيّ قدرةّابللّ كماّهوّاملعروفّأن ّّّّاّوخط ِّيا.للتواصلّشفهيّ غةّّاستخدامّاللّ 
العربيّ اللّ اإلجايبّجتاهّّ القرآنّمصادرّدينّاإلسالمّوهيّّتعل مّوفهمّّاّيفّّجدّ ّّةّمهمّ غةّ

ّّّ.ميةاإلسالواملراجعّّواحلديث
حتقيقّالكفاءاتّّّّاإلسالميةّإىلّّيفّاملدرسةالل غةّالعربي ةّّإعدادّّهُتدفّّّّ،لذلّك

األساسيّ اللّ  ّّالّ ّّةغويةّ مهارات أربعّ تشملّ والقراءةّّّاالستماعّّ:هيّّ،لغويةيتّ والكالمّ
أنّّّّعليهمّّفيجبّّاألربع،غويةّّنّإتقانّاملهاراتّاللّ بّمنّالطالّ لكيّيتمكّ ّوّّوالكتابةّ.

نصّ ّّايكونّو معَّنّ وفهمّ قراءةّ علىّ أوّ ّّقادرينّ مهاراتّّالقراءةّ إتقانّ قبلّ ّّاالستماّعالّ
ّوالكالمّوالكتابةّ.

الثالثةّّّّةةّاحلكوميّ اإلسالميّ ّّةيفّاملدرسةّالثانويّ ّّةالقراءةّالعربيّ ّّنصّ يفّتدريسّّ
بّليسّلديهمّمعرفةّّالطالّ ةّّ(ّأنّغالبيّ 1):ّّمنهاّّاملشكالت،ّّعد ةمّّوجدّاملعلّ ّّ،جناوي

وهمّّّّ،ةطةّالعموميّ مّأيتونّمنّاملدارسّاملتوسّ وذلكّألهنّ ّّةّالكافية،ةّاألساسيّ غةّالعربيّ ابللّ 
ّيتعلّ  ّاللّ مل ّالعربيّ موا ّالطالّ ّّاكثيًّّّأنّ (2ّّ)ّّ؛ةغة ّيطلبونّمنهمّّّبمن يشعرونّابلصعوبةّحينما
بسببّوصمةّّّّةغةّالعربيّ لدروسّاللّ بّّالطالّ ّّيةّاحلماسةّلد(ّقلّ 3)ّّ؛نصّالعريبترمجةّّ
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اجملتمع يفّ العربيّ اللّ ّّأنّ ّّالعارّ ّّغةّ صعوبة قلّ 4)ّّ؛ومعقدةةّ استيعاّب(ّ ّغةاللّ ّّفرداتمّّةّ

1ّ.ةالعربيّ 

ّاألوّ  ّاملقابالت ّنتائج ّأجراهاّّبناءّعلى ّاليت ّالطالبّّاللية ّللطال بباحثّمع ّّأن 
ّّّّونيتعل محينماّّّّالصعوابّتعدةّّ أسبابّتلكّّّمنّّالباحثّأنّ ّّىالعربية.ّرأالقراءةّّنص 

ختر جواّمنّاملدارسّّّ؛ّألن ّمعظمهمالطالّبّّياملفرداتّلدقلةّّ(1ّّ)ّّ:هيّّالصعوابّت
الّ املتوسطةّّ العربي ةّ)يتّالّتقد مّهلمّّالعموميةّ الل غةّ طال بّماّلديهمّّال(ّمعظم2ّّدرسّ
العربي ةّّيسب بّإىلوذلكّّّّ،العربيةقاموسّّ القراءةّ ّ (ّعدم3ّّ)ّّالصعوابتّيفّترمجةّنص 

تستخدمّيفّاملدرسةّالثانوي ةّاإلسالمي ةّّالعربيةّال يتّّدرسّاللغةّّتعليمّّّّيفكتابّاإلضايفّّال
2ّّة.اليتّيساعدّالطالبّيفّترقيةّاستيعابّاملفرداتّالعربيّ ّجناوّيّاحلكوميةّالثالثة

ّالثالثةّّ ّاحلكومية ّاإلسالمية ّالثانوية ّاملدرسة ّتعليمّّّّجناويتستخدم اللغةّدرسّّيف
ّالدراسيّّاملالعربيةّّ ّالديني ّةّّمقر راتّوزارة وفقا2013ّّنهج 183ّّّّمنرةّّاإلندونيسيّةّّالش ؤون

املدرسيةّاملستخدمةّمنّقبلّطالبّالصفّاحلاديّعشرّوحتتويّالكتبّّّّ.2019سنةّّ
(ّ ّاملناسبة ّاملواد ّالصعبKI & KDّّعلى ّمن ّأنّجتعل ميكن ّاليت ّاملعوقات ّلبعض (.ّابلنسبة

ّالكت ّاملعروضةّيف ّاملفردات ّقلة ّالعربية،ّوهي: ّالقراءة ّنص ّالطالبّفهم ّاملدرسيةّّاعلى ب
وجودّّ ّّمصوّ ّّكلماّتوعدمّ الكتب يفّ املفرداتّ عرضّ يفّ منّرةّ جيعلّ مماّ املدرسية،ّ

ّاملدارسّ ّمن ّالذينّأيتون ّالطالب ّالعربية،ّوخاصة ّالقراءة ّنص ّفهم ّالطالب ّعلى الصعب
 ّ.توسطةّالعموميةامل

 
 مقابلةّأو لية،ّمدر سّالل غةّالعربي ةّ)ّم.ّيونسّ(ّّ،30ّّيناير.ّّ 1

 مقابلةّأو لية،ّطالبّالصفّاحلاديّعشرّ،30ّّمارس. 2
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ّالطالبّيفّاملدرسةّّعالجاّمنّاملشكالتّاليتّسبقّذكرها،ّرأىّالباحثّأنّ 
ّّ الثالثة احلكوميةّ اإلسالميةّ احلّّجناويالثانويةّ ّّيفّ ّّقيقة إضايف ّّحيتاجّ هم ّكتابّ إىل ونّ

ّالقراءةّالعربية،ّّويسه لهمّّّّعدهميسا فعّالباحثّّتدّّفتلكّالظواهريفّترمجةّوفهمّنص 
ّالقيام ّتعّلبّّإىل ّالعربيةّّيتطويرّمواد ّاللغة ّتعليمّّم ّالقراءةّعلىّصورةّّالسيماّيف قاموسّمواد
ّ.املساعد

اليتّّّّاملفرداّتّّعلىو رهاّالباحثّفيحتويّّطالذيّّّّاملساعدّّأم اّهذاّالقاموّسّ
كتابّاملدرسيّللصفّاحلاديّعشرّلّلنصوصّالقراءةّّّّقّابلكلماتّاملستخدمةّيفتتعلّ 

183ّّاإلندونيسيةّمنرةّّمقر راتّوزارةّالش ؤونّالديني ةّّ وفقاّّابملدرسةّالثانويةّاإلسالميّة
ّّ 2019ّّسنة .ّّ فيه الباحثّ اويقدمّ منّ واألضدادّ يفّّاملرادفاتّ املستخدمةّ لكلماتّ

،ّاملساعدّّهذاّالقاموسّّيفض لّالطالّبرجاءّأنّّابإلضافةّإىلّذلكّّ،ّّنصوصّالقراءة
ّالقراءة،ّفيكملّهذاّفرتتقيّمحاستهمّيفّتعل مّاملفرداتّالعربي ة ،ّويسه لهمّيفّفهمّنص 

ّالباحثّال يتّتتعل قّاّبّّاألخرىّّابملفرداتّواملصطلحاّتّّاملساعدّّالقاموس ملوضوع،ّوجيه ز
بشكلّجذابّمعّّّّاملساعدّّهذاّالقاموسسيظهرّّّوّّبعضّاملفراداتّابلصورّاملناسبةّ.

األلوانّوالصورّاليتّميكنّأنّتثيّاهتمامّالطالبّابلقراءة،ّخاصةّيفّاملفرداتّالعربيةّّ
ّوحيصلونّعلىّأقصىّنتائجّتعليميةّ.ّثيةعلىّمفرداتّكحبيثّحيصلّالطالبّ

العربيّ اللّ ّّمفرداّتّّاستيعاّب املتعلّ حيدّ ّّةغةّ اللّ دّ املهاراتّ ةّاألربع.ّّغويّ مّإلتقانّ
ّأكّ  ّاملصوهذاّما ّأنّ دهّشيف ّاللّ ّّطفى ّأحدّعناصر ّالّ املفرداتّهي نّميتلكهاّّيتّجيبّأغة

أنّتدعمّشخصاّالل غةّالعربي ةّّّّّتميكنّملفردّا.ّّالعربي ةالل غةّّّّالسي مّاّّةغةّاألجنبيّ مّاللّ متعلّ 
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جيبّأنّّّّةغويّ الكالمّوالكتابةّمهاراتّاللّ ّّأنّ ّّغة.ّوابلتايلّ،لّوالكتابةّهبذهّاللّ يفّالتواص
3ّة.ةّوالفعليّ ةّواإلنتاجيّ مفرداتّالغنيّ ّتدعمهاّاملعرفةّواستيعاّب

البيّاّّااستنجاج ّّّّن،منّ ّكان اللّ تعلّ ملإذا ّّمّ ّّالعربيّ غة منّّة )كثي(ّ ّكافّ عدد
ّ،ّولكنّ ةالل غةّالعربيّ يفّأربعّمهاراتّيفّوأسرعّاستيعابّأعلىّفيحصلّعلىّّاملفردات،

ّكانّهوّالعكس، قليالأيّّّّإذا سيواجهّالكثيّمنّفّّليسّلهّرأسّمالّمنّاملفرداتّإالّ 
ّمّ.مّوميكنّأنّيكونّدافعاّمنخفضاّللتعلّ الصعوابتّوعدمّالقدرةّعلىّالتعلّ 

ّأمهّ  ّالعربيّ وظيفةّّيةّّاعتماداّعلى ّتعليمّمهارةّّاْلَعدِّْيَدةِّّّواملشكالتّّّّة،املفردات يف
ّكماّسبقعمليّ وجدّاملدر سونّيفّّّّيتالّ القراءةّّ فهذاّّّّ،مةذكرهاّيفّاملقدّ ّّةّالتعل مّوالتعليم
ّّّّاملوضعُّ للقيام الباحثّ العنوانّّإبجراءيدفعّ ّّّّّ:ّّالبحثّحتتّ املفرداتّيفّّّمادّةتطوير
ّللطالب"ّّ" كتاّب ّنصالعربية ّالثالثةّّّّلفهم ّاحلكومية ّاإلسالمية ّالثانوية ّاملدرسة القراءةّيف
 .جناوي

 أسئلة البحث  .ب
ّالبحثّهيّكماّيليّّ:هذاّفأسئلةّّيتّسبقّذكرها،ةّالبحثّالّ علىّخلفيّ بناءّ

ّّّّيتمّّكيف . 1 ّّّّمادةتطوير للطالب"ّيّفاملفردات "العربيةّ نصّّّّكتابّ لفهمّ
 ّ؟يفّاملدرسةّالثانويةّاإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّجناوّيّالقراءة

ّللطالب"ّيّفاملفرداتّّّّمادةتطويرّّّّفع اليةّّما . 2 ّ"العربية ّالقراءّةّّنصّّفهملّّكتاب

ّّ؟يفّاملدرسةّالثانويةّاإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّجناوّي

 
3 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki Press, 

2010), hlm. 59. 
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 أهداف البحث . ج
ّهدفّهذاّالبحثّإىلّمعرفةّ:فيُّّالسابقة،بناءّعلىّأسئلةّالبحثّ

1 . ّّ للطالب"ّيّفاملفرداتّّّّمادّةتطوير "العربيةّ نصّّكتابّ يفّّّّالقراءةّّلفهمّ
 .املدرسةّالثانويةّاإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّجناوّي

ّالقراءّةّّلفهمّنصّّكتابّ"العربيةّللطالب"ّيّفاملفرداتّّّّمادّةفع اليةّتطويرّّ . 2

 .اإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّجناوّييفّاملدرسةّالثانويةّ

 ية البحثأه   .د
ّتكونّنتيجةّهذاّالبحثّّ:

 ةنظريّ فوائدّالال . 1

ّو (أ املعرفةّ ّّإضافةّ حول للقراءالتفاألفكارّ وعموماّ للباحثّ العلميّ يفّّّّكيّ
 ّ.ةغةّالعربيّ تدريسّاللّ 

ل (ب يتعلّ لقيأساساّ فيماّ التايلّ ابلبحثّ بتطّوامّ ّّقّ املساعدير غةّّّلالّّالقاموسّ

 .العريبّصّ يفّفهمّالنةّالعربيّ 

 ةفوائدّالتطبيقيّ ال . 2

ّكموادّتقييمّّ (أ لتحسنيّأساليبّتدريسّّّّّةغةّالعربيّ درسّاللّ ملميكنّاستخدامها
 .الل غةّالعربي ة

املتوقّ  (ب منّ البحثّ هذاّ نتائجّ مرجعيّ منّ عالمةّ تكونّ أنّ ّّعّ يف تطويرّةّ
 ّ.الثانويةيفّاملدرسةّّدر سنيللمالل غةّالعربي ةّّالقاموسّاملساعد
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   حدود البحث .ه
ّكماّيليّدّالباحثفيحدّ ّعلىّأسئلةّالبحثّاليتّسبقّذكرها،ّبناء ّّ:ّحبثه

 ّةاحلدودّاملوضوعيّ  . 1

ّكتابّ"العربيةّّّمادةحد دّالباحثّالتطويرّيفّهذاّالبحثّتطويرّّ املفرداتّيف
نصللطالبّّ املقروءّّلفهمّ فهمّ يفّ عشرّّيفّّالقراءةّ احلاديّ املدرسةّّّّالصفّ

 ّ.الثانوي ةّاإلسالمي ةّاحلكومي ةّالثالثةّجناوي

 ّةاحلدودّاملكانيّ  . 2

ةّّةّاإلسالميّ املدرسةّالثانويّ ّالصفّاحلاديّعشرّيفّهذاّالبحثّأجرىّالباحث

 .ةجاوىّالشرقيّ ّجناوّيّةّالثالثةاحلكوميّ 

 ةنيّ ااحلدودّالزم . 3

ّالبحثأج ّالباحثّهذا ّمايوّّرى ّإىل ّمارس ّالدراسيةّّايفّّّّمنّشهر ّّ/2020لسنة
ّمّ.2021ّ

 حتديد املصطلحات . و
 فهمّالقراءة . 1

القدرةّعلىّمعاجلةّالنص القراءةّهوّ فهمّمعناه،ّوالتكاملّمعّماّّّ،فهمّ
الفعالّهيّّ القراءةّ فهمّ املطلوبةّيفّ األساسيةّ املهاراتّ القارئّابلفعل.ّ يعرفهّ

ّ.معرفةّمعَّنّالكلمات،ّوالقدرةّعلىّفهمّمعَّنّالكلمةّمنّسياقّاخلطاّب
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 قاموسّمساعّد . 2

ّكتابّيعملّ قاموسّمتّإنشاؤهّخصيًصاّلفهمّمعَّنّاملفرداتّاملوجودةّيف
ّلطالبّللمفرداتّيفّالكتبّاملدرسيةعلىّتسهيلّفهمّا

 الدراسات السابقة . ز
تطويرّاملعجمّاملساعدّعلىّأساسّاملوضوعيّّّّحتتّالعنوانّّ"ّّلنيّعاشقةدراسةّّ . 1

ّكفاءةّالطلبةّيفّفهمّاملقروء  "لتنمية

هذاّاملعجمّاملطورّحيصلّعلىّنتيجةّّّعلىّأنّ ّّتدلّ ّّلدراسةلكّاتنتيجةّّ
منّخبيّاللغةّّّ%92،5منّخبيّالتصميمّوّّّّ%80جيدّجدا،ّوهيّعلىّنسبةّّ

ّكفاءةّّطواحملتوى.ّونتيجةّاإلختبارّيدلّعلىّأنّاستخدامّاملعجمّامل ورّلتنمية
 الطلبةّيفّفهمّاملقروءّفعالّ.

املساعدّتطويرّاملعجمّّعلىّّّّلنيّعاشقةقدّاختلفّهذاّالبحثّببحثّّ
املقروء الطلبةّيفّفهمّ ّكفاءةّ لتنمية الباحثّيركزّّ،ّّعلىّأساسّاملوضوعيّ أماّ

 4.لفهمّنصّالقراءةّفرداّتاملّمادةتطويرّ

ّكتابّحتتّالعنوانّ"ّّّّنورّفجرّأكربّوايتدراسةّّ . 2 تطويرّاملعجمّاملساعدّعلى
ّّ اللغة ّّتعليمّ االبتدائية ايينّ أمحدّ مدرسةّ يفّ الرابعّ للصفّ اإلسالميةّّالعربيةّ

 ّ"ّاملتكاملةّماالنق

 
4 Lin Asyiqoh. 2016. Pengembangan Kamus Bantu dengan Asas Tematik untuk Mengembangkan 

Kemampuan Siswa dalam Pemahaman Membaca. Skripsi, Malang : UIN Malang. 
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Tّّنتيجةّاالختبارّالتائيّمعرفةّأنّقيمةّّّّأنّ ّّعلىّّتدلّ ّّهّالدراسّةنتيجةّهذ
.ّوهذاّدليلّأنّقيمة2،064ّّابجلدوالّهيTّّّوقيمة13،346ّّّاحملسوبةّهيّ

Tّّّّّقيمة ّأكربّمن ّالعربيةTّّّّاحملسوبة ّاللغة ّتعليم ّأن ّالباحثة ّفلستنجت ابجلدوال
ّابستخدامّاملعجمّاملساعدّفعالّ.

البحثّببحثّّ املعجمّّّعلىّّنورّفجرّأكربّوايتقدّاختلفّهذاّ تطويرّ
ّفرداّتاملّّمادةأماّالباحثّيركزّتطويرّّ،ّّاملساعدّعلىّكتابّتعليمّاللغةّالعربية

 5.لفهمّنصّالقراءة

3 . ّّ الرمحندراسة ّّّّتوفيقّ " العنوانّ التعلمّحتتّ أسسّ علىّ املفرداتّ مادةّ تطويرّ
احلكوميةّّ اإلسالميةّ اإلبتدائيةّ النجاحّ دارّ أندرويدّيفّمدرسةّ بربانمجّ الذايتّ

 ّ"ّماالنج

ّّ التونتيجة ّّّّتدلّ ّّدراسةلكّ التجريبةّعلى جمموعةّ يفّ اختبارّ نتيجةّ منّ
ّّ أن يدالنّ جمموعةH0ّّّّوالضابطةّ يفّ والبعديّ القبليّ اختبارّ يعينّ مردود،ّ

.ّواختبارّالقبليّوالبعديّيفّجمموعةّالضابطةّغيّّ(H1)التجريبةّغيّمتساوّّ
ّّ.(H1)متساوّ

 
5 Nur Fajar Akbarwati. 2017. Pengembangan Kamus Penunjang Buku Ajar Bahasa Arab Kelas 

Empat di SDIT Ahmad Yani Malang. Skripsi, Malang: UIN Malang. 
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ّّتّّتوفيقّالرمحنقدّاختلفّهذاّالبحثّببحثّّ تطويرّمادةّاملفرداتّركيزا
ّأسسّّ ّأندرويدعلى ّبربانمج ّالذايت ّيركزّّأمّ ،ّّالتعلم ّالباحث ّفرداّتاملّّمادةتطويرّّا

6ّ.لفهمّنصّالقراءة

 ( 1.1)جدول 
 الدراسات السابقة 

 الرقم
 اسم/ 
 سنة

 التشبيهات ختالفاتاال النتائج  املوضوع

لنيّّ.1
ّّ/عاشقة

2016ّ

املعجمّ تطويرّ
علىّ املساعدّ
ّاملوضوعيّّ أساس
كفاءةّّ لتنميةّ
فهمّ يفّ الطلبةّ

ّاملقروء

ّاملطورّحيصلّ ّاملعجم أن ّهذا
علىّنتيجةّجيدّجدا،ّوهيّ

ّّ نسبة خبيّّّ%80علىّ منّ
وّّ منّّّ%92،5التصميمّ

خبيّاللغةّواحملتوى.ّونتيجةّّ
أنّّ علىّ يدلّ اإلختبارّ

امل املعجمّ ورّّطاستخدامّ
فهمّ الطلبةّيفّ ّكفاءةّ لتنمية

ّاملقروءّفعال.

علىّّ تركيزاّ
املعجمّ تطويرّ
علىّ املساعدّ

أساسّّ
عيّّاملوضّو

كفاءةّّ لتنميةّ
الطلبةّيفّفهمّّ

ّاملقروء

القاموسّّّتطوير
لفهمّ املساعدّ

ّنصّالقراءة

نورّّّ.2
فجرّ
أكربّ

املعجمّ تطويرّ
علىّ املساعدّ
تعليمّ كتابّ
العربيةّ اللغةّ

هذ الدراسّةنتيجةّ ّّّهّ تدل 
ّ أن ّ االختبارّّعلىّ نتيجةّ

قيمةّّ أنّ معرفةّ Tّّالتائيّ
ّ هيّ 13،346ّاحملسوبةّ

علىّّ تركيزاّ
املعجمّ تطويرّ
علىّ املساعدّ

ّّ القاموسّتطوير
لفهمّ املساعدّ

ّنصّالقراءة

 
6 Taufiqurrohman. 2015. Pengembangan Materi Kosakata Arab Berbasis Belajar Mandiri dengan 

Aplikasi Android di MI Darunnajah Beji Paruruan. Skripsi, Malang: UIN Malang. 



10 

 

ّ/وايت
2017ّ

للصفّالرابعّيفّّ
أمحدّّ مدرسةّ
االبتدائيةّّ ايينّ

اإلسالميةّّ
ّاملتكاملةّماالنق

ّ Tّوقيمةّ هيّّ ابجلدوالّ
أن2،064ّّ دليلّ وهذاّ ّ.

ّّ منTّّّقيمة أكربّ احملسوبةّ
ّ Tّقيمةّ ابجلدوالّّ

فلستنجتّالباحثةّأنّتعليمّ
ابستخدامّ العربيةّ اللغةّ

ّاملعجمّاملساعدّفعالّ.

تعليمّ كتابّ
ّاللغةّالعربية

توفيق3ّّ
ّ/الرمحن

2015ّ

مادةّّ تطويرّ
علىّّ املفرداتّ
التعلمّ أسسّ
بربانمجّّ الذايتّ
يفّّ أندرويدّ
دارّّ مدرسةّ
ّاإلبتدائيةّّ النجاح

اإلسالميةّّ
ّاحلكوميةّماالنج

التنتيجةّّ ّّّدراسةلكّ تدل 
ّّ يفّعلى اختبارّ نتيجةّ منّ

والضابطةّّ التجريبةّ جمموعةّ
ّأنّّ ّيعينH0ّّّيدالن مردود،

يفّ والبعديّ القبليّ اختبارّ
جمموعةّالتجريبةّغيّمتساوّّ

(H1)ّالقبلي واختبارّ ّ.
جمموعةّّ يفّ والبعديّ
متساوّّ غيّ الضابطةّ

(H1).ّّ

مادةّّ تطويرّ
املفرداتّعلىّّ
التعلمّ أسسّ

الذايتّ
بربانمجّّ
ّأندرويد

مادةّّ تطويرّ
ّاملفردات

السابقةّميكنّّ الدراساتّ أنّ االمنّ واضحةّبنيّّالختالفاتّّاالهناكّّّّنتجاجّ
ّالّ  ّاألالبحث ّالباحثّمع ّأجرها ّأنّ يت ّالفرقّهو ّالسابقة. ّأكثرّّّحباث ّالرتكيز ّالبحث هذا

تدريعلىّعمليّ  اللّ ةّ العربيّ سّ استيعابّّةّوخاصّ غةّ النصّ امفردةّ العربيةّوفهمّ اللغةّ ّتّ
ّ.العريب

ّ
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 الثاين  فصلال

 اإلطار النظري 
 املبحث األول: املفردات

 املفرداتمفهوم  . أ
(ّاملفرداتّهيّجمموعةّمنّالكلماتّال يتّتشكلّلغة.hornّّيفّرأيّهورنّ)

ويتم ّّ إلتقاهنا،ّ للغايةّ مهم ةّ تعد ّ ال يتّ لل غةّ الثالثةّ العناصرّ منّ واحدةّ هيّ املفرداتّ
األدواتّ واملكتوبة،ّوهيّواحدةّمنّ املنطوقةّ الل غاتّ منّ ّكل ّ املفرداتّيف استخدامّ

ّالتواصلّلتطويرّمهاراتّّ ّالشخصّيف ّتدعم ّأن ّالعربي ة ّالل غة ّالعربي ة.ّميكنّملفردات الل غة
والكتابةّبتلكّالل غة.ّيعتربّغين ّاملفرداتّالشخصي ةّبشكلّعام ّصورةّلذكاءّالفردّأوّّ

ّمستوىّتعليمهّ.

ّكوسيلةّللتفكي.ّّ ّكماّأهناّيفّوقتّآخر إنّاملفرداتّهيّأدواتّمحلّاملعَّن
أنّّ يستطيعّ املتكلمّ يريدّ.ألنّ ماّ بكلماتّ وفكرهّ ابلهّ ماّخطرّيفّ يعربّ مثّ 7ّّيفكرّ

األجانبّ العربيةّمنّ اللغةّ متعلمّ ينبغيّعلىّ اليتّ اللغويةّ العناصرّ إحدىّ واملفرداتّ
ّتعلمهاّليحصلّعلىّالكفاءةّاللغويةّاملرغوبةّ.

املفرداتّمجعّمنّمفردة.ّوهيّاللفظّأوّالكلمةّاليتّتتكونّمنّحرفنيّأوّ
ّكانتّفعالّأوّامساّأوّأدةّ.أكثرّوتدلّعلىّمعَّن املفرداتّأوّالكلماتّهي8ّّّ،ّسواء

 الوحداتّاليتّترتبّأفقياّوفقاّنظامّحنوىّخاصّلتكوينّاجلملة.

 
ّكاملّالناقة،ّتعليم اللغة العربية بلغات أخرى : أسسه – مداخله-  طرق تدريسه،ّ)مكةّاملكرمةّ:ّجامعةّأمّالقرىّ،1985ّّ(،ّص.161ّّ. 7  حممود

 انصرّعبدّهللاّالغاىلّوّعبدّاحلميدّعبدّهللا،ّأسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية،ّ)الرايضّ:ّدارّالغاىل،ّدونّالسنة(ّص.78ّّ 8
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 مفرداتاستيعاب  .ب

ّمنّكلمةّوعب ّأمجعاستوعبّّّّ-وعبأّّ-استيعاب ّأخذه ّتلقّ أي اهّواستوفاه،ّّ،
ّالقومّجالء،أّو ّالشيء:ّّأّوّّوعب ّالشيءّيف ّكلّ أوعب ّفيه ّالكثي9ّّّه.دخله ّلديه استيعاب

( سعةّ ّ: املعاينّ )capacityمنّ فهمّ ّ،)understanding( إدراكّ ّ،)assimilationّّ،)
10ّ(ّ.absorption(،ّأخذّ)assimilationامتصاصّ)

(ّ ّأنّ Zuhdiيفّرأيّزهدي ّالشخصّاستيعابّّّّ( ّقدرة ّللخرباءّهي مفرداتّوفقا

منّخاللّاالستماعّّفّعلىّالكلماتّوفهمهاّواستخدامهاّبشكلّصحيحّّعلىّالتعرّ 

مفرداتّأمرًاّمهًماّّّّاستيعاّبّّ(ّأنّ Hastuti,ّوترىّهستويتّ)ثّوالقراءةّوالكتابّةوالتحدّ 
يتمكّ حىت ّ الطالّ ّ علىّنّ قادرينّ ويكونواّ املصطلحاتّ أوّ الكلماتّ فهمّ منّ بّ

اللّ  الفعلّ يفّ يتحدّ استخدامهاّ أوّ يستمعونّ سواءّكانواّ أوّّغوي،ّ يقرؤونّ أوّ ثونّ
11ّّ.يكتبون

ّّ إنّ وفًقا يقالّ احلميد،ّ استيعاّبالطالّ ّّلعبدّ علىّ قادرينّ بينماّّّّبّ مفرداتّ
ّبشكلّصحيحّّيتمكّ  ّاجلمل ّاستخدامهاّيف ّأيًضا ميكنهم ّاملفردات، ّأشكال ّترمجة ّمن نون

ّكيفيّ  ةّاستخدامهاّيفّالتواصلّاحلقيقي.ّهذاّالّيعينّفقطّحفظّاملفرداتّدونّمعرفة

 
 إبراهيمّأنيسّوأخرون،ّاملعجمّالوسيط،ّ)مصر:ّدارّاملعارف،1973ّ(،ّص.1042ّّّ. 9

 روحيّالبعلبكي،ّاملوردّقاموسّعريّب-إنكليزي،ّ)بيوت:ّدارّالعلمّللماليني،1995(،ّص.10.104ّّ

11 Fandian Zona Rukmana. 2005. Peningkatan Kemampuan Penguasaan Kosakata Melalui 

Metode Multisensori Pada Anak Tunarungu Kelas II Sekolah Dasar Luar Biasa Tunas Bhakti 

Pleret Bantul. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 
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ّكيفيّ ّللمفردات،ّيتمّ بّةّبعدّفهمّالطالّ لذلكّيفّاملمارسةّالعمليّ  ةّاستخدامهاّتعليمهم

12ّمنّاملنطوقةّواملكتوبةّ.ّيفّكلّ 

ّالتع ّبعض ّتلخّ ومن ّأنّ ريفات، ّالباحث  على القدرة مفرداتّهياستيعابّّّّص
ّاملناسبّ. املكان يف املفرداّت نّيستخدمأ

ّكانّالطالّ ّّبّقادرونّعلىّاستيعاّبالطالّ ّّيقالّإنّ  بّإىلّجانبّّمفرداتّإذا
استخدامهاّيفّاجلملّبشكلّالقدرةّعلىّّ أيًضاّعلىّ قادرينّ املفرداتّ ترمجةّأشكالّ

ّكيفيّ  ةّاستخدامهاّيفّالتواصلّصحيح.ّهذاّالّيعينّفقطّحفظّاملفرداتّدونّمعرفة
ّكيفيّ ّّيتمّ ّّبّللمفرداّتطالّ ،ّبعدّفهمّالةقيقي.ّلذلكّيفّاملمارسةّالعمليّ احل ةّتعليمهم

ّاستخدامهاّيفّشكلّخطابّوكتابةّ.

مّاملفرداتّمباّيفّةّيفّتعلّ ،ّتوجدّبعضّاإلرشاداتّالعامّ ةغةّالعربيّ اللّ مّّيفّتعلّ 
 ،ّوهيّ:تدريسهاّيتّيتمّ كّعددّاملفرداتّالّ ذل

 املفردات.1000ّّ-750ّالعددّبنيّّمستوىّاملبتدئني . 1

 املفردات.1500ّّ-1000ّالعددّبنيّّّماملستوىّاملتقدّ  . 2

13ّاملفردات.2000ّّ-1500ّالعددّبنيّّاملستوىّالعلوي . 3

 
12 Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab, pendekatan, metode, strategi, materi dan 

Media (Malang, UIN-Malang Press, 2008), hlm.61. 

13 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-

Maliki Press, 2012), hal. 70. 
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 تعليم املفردات . ج

يتّتعينّالّ ّّ vocabularyغةّاإلجنليزيةّّيتُّترتجمّيفّاللّ مفرداتّمجعّّمنّاملفردّوالّ 
" القاموسّ الّ the word we teach in the foreign languageيفّ الكلماتّ ّ، يتمّ "ّ ّّيتّ

التأكيدّعلىّاملفهومّأعالهّمنّقِّبلّفريقّمرتجمّّّمتّ 14ّّةّ.مّلغةّأجنبيّ تدريسهاّعندّتعلّ 

الكلماتّاملوجودةّيفّلغةّأوّمفرداتّّّاملفرداتّهيّكلّ ّّالقاموسّاإلندونيسيّالكبيّأنّ 

ّكلماتّمرتّ  ّأوّقائمة ّالرتمجةّ.أوّمفردات ّأو ّأجبداًيّوعادةّماّتكونّمصحوبةّابملعَّن 15ّبة
أنّ  اآلراءّ منّ العديدّ منّ نستنتجّ أنّ ميكنّ منّاملّّلذلكّ جمموعةّ عنّ عبارةّ فرداتّ

تكوينّّّاستخدامّالكلمةّيفّّيتّيعرفهاّشخصّماّوسيتمّ غةّالّ يتّتشكلّاللّ الكلماتّالّ 
ّ.مجلّأوّالتواصلّمعّاجملتمّع

علىّعواملّمنهاّمفهومهاّللمقصودّّّويعتمدّجناحّاملعلمّيفّتدريسّاملفرداّت
ّاملفرداتّوأخياّّ ّاملقررّيفّتقدمي ّالكتاب ّلفلسفة ّاملفردات،ّوكيفيةّتقدميهاّوفهمها بتعليم

بّيفّومتطلّ ّّهّمطلبّأساسيّ ألنّ ّّاةّجدّ مّاملفرداتّمهمّ تعلّ 16ّّطريقةّتعليمهاّللدراسنيّ.
يكونواّقادرينّعلىّترمجةّاملفرداتّّبّأنّطالّ لّلمّاملفرداتّة.ّالّيُعلمّتعلّ مّلغةّأجنبيّ تعلّ 

أكثرّمنّذلكّّ،ّولكنّ قاموسّفقطإىلّلغتهمّأوّأنّيكونواّقادرينّعلىّترمجتهاّوفًقاّلّل

 
14 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2001), hal. 167. 

15 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 

109. 

رشديّأمحدّطعيمة،ّتعليمّالعربيةّلغيّالناطقنيّهباّمناهجهّوأسالبه،ّ)الرابط:ّمنشوراتّاملنظمةّللرتبيةّوالعلومّوالثقافةّاإلسالمية،ّّ 16
ّ.193ص.ّّ(1989  
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ّكانّالطالّ الطالّ ّيقالّإنّ  بّإىلّجانبّالقدرةّعلىّبّقادرونّعلىّإتقانّاملفرداتّإذا
ّترمجةّأشكالّاملفردات،ّميكنهمّأيًضاّاستخدامهاّيفّاجلملّبشكلّصحيحّ.

 :17ةّهيّكماّيليغةّالعربيّ مّمفرداتّاللّ ةّلتعلّ األهدافّالعامّ 

 ّ.منّخاللّموادّالقراءةّوفهمّاملسموّعبّتقدميّمفرداتّجديدةّللطالّ  . 1

النطقّّّألنّ ّّعلىّنطقّاملفرداتّبشكلّصحيحّ،بّليكونواّقادرينّّتدريبّالطالّ  . 2

 والقراءة.ّدةّيفّالكالميّإىلّمهاراتّجيّ حّيؤدّ دّوالصحياجليّ 

املفرداّت . 3 معَّنّ معجميّ فهمّ أوّ داللةّ سواءّكانتّ وعندّّ،ّ بذاهتا(ّ )قائمةّ ةّ

 نةّ)معَّنّضمينّوحنوي(.استخدامهاّيفّسياقّمجلّمعيّ 

ّالكالمالقدرةّع . 4 ّاملفرداتّيف ّتقديرّوعمل ّالصحيحّ.ّّلى ّللسياق  18والكتابةّوفقا

إعدادّاملفرداتّاملناسبةّّمنيّّ،ّجيبّعلىّاملعلّ مّاملفرداتّأوّاملفرداّتعندّتعلّ 

املعلّ لطالّ  لذلكّجيبّعلىّ التمسّ هبم.ّ املبادئّيفّّمنيّ الواضحة.ّ واملعاييّ كّابملبادئّ
ّبّاألجانبّهيّكماّيليّ:تدريسهّللطالّ ّّذيّسيتمّ اختيارّاإلمجاعّالّ 

 يعينّاختيارّاإلمجاعّالذيّيستخدمّيفّكثيّمنّاألحيان.ّ(frequency)التواترّ . 1

 
فتحىّعلىّيونسّوحممدّعبدّالرؤوفّالشيح،ّاملرجيعّيفّتعليمّاللغةّالعربيةّلألجانبّمنّالنظريةّإىلّتطبيق،ّ)مكتبةّوهيةّقاهرةّ:ّ 17

ّ.85(ّص.2003  
18 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif ( Malang: UIN-Maliki Press, 

2011(, hlm. 63. 
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،ّواليتّالعربيّةّّاملستخدمةّعلىّنطاقّواسعّيفّالبلداناختيارّاملفرداتّّ(  range)ّّتوزّ  . 2
 العربيةّ.ّستخدمّعلىّنطاقّواسعّيفّبعضّالبلدنت

3 . ّّ معينةيعينّّّّ(availability)متاهية ومعاينّ معينةّ ّكلماتّ الكلماتّاختيار وهيّ ّ،
 ةّيفّجماالتّمعينةّ.املستخدم

ّالّ ّّوهوّّ(familiarty)األلفةّّ . 4 ّالكلمات ّااختيار لكلماتّيتّهيّمألوفةّومشهورةّوترك
 .ذكىهرةّمنّكلمةّهوّأكثرّشُّّ،ّمثلّكلمةّمشساندراّماّتستخدمّال يت

ميكنّاستخدامهاّيفّجماالتّخمتلفةّّّال يتيعينّاختيارّالكلماتّّ  (coverege)ّّمشول . 5

ّكلمةّبيتّّة.ّمثال:ّيتمّ نالّتقتصرّعلىّحقولّمعيّ  بشكلّأفضلّمنّاملنزلّّّاختيار

 ةّ.استخدامهاّأكثرّعموميّ ّألنّ 

 استخدامها.غالباًّماّتكونّحباجةّإىلّّال يتكلماتّعينّاختيارّاليةّيأمهّ  . 6

،ّّوجودّمقارنةّبلغاتّأخرّىالرغمّمنّّةّعلىّّعينّاختيارّالكلماتّالعربيّ عروبةّي . 7
 19واملثالّيفضلّكلمةّهاتفّبدالًّمنّكلمةّتلفون.

يتّجيبّمراعاهتاّّ،ّهناكّالعديدّمنّاخلطواتّالّ ّبيفّتدريسّاملفرداتّللطالّ 
هّّ(ّأنّ 1984مساعيلّشينّوعبدّهللاّ)إ،ّيقولّّمّانجًحا.ّيفّهذهّاحلالةونّالتعلّ حىتّيك

 املراحلّالتاليةّ:منّاألفضلّتدريسّاملفرداتّمنّخاللّ

 تدريسه.ّذيّيتمّ .ّابإلشارةّمباشرةّإىلّشيءّ)املفردات(ّالّ 1

 
19 Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab, pendekatan, metode, strategi, materi dan 

Media ( Malang, UIN-Malang Press, 2008), hlm.61. 
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 تدريسهاّ.ّيتّيتمّ .ّمنّخاللّتقدميّمثلّمصغرّ)املفردات(ّالّ 2

 تريدّأنّتدرس.ّال يت.ّعنّطريقّإعطاءّصورّمنّاملفردات3ّ

 نقلهاّ.ّيتّسيتمّ .ّعنّطريقّإظهارّاملفرداتّالّ 4

 يفّاجلملة..ّعنّطريقّإدخالّاملفردات5ّ

ّكلمةّمرادف6  ..ّعنّطريقّإعطاء

ّكلمةّمضاد.7  .ّعنّطريقّإعطاء

 20تدريسهاّ.ّيتّيتمّ .ّمنّخاللّتقدميّتعريفّللمفرداتّالّ 8

ّكانّالطالّ  هناكّّ،ّأوّّماّزالواّغيّمفهومنيبّمنّخاللّاخلطواتّاملذكورةّّإذا
غةّترمجةّاملفرداتّإىلّاللّ ّّ،ّفإنّ عنهاّابخلطواتّالثمانيةّاملتاحةّّمفرداتّالّميكنّالتعبي

ّهيّاخلطوةّاألخية.ّاألمّ 

 املبحث الثاين: مهارة القراءة

 مهارة القراءة تعريف  .د
ّاالصطالحيّّ ّأم اّتعريف ّالكتاب،ّقراءة،ّوقرآان. ّالل غة:ّتقولّ"قرأ" معَّنّقرأّيف

اّنشاطّللقراءة:ّالقراءةّهيّعملي ةّامليكانيكي ةّبسي طةّإىلّمفهومّمعقدّيقومّعلىّأهن 
عقلي ّيستلزمّتدخلّشخصي ةّاإلنسانّبكل ّجوانبها.ّّيفّهذهّاحلالةّنورّهاديّيعر فّّ
أن ّالقراءةّهيّعملي ةّعقلي ةّتشملّتفسيّالرموزّال يتّيتلق هاّالقارئّعنّطريقّعينيه،ّّ

 
20 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 

hlm. 54. 
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اّتتطل بّالربطّب ّكماّأهن  نيّاخلربةّالشخسي ةّواملعاينّوتتطل بّهذهّالعملي ةّفهمّاملعاين،
ّ 21انّ.وتوظيفّتلكّاملعاينّيفّحالّاملشكالتّال يتّتعرضّلإلنّس

مهارةّالقراءةّهيّواحدةّمنّأهم ّاملهاراتّالل غوية،ّدونّقراءةّحياةّشخصّّ
ماّستكونّاثبتةّولنّتتطو ر.ّيفّتعلمّالل غةّالعام ة،ّمباّيفّذلكّالل غةّالعربي ة،ّالّميكنّ

ّاملطلقةّّالتشكيكّيفّّ ّاألنشطة ّأحد ّالقراءةّهو ّتدريس ّفإن  ّلذلك ّالقراءة، إحلاحّمهارات
الّيفّعمليةّالقراءةّيتعرفّالقارئّعلىّالكلماتّوحيوهلاّمنّرمزّّّّال يتّجيبّمراعاهتا.

أنهّّمعَّن ّكماّ ّكلماتّرآها. ّكلمةّذاتّداللةّحمددة،ّحيضرّمعناهاّيفّذهنه ّله،ّإىل
 22كارّمينةّ.ميكنهّاستخدامهاّيفّالتعبيّعنّأف

 مهارة القراءة تعليم  .ه

بتعّلالقراءةّتسمّ ّّيمّمهارةتعّل القراءة.ّيىّأيضاّ املطالعة،ّوكالمهاّقائمّعلىّ مّ

،ّبينماّاملطالعةّاملزيدّّمّالقراءةيرّعلىّأهناّتعّلالقراءةّتُفسّ ّّهناكّاختالف،ّأيّأنّ ّّولكنّ 
23ّمنّالرتكيزّعلىّجوانبّحتليلّوفهمّالقراءة.

قونّيفّدروسّّذينّيتفوّ ةّبنيّاملوادّاألخرى.ّالطالبّالّ املادةّاملهمّ القراءةّهيّ

يتفوّ  لديهمّ التعليم.ّوابملثلقونّيفّموادّأخرىّيفالقراءةّ لنّيكونّّّمجيعّمستوايتّ ّ،

التفوّ الطالّ  قادرينّعلىّ لدّّقّيفّأيّ بّ املادةّماّملّيكنّ بّمهارةّّالطالّ ّّّيمادةّمنّ

ةّّغة،ّخاصّ مّاللّ ةّلتحقيقّهدفّتعلّ القراءةّهيّالوسيلةّالرئيسيّ ّّدة.ّلذلكّتعدّ القراءةّجيّ 

 
نور الهادي،  الموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها ، )ماالنج: مطبع جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية   21

.  61(، ص. 2011الحكومية،   
 الدكتورّعليّأمحدّمدكور،ّتدريسّفنونّاللغةّالعربية،ّ)كويت:ّمكتبةّالفالحّالطبعةّاألوىل(ّص.107ّ.ّ 22
23 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif ( Malang: UIN-Maliki Press, 

2011(, hlm. 161. 
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الّ للمتعلّ  العربيّ منيّمنّغيّالعربّ ذينّيعيشونّيفّالدولّةّوالّ ذينّيعيشونّيفّالدولّ

ّمنيّمنّإندونيسياّ.ةّمثلّاملتعلّ العربيّ 

دّّ،ّوليسّجمرّ يتّليستّسهلةّوبسيطةغويةّالّ تّاللّ القراءةّهيّواحدةّمنّاملهارا
الكلماتّولكنّ نطقّّ أوّ الّ ّّاحلروفّ متنوّ املهارةّ تنطويّعلىّجمموعةّ عةّمنّعملّيتّ

ّّ القراءة والفكر.ّ األحكام،ّّالعقلّ وإصدارّ التفكي،ّ أشكالّ يشملّمجيعّ نشاطّ هيّ
األشخاصّّّّ،،ّوحتليلّوإجيادّحلولّللمشاكل.ّلذلكّيفّبعضّاألحيانواختاذّالقراراّت

تّقراءهتماّللتفكيّوفهمّرواّمجلةّأوّمجلتنيّمتّ فواّأوّيكرّ ذينّيقرؤونّالنصوصّأنّيوقّ الّ 
24ّاملقصودّمنّالقراءةّ.

مهاّرتعلّ  هدفنيّّةمّ لهّ العامّ القراءةّ األهدافّ ومهاّ اخلاصّ ،ّ واألهدافّ ة.ّّةّ

ّةّلتعلمّمهاراتّالقراءةّهي:األهدافّالعامّ 

 بّالتالميذّالقدرةّعلىّنطقّالكلماتّنطقاّسليماّ.اإكّس . 1

 إخراجّاحلروفّمنّخمارجهاّومتييزّأصواهتاّ.إقدارّالتالميذّعلىّ . 2

 إكسابّالتالميذّرصيداّمنّاملفرداتّوالرتاكيبّ. . 3

 تنميةّميولّالتالميذّحنوّالقراءةّواالطالعّ. . 4

ّالتعرّ  . 5 ّالتالميذّعلىّتكوينّعادات ّالكلماتّوفهمّمعناهاّمساعدة ّالبصريّعلى ف
 أوّمعَّنّاجلملّوالرتاكيبّ.

 
24 Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, 

    Metode, Strategi, Materi dan Media (Malang, UIN-Malang Press, 2008), hlm. 46. 
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 اتّالرتقيمّووضعهاّيفّموضعهاّالصحيحةّ.تنميةّقدرةّالتالميذّعلىّتوظيفّعالم . 6

ّالقراءتنيّ . 7 ّاملقروءةّيف ّاملادة ّبفهم ّاملصحوبة ّالواعية ّالسريعة ّالقراءة ّعلى ّالتالميذ إقدار
 الصامتةّواجلهريةّ.

 قهاّ.تنميةّميولّالتالميذّلالستماعّابملادةّاملقروءةّوتذوّ  . 8

 25املعارفّ.ّئرتوجيهّالتالميذّإىلّاستخدامّاملعاجمّوالقاواميسّواملراجعّودوا . 9

أوّّ . 10 قبوهلاّ مثّ وتقوميهاّ ونقدهاّ املقروءةّ املادةّ وتفسيّ حتليلّ علىّ التالميذّ إقدارّ
ّماّيعنّهلمّمنّمشكالتّ.ّوتوظيفهاّيفّحلّ ّرفضها

،ّوهيّّغةالقراءةّإىلّثالثةّمستوايتّللّ ّّةلتعلمّمهاّرّّةتنقسمّاألهدافّاخلاصّ 

 مّ.طّواملتقدّ علىّاملستوينيّاملبتدئّواملتوسّ 

 املستوى املبتدئ . 1

 فّعلىّالرموزّ)رموزّاللغة(ّ.أ.ّالتعرّ 

 فّعلىّالكلماتّواجلمل.ب.ّالتعرّ 

 ةّ.ةّوالكلماتّالرئيسيّ ج.ّالعثورّعلىّاألفكارّالرئيسيّ 

 د.ّإعادةّسردّحمتوايتّالقراءةّالقصيةّ.

 
 نورّهادي,ّّاملوجهّلتعليمّاملهاراتّاللغويةّلغيّالناطقنيّهبا,ّ)ماالنج:ّمطبعةّجامعةّموالانّمالكّإبراهيمّاإلسالميةّاحلكومية,2011ّّ.(,ّص.63ّّ. 25
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 ط . املستوى املتوس  2

 ةّواألفكارّالداعمةّ.أ.ّالعثورّعلىّاألفكارّالرئيسيّ 

 بيعّأنواعّخمتلفةّمنّحمتوىّالقراءة.ب.ّإعادةّ

 متقد  امل. املستوى 3

 ةّواألفكارّالداعمةّ.أ.ّالعثورّعلىّاألفكارّالرئيسيّ 

 ب.ّتفسيّحمتوىّالقراءة.

 26ج.ّجعلّالقراءةّهضمّ.

27ّد.ّإعادةّبيعّأنواعّخمتلفةّمنّحمتوىّالقراءةّ.

ّتعليمهاّوتعلمهاّّ ّالقراءةّمنّحيث ّإىل ّينظر ّأن ّتقسيماّتميكن ّّونقسمهاّعدة
ّتقيينناّعلىّالرؤيةّالواضحةّلطرقّووسائلتدريسهاّفالقراءةّتنقسمّّ:

 من حيث نشاط القارئ إىل :  .1
 جهريةّ.ّ .أ

 صامتةّ.ّ .ب
 

 
حممدّصاحلّالسنطي،ّاملهارتّاللغوية،ّمدخلّإىلّخصائصّاللغةّالعربيةّوفنوهنا،ّّ)مملكةّالعربيةّالسعوديةّ:ّدارّاألندلس،ّ 26

ّ.172(ّص.1996ّ  
27 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif ( Malang: UIN-Maliki Press, 

2011(, hlm. 164. 
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 ومن حيث غرض العام للقارئ إىل :  .2
 استمتاعيةّ.ّ .أ

 درسّوحتليلّ.ّ .ب
 ومن حيث الغرض اخلاص للقارئ إىل :  .3

 لقضاءّوقتّالفراغ.ّ .أ
 احلصولّعلىّمعلومةّمعينةّ.ّ .ب
 احلصولّعلىّالتفاصيل.ّ .ج
 التأملّوالتحليلّواالستنجاج.ّ . د

 ومن حيث مراحل تعلمها إىل :  .4
 تعرفّرمزيّصويت،ّأيّمرحلةّالسيطرةّعلىّميكانيكياتّالقراءة.ّ .أ

 الفهمّأيّمرحلةّالقراءةّواالرتباطّابملعَّن.ّ .ب
 املكثفةّأيّمرحلةّالقراءةّللدرسّوالتحصيلّ.ّ .ج
فكرّّّ . د منّ اللغةّ عنهّ تعربّ ماّ بكلّ االتصالّ املرحلةّ أيّ الواسعةّ التحليليةّ

28ّوثقافة.

ّ:يعينّّيتّميكنّاستخدامهاّيفّتعليمّمهارةّالقراءةهناكّالعديدّمنّالطرقّالّ 

 :29،ّاستخدامّاخلطواتّالتاليةترمجةطريقة حنو و  .أ

 
ّكاملّالناقةّوّرشديّأمحدّطعيمة,ّطرائقّتدريسّاللغةّالعربيةّلغيّالناطقنيّهبّا,ّ)الرابط:ّمنشوراتّاملنظمةّاإلسالميةّللرتبيةّوالعلومّوالثقافة,ّّ 28 حممود

ّ.153-152(,ّص.2003ّ  

 جابر عبد الحميد وآخرون، الطرق الخصة بتدريس اللغة العربية وأداب األطفال، ص. 43. 29
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 .العريبّ ّالدرسّمنّخاللّقراءةّالنصّ مّيبدأّاملعلّ  (1

 يقومّاملعلمّبرتمجةّالنصّإىلّلغةّالطالب.ّمثّ  (2

 مّ.يستمرّالدرسّبشرحّمنّاملعلّ  (3

 موها.يتّتعلّ بّالقراءاتّالّ رّالطالّ رّ يك (4

 معّاخلطواتّالتاليةّ:ّ،رةطريقة املباش .ب

مّالدرسّمنّخاللّاقرتاحّجمموعةّمنّاملفرداتّوالرتكيبّ)بنيةّّيبدأّاملعلّ  (1
ّ  .اجلملة(ّيفّسياقّمعني 

 ثّيفّاملفرداتّوالرتكيب.ونّملمارسةّالتحدّ بّمدعوّ الطالّ  (2

 مّالقراءةّ.بّيفّتعلّ يبدأّالطالّ  (3

 خذةّهيّكماّيلي:،ّاخلطواتّاملتّ طريقة مسعية وشفاهية .ج

ّكلمةّومجلّمعّشرحّملعناهّ)ابستخدامّالصوريقرأّاملعلّ  (1 واإلمياءاتّّّّمّبضع
 ،ّوماّإىلّذلكّ(واحلركاتّواملظاهراّت

ّاملعلّ  (2 ّالطالّ يطلب ّمن ّمرّ م ّاجلملّواملبالغ ّفتحّكتابّوقراءة ّأخرىّوطلبّب ة

 ةّأخرىّ.بّتكرارهاّمرّ منّالطالّ 
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الطالّ يكرّ  (3 واجلملةبّّرّ مثّ مًعاّّالكلمةّ الفّّ،ّ أوّينقسمّ إىلّجمموعتنيّ صلّ
جمموعاّت مثالثّ ويطلبّ تتكرّ ّّنّكلّ ،ّ أنّ مثّ رجمموعةّ املعلّ ّّ،ّ مّّخيتارّ

 بّبشكلّعشوائيّلتكرارهاّويتبعهمّأصدقاءّآخرون.الطالّ 

ّالطالّ  (4 ّيفهم ّأن ّاملعلّ الكلمةّواجلملةبّّبعد ّيعرض ّبسي، ّنصوًصا طةّويرشدّّم

 يفّوقتّكاٍفّ.ّبّإىلّالقراءةّالصامتّةالطالّ 

،ّيطلبّّقدّانتهواّمنّالقراءةّّبّبشكلّعامّ مّأنّالطالّ بعدّأنّيشعرّاملعلّ  (5
 ويرتكواّالكتابّمفتوًحا.ّبّأنّيواجهواّاألمممّمنّالطالّ ملعلّ ا

وأنّيرتكهمّيعيدونّالنصّأثناءّّرسّأنّمينحّوقًتاّملنّملّينتهّّالّينبغيّللمد (6

 بّعلىّالقراءةّبسرعة.عّالطالّ السؤالّواإلجابة.ّهذاّيشجّ 

مّالّخيتربّاملعلّ ّ،ّألنّ مفتوًحّاّويبقىّالكتاّبّمّأسئلةّحولّالنصّ يسألّاملعلّ  (7

 ّ.بّللبحثّعنّإجاابتّيفّالنصّ مّالطالّ بّويدعوّاملعلّ حفيظّالطالّ 

 .نوصيّبرتتيبّاألسئلةّبناًءّعلىّاإلجاابتّالواردةّيفّالنصّ  (8

 بّاألسئلةّإجاابتّقصيةّ.(ّجيبّأنّتتطلّ 9

ّكماّهيّيفّالنصّ (ّحفزّالطالّ 10 دونّمطالبةّّّّبّعلىّاإلجابةّعنّاألسئلة

 بيّجديدةّ.بّابإلجابةّبتعالطالّ 

ّكانّانتباهّالطالبّسؤالّعمّ مّإيقافّال(ّجيبّعلىّاملعلّ 11 يفّالضعف.ّّاّإذا
 دقيقة.25ّ-20الوقتّاملثايلّللسؤالّواجلوابّهوّحوايلّ
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ذيّّمنّالطالبّالّ ّّطلببّالقراءةّبصمتّأوّّرّالطالّ ،ّيكرّ (ّبعدّذلّك12
 بّآخرونّ.عاٍلّويتبعهّطالّ جييدّالقراءةّقراءةّبصوتّ

الطالّ ،ّشجّ (ّأخيًا13 الّ عّ األسئلةّ النصّ بّعلىّطرحّ تردّإجاابهتمّيفّ ّّيتّ

 30أوّالقواعد.ّاّعنّفهمّالنصّ ليجيبّعليهاّأصدقاؤهمّإمّ 

 أهداف مهارة القراءة  . و
ّالقراءةّميكنّ ّتعلم ّالغرضّمن ّأن ّالناقة ّبني ّلقد ّالعربية، ّاللغة ّتعلم إنّيفّسياق

 31جانبني،ّومهاّعامةّخاصةّ. رؤيتهاّمن

الغرضّالعامّمنّتعلمّمهارةّالقراءةّهوّأنّيكونّالطالبّقادرًاّعلىّقراءةّ
ّكماّّ اللغةّالعربيةّمن اليمنيّإىلّاليسارّومصحوبةّبفهمّجيد.ّوأماّالغرضّاخلاصّفهو

ّ:يلى

ّ.ميكنّللطالبّربطّرموزّالكتابةّأبصواتّالكالم .1
ّ.عالٍّميكنّللطالبّقراءةّالنصّبصوتّ .2
ّميكنّللطالبّقراءةّالنصوصّبسالسّة .3
ّ.ميكنّللطالبّفهمّمعَّنّاملفرداتّوفًقاّللسياق .4
ميكنّللطالبّالتقاطّاملعَّنّالعامّللنصّوميكنهمّفهمّالتغيياتّيفّاملعَّنّوفًقاّّ .5

ّ.يفّبنيةّاجلملةّللتغياّت
ّكبيةّمنّحيثّالقواعدّوالصرف .6 ّ ميكنّللطالبّفهمّالقراءةّدونّقيود

 
30 Ibid., hlm. 176. 

ّكاملّالناقةّورشديّأمحدّطعيمة.ّّطرائقّتدريسّاللغةّالعربيةّلغيّالناطقنيّهبا،ّ)مصر:ّمنشوراتّاملنظمةّاإلسالميةّللرتبويةّوالعلومّوالثقافة،ّّ 31 حممود
188(،ّص.2003ّ  
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ّ.فهمّالفكرةّابلتفصيلّوميكنّربطهاّابلفكرةّالرئيسيةميكنّللطالبّ .7
ّ.ميكنّللطالبّفهمّعالماتّالرتقيم .8
ّالعادية،ّّ .9 ّالنصوص ّهي ّالقراءة ّوتلك ّالقراءة، ّمن ّأنواعّخمتلفة ّقراءة ّللطالب ميكن

والتارخييةّوالعلومّوالتكنولوجيا،ّوماّإىلّذلك،ّوميكنهمّاختتامّمعانيهاّّّّواألدبية
32ّّ.كنهمّتوصيلّماّيقرأهّابلثقافةّالعربيةوميّوحتليلهاّوانتقادها

ومعّذلك،ّفإنّهذاّاهلدفّيظهرّبشكلّأساسيّمراحلّإتقانّمهارةّالقراءةّّ
مرحلةّبسيطةّإىلّمرحلةّمعقدة.ّيفّحنيّأنّالغرضّمنّقراءةّالتعلمّيفّّّاليتّتبدأّمن

ّ:هوّسياقّتعلمّاللغةّالعربية

ّّ.والصحيحةتدّريبّالطالبّعلىّالقراءةّاجليدةّ .1
ّ.زايدةّآفاقّاللغةّللطالّب .2
ّّ.تدريبّالطالبّعلىّفهمّالنصوصّاملختلفة .3

ّ:وأماّاجلانبانّاألساسيانّلغرضّتعلمّالقراءةّمها

الغرضّمنّالقراءةّللمبتدئنيّهوّالرتكيزّعلىّحتقيقّالكفاءةّيفّالنطقّ .1
ونطقهاّّوالكتابة،ّوهوّالتعرفّعلىّالرمزّالسليمّللغةّّّّأوّمعرفةّالقراءة

 الصوتيةّوالنحويةّالعربيةّ.ّبشكلّصحيحّوفًقاّلقواعدّاللغة
الغرضّمنّتعلمّالقراءةّاملتقدمةّموجهّإىلّحتقيقّفهمّالكفاءاتّأوّّ .2

أي املقروء،ّ الرموزّّّّفهمّ معَّنّ وأخذّ الفهم،ّ علىّ الطالبّ تدريبّ
 املقدمةّيفّاللغةّاملكتوبةّ.

 
32 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) hal. 
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 مواد مهارة القراءة  . ز
فكلّمنهاّهلاّمقوماتّّّ،القراءةّعنّمادةّاإلستماعالّختتلفّخصائصّمادةّ

ّ.تناسبّمعّاهلدفّالسلوكيّالذيّيرميّاليهّاملتعلمّواملعلمّوصفاّت

القراءةّّ (1 مادةّ اختيتّ التفاصيلّ ّكلّ وتذكر احلفظّ اهلدفّ ّكانّ فإن
ّلكلّفكرةّجديدّوترابطّمنطقيّيساعدّّّّحبيثّحتتويّعلى شرحّواف

ّ.لتذكرها
كارّالرئيسيةّوتلخيصهاّفعلىّاملعلمّّوإنّكانّاهلدفّاستجالصّاألف (2

لغويةّتساعدّفيهاّالتفاصيلّالثانويةّعلىّالرتكيزّعلىّّأنّخيتارّمادّة
ّاألفكارّالرئيسّّة

وإنّكانّاهلدفّمعرفةّاحملتوىّالعامّللستيعابّوالفهمّاختياتّاملادةّّ (3
حتويّبعضّالعباراتّوالكلماتّاليتّملّأبلفهاّالقارئّّّاملقروءةّحبيث

 السياقّاللغوي.ّفهمّمعناهاّمنّولكنهّيستطيع

 طرق مهارة القراءة   . ح

إنّيفّتعلمّالقراءةّهناكّالعديدّمنّالنظرايتّوالطرقّاليتّتنشأّوتتطور.ّلكلّّ
33ّ:وعيوبه.ّومنّتلكّالنظرايتّوالطرقّفهيّعلىّالنحوّالتايلّمنهاّمزاايه

1) ّّ بتدريسّاحلروفّاهلجائية الدرسّ املعلمّ يبدأّ واحداًّّالطريقةّاحلرفية.ّ
ّالطالّب ّإن ّاألحرفّّّّفواحدا. ّقراءة ّإىل ّالقراءة،ّألهنمّمييلون بطيئنيّيف

ّ.الكلماّتّيفّكلّحرفّبدالًّمنّقراءةّوحدة

 
 حممدّعليّاخلوليي.ّأساليبّتدريسّاللغةّالعربية،ّ)عمانّ:ّدارّالفالح،2000ّّ( ص.33107ّ
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احلروفّ (2 املدرسّ علمّ طريقةّ الطريقةّ هذهّ إنّ الصوتية.ّ الطريقةّ
التدريس تسلسلّ يبدأّ مثّّّللطالب.ّ الفتحة،ّ حبركةّ احلروفّ بتعليمّ
ّاحل ّالضمة،ّمث ّمعّرّحكة ّالسكوّناحلروف والكسرة.ّوبعدّّّروفّحبركة

ذلك،ّانتقلّإىلّدرسّاحلروفّحبركةّالفتحتني.ّوبعدّذلك،ّانتقلّإىلّّ
ّاحلروفّابلصوتّّّّ.الدرس ّبتدريس ّاملعلم ّيقوم ّالطريقة، ومنّمزاايّهذه

هناكّأيضاّعيوب.ّأنّهذهّالطريقةّمتنعّّّوليسّابالسم.ّومعّذلكّ،
الطالبّ، قراءةّ سرعةّ أوّ نعومةّ األحيانّ بعضّ الطالبّّّّيفّ ألنّ

34ّمعتادونّعلىّقراءةّاحلروفّاهلجائيةّ.
طريقةّاملقطعّاللفظي.ّيفّهذهّالطريقةّيتعلمّالطالبّأوالًّاملقاطع،ّمثّّ (3

اليتّتتكونّمنّهذهّاملقاطع.ّلتعليمّاملقاطعّجيبّّّيتعلمونّالكلماّت
ّ.أنّيسبقهّتعلمّاحلروفّاملادية

الكلمةّعلىّأسسّّ (4 الكلمة.ّحتتويّطريقةّ أنّّطريقةّ تفرتضّ نفسيةّ
ّاألشياء ّيعرفون ّالعامة.ّّّالطالب ّاألجزاء ّمعرفة ّيطورون ّأواًل،ّمث الشائعة

بعرض املعلمّ يبدأّ الطريقة،ّ هذهّ تنفيذّ بصورةّّّّعندّ مصحوبةّ كلمةّ
ّمناسبةّإذاّوجدتّالصورة،ّمثّيقولّاملعلمّالكلمةّعدةّمراتّويتبع

صّو بدونّ الكلمةّ املعلمّ يعرضّ التالية،ّ اخلطوةّ يفّ ليتمّّالطالب.ّ رةّ
قبلّالطالب.ّبعدّأنّيتمكنّالطالبّمنّّالتعرفّعليهاّوقراءهتاّمن

ّ.يفّالكلمةّقراءةّالكلمة،ّيقومّاملعلمّبتحليلّاحلروفّاملوجودة

 
34 Sri Prastisi, Membaca, (Semarang : Griya Jawi, 2009) hal. 5 
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طريقةّاجلملة.ّإنّإجراءّتعلمّالقراءةّابستخدامّهذهّالطريقةّابلطريقةّّ (5
ّاملعلم ّالسبورة،ّمثّّاليتّيعرضّهبا ّأوّعلى ّالبطاقة يقرأّّّّمجلةّقصيةّعلى

هذهّطريقةّهوّمنّاجلملةّّّّاجلملةّعدةّمراتّويتبعهاّالطالب.ّترتيب
ّ.إىلّالكلمةّومثّإىلّاحلرف

املزاايّّ (6 هلاّ طريقةّ ّكلّ أبن الطريقةّ هذهّ متابعوّ يقولّ اجلمع.ّ طريقةّ
ّكلّالطرقّمنّّّّ.والعيوبّيفّنفسّالوقت لذلكّمنّاألفضلّاختصار

الرتكيّز وليسّ اجليد،ّ ابجلانبّ االهتمامّ معينةّّّّعلىّّخاللّ أساليبّ
الطريقة الطريقةّبنيّ الصوتية،ّوطريقةّّّّجتمعّهذهّ والطريقةّ ّ، احلرفيةّ

35ّاملقطعّاللفظي،ّوطريقةّالكلمة،ّطريقةّاجلملةّ.

 

 

 

 

 

 

 
 حممدّعليّاخلوليي.ّأساليبّتدريسّاللغةّالعربية،ّ)عمانّ:ّدارّالفالح،2000ّّ( ص.121ّ 35
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 الفصل الثالث 

 ة البحثمنهجي  
 مدخل البحث ونوعه . أ

وهيّّّّ،والتطويرّّدراسةالباحثّهوّمنهجّالّّهتخدماسذيّّمنهجّالبحثّالّ ّّإنّ 
ّالبحثّّ ّللحصولّعلىّنتاطريقة ّّّئجاملستخدمة ّالباحثّساّو36ّّالة.ّوجتربةّفعّ معني  تخدم

البياانتّيفّشكلّأرقامّمعّتصنيفاتّخمتلفة،ّمباّّّّةّوهييالكمّ ّّطريقةلالحتياجاتّهوّال

37مّوغيها.األقصىّللقيّ ّّةّواحلدّ مّوالنسبّاملئويّ طّالقيّ يفّذلكّيفّشكلّمتوسّ 
والطريقةّ  

ويفّهذاّالبحثّحاول38ّّّالبياانتّيفّشكلّحقائقّموجودةّيفّامليدانّ.ّّهيالكيفية،ّّ
"ّاستيعابّاملفرداتّ"ّيفّتعليمّمهارةّالقراءةّيفّاملدرسةّالثانويةّّتطويرّالقيامّب الباحث

ّجناوياإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّّ

ّ

ّ

 

 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R dan D ( Bandung: Alfabeta, 2007 ), hlm. 

297.   

37 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 29. 

38 Sugiyono, opcit., hlm. 9. 
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 إجراءات البحث والتطوير  .ب
ّالباحثّخطواتّدراسةّوالتطويرّّا (،ّوهيBorg and gallّّ)ّّبورغّوغاّلستخدم
39ّّ:ّكماّيلي

 ( 3.1)  الصورة
 منوذج إجراءت البحث والتطوير 

 
ّ

ّ

 
39 Amir Hamzah, Metode Penelitian & Pengembangan  ( Batu: Literasi Nusantara, 2019 ), hlm. 

45. 

تصميمّاملنتجمجعّالبياانتةالدراسةّاملبدئي

جتربةّاملنتجحتسنيّاملنتجرباءالتصديقّمنّاخل

حتسنيّاملنتجةجتربةّامليدانيالثاينحتسنيّاملنتج
األخي

ذالنشرّوالتنفي
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 :عشرةاخلطواتّالتلكّوفيماّيليّبيانّلكل ّخط ةّمنّ

  (Research and Information Collecting) الدراسة املبدئية .1
اليتّّ املشكالتّ عنّ املعلوماتّ ابكتشافّ املرحلةّ هذهّ يفّ الباحثّ قامّ
تتعل قّابلط البّعندّعمليةّتعلمّوتعليمّاستيعابّمفرداتّالعربية،ّومدر سيّالل غةّ

والكتبّاملدرسي ةّوكر ساتّالت وظيفّال يتّاستخدموهاّعندّتعليمّاستيعابّالعربيةّّ
ّمفرداتّالعربية.

 (Planning) مجع البياانت .2
ّالبياانّت ّالباحث ّالبحث،ّمجع ّتطويرهاّّّيفّهذا ّاليتّسيتم املتعلقةّابملفردات

ّكتابّومصدرّهذهّالبياانتّفتتكو نّّّّّّواملنهجّلتحديدّموضوعاهتاّالرئيسية. من
ّّاملدرس ّّي "ّّالعربي ة" اإلسالميةّّّّصفلّلّّللطالبّ الثانويةّ املدرسةّ عشرّ احلاديّ

ّّ.جناوّياحلكوميةّالثالثةّ
 (Develop Preliminary Form a Product) تصميم املنتج  .3

ال تصميمّ املساعديفّ ّّقاموسّ أوال ّّمج،ّ من البياانتّ الباحثّ كتابّّالعّ
ّاحلادي.ّّ ّكلّاملدرسيّ"العربيةّللطالب"ّللصف  والبياانتّفيهّهوّاملفرداتّيف

ّّ.الدرس
ّلذاّّصاثنيا،ّّ ّالدرس، ّأو ّاملوضوع ّالقاموسّحسب ّالباحث ّالباحثّّمجم م ع

ّاملفرداتّوكتابتهاّحسبّاملوضوع.ّّ
ّاملساعدّقاموسالاثلثا،ّطبعّالباحثّ

ّ.إىلّاخلبيّاملساعدّقاموسالرابعا،ّصدقّالباحثّ
ّ
ّ
ّ
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 (Preliminary Field Testing) التصديق من اخلرباء .4

يفّهذهّاملرحلةّقامّالباحثّابملناقشةّعنّاملوادّالتعليميةّاليتّأعدهاّمعّ
يف العربيّةّّاخلبيّ اللغةّ لتعليمّ املدرسيةّ الكتبّ وأتليفّ العربيةّ اللغةّ تعليمّ ّجمالّ

ّلتحسنيّتلكّاملوادّاملعدة.

 (Main Product Revision) حتسني املنتج  .5

القيامّابملقاب الباحثّبتحسنيّاملوادّاليتّأعدهاّبعدّ لةّمعّاخلرباءّمثّقامّ
ّموافقاّلالقراحاتّوالتعليقاتّوالتوجيهاتّمنّاخلرباء.

 (Main Field Testing) جتربة املنتج  .6

ّهيّجتربتهّيفّجمموعةّّ ّالت الية ّاخلطوة ّاملنتج، ّاخلرباءّوحتسني ّمن ّالت صديق بعد
ّحمدودةّابستخدامّالطريقةّالت جريبي ة.ّّ

 Pretest-Posttest Controlتخدمّالباحثّطريقةّجتريبيةّ)اسيفّهذاّالبحثّّ

Group Designّّهناكّجمموعتانّمتّاختيارمهاّعشوائًيا،ّمثّمتّإعطاءّاختبارّأويلّملعرفة.)
ّالضابطة.ّتكونّنتائجّّ ّالتجريبيةّواجملموعة ّاجملموعة ّاألوليةّخمتلفةّبني ّاحلالة ّكانت ّإذا ما

ّكبي.ّأتثيّالعالجّاالختبارّالقبليّجيد ةّإذاّملّتكنّاجملموعةّالتجريبيةّخمتلفةّبشكل
3O-4) (O1O-2(O .40ّ(هوّ

ّاجملموعةّّ ّإىلّطال ب ّاملفردات ّالقبليّعن ّاالختبار ّاملرحلة ّالباحثّيفّهذه قد م
ّّ عشر احلاديّ ّ الصف  طال بّ وهمّ ّّالتجريبي ةّ )األو ل( الطبيعي ةّ العلومّ وطال بّقسمّ

 
40 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 
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ّالضابطةّوهمّطال بّّ ّ)الثاين(ّّاجملموعة ّالطبيعي ة ّالعلوم ّقسم ّعشر ّاحلادي لكشفّالصف 
ّكفاءةّهذهّاجملموعتنيّاألوىلّقبلّجتربةّاملوادّالتعليمي ةّلطال بّاجملموعةّالتجريبي ةّ.

إىلّطال بّّ املفرداتّ البعديّعنّ االختبارّ املرحلةّ الباحثّيفّهذهّ قد مّ مثّ 
بّاجملموعةّالضابطةّلكشفّكفاءةّهذهّاجملموعتنيّبعدّتقدميّاجملموعةّالتجريبي ةّوطالّ 

ّاملوادّالتعليمي ةّلطال بّاجملموعةّالتجريبي ةّ.

 (Operational Product Revision)حتسني املنتج الثاين  .7

وجدّّ إذاّ اثنيةّ ملر ةّ املعدةّ املنتجّ بتحسنيّ املرحلةّ هذهّ يفّ الباحثّ قامّ
ّ  نقصاانتّإلتقانّتلكّاملنتج.

 (Operational Field Testing)يدانية جتربة امل .8

بعدّاختبارّاملنتجّوحتسينه،ّقد مّالباحثّيفّهذهّاملرحلةّجتربةّاملنتجّعلىّ
ال ذيّ التكيفّ علىّ القدرةّ واختبارّ الفعالي ةّ اختبارّ يشملّ وال ذيّ أوسعّ نطاقّ

ّيشملّمستخدميّاملنتجّاحملتملني.ّّ

 (Final Product Revision)حتسني املنتج األخري  .9

 قامّالباحثّيفّهذهّاملرحلةّبتحسنيّاملنتجّإذاّوجدّنقصاانتّيفّاالستخدام

  املنتجّ.

 (Dissemination and Implementation) النشر والتنفيذ . 10

بوي ةّّ ّالرت  ّاملؤس سة ّفع الي ةّيف ّالتعليمّذو ّاملصم مّيفّعملي ة ّاإلنتاج ّأنّكان إذاّحصن
بوي ةّاألخرىّ.املعي نة،ّفمنّاملمكنّأنّيطبقّيفّ ّعد ةّاملؤس ساتّالرت 
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ّّ ّّاسبناءّعلىّذلك، بتغي  البحثّ قيامّهذاّ النموذجّيفّ الباحثّهذاّ تخدمّ
ّالوقتّوتكتفيّ ّالتاسعةّوالعاشرةّابلنظرّإلنقاذ ّاخلطة ّاحلاجة،ّوترك وتعديلّعلىّحسب

 بتلكّاخلطواتّالثامنة.

ّّ ّّاسبناءّعلىّذلك، قيامّهذا النموذجّيفّ الباحثّهذاّ ّّتخدمّ بتغي  البحثّ
ابلنظرّإلنقاذّالوقتّّّالعاشرةحىتّّّّسابعةوتعديلّعلىّحسبّاحلاجة،ّوتركّاخلطةّال

ّة.دساّسوتكتفيّبتلكّاخلطواتّاّل

 نته جمتمع البحث وعي   . ج

ةّّةّاحلكوميّ ةّاإلسالميّ يفّاملدرسةّالثانويّ ّّّبجمتمعّهذاّالبحثّهوّمجيعّالطال ّ
ّّ هوّّوعي نّةّّجناوّيالثالثة البحثّ الصفّ ّّهذاّ عشرّّمنّ الطبيعي ةّّّّاحلاديّ العلومّ قسمّ

43ّعددهم2022ّّّّ-2021ةّّللسنةّالدراسيّ )األو ل(ّوقسمّالعلومّالطبيعي ةّ)الثاين(ّّ
23ّّعددهّّّّ(ل)األوّ ةّّاحلاديّعشرّقسمّالعلومّالطبيعيّ ّّالصفّ ّّّبنّمنّطال ّتتكوّ ّّّ،طالبا

يفّّطالبا20ّّّّةّ)الثاين(ّعددهّّاحلاديّعشرّقسمّالعلومّالطبيعيّ ّّبّالصفّ طالباّوطال ّ

ّّ.جناويةّالثالثةّةّاحلكوميّ ةّاإلسالميّ املدرسةّالثانويّ 

 البياانت ومصادرها .د

الطالبّيفّاختبارّقبليّّّّاالختباّرّّنّمنّنتائّجالبياانتّيفّهذاّالبحثّتتكوّ 
 مفرداتّ.مّابستيعابّةّالتعليمّوالتعلّ عمليّ والبعدي،ّمثّ

احلاديّعشرّّّبّيفّالصفّ (ّالطالّ 1أماّمصادرّالبياانتّيفّهذاّالبحث،ّّ

 ّ.ةّيفّاملدرسةغةّالعربيّ سّاللّ (ّمدرّ 2ة،ّمنّاجملموعةّالتجريبيّ 
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ّطريقة مجع البياانت  .ه

ّّ:فهيّكماّيليّاّطريقةّمجعّالبياانتّيفّهذاّالبحثأمّ 

 االختبار  .1

،ّومصدر41ّالباحثّابالختبارّالقبليّوالبعديّّقامملعرفةّنتائجّالطال بّّ
ّاحلاديّعشرّاملدرسةّالثانوي ةّاإلسالمي ةّّ هذهّالبياانتّفتتكو نّمنّطال بّالصف 

،ّأم اّأدواتّمجعّالبياانتّال يتّسيستخدمهاّالباحثّهيّّجناوّياحلكومي ةّالثالثةّّ
(ّالختبارّأمه يةt-testّ(ّبطريقةّإحصائي ةّابختبارّالتائيّّ)SPSSصفحةّاالختبارّوّ)

 البياانتّاملقارنةّلعي ناتّالضابطةّوالعي ناتّالتجريبي ةّ.

 املالحظة  .2

ملعرفة42ّّّّاملالحظةّهيّاحلرصّيفّاالتباهّحنوّشيءّللتعرفّعليهّوفهمهّ.
ّالعربي ةّّ ّالل غة ّالتعليمّابستيعابّمفردات ّالتعليمّّالباحثّمبالحظةّّّّقاّمعملي ة أنشطة

ّّّ،ّأم اّمصدرّهذهوالتعل م البياانتّفتتكو نّمنّمدر سّالل غةّالعربي ةّوطال بّالصف 
ّّ.جناوياحلاديّعشرّاملدرسةّالثانوي ةّاإلسالمي ةّاحلكومي ةّالثالثةّ

ّ

ّ

 

 
 محمد علي الخولي، االختبار التحصيلية: اعدادها وإجراءها وتحليلها، )األردن: دار الفالح، 1998( ص.  41
 أمحدّبدر،ّأصولّالبحثّالعلمي،ّ)كويت:ّوكالةّاملطبوعةّعبجاهللّحرمي،1982ّ(ّص.35ّّ. 42
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 القراءة  .3

ّّ ّّّّمادةلتطوير العربية الل غةّ املتعلقةّجبالباحثّّّّقاماملفرداتّ املعلوماتّ معّ
ّاليتّّ ّالباحثّيفابملفردات ّإليها ّالرئيسية.ّّّحيتاج ّموضوعاهتا ّلتحديد تطويرهاّواملنهج

 ومصدرّهذهّالبياانتّفتتكو نّمنّالكتابّاملدرسيّ"ّالعربيةّللطالبّ".

 املقابلة  .4

هيّأسلوبّمجعّالبياانتّابألسئلةّاملقدمةّإىلّشخصّمعنيّإماّاملقابلةّّ
داةّواملقابلةّأ43ّّابملواجهةّمباشرةّبنيّالباحثّومصدرّالبياانتّوإماّغيّمباشرة.

44ّمهمةّللحصولّعلىّاملعلوماتّمنّخاللّمصادرهاّاملشية.

البياانتّعنّاحلاجةّواملشكلةّيفّعمليةّ الباحثّاملقابلةّجلمعّ يستخدمّ
 تعليمّابستعابّمفردات.ّّ

 البحث  أدوات . و

 صفحة االختبار . 1

االختبارّهوّجمموعةّمنّاألسئلةّأوّاألدواتّاألخرىّاملستخدمةّلقياسّ
يف45ّّّّاملعرفةّأوّالذكاءّأوّالقدراتّأوّاملواهبّلديّفردّأوّجمموعة.املهاراتّأوّّ
ينقسمّاالختبارّإىلّنوعني،ّمها:ّاالختبارّالقبليّ)قد مّهذاّاالختبارّّّهذاّالبحث

 
 منظرّالضامن،ّّأساسياتّالباحثّالعلمي،ّ)عمان:ّدارّاملسية،2007ّّ(ّص.96ّّ 43

 ذوقان عبيدات وآخرون، البحث العلمي مفهومه أدواته أسالبه، )الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع، 1998( ص. 135 44
45 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 185. 
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قبلّتقدميّاملوادّالتعليمي ة(ّواالختبارّالبعديّ)قد مّهذاّاالختبارّبعدّتقدميّاملوادّّ
 التعليمي ة(ّ.

 املالحظةدفرت  . 2

ةّهيّطريقةّجلمعّالبياانتّمنّخاللّمراقبةّمالحظاتّاألنشطةّاملالحظ
بعمليّ 46ّّاجلاريةّ. مرتبطةّ األنشطةّ هذهّ تكونّ أنّ التعلّ ميكنّ تدريسّّةّ وطريقةّ م،ّ

ّمّالطالّ مني،ّوتعلّ املعلّ  ّكماّهوّاحلالّيفّاملقابالت،ّقبلّإجراءّاملالحظة،ّيتعني  ّّب.
ّو الباحثّإعدادّإرشاداتّاملالحظة.ّ الباحثّإرشاداتّاملالحظةّّاعلىّ ستخدمّ

ةّيفّغةّالعربيّ ةّتعليمّاللّ كأداةّلتسهيلّمجعّالبياانتّمنّخاللّاملالحظةّعنّعمليّ 

 ّ.جناويةّالثالثةّةّاحلكوميّ اإلسالميّ ّّةاملدرسةّالثانويّ 

 قابلةدليل امل . 3

للحصولّّ الباحثّ يستخدمهاّ اليتّ طراءقّ منّ احدىّ املقابلةّهيّ دليلّ
 اجمليبّمنّخاللّالسؤالّواجلواب.علىّمعلوماتّحولّ

 أسلوب حتليل البياانت  . ز

ّّالبياانتّبطريقةّاملالحظةّوالتوثيقّواالختبارّالقبليّوالبعدّيّّمجّعّّةعمليّ ّّبعد
ّ.وتفسيهاّالبياانّتّحتليلّقامّالباحثّبتنفيذّواملقابلة،

 
46 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm. 220. 
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األشخاصّّ وسلوكّ ّكتاابتّ أو ّكلماتّ الوصفيةّيفّشكل البياانتّ لتحليلّ
47ّتخدمّالباحثّحتليلّالبياانتّالكيفيةّ.اساّالبحث،ّمالحظتهمّيفّهذالذينّمتتّ

لتحليلّالبياانتّنتيجةّاالختبارّ)االختبارّالقبليّوالبعدي(ّيفّهذاّالبحث،ّ
ّالكمّ ا ّالبياانت ّالباحثّحتليل ّفإنّ يةستخدم ّالبياانتّّّّ، ّاألساليبّّاأسلوبّحتليل ستخدم

الباحثّطريقةّّاصائية.ّّخاإل البياانتّاملقارنةّّالختبارّأمهّ ّّ(t-test)ةّّإحصائيّ ستخدمّ يةّ

48ّّ.ةناتّالتجريبيّ ناتّالضابطةّوالعيّ لعيّ 

 one(1،ّهي:ّ)هناكّثالثةّخياراّتّّ(t-test)ّّاختبارّالتاءّّيفّحتليلّالبياانّت

sample t-testّّجمموعتني الختبارّ اجملموعة(،)يستخدمّ نفسّ منّ البياانتّ منّ ّّّ(2ّّ)
independent sample t-testّّ(عيّ ستخدمّالختبارّجمموعيتّّا منّجمموعاتّ نةّّبياانتّ

ّاملزدوجةّا)  pair wise comparison (3ّّ)ّّخمتلفة(، ّالبياانت ّمن ّلتحليلّجمموعتني ستخدم
 49أوّاملرتابطة(ّ.

ّّستخدمّالباحّثايتّّ،ّوالّ (t-test)منّبنيّاألنواعّالثالثةّلنماذجّحتليلّاالختبارّّ
(independent sample t-test) ّّومهاّّبتحليلّجمموعتنيّمنّالبياانّتّّقاّمالباحثّّّّ،ّألن،

ّالقيّ  ّالقبليّّمةّّبياانت ّالبعديّوّّ( pre test)االختبار ّالضابطةّّ(post test)ّّاالختبار ّجمموعة

ّّ:وهيّكماّيليّ(t-test)ستخدمّالباحثّمعادلةّفاّةّ.واجملموعةّالتجريبيّ 

 
47 Amir Hamzah, Metode Penelitian & Pengembangan  ( Batu: Literasi Nusantara, 2019 ), hlm. 

160. 

48 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

hlm. 243. 

49 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2012(, hlm. 96. 



40 

 

 

 

ّالبيانّّ:

 xM   =ّّّمتوسطّمنّاجملموعةّالتجريبية      

ّّّّّّّّّّّّّّ ّّ 2Y∑ّ= ّعددّالتناوعّيفّكلّالنتائجّمنّاجملموعةّالضابطة 

 yMّ = ّمتوسطّمنّاجملموعةّالضابطة ّ

xN    = ّّّالتجريبيّةعددّالطلبةّللمجموعة
2∑X  =

ّعددّالتناوعّيفّكلّالنتائجّمنّاجملموعةّالتجريبيّةّّ

 yN    =ّ50ّعددّالطلبةّللمجموعةّالضابطة

 

 

 

 

 

 

 
50 Darwyan Syah, dkk. Pengantar Statistika Pendidikan (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 

hlm. 106. 
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 الفصل الرابع 

 عرض البياانت وحتليلها 
 عرض البياانت . أ

القراءة يف املدرسة   فهم نصل  كتاب "العربية للطالب"  يف املفردات    مادة تطوير   .1
 الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة جناوي 

بورغّوغالّّّجي ةاملفردات،ّقامّالباحثّابخلطواتّالنموذمادةّيفّعمليةّتطويرّّ
 وهيّكماّيليّ:

  الدراسة املبدئيةحتليل   . أ
املشكالتّاحملتملةّواحلاليةّّالباحثّّحيللّّّّيفّتطويرّهذاّالقاموسّاملساعد

ّواملالحظة.وحيددّحتليلّاالحتياجاتّمنّخاللّاملقابلةّ
اب القيامّ معلّ بعدّ معّ ّّملقابلةّ العربيّ اللّ م ّّغةّ ّّوالطالّ ة الثانوي ةّّب املدرسةّ يفّ

احلكوميّ  جناوياإلسالمي ةّ الثالثةّ ّّّّوجّدّّ،ةّ أن  ّّالطالّ ُّّمعَظمالباحثّ يشعرونّّب
ّنصّّ ّفهم ّالعربية.ّّابلصعوبةّيف ّاملشكالّتّّأسباّبمنّّالقراءة ّيستخدمّّّهيّّتلك ا إمن 

املدرسيّفقطّّ ّّالكتابّ العربيةّّيفّعملية اللغةّ ّكتابّآخرّمثلّّتعليمّدرسّ دون
ّاإلضايفّّ ّاملساعدّّالكتاب ّالقاموس ّاحلقيقةّّال ذيّميكنهّّمثل ّالطالبّيف أنّيساعد

فهم ّّّّكثياّيفّ القراءة املفرداتّوَّّّالعربيةنصّ استيعابّ ترقيةّ يفّ الطالبّ يساعدّ
ّالعربي ة.

مّّمنّالطالبّليسّهلّّاكثّيأن ّّّّالل غةّالعربي ةّيفّتلكّاملدرسةمّّمعلّ كماّقالّّ
قليال.ّّ ليةّمعّالطالبّأن ّّبناءّعلىّنتائجّاملقابالتّاألوّ رأسّمالّمنّاملفرداتّإالّ 

ّ القراءةّالعربية.ّأن ّمنّأسبابّتلكّللطال بّعدةّالصعوابتّحينماّيتعل مونّنص 
هي ّّالصعوابتّ قلة قاموسّّ،ّ لديهمّ ماّ الطال بّ معظمّ الطالب؛ّ لديّ املفرداتّ
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ستخدمّيفّاملدرسةّيالعربية،ّعدمّالكتابّاإلضايفّيفّتعليمّدرسّاللغةّالعربيةّال يتّّ
بّالثانوي ةّاإلسالمي ةّاحلكوميةّالثالثةّجناويّاليتّيساعدّالطالبّيفّترقيةّاستيعا

ّاملفرداتّالعربي ة

بّيفّاملدرسةّّعالجاّمنّاملشكالتّاليتّسبقّذكرها،ّرأىّالباحثّأن ّالطالّ 

اإلسالميّ الثّ  احلكوميّ انويةّ الثّ ةّ إضايف ّّةّ ّكتابّ إىل حيتاج ونّ همّ احلقيقةّ يفّ جناويّ الثةّ
ّّ العربية، القراءةّ ّ ّّيدفعّّّّفذلّكيساعدهمّيفّترمجةّوفهمّنص  الباحثّأنّجير بّّوحيث 

ماّيفّتعليمّموادّالقراءةّعلىّصورةّقاموسّةّالسيّ غةّالعربيّ القيامّبتطويرّموادّتعليمّاللّ 
ّساعد.امل

   مجع البياانت .ب
ةّّ"ّالعربيّ ّّكتابّاملدرسيّ الالبياانتّمنّّالباحثّّيفّاخلطوةّالثانية،ّمجعّّّو

يفّنصوصّّاملستخدمةّّاملفرداتّّّّاحلاديّعشر.ّوالبياانتّهّيّّصفّ بّ"ّلّلللطالّ 

ةّّانويّ احلاديّعشرّابملدرسةّالثّ ّّةّللصفّ غةّالعربيّ درسّاللّ ّّالقراءةّللكتابّاملدرسيّ 
ال يتّتتعل قّّّيفّذلكّالكتابّاملدرسّيّّّةالعربيّ ّّاملفرداّتّّاختارّّوبعدّذلّكّّ،ةاإلسالميّ 

يبحثّالباحثّاملرادفاتّواألضدادّعنّاملفرداتّوّّ،ّمث ّّمبوضوعّنصوصّالقراءة
ّّّّترجم مبوضوعاملفردات تتعلقّ ّّّّاليتّ الل غة مهاّ الل غتنيّ إلجنليزي ةّواّّاإلندونيسي ةإىلّ

منها املعاجم،ّ بعددّ ّّّّمستعيناّ )اإلندونيسياملعجم واملعجمّ-ة"الكاليل"ّ العربية(ّ
)العربية )اإلندونيسية(ّّاإلندونيسي-"املنور"ّ "املنور"ّ واملعجمّّّّ(العربية-ةواملعجمّ

الصور-اإلندونيسي مجعّ مثّ أندرويد.ّ يفّ "املعاين"ّ اإللكرتوينّ واملعجمّ ّّاإلجنليزيةّ
ابةّّةاملناسب ّنيتّ.منّإنرّتحتميالّابملفرداتّّّاجلذ 

   املنتج تصميم  . ج
ّّقاموسّاملساعدّللكتابّاملدرسيّ ّّبتصميميفّاخلطوةّالثالثة،ّقامّالباحثّّ

للطالّ "العربيّ  الثانويّ ّّللصفّ ّّب"ةّ املدرسةّ ةّةّاحلكوميّ ةّاإلسالميّ احلاديّعشرّيفّ
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ّبتطبيقّّهذاّّالباحثّّّّرالثالثةّجناوي.ّوطوّ   MicrosoftوAdobe  Indesignّّّّالقاموس

Word .ّاتّالت اليةّّالباحثّابلعمليّ يفّهذهّاملرحلةّقام:ّّ

تتمثلّاخلطوةّاألوىلّيفّتصميمّاملوادّيفّحتديدّالعناصرّاملستخدمة،ّأيّّ
قاموسّالمةّوحمتوايتّالقاموس،ّوكانّالتحليلّيفّتطويرّّغالفّالقاموسّواملقدّ 

ّكم ّ:يليّااملساعد،
 قاموس املساعد الغالف  ( 1

 ( 4،1)  الصورة
 غالف القاموس املساعد 

 
غالفّهذاّالقاموسّاملساعد،ّاستخدمّالباحثّتطبيقّّيفّتطويرّّّ

 . Adobe Indesignّّبّاحلاسوبّيسمى
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 صفحة أمام القاموس املساعد ( 2
 ( 4،2)  الصورة

 صفحة أمام القاموس املساعد

       
غالفّالصفحةّأمامّالقاموسّاملساعدّمعرضّخمتلفّمنّّّّتقدم 

غالفّاألماميّوشرحّملنّّالكتأكيدّّّّّايتّوظيفتهاألمامي.ّهذهّالصفحةّالّ 
ّّ ّّساهم أتليف واملصمّ يفّ املألفّ يعينّ املساعدّ القاموسّ واملشرفّّهذاّ مّ

ّواخلرباء.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 مقدمة  ( 3
 ( 4،3الصورة ) 

 مقدمة 

 
املقدمةّمنّالكتابةّملنّساهمّيفّعمليةّإعدادّّتتضم نّصفحة

 القاموسّاملساعد.
 القاموس  استخدامدليل  ( 4

 ( 4،4)  الصورة
 دليل استخدام القاموس

ّ
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بّكيفّّحتتويّاإلرشاداتّعلىّاستخدامّالقاموسّملساعدّالطالّ 
 يبحثّعنّاملفرداتّغيّمفهومةّجيداّ.

 أهداف استخدام القاموس ( 5
 ( 4،5)  الصورة

 استخدام القاموسأهداف 

 
 جدول احملتوايت  ( 6

 ( 4،6)  الصورة
 جدول احملتوايت 

ّ
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القاموسّملعرفةّويساعدّ حتتويّرقمّاحملتوايتّوالوصفيّمنّهذاّ
 الطالبّكيفّيبحثّعنّاملفرداتّغيّمفهومةّجيداّ.

 ايت و احملت ( 7
 غالف املوضوعات  .أ

ّكلّاملوضوع،ّّ املعجمّيف الباحثّغالفّاملوضوعاتّداخلّ زادّ
ّكماّيليّ:

 ( 4،7)  الصورة
 غالف املوضوعات 
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 املفردات املصورة .ب
 ( 4،8)  الصورة

 املفردات املصورة

 

الذيّحيتويّّّدرسالكلّتلكّمعرضّاملفرداتّاملصورةّيفّّ
 ملوضوّعابّةتعلقاملّعلىّاملفرداّت

 املرادفات واألضداد  .ج
 ( 4،9)  الصورة

 املرادفات واألضداد 
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امل معرضّ واألضدادتلكّ ّّالّّكلّّيفّّرادفاتّ يّّالذدرس
ّّ.وضوّعابملّاملفرداتّاملتعلقةّعلىّحيتوي

 قائمة املفردات . د
 ( 4،10)  الصورة

 قائمة املفردات

 
ّّ معرض املفرداّتتلكّ املساعديخأّّيفّّقائمةّ قاموسّ ّّ

ّّ.وضوّعحيتويّعلىّاملفرداتّاملتعلقةّابمل
 التصديق من اخلرباء   .د

ّاملنت ّتصميم ّاخلرباّّقر رجّفبعد ّالعربيةّّّّءالباحث ّاللغة ّاحملتوايت ّاملواد يفّجمال
ّاملنتج.ّّ ّاملاجستيالباحثّّّّاختاروتصميم ّعريفة ّزكية ّاحملتوايتّّّالدكتورة ّاملواد كاخلبي

ّكاخلبيّالتصميمّاملنتج.ّّّّواختار تصديقّمنّالباحثّأمحدّمكيّحسنّاملاجستي
اخلرباءّهوّمتألّاخلرباءّاستبانةّالتصديقّلتعطيّالتقييماتّوالقرتاحاتّعنّإصالحّ

التاريخّّ الثالاثءّيفّ يومّ احملتوايتّ اخلرباءّ بتصديقّ الباحثّ قامّ أبريل27ّّّاملنتج.ّ
.2021ّأبريل29ّّّّ.ّوقامّالباحثّبتصديقّاخلرباءّالتصميمّيومّاخلامس2021ّّ

ّين،ّيعينّ:أماّنتيجةّاستبانةّمنّاخلبّي
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 ( 4،1جدول )

 نتيجة أو اإلجابة المعيار 

1ّ2ّ3ّ4ّ5ّ
ّجيدّجدّاّجيدّمقبوّلّانقصّانقصّجدا

 ( 4،2جدول )

 وصف النتيجة من االستبانة

 القيمة البيان 
ّّ%85ّ-%100 الئقّجداّ

ّّ%69-%84 الئق
ّّ%53-%68 الئقّكاف

ّّ%37-%52 نقصانّالئق
ّّ%21-%36 الئقّّغي

 املواد احملتوايتالتحقيق من خبري  .1

ّّ الدكتورة هيّ األولّ املنتجّ يفّ املوادّ عّرزّخبيّ نتائجّّّّةّفيكيةّ املاجستي.ّ
ّداخالتّكماّيليّ:املالتصديقّمنهّّو
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 ( 4،3جدول )

 االستبانة واإلجابة من خبري املواد احملتوايت 

 اجلزء األمامي من املعجم .أ
 5 4 3 2 1 املؤشر  رقم 
ّّّ√ّّ واضحةّمقدمة1ّ
ّّّّ√ّّكيفيةّاستخدامّاملعجمكتابة2ّّّ
ّّ√ّّّّحمتوايتّاملعجّم3ّ
ّّ√ّّّّحمتوايتّمرتبةّبشكلّواضحّمعّاملوضوّع4ّ
ّّّ√ّّّمقدمةّأبوابّحمتوايتّاملعجّم5ّ

ّجزء حمتوايت املعجم .ب
 5 4 3 2 1 املؤشر  رقم 

تصنيفّترتيبّاملفرداتّبناًءّعلىّموضوعات1ّّ
ّّّ√ّّّيفّكتبّاجلواهرّالكالميةّللصفّاخلامّس

ّّ√ّّّّتطابقّاملفرداتّمعّاملعايّن2ّ
ّّ√ ّّّاملفرداتّاملوجودةّمناسبةّمعّاملوضوّع3ّ

ترتيبّكلّاملوضوعّمناسبةّمعّالكتابّاجلواهر4ّّ
ّّ√ّّّّالكالميةّللصفّاخلامس

ّّّ√ّ ّترتيبّاملفرداتّبشكلّدقيقّوكامّل5ّ
 ج. معايري املعجم

 5 4 3 2 1 املؤشر  رقم 
ّّ√ّّّّاملعجمكمالّحمتوايت1ّّ
ّّ√ّّّّتركيزّمناقشةّاملعجم2ّ
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ّّ√ّّ ّدقيقّتعليقّاملعجّم3ّ
ّّ√ّّّّتسهيلّالبيانّيفّإعطاءّاملعلومات4ّ
ّّّ√ّ ّعرضّاملفرداتّالصحيحةّوالواضحة5ّ

 د. نوع املعجم
 5 4 3 2 1 املؤشر  رقم 

عرضّاملعجمّعلىّأساسّاملوضوعاتّيف1ّّ
ّّ√ّّّّالكتبّاجلواهرّالكالمية

ّّ√ّّّّاستخدامّاملفرداتّمناسبةّمعّاملوضوّع2ّ
ّّ√ّّ ّنوعّاملعجمّيسهلّالطالبّيفّحبثّاملفردات3ّ

عرضّاملعجمّعلىّأساسّاملوضوعاتّويسهل4ّّ
ّيفّحبثّاملفردات

ّّّ√ّّ

عرضّاملعجمّيفّشكلّمواضيعّفرعيةّمنّأجل5ّّّ
ّّ√ّّ ّفهمّاملفرداتّومعناهاّبوضوح

 ( 4.4دول )جلا
املواد  ري االستبانة من اخلبنتيجة   

 الرمز  جمموع
جابةجمموع اإل  X  النتيجة 

س النتيجة  امقي
 أو اإلجابة 

 الرقم 

0 0 X 1 1 انقصّجدا 
1 1 X 2 2 انقص 

15 5 X 3 3 مقبوّل 
56 4ّXّ14 4 جيد 
0 5ّXّ0 5 جيدّجدّا 

 جمموّع 72
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 النتيجةّاملقياسّاألعلّىxّجمموعةّاألسئلةّّ=النتيجةّاألعلىّ (1
20ّx 5ّّ=100ّ)النتيجةّاألعلى(ّ

 النتيجةّاملقياسّاألقلّىxّالنتيجةّاألقلىّ=ّّجمموعةّاألسئلةّ (2
20ّxّ1ّ=20ّ)ّالنتيجةّاألقلى(ّ

 النتيجةّاألخيّ=ّّ (3
∑ جمموعة النتيجة املقياّس

∑ النتيجة األعلّى
× 100 % 

ّ
72

100 × 100% = 72 % 
ّ

املوادّأبكملهّحصلّّّيخّبّّيؤديهّاّّفاملالحظةّاليتبناءّعلىّاحلسابّالسابق،ّّ (4
ةّّج،ّفهذهّالنتي"   Likert" ياقةّليكيتّّإذاّانسبّجدولّمقياسّلِّّّ%72علىّّ

 الئق". منّاملعيارّ"
ّالباحّث (5 ّالسابقةّوجد ّاإلستبانة ّاملنتجّّّّومن التعليقاتّواالقرتاحاتّإلصالحات

ّكماّيلي:  أبنّيكونّأحسن.

 .املفرداتّأجبدايّترتيبَّيرجوّاخلبيّإىلّالباحثّ •
ّّ.حتسنيّكتابةّالكلمةيرجوّاخلبيّإىلّالباحثّ •

 التحقيق من خبري التصميم املنتج  .2

ّّ ّهّّالتصميمخبي املنتجّ املاجستيّّويفّ حسنّ مكيّ أمحدّ نتائجّّاحلاجّ ّ.
ّداخالتّكماّيليّ:املالتصديقّمنهّّو

ّ
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 ( 4،5جدول )

 التصميم املنتج االستبانة واإلجابة من خبري 

 تصميم املعجم .أ
 5 4 3 2 1 املؤشر  رقم 
ّّ√ّّّّتصميمّاملعجمّرائعةّللطالّب1ّ
ّّ√ّّّّكتابةّاملفرداتّبشكلّواضحّوسهلةّقراءتّه2ّ
ّّ√ّّّّالغطاءّجيذبّانتباهّالطالّب3ّ
ّّ√ّّّّصحيةّاملعَّنّواملفرداّت4ّ

 التصميم اجلرافيكي  .ب
 5 4 3 2 1 املؤشر  رقم 
ّّ√ّّّّاستخدامّاخلطّالسهلةّقراءتّه1ّ
ّّ√ّّّّنوعّاملعجمّوحجمّه2ّ
ّّ√ّّّّالوضعّوالتخطيط3ّ
ّّ√ّّّّتوضيحّالصورّة4ّ
ّّ√ّّ ّمزيجّاللون5ّ

 ج. اجلسد
 5 4 3 2 1 املؤشر  رقم 
ّّ√ّّّّالصفحةّمناسبةّمعّاحملتوايّت1ّ
ّّ√ّّّّمناسبةّاملعَّنّواملفرداّت2ّ
ّّ√ّّّّصحيةّالرتقيم3ّّّ
ّّ√ّّّّمداومةّاملقدمةّيفّكلّأبوّب4ّ
ّّ√ّّّّوضوحّالقالّب5ّ
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 ( 4.6ول )جد
املواد  ري نتيجة االستبانة من اخلب  

 الرمز  جمموع
جابةجمموع اإل  X  النتيجة 

س النتيجة  امقي
 أو اإلجابة 

 الرقم 

0 0 X 1 1 انقصّجدا 
0 0 X 2 2 انقص 
0 0 X 3 3 مقبوّل 

60 4ّXّ15 4 جيد 
0 5ّXّ0 5 جيدّجدّا 

 جمموّع 60
 

 النتيجةّاملقياسّاألعلّىxّجمموعةّاألسئلةّّ=النتيجةّاألعلىّ (1
15ّx 5ّّ=75ّ)ّالنتيجةّاألعلى(ّ

 النتيجةّاملقياسّاألقلّىxّالنتيجةّاألقلىّ=ّّجمموعةّاألسئلةّ (2
15ّxّ1ّ=15ّ)ّالنتيجةّاألقلى(ّ

 النتيجةّاألخيّ=ّّ (3
∑ جمموعة النتيجة املقياّس

∑ النتيجة األعلّى
× 100 % 

60
75 × 100% = 80 % 

ّ
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أبكملهّّتصميمّاملنتجّّبناءّعلىّاحلسابّالسابق،ّفاملالحظةّاليتّيؤديهاّخبيّّ (4
،ّفهذهّ"   Likert"ياقةّليكيتّّإذاّانسبّجدولّمقياسّلِّّّ%80حصلّعلىّّ

 الئق". النتيجةّمنّاملعيارّ"
ّالتعليقاتّّ (5 ّالباحث ّالسابقةّوجد ّاإلستبانة ّاملنتجّّومن واالقرتاحاتّإلصالحات

ّواستعدادّاإلنتاجّالنهائىّأوّاإلنتاجّاجلماعى.
 حتسني املنتج   .ه

بناءّعلىّاالستبانةّوالتعليقاتّواالقرتاتّمنّخبيّاملوادّاحملتوايتّوخبيّّ
ّالتصميمّفإصالحاتّاملنتجّكماّيليّ:

 الغالف (1

 ( 4،11)  الصورة
 قبل إصالح

 ( 4،12)  الصورة
 بعد إصالح 

ّّ
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 املفرداتّاملصورة (2

 ( 4،13الصورة ) 
 قبل إصالح

 ( 4،14الصورة ) 
 بعد إصالح 

ّّ
 رادفاتّواألضدادامل (3

 ( 4،15الصورة ) 
 قبل إصالح

 ( 4،16الصورة ) 
 بعد إصالح 

ّّّ
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القراءة يف   فهم نصل  كتاب "العربية للطالب"  املفردات يف   مادةفع الية تطوير   .2
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة جناوي. 

 جتربة املنتج   . و

وال ذيّيشملّّّّ.،ّقد مّالباحثّيفّهذهّاملرحلةّجتربةّاملنتّجحتسنيّاملنتجبعدّّ
ّاختبارّالفعالي ةّواختبارّالقدرةّعلىّالتكيفّال ذيّيشملّمستخدميّاملنتجّاحملتملني.ّ

ّاجملموعةّّ ّإىلّطال ب ّاملفردات ّالقبليّعن ّاالختبار ّاملرحلة ّالباحثّيفّهذه قد م
ّّ عشر احلاديّ ّ الصف  طال بّ وهمّ ّّالتجريبي ةّ )األو ل( الطبيعي ةّ العلومّ وطال بّقسمّ

ّالضا ّ)الثاين(ّّبطةّوهمّطال بّّاجملموعة ّالطبيعي ة ّالعلوم ّقسم ّعشر ّاحلادي لكشفّالصف 
ّكفاءةّهذهّاجملموعتنيّاألوىلّقبلّجتربةّاملوادّالتعليمي ةّلطال بّاجملموعةّالتجريبي ةّ.

إىلّطال بّّ املفرداتّ البعديّعنّ االختبارّ املرحلةّ الباحثّيفّهذهّ قد مّ مثّ 
اجملموعةّالضابطةّلكشفّكفاءةّهذهّاجملموعتنيّبعدّتقدميّاجملموعةّالتجريبي ةّوطال بّّ

ّاملوادّالتعليمي ةّلطال بّاجملموعةّالتجريبي ةّ.

ّاالختبارّ. ّالبياانتّعن ّالباحث ّاملنتج،ّحصل ّفعالية ّنتيجة ّاالختبارّّّّلنيل يعين
مارس13ّّّو12ّّّّالقبليّواالختبارّالبعدي.ّقامّالباحثّابالختبارّالقبليّيفّالتاريخّّ

التاريخّّوأ2021ّّ البعديّيفّ االختبارّ 7ّّّّماّ االختبارّّّّ.2021مايو8ّّو نتائجّ وأماّ
ّكماّيليّ: ّالقبليّوالبعديّمنّجمموعتنيّومناقشتها

 نتائج االختبار القبلي  .1

ّكماّيليّ: ّعرضّالباحثّنتائجّاالختبارّالقبليّمنّاجملموعةّالضابطة
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 ( 4.7جدول )
 نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 

 رقم  اإلسم اختبار القبلي  التقدير 

64ّ مقبوّل Ades Vikriyanti 1ّ
ّضعيّف 40ّ Avianti Della Arshita 2ّ
ّضعيّف 44ّ Dita Wulan Asy`Ammah 3ّ
ّضعيّف 36ّ Diva Alexsa Putri 4ّ
ّضعيّف 48ّ Fiara  Gita Anisa Ul M . 5ّ
ّمقبوّل 56ّ Khodijah Nursyamsiyah S. 6ّ
ّمقبوّل 52ّ Lisa 7ّ
ّمقبوّل 56ّ Mei Ariyani 8ّ
ّمقبوّل 56ّ Melanda 9ّ
ّضعيّف 48ّ Uut Dewi Nur Cahyanti 10ّ
ّجيد 76ّ Muhammad Bahrul Ulum 11ّ

ّضعيّف 40ّ Naimul Khunaifa 12ّ
ّجيد 68ّ Prasistya Cahya Nuraini 13ّ

ّضعيّف 44ّ Putri Ammiliya 14ّ
ّضعيّف 40ّ Rintan Puja Febriana 15ّ
ّمقبوّل 64ّ Risma Yoga Noviana 16ّ
ّجيد 68ّ Rita Puspitasari 17ّ

ّضعيّف 44ّ Shelomita 18ّ
ّمقبوّل 60ّ Siti Nurjannah 19ّ
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ّضعيّف 40ّ Yasmin Auliya Syahidah 20ّ
52،2ّ  معدل 

اعتماداّعلىّنتيجةّاالختبارّالقبليّمنّاجملموعةّالضابطةّالسابقةّيُعرفّّ
ّّمعَّّنّالطالبّملّيعرفّّْمعظمّقراءةّألنالعلىّسؤالّعنّّخطاءًّّأنّالطالبّأكثرُّ

املفرداتّيقتدرّيفّالقراءة.ّفمنّنتائجّاالختبارّالقبليّمنّاجملموعةّالضابطةّظهرّّ
ّكفائةّمعدلّالطالبّيف52،2ّأنّنتيجةّاملعدلّلدىّالطالبّهيّّ ،ّفنعرفّأن

 اللغةّالعربيةّبدونّمساعدةّالقاموسّاملساعدّهيّمقبول.

 ( 4.8جدول )
 القبلي من اجملموعة التجريبي ةنتائج االختبار  

 رقم  اإلسم اختبار القبلي  التقدير 

 Ahmad Baihaqi Aditya P. 1 56 مقبوّل
ّمقبوّل 60 Ajeng Ayu Andani 2 
ّضعيّف 48 Anis Uswatun Khasanah 3 
ّضعيّف 48 Denny Shinta Rahmawati 4 
ّمقبوّل 52 Desi Ratnasari 5 
ّمقبوّل 60 Endah Setiyarini 6 
ّمقبوّل 56 Erga Rehandika Surya P. 7 
ّضعيّف 44 Farendita Novia Yustia 8 
ّضعيّف 44 Gayatri Maheswari 9 
ّجيد 68 Hidayah Nur Karomah 10 

ّمقبوّل 60 Kanthi Prihatin 11 
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ّضعيّف 40 Lailis Sofia 12 
ّمقبوّل 64 Masniah Rahmawati  13 
ّمقبوّل 56 Melany Helmalia Putri 14 
ّضعيّف 36 Putri Eka Sari 15 
ّمقبوّل 52 Rahesti Regiany Putri 16 
ّجيد 68 Sintia 17 

ّمقبوّل 64 Sita Mandarwati 18 
ّمقبوّل 56 Siti Mahmudah 19 
ّمقبوّل 56 Syahwa Novelia Safitri 20 
ّضعيّف 44 Umi Widayanti 21 
ّمقبوّل 52 Vivin Dwi Febriyanti 22 
ّمقبوّل 56 Wanda Sandy Pradana 23 

53،91ّ  معدل 
نتيجةّاالختبارّالقبليّمنّاجملموعةّالتجريبي ةّالسابقةّيُعرفّّّّىاعتماداّعّل
أكثرُّ الطالبّ القبليّمنّّّخطاءًّّّأنّ االختبارّ نتائجّ ّكمثلّ قراءة علىّسؤالّعنّ

اجملموعةّالضابطةّومنهمّدونّمساعدةّالقاموس.ّولكنّنتيجتهاّأعلىّقليلّمنّ
منّ القبليّ االختبارّ نتائجّ فمنّ الضابطة.ّ اجملموعةّ منّ القبليّ االختبارّ نتيجةّ

أنّّّّ،ّفنعرف53،91اجملموعةّالتجريبي ةّظهرّأنّنتيجةّاملعدلّلدىّالطالبّهيّّ
ّاملساعدّهيّمقبولّ. ّالقاموس ّبدونّمساعدة ّالعربية ّاللغة ّالطالبّيف ّكفائةّمعدل

 نتائج االختبار البعدي  .2

 وأماّنتائجّاالختبارّالبعديّمنّاجملموعةّالضابطةّفكماّيليّ:
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 ( 4.9جدول )
 نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة

 رقم  اإلسم اختبار البعدي التقدير 
Ades Vikriyanti 1ّ 68 جيد

Avianti Della Arshita 2ّ 48 ضعيّف
Dita Wulan Asy`Ammah 3ّ 52 مقبوّل
Diva Alexsa Putri 4ّ 40 ضعيّف
Fiara Gita Anisa Ul M . 5ّ 52 مقبوّل
Khodijah Nursyamsiyah S. 6ّ 60 مقبوّل
Lisa 7ّ 56 مقبوّل
Mei Ariyani 8ّ 56 مقبوّل
Melanda 9ّ 60 مقبوّل
Uut Dewi Nur Cahyanti 10ّ 56 مقبوّل
Muhammad Bahrul Ulum 11ّ 76 جيد

Naimul Khunaifa 12ّ 44 ضعيّف
Prasistya Cahya Nuraini 13ّ 68 جيد

Putri Ammiliya 14ّ 52 مقبوّل
Rintan Puja Febriana 15ّ 48 ضعيّف
Risma Yoga Noviana 16ّ 68 جيد
Rita Puspitasari 17ّ 68 جيد

Shelomita 18ّ 52 مقبوّل
Siti Nurjannah 19ّ 64 مقبوّل
Yasmin Auliya Syahidah 20ّ 48 ضعيّف
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منّنتيجةّاالختبارّالبعديّمنّاجملموعةّالضابطةّعرفناّأنّبعضّالطالبّّ
ّيفهمّّخطاءٍّّّماّزالّختضعُّ ّأكثرّمنهمّمل ّاملفرداتّّّّوّاألن قراءةّولكنّلابّّّةناسباملمعَّن

ّنتيجةّاالختبارّالقبليّقبلهاّ.نتيجةهاّأعلىّمنّ
ّوأماّنتائجّاالختبارّالبعديّمنّاجملموعةّالتجريبي ةّفكماّيليّ:

 ( 4.10جدول )
 نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبي ة 

 رقم  اإلسم اختبار البعدي التقدير 
 Ahmad Baihaqi Aditya P. 1 96 جيدّجدّا
 Ajeng Ayu Andani 2 88 جيدّجدّا

جدّاجيدّ  88 Anis Uswatun Khasanah 3 
 Denny Shinta Rahmawati 4 92 جيدّجدّا

 Desi Ratnasari 5 80 جيد
 Endah Setiyarini 6 88 جيدّجدّا
 Erga Rehandika Surya P. 7 92 جيدّجدّا

 Farendita Novia Yustia 8 84 جيد
 Gayatri Maheswari 9 80 جيد

 Hidayah Nur Karomah 10 92 جيدّجدّا
 Kanthi Prihatin 11 88 جيدّجدّا
 Lailis Sofia 12 88 جيدّجدّا
 Masniah Rahmawati  13 92 جيدّجدّا
 Melany Helmalia Putri 14 92 جيدّجدّا
 Putri Eka Sari 15 88 جيدّجدّا
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 Rahesti Regiany Putri 16 88 جيدّجدّا
 Sintia 17 92 جيدّجدّا

 Sita Mandarwati 18 84 جيد
 Siti Mahmudah 19 88 جيدّجدّا
 Syahwa Novelia Safitri 20 92 جيدّجدّا

 Umi Widayanti 21 80 جيد
 Vivin Dwi Febriyanti 22 88 جيدّجدّا

 Wanda Sandy Pradana 23 84 جيد
نظراّإىلّنتيجةّاالختبارّالبعديّمنّاجملموعةّالتجريبي ةّنعرفّأنّأكثرّمنّ
القاموسّ ابستخدامّ سؤالّ تدورّ منهمّ ألنّ جداّ جيدّ قيمةّ تستمدّ الطالبّ

 ملساعدهتمّيطلبّمعَّنّاملفرداتّيفّقراءة.ّ

التجريبية،ّّ واجملموعةّ الضابطةّ اجملموعةّ االختبارّ نتائجّ منّ الباحثّ شرحّ بعدّ
ملعرفةّفعاليةّاستخدامّالقاموسّاملساعدّللكتابّالعريبSPSSّّّاستخدمّالباحثّاإلحنرافّّ

ّالثالثةّّ ّاحلكومية ّاإلسالمية ّالثانوية ّاحلاديّعشرّابملدرسة ّالصف ّلطالب ّللطالب" "العربية
ّجناوي.

ّأنّيتمّحتّل ّاختبارّّقبل ّاحلالةّّّالتائّييلهاّابستخدام ّاختبار ّإجراء ّيتم ّاملزدوجة، للعينة
ّكشرطّالستخدامّتقنياتّّ البياانتّموزعةّبشكلّطبيعي ّكانتّ الطبيعيةّللتحققّمماّإذا

.ّإذاّتبنيّالحًقاّأنّالبياانتّليستّطبيعية،ّيتمّّ(Statistik Parametrik)ّّإحصائيةّابرامرتية
ّّ.Wilcoxonّختباراستبدالّتقنيةّالتحليلّاّب

ّالطبيعيةّكوملوجوروف ّاالنتاج ّاختبار ّنتائج -Kolmogorov)ّّمسينوفّّّ–ّّوفيماّيلي

Smirnov) :ّّ
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 ( 4.11جدول )
 (Uji Normalitas)اختبار االنتاج الطبيعية  ةج ينت

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Belajar 

Siswa 

Pre-Test 

Eksperimen 

.161 23 .126 .964 23 .548 

Post-Test 

Eksperimen 

.153 23 .172 .935 23 .141 

Pre-Test Kontrol .161 20 .187 .935 20 .189 

Post-Test kontrol .143 20 .200* .960 20 .536 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 منّنتائجّهذاّاإلخراجّميكنّوصفهّعلىّالنحوّالتايلّ:

(ّجلميعّالبياانت،ّيفّ.Signبناًءّعلىّالناتجّأعاله،ّمنّاملعروفّأنّقيمةّاألمهيةّّ) .1
اختبارّكوملوجوروف منّ واختبارّّّّ(Kolmogorov-Smirnov)ّّمسينوفّّ–ّّكلّ

ميكنّاستنتاجّأنّبياانتّالبحثّيتم0،05ّّّ(ّ<Shapiro-Wilkّّ)ّّشابيوّويلّك
 توزيعهاّبشكلّطبيعيّ.

نظرًاّلتوزيعّبياانتّالبحثّبشكلّطبيعي،ّفمنّاملمكنّاستخدامّاإلحصائياتّ .2
ّّالتائّيّّواختباّر(Paired Sample T-testّّ)للعينةّاملزدوجةّّّّالتائّيالبارامرتيةّ)اختبارّّ

ّ(ّإلجراءّحتليلّبياانتّالبحثّ.(Independent Sample T-test)ّللعينةّاملستقلة

ّّ:ّللعينةّاملزدوجةّالتائيفيماّيليّنتائجّاختبارّ
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 ( 4.12جدول )
 للعينة املزدوجة التائياختبار  ةج ينت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Pre-Test 

Eksperimen - 

Post-Test 

Eksperimen 

-

29.565 

6.236 1.300 -32.262 -26.868 -

22.736 

22 .000 

Pair 

2 

Pre-Test Kontrol - 

Post-Test Kontrol 

-4.600 2.981 .666 -5.995 -3.205 -6.902 19 .000 

 :ّّالتايلّمنّنتائجّهذاّاإلخراجّميكنّوصفهّعلىّالنحو

ّّ>0.000ّّ(ّمن2-failedّّ)  .Sign،ّيتمّاحلصولّعلىّقيمةPair 1ّّ.ّبناًءّعلىّإخراج1ّّ
ّيّفّّوالبعديّّالقبليّّلالختبارّّالتعلمّّنتائجميكنّاستنتاجّأنّهناكّفرقاّيفّمتوسط0.05ّّّّ
 .التجرييبّالفصل

بناًءّعلىّانتج2ّّ ّ.Pair 2ّّ قيمة يتمّاحلصولّعلىّ ّ،Sign.ّّ(2-failedّّّمن)0.000ّّ<ّّ
0.05ّّّّ متوسط يفّ فرقًاّ هناكّ أنّ استنتاجّ اللالّّالطالّبّّالتعلمّّنتائجميكنّ يّقبّلختبارّ

 الضابطة.ّيفّالفصلواالختبارّالبعديّ

تعلمّاللغةّالعربيةّقبلّوبعدّ،ّميكنّاستنتاجّأنّهناكّأتثيًاّبنيPair 1ّّبناًءّعلىّمناقشةّّ
ّاستخدامّالقاموسّاملساعد.

ّّ:ّللعينةّاملزدوجةّالتائّيصائيّالوصفيّالختبارّخماّيليّهوّالناتجّاإلفي
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 ( 4.13جدول )
 للعينة املزدوجة التائياإلحصائي الوصفي الختبار نتيجة 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre-Test Eksperimen 53.91 23 8.602 1.794 

Post-Test Eksperimen 83.48 23 5.299 1.105 

Pair 2 Pre-Test Kontrol 52.20 20 11.569 2.587 

Post-Test Kontrol 56.80 20 9.501 2.125 

 ّ:ّاملزدوجةللعينةّّالتائّيّماّيليّهوّالناتجّاإلحصائيّالوصفيّالختبارفي

ّقبلّّالتجرييبّّللفصلّّالقبليّّاالختباّرّّقيمّةمنّنتائجّهذهّاملخرجات،ّيبلغّمتوسطّّ
53.91ّّّّاملساعدّّالقاموسّّاستخدام ّّبعّدّّالتجرييبّّللفصلّّالبعديّّاالختباّرّّكانّّبينما.
املساعدّّّسّوالقامّّاستخدامّّأنّّاستنتاجّّميكنّّلذلك،.83.48ّّّّاملساعدّّالقاموسّّاستخدام

ّقادرّعلىّحتسنيّنتائجّتعلمّالطالب.

ّّ:ّللعينةّاملستقلةالتائيّفيماّيليّنتائجّخمرجاتّاختبارّ

 ( 4.14جدول )
 للعينة املستقلةالتائي خمرجات اختبار  يجةنت

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 

Belajar 

Siswa 

Equal 

variances 

assumed 

7.888 .008 11.568 41 .000 26.678 2.306 22.021 31.336 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

11.141 28.845 .000 26.678 2.395 21.779 31.577 

0.000ّ(ّمن2-failedّّ)ّّ.Signبناءّعلىّاإلخراجّأعاله،ّيتمّاحلصولّعلىّقيمةّّ
ّمتوسط0.05ّّّّ > ّفرقًاّيف ّأنّهناك ّاستنتاج ّّالتجريبيّةّّاجملموعّةّّبنيّّالطالّبّّتعلمّّنتائّجميكن
ّمّالقاموسّاملساعد(.استخدبدونّاواجملموعةّالضابطةّ)ملساعد(ّاّالقاموسّابستخدام)

ّّ:ّللعينةّاملستقلةّالتائيفيماّيليّنتائجّاملخرجاتّاإلحصائيةّالوصفيةّالختبارّ
 ( 4.15جدول )

 للعينة املستقلة التائي املخرجات اإلحصائية الوصفية الختبار  يجةنت
Group Statistics 

 

Kelas N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Hasil Belajar Siswa Post-Test Eksperimen 23 83.48 5.299 1.105 

Post-Test kontrol 20 56.80 9.501 2.125 

بناًءّعلىّاملخرجاتّأعاله،ّفإنّنتائجّتعلمّالطالبّللفصلّالتجرييبّ)ابستخدامّ
ّكانّمتوسطّّ الضابطةّّّصلبّللّفالطالّّتعلمّّونتائج83.48ّّّّالدرجاّتالقاموسّاملساعد(

متوسطّّ ّكانّ املساعد( القاموسّ استخدامّ 56.80ّّّّالدرجاّت)بدونّ ّتعلّمّّفإنّّلذلك،.
ّالقاموسّّاستخدامّّعدمّّمنّّفاعليةّّأكثرّّيكونّّمساعدّّقاموسّّابستخدامّّالعربيةّّاللغة

ّ.املساعد
ّعلىّأنّهذاّالقاموسّاملساعدّّ اعتماداّعلىّنتيجةّاحلسابّمنّالبياانتّالسابقاتّتدل 

ترقيةّاستيعابّاملفرداتّّّّللكتابّالعريبّ"العربيةّللطالب"ّللصفّاحلاديّعشرّفع اليةّيف
.ّهذهّالعبارةّّالثانويةّاإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّجناويتعليمّمهارةّالقراءةّيفّاملدرسةّّيفّّ

ّكذلكّبنظرّإىلّنتيجةّاالختبارّللطالبّالصفّالتجرييبّ)الصفّاحلاديّعشرّ مدعومة
ّكلهمّفوقّنتيجةّجيدّ)قسمّالعلومّالطبيعي ةّاألو ل ّعلى100ّ-80(.ّأنّنتيجتهم (ّفتدل 
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ةّللطالب"ّللصفّاحلاديّعشرّيفّّأنّاستخدامّالقاموسّاملساعدّللكتابّالعريبّ"العربي
ّكثياّيفّتعليمّمهارةّالقراءة.ّاملدرسةّالثانويةّاإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّجناوي ّتؤث ر

 حتليل البياانت  .ب
القراءة يف املدرسة   فهم نصل  كتاب "العربية للطالب"  يف املفردات    مادة تطوير   .1

 الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة جناوي 

ّّ تطوير خطواتّ تناسبّ هذاّّّمادةقدّ يفّ للطالب"ّ "العربيةّ ّكتابّ يف املفرداتّ
البحثّمعّالدراسةّواخلطواتّال يتّطو رهاّبورغّوغال.ّقدّجادتّهذهّاخلطواتّوتناسبّّ

ّاملفرداتّللطال ب.ّمادةلتطويرّ

املفرداتّيفّهذاّالبحثّقدّخط ّعدةّّّّمادةألنّتطويرّّّّجديرّابلقولّمثلّذلك،
املراحل،ّويفّالنهايةّقدّحصلّالباحثّعلىّمنتجّأيّالقاموسّاملساعدّالذيّلديهّدرجةّّ
قدّخط ّّ القاموسّ إنتاجّهذاّ وذلكّألنّيفّعمليةّ اجلي د،ّ والتصميمّ احملتوايتّ صالحيةّ

ّخطواتّالتصديقّمنّاخلرباءّوجتربةّاملنتجّ.

القاموسّّالباحثّيفّّعرضّو واألضدادّّذلكّ املفراداتّّّجه زّوّّ،املرادفاتّ بعضّ
معّاأللوانّّّمثياّلإلعجاّبّّاملساعدّّهذاّالقاموسّّكان.ّّووقائمةّاملفرداّتّّابلصورّاملناسبة

ّّ تثيّّّّاملناسبةّّوالصوراجلميلة ّّاليتّ الطالبّّوترفع القاموساهتمامّ ذلكّ ،ّاملساعدّّبقراءةّ
ّكثياّلتشجيعّالطال الطالبّّّليحصلالعربيةّّّّمهارةّالقراءّةترقيةّّخاصةّيفّّبّّوذلكّيفيد

ّأقصىّنتائجّتعليميةّ.ّوعلىّمفرداتّكثيةّ

القراءة يف   فهم نصل  كتاب "العربية للطالب"  املفردات يف   مادةفع الية تطوير   .2
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة جناوي. 
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قامّالباحثّبتحليلّالبياانتّعلىّنتائجّجتربةّاملنتجّالقاموسّاملساعدّعلىّعينةّّ
هذاّالبحث.ّوبناءّعلىّنتائجّجتربةّاملنتجّاليتّقامّهباّالباحث،ّاستنتجّالباحثّأن ّذلكّّ

القراءةّيفّاملدرسةّالثانويةّاإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّّالقاموسّاملساعدّفع الّلتعليمّمهارةّّ
اجملموعةّّ التجربةّوفصلّ اجملموعةّ املنتجّعلىّفصلّ نتائجّجتربةّ ذلكّهوّ ودليلّ جناوي.ّ

ّالضابطة.

املساعد(ّّ القاموسّ التجربةّ)ابستخدامّ اجملموعةّ الطالبّلفصلّ تعلمّ نتائجّ فإنّ
متوسطّّ الطال83.48ّّالدرجاتّّكانّ تعلمّ )بدونّّونتائجّ الضابطةّ اجملموعةّ لفصلّ بّ

ّكانّمتوسطّّ ّاملساعد( ّالقاموس ّالعربية56.80ّّالدرجاتّّاستخدام ّاللغة ّتعلم ّفإن  ّلذلك، .
ّليةّمنّعدمّاستخدامّالقاموسّاملساعد.اابستخدامّقاموسّمساعدّيكونّأكثرّفع

الصفّّ للطالبّ االختبارّ نتيجةّ إىلّ بنظرّ ّكذلكّ مدعومة العبارةّ التجرييبّهذهّ
نتيجةّجيدّّ ّكلهمّفوقّ نتيجتهم الطبيعي ةّاألو ل(.ّأنّ العلومّ )الصفّاحلاديّعشرّقسمّ

ّعلىّأنّاستخدامّالقاموسّاملساعدّللكتابّالعريبّ"العربيةّللطالب"80-100ّ) (ّفتدل 
ّكثياّيفّ للصفّاحلاديّعشرّيفّاملدرسةّالثانويةّاإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّجناويّتؤث ر

 رةّالقراءةّ.تعليمّمها

وهذاّماّأك دهّشيفّاملصطفىّأن ّاملفرداتّهيّأحدّعناصرّالل غةّال يتّجيبّأنّّ
تدعمّ أنّ العربي ةّ الل غةّ ملفرداتّ العربي ة.ّميكنّ الل غةّ األجنبي ةّالسي ماّ الل غةّ متعل مّ ميتلكهاّ

غوي ةّجيبّشخصاّيفّالتواصلّوالكتابةّهبذهّالل غة.ّوابلتايل،ّأن ّالكالمّوالكتابةّمهاراتّاللّ 
51ّأنّتدعمهاّاملعرفةّواستيعابّمفرداتّالغني ةّواإلنتاجي ةّوالفعلي ة.

ّكافّ)كثي(ّمنّاملفردات،ّّ ّكانّملتعل مّالل غةّالعربي ةّعدد استنجاجاّمنّالبيان،ّإذا
ّكانّهوّّ فيحصلّعلىّاستيعابّأعلىّوأسرعّيفّأربعّمهاراتّيفّالل غةّالعربي ة،ّولكن ّإذا

 
51 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki Press, 

2010), hlm. 59. 
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ّالصعوابتّوعدمّ ّالكثيّمن قليالّفسيواجه ّإالّ  ّاملفردات ّلهّرأسّمالّمن ّليس ّأي العكس،
ّل مّوميكنّأنّيكونّدافعاّمنخفضاّللتعل مّ.القدرةّعلىّالتع

ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 امسالفصل اخل

 االختتام
 خلصة . أ

 بناًءّعلىّاملناقشةّأعاله،ّميكنّاستنتاجهاّعلىّالنحوّالتايل:

القراءةّيفّاملدرسةّالثانويةّّّّلفهمّنصكتابّ"العربيةّللطالب"ّّيفّّّّّتاملفرداّّمادةتطويرّّ .1
ّالثالثةّجناوي ّاحلكومية ّلتسهيلّّّادّةتطويرّم  .اإلسالمية ّالعربية ّالقراءة ّنص املفرداتّمن

ألنّاملفرداتّيفّ،ّّسّاملساعدّوّمافهمّنصّالقراءةّالعربيةّمنّخاللّالقالطالبّيفّّ
ستخدمّالباحثّمنهجّالبحثّبشكلّبروغّّيّّ.الكتابّاملدرسيّالّتزالّغيّمتوفرة

ّتطويرّّ ّيلي:ّّّّمادّةوغالّيف ّاألوىلّّ،ّّالدراسة املبدئيةّّ(1املفرداتّفكما ّاخلطوة يفّهذه
ّاألوىلحب ّاملعلومات ّالباحثّعن ّاملتعلقةّ،ّّمجع البياانتّّ(2.ّّث ّالبياانت ّالباحث مجع

ّالرئيسية. ّلتحديدّموضوعاهتا ّتطويرهاّواملنهج ّاليتّسيتم ،ّتصميم املنتج ّّ(3ّّابملفردات
اختيارّحمتوىّاملوادّالتعليمية،ّتصميمّّّّاملرحلةّقامّالباحثّابلعملياتّالت الية:يفّهذهّّ

املنتج.ّّ ّّالتصديق اخلرباءّّ(4املوادّاحملتوايت،ّتصميمّ الباحثّ، يفّهذهّاملرحلةّقامّ
ابملناقشةّعنّاملوادّالتعليميةّاليتّأعدهاّمعّاخلبيّيفّجمالّتعليمّاللغةّالعربيةّوأتليفّّ

ّاملعدة.الكتبّاملدرسيةّل قامّ،ّّحتسني املنتج ّّ(5ّّتعليمّاللغةّالعربيةّلتحسنيّتلكّاملواد
منّ والتوجيهاتّ والتعليقاتّ لالقراحاتّ موافقاّ أعدهاّ اليتّ املوادّ بتحسنيّ الباحثّ

اليةّّجتربةّاملنتجّوال ذيّيشملّاختبارّالفعّ اخلطوةّالت اليةّهيّّ،ّّجتربة املنتج (6ّّّاخلرباء.
 ذيّيشملّمستخدميّاملنتجّاحملتملنيّ.واختبارّالقدرةّعلىّالتكيفّالّ 
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القراءةّيفّاملدرسةّّّّفهمّنصلّّكتابّ"العربيةّللطالب"ّّاملفرداتّيفّّمادةفع اليةّتطويرّّ .2
يستخدمّالباحثّاالختبارّعندّجمموعتنيّّّالثانويةّاإلسالميةّاحلكوميةّالثالثةّجناويّ.

فإنّنتائجّتعلمّالطالبّللفصلّالتجرييبّمهاّاجملموعةّالتجريبيةّواجملموعةّالضالطة.ّّ
ّكانّمتوسطّّ بّالطالّّتعلمّّونتائج83.48ّّّّالدرجاّت)ابستخدامّالقاموسّاملساعد(

ّكانّمتوسطّّّّصلللف ّاملساعد( ّالقاموس ّاستخدام .56.80ّّّالدرجاّتالضابطةّ)بدون
ّعدمّّمنّّفاعليةّّأكثّرّّيكونّّمساعدّّقاموسّّابستخدامّّالعربيةّّاللغةّّتعلمّّفإنّّلذلك،

 .املساعّدّالقاموسّاستخدام
 مقرتحات  .ب

ّللباحثنيّ ّاملساعدّو ّالقاموس ّاإلقرتاحاتّملستخدم ّالباحث ّيعطي ّالبحث، يفّهذا
ّكماّيليّّ: ّاملستقبل،

ّليساعدّ . 1 ّاملنتج ّينفع ّوالطالب ّالعربية ّاللغة ّمدرس ّوابخلصوص ّاملدرس ّإىل ّالباحث يرجو
 ترقيةّاجلودةّتعليمّاللغةّالعربيةّ.

ولكنّالباحثّأوّالباحثةّّّيرجوّالباحثّأنّتطويرّالقاموسّاملساعدّالّينتهيّيفّهنا . 2
األخرىّيستطيعّأنّتطويرّالقاموسّاملساعدّأبحسنّليكملّالقاموسّاملساعدّقبلهّ

 وليساعدّعماليةّتعليمّاللغةّالعربيةّلتحقيقّأهدافّالدراسةّ.
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ّاألطفال.ّالقاهرةّ:ّدارّالنهضةّالعربيةّ.

.ّالرايض:ّدارّّالبحثّالعلميّمفهومهّأدواتهّأسالبّه.1998ّعبيدات،ّذوقانّوآخرون.ّّ
ّأسامةّللنشرّوالتوزيعّ.

املرجيعّيفّتعليمّاللغةّالعربيةّّ.2003ّّعلىّيونس،ّفتحى،ّوحممدّعبدّالرؤوفّالشيح.ّ
ّمكتبةّ:ّوهيةّقاهرةّ.لألجانبّمنّالنظريةّإىلّتطبيق.ّ
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ّأمحدّفؤادّحممود.ّّ ّال لغويةّماهيت.1992ّّعليان، ّتدريسهااملهارات ّالرايض:ّدارّّهاّوطرائق .
ّاملسلمّللنشرّوالتوزيع.

أسسّإعدادّالكتبّالتعليميةّلغيّّ.1991ّّالغايل،ّانصرّعبدّهللاّوّعبدّاحلميدّعبدّهللا.ّّ
ّ،ّالرايضّ:ّدارّالغاىل.الناطقنيّابلعربية

كويت:ّمكتبةّالفالحّّّتدريسّفنونّاللغةّالعربية..1984ّمدكور،ّالدكتورّعليّأمحد.
ّالطبعةّاألوىلّ.

ّأمحدّطعيمة.ّّ ّورشدي ّالناطقنيّ.2003ّّالناقة،ّحممودّكامل ّلغي ّالعربية ّاللغة ّتدريس طرائق
ّ،ّالرابط:ّمنشوراتّاملنظمةّاإلسالميةّللرتبيةّوالعلومّوالثقافةّ.هبا

ّكامل.ّ ّ-مداخلهّ–تعليمّاللغةّالعربيةّبلغاتّأخرىّ:ّأسسهّ.1985ّالناقة،ّحممود
ّ.ّمكةّاملكرمةّ:ّجامعةّأمّالقرىّ.طرقّتدريسه

ّّ نور. الناطقنيّهبا.2011ّّهادي،ّ لغيّ ال لغويةّ املهاراتّ لتعليمّ .ّماالنج:ّمطبعةّاملوج هّ
ّجامعةّموالانّمالكّإبراهيمّاإلسالميةّاحلكوميةّ.

.ّماالنج:ّمطبعّاراتّاللغويةّلغيّالناطقنيّهبااملوجهّلتعليمّاملهّ.2011اهلادي،ّنور.
ّجامعةّموالانّمالكّإبراهيمّاإلسالميةّاحلكوميةّ.
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ANGKET PENILAIAN TERHADAP KAMUS PEMBANTU PADA BUKU 

PELAJARAN BAHASA ARAB KELAS XI 

( AHLI DESAIN ) 

 

A. DESAIN KAMUS 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1 Desain kamus menarik siswa untuk belajar    √  

2 
Kosakata ditulis secara jelas dan mudah 

dibaca 
   √  

3 Cover menarik perhatian siswa    √  

4 Kosakata dan makna benar    √  

B. DESAIN GRAFIS 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1 Penggunaan font yang mudah dibaca    √  

2 Jenis kamus dan ukuran    √  

3 Layout dan tata letak    √  

4 Ilustrasi gambar    √  

5 Perpaduan warna    √  

C. FISIK 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1 Halaman sesuai daftar isi    √  

2 Mufrodat sesuai dengan makna    √  

3 Penomoran benar dan konsisten    √  

4 Pengantar tiap bab konsisten    √  

5 Cetakan jelas    √  

6 Pengetikan jelas    √  

 



 

Kesimpulan dan saran : 

Cukup untuk dilanjutkan tahap uji coba.  

 

 

 

 

 

 

Malang, 28 April 2021 

Validator, 

 

 

 

H. Ahmad Makki Hasan, M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANGKET PENILAIAN TERHADAP KAMUS PEMBANTU PADA BUKU 

PELAJARAN BAHASA ARAB KELAS XI 

(AHLI ISI) 

 

A. BAGIAN DEPAN KAMUS 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1 Kata pengantar jelas   √   

2 Penulisan petunjuk penggunaan kamus jelas  √    

3 Daftar isi sesuai dengan kamus    √  

4 
Daftar isi disusun secara jelas sesuai dengan 

tema 
   √  

5 Pengantar bab isi kamus konsisten   √   

B. BAGIAN ISI KAMUS 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1 

Pemakaian / klasifikasi kosakata disusun 

berdasarkan tema dalam buku pelajaran 

Bahasa Arab kelas XI 

  √   

2 Kesesuaian kosakata dengan makna    √  

3 Kosakata yang disajikan sesuai dengan tema    √  

4 
Urutan setiap tema sesuai dengan buku 

pelajaran Bahasa Arab kelas XI 
   √  

5 Kosakata disusun secara rinci dan lengkap   √   

C. KRITERIA KAMUS 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1 Kelengkapan isi dalam kamus    √  

2 
Fokus pembahasan kamus / keringkasan 

kamus 
   √  

3 Kecermatan uraian kamus    √  



 

4 
Kemudahan penjelasan dalam penyajian 

informasi 
   √  

5 Penyajian kosakata yang jelas dan benar   √   

D. JENIS KAMUS 

No. Indikator 1 2 3 4 5 

1 

Kamus disajikan secara tematik berdasarkan 

tema dalam buku pelajaran Bahasa Arab kelas 

XI  

   √  

2 Penggunaan kosakata sesuai dengan tema    √  

3 
Jenis kamus memudahkan siswa dalam 

mencari kosakata 
   √  

4 
Kamus disajikan secara tematik sehingga 

mudah dalam mencari kosakata 
   √  

5 

Kamus disajikan dalam bentuk sub tema 

supaya dapat memahami kosakata serta 

maknanya dengan jelas 

   √  

Kesimpulan dan saran 

Penyajian urutan kosakata berdasarkan apa, abjad? urutan kemunculan kata? atau 

apa? Blm jelas baik di panduan maupun isinya. Cermati kesalahan tulisan kata. 

 

 

  

Malang, 28 April 2021 

Validator, 

 

 

 

Dr. Zakiyah Arifa, M.Pd 

 



 

ANGKET PENELITIAN 

داتّيفّكفائةّفهمّنصّالقراءةّالعرابيةّلتالميذّالصفّالسابعّيفّاملدرسةّّّرأتثيّملكةّاملف
اإلسالميةّاحلكوميةّاخلامسةّجناوياملتوسطةّ  

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : Ajeng Ayu Andani 

Jenis kelamin : Perempuan 

 

Petunjuk pengisian: 

 Beri tanda check (√) pada kolom yang paling sesuai dengan keadaan anda 

sebenarnya. 

1.   STS : Sangat tidak setuju  2.   TS  : Tidak setuju 

3.   B  : Biasa    4.   S  : Setuju 

5.   SS  : Sangat setuju 

No Pernyataan 
Nilai 

1 2 3 4 5 

1 
Kamus ini sangat menarik dan menambah minat saya 

dalam belajar bahasa Arab 

    √ 

2 
Kamus ini menambah semangat saya dalam belajar 

bahasa Arab 

   √  

3 
Kamus ini membuat saya mudah dalam mencari 

kosakata dalam buku pelajaran bahasa Arab 

    √ 

4 
Kamus ini membantu saya dalam memahami teks 

qira’ah bahasa Arab 

   √  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Kamus ini dapat membantu saya dalam mencari arti 

kata yang sulit pada buku pelajaran bahasa Arab 

kelas XI 

    √ 

6 

Kamus ini memudahkan saya dalam menerjemahkan 

kosakata yang ada dalam teks qira’ah buku pelajaran 

bahasa Arab 

    √ 

7 
Dengan menggunakan kamus ini membuat hafalan 

kosakata saya bertambah 

    √ 

8 

Saya lebih senang dan mudah memahami materi 

kosakata setiap sub bab tema yang ada di dalam 

kamus ini 

   √  

9 
Materi kamus ini lebih meluas sehingga saya dapat 

memperoleh kosakata yang sangat banyak 

   √  

10 

Dengan menggunakan kamus ini saya bisa belajar 

bahasa Arab secara mandiri tanpa harus didampingi 

oleh guru 

    √ 
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